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WAT? 
Je leest het goed, in 2012 wordt Erfgoeddag een dag die helemaal in het teken staat van de Passie 

voor cultureel erfgoed. Een moment waarop je je als erfgoedwerker en -organisatie van je allerbeste 
kant laat bewonderen en toont wat er allemaal bij erfgoedzorg komt kijken. Bijna een kwart miljoen 

bezoekers komt (met een meer dan gewone belangstelling) die dag op je aanbod af. Dus … doe extra je 
best om hen een onvergetelijk bezoek te bezorgen!

WIE?
Ben je op de een of andere manier met cultureel erfgoed bezig? Dan is dit beslist jouw dag. Laat je stem 
horen, toon waar je goed in bent en hoe jouw passie voor erfgoed vorm krijgt. Laat een nieuw licht op je 

collectie of werking schijnen en werk een verrassende activiteit uit die mikt op hart en geest.
WANNEER? 

Erfgoeddag vindt steeds plaats op de eerste zondag na de paasvakantie. In 2012 is dat op zondag 22 april.
WAAR? 

In Vlaanderen en Brussel.
HOE? 

Je deelname overwegen is zilver, maar (tijdig) inschrijven is goud. Neem om te beginnen deze brochure 
eens door. Daarnaast is www.erfgoeddag.be dé plek waar je alles te weten komt over formele zaken 
als deelnamevoorwaarden en ontmoetingsmomenten. Je krijgt er bovendien talloze inhoudelijke en 

praktische tips en suggesties voor de ontwikkeling van je eigen activiteit(en), ook van collega’s en uit 
onverwachte hoeken. 

CULTUREEL ERFGOED? 
Cultureel erfgoed beslaat twee grote domeinen: het roerend cultureel en het immaterieel cultureel 
erfgoed. Het roerend cultureel erfgoed omvat objecten, informatie, culturele bronnen met een ge-

meenschappelijke betekenis: industrieel-technisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, (cultuur)
historisch of antropologisch. Het immaterieel cultureel erfgoed omvat de praktijken, voorstellingen, 

uitdrukkingen, kennis, vaardigheden en de instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die 
daarmee worden geassocieerd. 
EEN KEERTJE NIET? 

Zie je niet meteen een verband tussen het jaarthema en jouw collectie en/of werking? Alle begrip indien 
je dan eens een keer overslaat. Dan doe je toch gewoon mee aan Erfgoeddag 2013 (thema: Stop de tijd!) 

of 2014 (thema: Grenzeloos)!
HH?

Hulp nodig bij de ontwikkeling of omschrijving van je activiteit? Andere vragen, twijfels?
De HeldenHulp van de coördinatiecel Erfgoeddag helpt je graag verder.

p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
T. +32 2 213 10 60 | F. +32 2 213 10 99
info@erfgoeddag.be | www.erfgoeddag.be

Helemaal bijblijven? Volg ons dan zeker op Facebook en/of Twitter:
www.facebook.com/erfgoeddag  

http://twitter.com/#!/Erfgoeddag



ZOEK ZE 
NIET TE VER, 
DIE HELDEN

U bent een van die tienduizenden professionals en vrijwilligers die in vele honderden 
organisaties – musea, archieven, bibliotheken, expertisecentra of verenigingen – het 
hele jaar door zorg dragen voor ons cultureel erfgoed. Om het publiek, de media en 
overheden duidelijk te maken dat dit niet vanzelf gebeurt maar het resultaat is van 
samenwerking, competentie en inzet, vindt de Erfgoeddag plaats. Het evenement 
is een krachtige uitnodiging voor het publiek om naar waarde te schatten hoe u en uw 
collega’s voor ons erfgoed zorgen en inzicht bieden in verleden en heden. Wie zijn 
ogen goed de kost geeft, merkt talloze bemiddelaars op, mensen die zichzelf meestal 
wegcijferen of achter de schermen werken aan behoud van en onderzoek over erfgoed.

Via de jaarthema’s wil het evenement klemtonen leggen, zoals  aandacht voor armoede 
vroeger en nu,  het thema van de succesvolle voorbije editie. Zo kunnen via Erfgoeddag 
resultaten van historisch of sociologisch onderzoek of maatschappelijk relevante thema’s 
bij het grote publiek bekendheid krijgen. Het thema Helden van de komende editie biedt 
kansen voor élke erfgoedorganisatie en -werker. Het is immers opnieuw een uitgelezen 
thema om uw vaardigheden en collecties  te tonen en te bevragen. Wat is de verhouding 
tussen waarheid en verzinsel in de stoet van onze nationale helden? En hoe kunnen we daar 
zeker van zijn? Misschien is dit ook een kans om vergeten of minder bekende (plaatselijke) 
helden eindelijk de erkenning te geven die ze verdienen?

Ten slotte biedt het thema ook nog een breed podium voor al uw erfgoedzorg-inspanningen. 
Toon op deze Erfgoeddag volop de achterkant van het erfgoedbedrijf en zet de 
activiteiten, uitdagingen  en de verwezenlijkingen van uw behoud- en beheermedewerkers, 
restauratoren en registratoren in de kijker. Want is wie ons erfgoed beschermt tegen de 
gevaren van de tijd, niet ook een held?

Ik wens u met deze gids alvast veel inspiratie bij wat ongetwijfeld weer een boeiende editie 
zal worden.

Joke Schauvliege 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
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INLEIDING IEDEREEN 
HELDENINSPECTEUR!

25 augustus 1830. In de Brusselse Muntschouwburg vond op die dag een 
opvoering plaats van de opera De Stomme van Portici van Daniel 
Auber. Toen de aria weerklonk met de ronkende woorden “Amour sacré 
de la patrie, / Rends-nous l’audace et la fierté; A mon pays 
je dois la vie. / Il me devra sa liberté …” raakte dat bij heel wat 
aanwezigen een open zenuw. In het tumult dat volgde op de aria ontstonden 
relletjes, die zich uitbreidden tot wat historici de Belgische Revolutie 
hebben genoemd. Die mondde uiteindelijk uit in de onafhankelijkheid van 
de Zuidelijke Nederlanden. Nadat het laatste schot gelost was, gingen 
Belgen en Nederlanders elkaar te lijf met heroïsche mythen. Zo maakte 
de revolutie een einde aan ‘de vreemde overheersingen’ en was ze de 
bekroning van een ‘eeuwenlange vrijheidsstrijd,’ aldus het vertoog van die 
dagen. De Nederlandse auteur Atte Jongstra schreef over deze met helden 
en martelaren doordesemde periode een roman met de intrigerende titel 
De Heldeninspecteur.

Jongstra brengt zijn verhaal vanuit het standpunt van een Nederlander 
die toevallig bij de Belgische onafhankelijkheidsoorlog betrokken raakt. 
Protagonist Junius is een passant, op terugreis uit Parijs en net op tijd 
in Brussel voor de opvoering van De Stomme van Portici. Hij ziet 
met eigen ogen hoe de onrust en het straatrumoer uitgroeien tot een 
regelrechte opstand.

Na een ontmoeting met de Nederlandse kroonprins Willem krijgt Junius een 
wel heel bijzondere rol toebedeeld: hij wordt heldeninspecteur. Hij wordt 
verondersteld te boekstaven welke Nederlandse militairen zich in de strijd 
tegen de Belgen op heldhaftige wijze onderscheiden. Met de aanstelling van 
deze heldeninspecteur hoopt prins Willem moed en zelfopoffering op het 
slagveld aan te zwengelen. En zo rijdt Junius de roerige hoofdstad binnen 
en neemt hij deel aan de gevechten.  Want “… hij moest zich aan het front 
vertonen, helden vind je doorgaans vooraan.”

Het personage van Junius laat Jongstra toe om de belangrijkste wapenfeiten 

“Sta stil, voorbijganger. Uw voet beroert een held.”

Opschrift op een kruis op het Martelaarsplein in Brussel, lente 1831

“Aux Grands Hommes de la Patrie Reconaissante”

Opschrift op het Panthéon, Parijs

 “Those who say we are in a time when there are no heroes just don’t know where to look.”

Ronald Reagan bij zijn ambtsaanvaarding als 40e president van de V.S. in 1980

“WE NEED HEROES NOW”

Opschrift op een spandoek, vlak na de aanslagen op de WTC-torens in New York, 12 september 2001
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uit de Belgisch-Nederlandse oorlog opnieuw onder de aandacht te brengen: 
van het begin van de opstand na De Stomme van Portici over de 
Tiendaagse veldtocht van 1831 tot en met de val van de Antwerpse citadel in 
1832. Junius is er elke keer bij, naarstig op zoek naar helden. Hij zet een punt 
achter zijn taak als heldeninspecteur met het voorstel om alle deelnemers 
aan de Tiendaagse veldtocht een algemene onderscheiding te geven: het 
Metalen Kruis 1830-1831.

Naar aanleiding van deze editie van Erfgoeddag nodigen we jou en je 
collega’s uit om zelf op inspectie te gaan. Als heldeninspecteur van het 
cultureel erfgoed, welteverstaan. Deze brochure wil je daarbij op weg zetten. 
In wat volgt analyseren we de definities van het heldenfenomeen, bekijken 
we welke typologieën er bestaan en hoe in het verleden (en vandaag) helden 
een zeker nut hadden (en hebben). Deze Erfgoeddag laat je met andere 
woorden toe om aan de hand van verschillende sporen uit het verleden 
(al dan niet bekende) helden tegen het licht te houden. En heb je je ooit 
afgevraagd wie een belangrijke rol heeft gespeeld in de verwerving en het 
behoud en beheer van ons erfgoed? Wie zijn de ‘helden’ van het cultureel 
erfgoed? Op Erfgoeddag kan je hen doen schitteren en hun werkzaamheden 
uitgebreid belichten. 

In tegenstelling tot de Nederlandse soldaten van de ‘Belgische veldtocht’ 
ontvang je geen Metalen Kruis voor je deelname. Maar je krijgt er wel veel 
aandacht voor in de plaats. Van het publiek, de media en de overheden. 
Daarvoor wil je toch vast eens in de huid van een heldeninspecteur kruipen, 
niet?

WAT IS EEN HELD?

Helden: de geschiedenis bulkt ervan. Sla een willekeurig geschiedenisboek 
open dat in het onderwijs gebruikt wordt en je leest over de daden, 
gedachten en waarden van Grote Mannen – in mindere mate Grote Vrouwen 
– die op beslissende momenten aan het roer stonden. De Franse minister 
van Onderwijs Paul Bert preciseerde in 1881 wat, volgens zijn inzichten, de 
voornaamste doelstelling van het geschiedenisonderwijs behoorde te zijn: 
“We moeten de kinderen de glorie van ons land in herinnering brengen en 
hen daarbij wijzen op onze helden. Doorheen die talloze verhalen over de 
toewijding en het plichtsgevoel ten overstaan van het vaderland, krijgen 
ze inzicht in onze eervolle annalen.” Zo’n citaat roept herinneringen en 
associaties op. Zo is voor heel wat mensen de reeks ’s Lands Glorie, 
tussen 1949 en 1961 uitgegeven door Artis Historia, alvast geen onbekende, 
maar eerder een ijk- of startpunt in hun historisch bewustzijn. De zesdelige 
reeks leest als een who’s who, een heldencanon of een hitparade 
zo je wil, van betekenisvolle figuren en gebeurtenissen in de nationale 
geschiedenis van ons land – van de prehistorie tot en met de Tweede 
Wereldoorlog. 

Of nog: lopend door het centrum van eender welke stad of dorp kruis je 
gegarandeerd op een bepaald moment een stevig, monumentaal standbeeld 
of een andere, min of meer duurzaam vormgegeven publieke plek die de 
passant aanspoort tot een ingetogen moment van bezinning of herdenking. 
“De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel,” luidt 
een van de bekendste citaten van Joost van den Vondel. Welnu ‘helden’, in 
de klassieke betekenis waarmee allicht de meeste mensen het fenomeen 
begrijpen, worden gemaakt op het toneel van de geschiedenis. Afhankelijk 
van de blik en de context waarmee we naar een held kijken, kan de betekenis 
van zo’n heroïsch figuur, zowel voor de individuele kijker als voor de 
gemeenschap waartoe hij of zij behoort, veranderen. Wat is er aan de hand 
met helden? 
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 VAN WAPENGEKLETTER NAAR MOREEL VOORBEELD

Laat ons eerst en vooral proberen te bepalen wat een held is. Dat blijkt op 
zich al een aardig kluifje. Want helden zijn weliswaar van alle tijden, maar 
de criteria voor dat heldendom zijn door de eeuwen heen zo vaak opnieuw 
gedefinieerd dat het moeilijk is de prestaties van heroïsche figuren uit 
verschillende tijden langs een en dezelfde meetlat te leggen. Het enige 
dat al die opvallende personages gemeen hebben, is dat ze zich hebben 
onderscheiden, dat ze iets opmerkelijks hebben gedaan dat de mensen 
in hun tijd (en ook daarna) aansprak en hun een bijzondere status verleende. 
De ruime definities van de term ‘held’ zijn overigens niet iets van de laatste 
eeuwen, iedere samenleving heeft zijn oorspronkelijke maatstaven in de 
loop der tijd aangepast en bijgesteld. Enkele voorbeelden.
In de Geïntegreerde Taalbank – een online verzameling van woordenboeken, 
van het Oudnederlands Woordenboek tot en met het 
Woordenboek der Friese taal, stuiten we rond 1250 een eerste 
keer op een held. Het woord werd geschreven als helt en betekende 
zoveel als ‘dappere strijder’, ‘dappere man’ en was een synoniem van 
het woord wigant, wat in hedendaags Nederlands ‘gigant’ of ‘reus’ 
betekent. Samengevat: een grote man dus, iemand die zich vooral door 
wapengekletter onderscheidt. Helden spelen uiteraard al veel langer dan de 
middeleeuwen een rol op het ‘schouwtoneel’, maar daar gaan we iets verder 
op in.

Naarmate de tijd vordert, wordt de definitie breder. Uit diezelfde bron 
vernemen we dat een held “Een man [is] die door dapperheid uitmunt.” 
Of nog, “Een man, uitmuntende door grootsche daden op stoffelijk of 
op zedelijk gebied, en deswege bewonderd of vereerd: ‘groot man’.” Een 
17e-eeuwse definitie van het woord heeft het zelfs over … “De man die de 
hoofdpersoon is van een episch of dramatisch dichtstuk, een romantisch 
verhaal enz.” Een haast perfecte echo van deze evolutie is te vinden in Van 
Dale, het bekendste verklarende woordenboek van de Nederlandse taal. De 
heldendefinitie luidt hier anno 1999:

“2. iemand die niet bang is, die het gevaar niet vreest. […] 3. iemand die lichamelijk 
sterk is, of die een grote kennis of vaardigheid bezit. 4. iem. die uitmunt door grootse 
daden. 5. de persoon die het middelpunt van de handeling is in een roman, een 
toneelstuk, enz. 6. (bij uitbr.) hoofdpersoon, middelpunt.”

De meest uitgebreide definitie, met een eerste aanzet tot een typologie van 
helden, vinden we op de vrije (gratis) internetencyclopedie Wikipedia. Deze 
maakt ook melding van de vrouwelijke versie van de held.

“Een held (mannelijk) of heldin (vrouwelijk) is een bestaand, fictief of historisch 
persoon die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een 
zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor een grotere 
zaak. Aanvankelijk had dit heldendom vaak te maken met strijd of het uitblinken 
in iets, maar later werd dit uitgebreid tot een meer algemeen moreel uitblinken. 
Concrete betekenissen: heros, de nationale held, de socialistische held, de alledaagse 
held, de persoonlijke held en de antiheld.”

Haast elk onderdeel van deze definitie kan in de voorbereiding van een 
activiteit functioneren als een toetssteen:

-  Wanneer was er sprake van gevaar of rampspoed?
-  Wie (personen, gemeenschap, dorp, stad, regio of land) bevond zich in een 

‘zwakke’ (of bedreigde) positie? En van wie ging die dreiging uit, waartegen 
moest gestreden worden? Wat was de inzet? …

-  In welke omstandigheden was er sprake van (of nood aan) moed, of de 
bereidheid tot zelfopoffering? 

Er hangt uiteraard veel af van hoe nauw of breed de gehanteerde definitie 
is. Veel van de figuren die in het kader van deze editie van Erfgoeddag als 
‘held’ geoormerkt zullen worden, zullen allicht ook discussie oproepen, 
onder meer omwille van deze oude, heel diverse invullingen van het 
heldenbegrip. Dat wordt ook duidelijk uit de verschillende types helden.

10 11



 NUTTIG OP 
VEEL TERREINEN 
EN MOMENTEN

Wat maakt van iemand een held? En waarvoor dienen helden? De aard en functie van de held 
zijn in de loop der tijden gestaag veranderd, net als de waarden, normen en opvattingen van 
de cultuur waaruit ze voortkomen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen die aan de held 
worden toegeschreven, de daden die van hem (of haar) verwacht worden en zijn (of haar) 
positie in het politieke bestel en de samenleving in het algemeen. 

Historici kennen vaak een grote rol toe aan het ‘ik’, het individu als motor van de 
geschiedenis. Steeds vaker wordt onze perceptie van processen, structuren en conjuncturen 
aan emblematische of exemplarische figuren uit de geschiedenis opgehangen. Daarbij 
treden helden uiteraard ook aan als roerganger van de gebeurtenissen. Ons beeld van ‘de 
geschiedenis’ is precies georganiseerd rond een reeks van dergelijke figuren, waardoor het 
betekenis en samenhang krijgt.

HERDENKEN

Helden zijn, in zekere zin, een vorm van immaterieel cultureel erfgoed: ze 
bestaan, zolang er mensen zijn die hen in gedachten houden én op tijd en 
stond (meestal in het publieke veld) ‘vereren’. De verering van een held dient 
vaak meerdere doelen. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om een direct 
eerbetoon: de dapperheid of verdienste van de held wordt geprezen. Maar 
zo’n personage is vaak een mooi en prettig plooibaar canvas om, bewust of 
onbewust, allerhande zaken op te projecteren. De held kan bijvoorbeeld een 
ideaal belichamen van een natie, een groep of een individu en het allerbeste 
dat een land heeft voortgebracht, of een lichtend voorbeeld zijn vol  
waardevolle eigenschappen als moed, trouw of opofferingsgezindheid. De 
verering zelf zet ook een duidelijke, maar tijdelijke, stempel op de identiteit 
van de gemeenschap die het initiatief neemt tot de verering of herinnering, 
in welke vorm ook. Monumenten (standbeelden, herdenkingsplekken, perken 
en  andere duurzame, betekenisvolle ‘dragers’) zetten aan tot gedenken 
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en willen daardoor iemand of iets voor de vergetelheid behoeden. In het 
Duits bestaan er zelfs drie aparte termen voor evenveel verschillende 
functies: het Denkmal (herinneren), het Ehrenmal (herinneren om hulde 
te brengen) en het Mahnmal (herinneren om te waarschuwen). In deze 
betekenis scheppen monumenten, maar ook biografieën, dus individuele 
identiteiten. Tezelfdertijd bakenen ze de contouren af van de groep waartoe 
het individu behoort en geven ze die groep (bv. mannen of vrouwen) mee 
een eigen gezicht, een verleden en een historische toekomst. Doordat 
een held alleen maar relevant is als hij vereerd wordt, heeft elke held een 
hedendaagse betekenis. Het ‘heldenbelang’ ligt immers altijd opnieuw in 
het heden. De ‘vereerders’ vinden hem of haar waardevol en projecteren hun 
verlangens, normen, waarden, ideeën en gevoelens op hun held, omdat die 
voor hen op dat moment (nog) betekenis heeft. 

Een voorbeeld. Na de Belgische onafhankelijkheid paste de keuze voor de 
herdenking van de Septemberdagen als nationale feestdag in een bredere 
omgang met het nationale, ‘Belgische’ verleden. Het bezit van een eigen, 
roemrijk verleden gold als een absolute noodzaak voor de legitimatie van 
het bestaan van België.  De ‘eeuwenlange vrijheidsstrijd’ begon bij de ‘Oude 
Belgen’ en werd voortgezet door historische helden als Breydel en De 
Coninck, de Arteveldes (vader en zoon) en Egmont en Hoorn. Maar ook het 
recente verleden bleek van groot belang. Zo stonden de Septemberfeesten 
in Brussel aanvankelijk volledig in het teken van de gevallen helden van 
de revolutie. Zij hadden het ultieme offer gebracht en konden, nog meer 
dan de andere vrijwilligers, rekenen op de dankbaarheid en erkentelijkheid 
van de piepjonge natie. Ze werden gehuldigd tijdens de rouwdiensten in 
de Sint-Goedele en de plechtigheden op het Martelaarsplein, waar een 
herdenkingsmonument voor hen werd opgericht. Voor het dagblad Journal 
des Flandres was de boodschap van de martelaarscultus duidelijk:

“Het vaderland eist niet elke dag om die grote opofferingen te maken: maar als 
we niet willen degenereren dan moeten we onze voorouders navolgen, als we enig 
belang hechten aan de glorieuze reputatie van het Belgische volk dan moeten we 
hun voorbeeld ongeschonden doorgeven aan onze nakomelingen.” 

Dat ‘martelaarsdiscours’ was uiterst functioneel. Het zwaartepunt van de 
nationale feestdag lag overduidelijk op de herdenking der helden. Tot 1839, 
wanneer Nederland – niet zonder internationale druk overigens – België 
uiteindelijk erkende als onafhankelijke buurstaat werd het land voortdurend 
geconfronteerd met een oorlogsdreiging. Het was essentieel dat de 
bevolking in die onzekere tijden warm werd gehouden voor de strijd voor 
vrijheid en onafhankelijkheid. Martelaars golden als het ideaalbeeld van de 
Belgische patriot. Pas toen het Nederlandse invasiegevaar geweken was, 
kwam er ruimte om een andere invalshoek te benadrukken. Er was overigens 

nog een ander gebeuren dat de politieke gemoederen in Europa beroerde. 
De revolutiegolf van 1848 plaatste de notie ‘revolutie’ in een kwalijk daglicht. 
De overtuiging dat een uitgesproken cultus van de vrijheidsstrijd de 
bevolking misschien op verwerpelijke ideeën kon brengen, vond steeds meer 
gehoor. Het duurde echter nog tot mei 1890 vooraleer de nationale feestdag 
bij wet werd vastgesteld op 21 juli. Het was op 21 juli 1831 dat Leopold I, de 
eerste Koning der Belgen, de grondwettelijke eed aflegde. Hij zwoer trouw 
aan de Belgische Grondwet, die door het Nationaal Congres werd uitgewerkt 
en op 7 februari 1831 werd erkend, alsook aan de wetten van het Belgische 
volk.

Overleden helden hebben hun lot (of noem het hun impression 
management) vanzelfsprekend niet (meer) in eigen handen. Het hangt 
met andere woorden van de levenden af hoe de verering precies wordt 
vormgegeven. Dat kan in de beslotenheid van de huiskamer, of met alle 
pomp and circumstances die bij de aandacht van overheidswege 
komt kijken. Anders gezegd: het is de vereerder/herdenker die bepaalt 
welk verhaal er wordt verteld, welke aspecten er uit dat heroïsche leven 
belicht worden. Niet de held zelf, gezien zoiets post mortem maar moeilijk 
te regelen valt. Elke herdenking is daardoor een wissel op de toekomst van 
de held, en biedt bijgevolg zowel kansen voor continuering als risico’s voor 
nieuwe interpretaties. 

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND

Een held kan ook een functie hebben als rolmodel. Een voorbeeld of een 
inspiratiebron, iemand die gedaan heeft wat je zelf ook altijd nastreeft, maar 
(vermoedelijk) nooit zal bereiken. Helden (of, in een hedendaagse variant, 
idolen) bieden een interessant rolmodel voor hen die op zoek zijn naar een 
eigen identiteit. Helden worden eigenschappen toegeschreven die gewone 
stervelingen ook best wel zouden willen hebben, zoals edelmoedigheid, durf 
en verregaand (politiek, militair …) inzicht en noem maar op. Tegelijk worden 
de tegenstanders van deze voorbeelden bedacht met eigenschappen die 
we bij onszelf ontkennen, zoals kwaadaardigheid en domme verblinding. 
Aan beide kanten vindt een uitvergroting plaats, zoals bij martelaren en 
beulen, heiligen en zondebokken. Dat maakt dat er soms niet meer van een 
held gevraagd wordt dan dat hij op het gepaste moment op de juiste plaats 
zijn opwachting maakt. Hij kan een veldslag winnen, een opstand de kop 
indrukken of een revolutie ontketenen, door heel eenvoudig zijn gezicht te 
laten zien. Hij hoeft niet actief mee te doen, hij hoeft niet eens meer in leven 
te zijn. Sterker nog, hij hoeft niet eens van de partij te zijn: dat het daar de 
schijn van heeft is al genoeg. Dan volstaat zijn evenbeeld, een invaller of zijn 
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lijk. Want als de roem van een held tot een zekere hoogte is gestegen, wordt 
hij als een voorwerp met een magische kracht dat zelfs niet in actie hoeft te 
komen om resultaten te bereiken. 

Sprankelende levensverhalen bieden houvast en tonen aan dat in concrete, 
moeilijk hanteerbare situaties een zinvolle oplossing tot de mogelijkheden 
behoort. De associatie met een voorbeeldfiguur, een grote man of vrouw, 
held, idool of heilige, bezorgt het individu een persoonlijke relatie met 
de vereerde of bewonderde persoon. En daardoor o.a. (zelf)vertrouwen, 
hoop op slagen en een brede rug, waarachter men zich indien nodig in het 
publieke veld kan verschuilen. In dat opzicht zijn heldenfiguren ook steeds 
confronterend, als spiegelbeeld of graadmeter van het eigen, persoonlijke 
kunnen en presteren. 

Het is allicht wat overdreven dat voor helden ook het aloude adagium geldt 
dat ‘schijn zijn is’, maar toch. Helden hebben een podium nodig. Michel de 
Montaigne, de 16e-eeuwse vader van het essay, noteerde in het essay Over 
roem het volgende:

“Zij die de adel leren om de eer slechts in de moed te zoeken, ‘quasi non sit 
honestum quod nobilitatum non sit’ [Alsof iets pas eervol is wanneer het 
beroemd is (Cicero, De officiis, I, 4)], wat bereiken ze daarmee, behalve dat ze hun 
leren nooit risico te nemen als ze niet gezien worden en er goed op te letten of er 
wel getuigen zijn om verslag uit te brengen van hun heldendaad, terwijl zich duizend 
gelegenheden voordoen om goed te handelen zonder dat het mogelijk is daarbij 
opgemerkt te worden. […] Je moet de oorlog ingaan omdat het je plicht is, en daarbij 
de beloning verwachten die bij geen enkele mooie daad, hoe verborgen ook, en zelfs 
bij geen enkele deugdzame gedachte kan uitblijven, namelijk de voldoening die een 
zuiver gestemd geweten er zelf van heeft om het goede te doen. We moeten dapper 
zijn omwille van onszelf en omdat het een voordeel is je hart op een plaats te hebben 
die sterk is en tegen de stormen van het lot verzekerd. […] Onze geest moet zijn rol 
niet voor de buitenwereld spelen, maar thuis, in ons innerlijk, waarin geen blikken dan 
de onze kunnen doordringen.”

Heldenstatus en perceptie gaan duidelijk hand in hand. Dat maakt dat 
schoonheid, charme en sexappeal voor een held best nuttige eigenschappen 
zijn; bij ontstentenis hiervan volstaan bravoure of een indrukwekkende 
verschijning. Met andere woorden: een held moet kunnen verleiden of 
intimideren, en moet hoe dan ook een bovenmaatse persoonlijkheid hebben 
en de gave die te tonen. Zonder (publieke) erkenning is er nauwelijks sprake 
van helden.
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IEDER VOGELTJE 
ZINGT ZOALS HET 
GEBEKT IS

Het ene voorbeeld van Voorbeeldige Grootheid is het andere niet, zoveel weten we intussen. 
Een andere benadering om helden proberen te vatten, is om hen in verschillende categorieën 
op te delen. 

STAATSHELD

Staten zijn gretige producenten en afnemers van helden, en wel om 
verschillende redenen. Mensen die de eer van het land hebben verdedigd of 
hooggehouden, een bijzondere prestatie – militair, politiek, maatschappelijk, 
wetenschappelijk – hebben neergezet, die dreigend gevaar hebben 
getrotseerd en het hogere staatsbelang voor alles plaatsten … Zo’n mensen 
worden door koningen, regeringen, legeraanvoerders en leiders gekoesterd. 
Dat vertaalt zich in het toekennen van medailles en lintjes, het organiseren 
van parades, het vernoemen van straten en pleinen. De afgelopen 150 
jaar werden ze ook herdacht met hun beeltenis op bankbiljetten, munten 
en postzegels. Het is ook dit type held dat zijn opwachting maakt in de 
geschiedenisboeken die in het onderwijs gebruikt werden (en worden) en in 
reeksen als ’s Lands Glorie.

Militairen nemen in deze categorie vanouds een speciale plaats in. De meest 
zichtbare (of duurzame) eer valt de gesneuvelden te beurt. Het is voor hen 
dat speciale monumenten worden opgericht. Het zijn gemeenschapshelden, 
gezien zij het ‘algemeen belang’ verdedigden en daarvoor het hoogste 
goed – hun eigen leven – hebben opgeofferd. Nederlagen en vredestijd 
leveren echter zelden helden op, gezien de geschiedenis meestal door 
de overwinnaars wordt geschreven. De ‘overlevers’ werd meestal zo’n 
monumentale eer (praalgraf, herinneringsplekken, bronzen naamlijsten enz.) 
onthouden, ook al streden ze net zo dapper en liepen ze een even groot 
risico op een dodelijke houw of kogel. 
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Ten slotte zijn er nog de helden die tijdens de bloeiperiode van het 
19e-eeuwse nationalisme werden ingezet en gepropageerd als ‘het beste’ 
dat de natie had voortgebracht. Geen ijzervreters dus, maar mensen die 
in bijzondere activiteiten uitblonken: schilders, dichters, diplomaten, 
beeldhouwers. Het gaat dan over scheppers van schoonheid en belijders 
van deugd, wijsheid en verstand: kernbegrippen voor de nieuwe, in het 
glorierijke verleden teruggevonden identiteit van de natie. Zelf zagen ze zich 
niet als held, en hun tijdgenoten deden dat vaak evenmin. In de 19e eeuw 
verschenen ook reeksen overzichten van Beroemde Landgenoten. In eigen 
land ging de Biographie Nationale in 1864 van start. Het jonge land 
was, net als bij tal van buurstaten, heel sterk geïnteresseerd in geschiedenis, 
en met name in de personages die de vaderlandse geschiedenis – letterlijk 
dan – hadden meegemaakt. Biografische woordenboeken zijn in historisch 
onderzoek een alledaags hulpinstrument, maar ze zijn uitgesproken 
selectief. Ze groeperen figuren die ‘belangrijk’ worden geacht, ze 
presenteren die als ‘uniek’, als voorlopers, helden of soms als slachtoffers 
van de geschiedenis en ze sturen daarmee op hun beurt het geschiedbeeld. 
De negentien volumes van het Nationaal Biografisch Woordenboek 
tellen samen intussen 3.801 personages, vanaf de oudheid tot heden, goed 
voor 3.645 mannen en 156 vrouwen (4%!).

In sommige periodes was de staatsheld een levend ideaal. Zo is er het 
voorbeeld van de mijnwerker-held Aleksej Grigorjevitsj Stachanov. 
Deze Russische kompel dolf in de jaren 30 van de vorige eeuw 
enorme hoeveelheden steenkool op. Stachanov stond symbool voor 
de communistische werkethiek en werd benut als propagandistisch 
uithangbord voor het succes van het systeem. ‘Stachanovist’ groeide uit 
tot een synoniem voor de toegewijde modelarbeider, die, ten behoeve 
van het communistische ideaal, als een nieuwe sovjetmens tot steeds 
grotere prestaties in staat was. Aan de andere kant van het ideologische 
spectrum was er het ideaal van de (raszuivere, viriele en daadkrachtige) 
Übermensch in nazi-Duitsland. 

ZALIGEN, HEILIGEN EN MARTELAREN

Het is ongetwijfeld voer voor discussie of heiligen en martelaren helden 
zijn. Wat er ook van zij, er zijn veel parallellen te trekken tussen helden en 
heiligen. De goede zaak staat voorop en niet zelden hebben ze hun leven 
ervoor gegeven. Dat maakt dat een heilige voor een gemeenschap evenzeer 
een voorbeeld van navolgenswaardig gedrag is. De vormen van verering zijn 
ook vergelijkbaar: net als van helden worden er beeltenissen van heiligen 
gemaakt, en zijn relieken een middel om in direct contact te treden met de 
betrokken persoon. Er is natuurlijk een groot verschil: volgens de rooms-

katholieke leer is een heilige een voorspreker van de gemeenschap van 
gelovigen bij God. De heilige verdient het om vereerd te worden, gezien 
zijn unieke positie als bemiddelaar tussen de wereld van de mens en God. 
Heiligen belichamen als exemplarische figuren ook andere dan strikt 
materiële of individuele waarden.

De criteria voor de erkenning van heiligen zijn overigens vastgelegd. 
De allereerste heiligverklaring vond plaats tijdens het Concilie van 
Lateranen in 993. Heiligverklaringen werden sedert de 12e eeuw versterkt 
door de codificatie van het kerkelijk recht waarbij het pauselijk gezag 
zich feitelijk het recht op heiligverklaring toe-eigende (Alexander III in 
1171, bekrachtigd door de decretalen van Gregorius IX in 1224), later nog 
uitgebreid met de voorafgaande zaligverklaring (Urbanus VIII in 1634). 
Een eeuw later stroomlijnde Benedictus XIV nog eens de hele procedure 
in zijn De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum 
Canonizatione. Volgende elementen zijn essentieel voor de erkenning als 
heilige: het martelaarschap of de heldhaftige beoefening van de deugden, 
rechtzinnigheid in de leer, gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag en 
het verrichten van wonderen. Gelovigen die hen vereren kunnen deze 
uitzonderlijke bemiddelaars vragen om voor hen tussenbeide te komen bij 
God. De wonderen die in hun naam plaatsvinden zijn het bewijs van een 
geslaagde bemiddeling.

De Reformatie wou korte metten maken met de heiligenverering, die werd 
gezien als het verafgoden van mensen aan wie helemaal ten onrechte het 
voorrecht werd toegekend om pleitbezorger bij God te zijn. Hun zogenaamde 
‘heiligheid’ deed afbreuk aan het geloof in God. De Beeldenstorm (1566) 
geldt als tastbaar bewijs van de publieke afkeer van deze cultus. 

HELD VAN HET VOLK

Sommige mensen krijgen geen formele (van overheidswege of andere 
instanties) erkenning als held, maar kunnen wel rekenen op een brede 
bewondering door de bevolking. Dat gezelschap is net iets bonter dan de 
stoet van al dan niet gecanoniseerde staatshelden en heiligen. Er zijn de 
beroepen die niet zonder risico zijn, zoals de mijnwerker, de piloot, de 
staalarbeider, de matroos en de ontdekkingsreiziger. Hun ‘tegenstanders’ 
zijn de natuurelementen (water, hitte, de hemel en de onverbiddelijke 
zwaartekracht) die moeten worden getrotseerd. Vlak na de Tweede 
Wereldoorlog was steenkool van cruciaal belang om de economie terug 
op de sporen te krijgen. Zo riep toenmalig premier Achiel ‘Charbon’ Van 
Acker de mijnwerkers uit tot “eerste burgers van het land.” Vanaf 1945 
werd een nationale campagne gelanceerd met affiches, radio, films 
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en krantenadvertenties om mannen te overhalen om naar de mijn te 
trekken. Mijnwerkers werden voorgesteld als helden, hun heroïsme en 
opofferingsgeest werden gehuldigd. De beeltenis van een ‘ondergronder’ 
verscheen op het muntstuk van een halve frank. De afbeelding is overigens 
van de hand van Constant Meunier. 

Daarnaast zijn er ook mensen die spontaan iets heldhaftigs doen (een 
drenkeling redden, een brandhaard trotseren, tussenbeide komen bij 
rampen enz.) en daardoor aanspraak kunnen maken op de heldenstatus. Een 
(Amerikaans) fonds als het Carnegie Hero Fund beloont wereldwijd helden 
met een medaille. Aan de toekenning zijn wel voorwaarden verbonden. 
Komen in aanmerking: “Burgers die uit vrije wil en bewust hun eigen leven 
wagen om iemand anders’ leven te redden.” Het Carnegie Hero Fund heeft 
ook een vertegenwoordiging in België.

Door de groei van de massa- en sociale media zijn volkshelden relatief 
nabije helden. Het is veel gemakkelijker geworden om in aanraking te komen 
met dit soort grootheden. Popsterren, maar ook sporthelden kunnen heel 
veel mensen aanspreken en mobiliseren. Sporthelden hebben, door hun 
fysieke krachttoeren in een competitieve context, bewezen  deugden als 
kracht, uithoudingsvermogen, moed en dapperheid in zich te verenigen. 
Sterren aan het muziek- of mediafirmament zijn bij uitstek emanaties van 
de massamedia waarin ze figureren. Zou een figuur als Lady Gaga eenzelfde 
naam en faam hebben zonder de kracht en impact van de social media?

Behalve massale belangstelling (concerten, optochten, vieringen van 
sportieve overwinningen) is een gevoel van nabijheid een essentieel 
onderdeel van het wezen van de volksheld. Fans kunnen van alles en nog 
wat van hun held(en) verzamelen, van kleine parafernalia tot en met affiches 
die een prominente plek in huis krijgen. Zaken die rechtstreeks in verband 
kunnen gebracht worden met de held, zoals een handtekening op een 
papiertje, in een boek of op een T-shirt, of een foto van de glunderende fan 
naast het idool, hebben een erg grote emotionele waarde. Sommige fans 
laten het portret (of de naam, of een symbool dat ernaar verwijst) op hun 
lichaam tatoeëren. In deze categorie kunnen het massale en het intieme 
nauw met elkaar verbonden zijn.

HET H-STATUUT

En waar blijven de heldinnen? Een heel terechte vraag. De meeste van de 
helden die in de voorgaande typologieën figureren, genieten het B-statuut: 
de B van Bekend of Beroemd en soms de B van Berucht. Het B-statuut 
verwerven was voor vrouwen tot in het recente verleden geen kleinigheid. 
Daarvoor kunnen diverse redenen aangevoerd worden. Ten eerste: vrouwen 
konden (en mochten) zich juridisch én sociaal slechts heel moeizaam een 
prominente plaats op het publieke forum toe-eigenen. Ten tweede: de 
historiografie focuste tot lang na de Tweede Wereldoorlog op de politiek, 
het leger en de kerk, een met glas geplafonneerde wereld waarin meestal 
mannen de plak zwaaiden. Vrouwen, vrouwelijkheid en sociale categorieën 
als klasse, gender, ras en leeftijd kwamen pas laat in het onderzoeksvizier. 
Gaandeweg werd duidelijk hoe die categorieën functioneerden als 
plaatsbepalende in- en exclusiemechanismen in de samenleving, en 
daardoor ook op het podium van de publieke belangstelling.
Wel in meer of mindere mate behorende tot de historische canon waren die 
vrouwen die het H-statuut hadden: de H van Heiligen, van Heldinnen en van 
Heksen of Hoeren. De heilige is de vrouw in de rol van het goede voorbeeld, 
het exemplum, zoals de Maagd Maria. De heldin is de vrouw in een veeleer 
mannelijke rol, vaak in de rol van tussenpersoon tussen vader en zoon 
zoals een vorstin, een weduwe-bedrijfsleidster, of een dappere strijdster 
voor God of Vaderland à la Jeanne d’Arc. De heks en de hoer is de vrouw 
als maatschappelijk probleem omwille van haar seksualiteit, de vrouw als 
verleidster, de femme fatale. Nog meer bekende vrouwen waren bekend als 
‘… de vrouw (of geliefde) van’, zoals Isabella Brant (de eerste vrouw van P.P. 
Rubens), ‘de eerste’ (vul zelf gerust verder aan: … afgestudeerde juriste? 
Marie Popelin. De eerste vrouwelijke arts? Isala van Diest). 

DE EEUWIGE HELD

Dit overzicht is verre van compleet. Ontbreken onder andere op het heroïsch 
appel: de antiheld of de reeks helden uit de klassieke oudheid. Neem nu 
Achilles. Het was zijn lot dat hij moest kiezen tussen vrede en oorlog. 
Geen gewone keuze, want als hij opteerde voor de strijd zou hij gedood 
worden nog voor de oorlog ten einde was. Maar vooraleer het zover zou 
komen, zou hij zoveel roem en eer verwerven, dat zijn naam voorgoed in de 
dichtkunst ging voortleven. Achilles koos, zoals we weten uit de Ilias, voor 
de dood en verwierf in ruil onsterfelijkheid. Zo werd hij de modelheld wiens 
eigenschappen en daden we, in eindeloze variaties, ook aantreffen in de 
levensverhalen van de helden die na hem kwamen (en nog zullen komen), in 
leven en legende.
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HELDEN VAN 
HET ERFGOED

Bezoekers staan er allicht niet (vaak) bij stil, maar om cultureel erfgoed op een duurzame 
manier te kunnen tonen, duiden en delen is er een haast onzichtbare kracht aan het werk. 
Onze minister verwees er al naar in haar voorwoord: dit zijn alle mensen die (meestal) 
aan de achterkant van het erfgoedbedrijf actief zijn. Zij zijn bezig met ‘erfgoedzorg’. Dat 
wordt ook wel eens gevat onder de noemer ‘BBC’, wat  staat voor Behoud, Beheer en 
Collectiemanagement.

Maar wat houdt BBC nu precies in? Iedereen die erfgoed in beheer heeft, moet de zorg 
voor zijn of haar collectiestukken of bestanden kunnen waarborgen, voor élk object. Bij het 
bewaren en het in stand houden (noem het preventief conserveren) van erfgoed spelen drie 
factoren een rol: het gebouw, de bewaaromgeving en de mensen die de collectie beheren en 
omgaan met het erfgoed.

Globaal zou men erfgoedzorg kunnen verdelen in preventieve zorg enerzijds en actieve 
behandeling van objecten anderzijds. Bij preventieve zorg wordt niet ingegrepen op 
de objecten zelf, maar worden de best mogelijke omgevingsomstandigheden gecreëerd 
die het verouderings- en vervalproces van het materieel erfgoed vertragen en mogelijke 
schadefactoren zoveel mogelijk trachten te weren. Een actieve behandeling van objecten kan 
zich bewegen van een minimale ingreep om een bepaalde toestand te stabiliseren tot een 
ingrijpende restauratie om objecten opnieuw leesbaar en toonbaar te maken, met ook alle 
tussenliggende gradaties van consolideren, reinigen, herstellen, aanvullen … Erfgoedzorg 
vereist kennis, inzicht (wat is RV? Hoe reageren materialen op vocht, temperatuur? Zijn 
pissebedden gevaarlijk voor mijn collectie kinderwagens? …), leergierigheid, goede attitudes 
als toewijding, alertheid, zorgzaamheid en kritische zin om op de gepaste manier te kunnen 
handelen. En last but not least: erfgoedzorg, preventief of actief, is geen vrijblijvende zaak 
maar vergt middelen.

Onder de globale begrippen ‘preventieve zorg’ en ‘actieve behandeling’, kan men een aantal 
aandachtsgebieden en actieterreinen onderscheiden:

• De bewaaromgeving:
 - De noden van de objecten bepalen
 - Inzicht verwerven in en monitoren van de verschillende aspecten die de   

 bewaaromgeving beïnvloeden, waaronder:
  • temperatuur
  • relatieve vochtigheid (RV)
  • luchtkwaliteit
  • stof
  • luchtbeweging en mate van luchtverversing
  • licht (meten licht- en UV-sterkte; bepalen van de maatregelen)
• Opslag:
 - wijze van opslaan; steunvormen en verpakkingsmaterialen
 - inrichting; geschikte materialen voor inrichting
•  Nummering
•  Bewegingen: transport; manipulatie, art handling
•  Onderhoud:
 - ruimte
 - objecten, bestanden
•  Integrated Pest Management (IPM) of het vrijwaren tegen, detecteren en 

bestrijden van insecten en schimmels
•  Bij het tentoonstellen komen de meeste van deze aandachtspunten samen:
 - keuze van de kwaliteit en de preventieve eigenschappen van vitrines
 - lichtbeheersing
 - bepalen en beheersen van de omgevingsomstandigheden (temperatuur, RV, stof,  

 trillingen)
 - keuze van de goede steunconstructies
 - verpakking en transport, art handling
• Veiligheidszorg. In relatie tot de zorg voor de objecten ligt het accent vooral op 

beveiliging, het zich voorbereiden op mogelijke incidenten en calamiteiten, het 
gepast kunnen reageren bij een plotse dreiging of schade aan de collecties, en het 
herstelproces na een rampzalig voorval.

Het gaat allicht wat ver om diegenen die collecties bewaren en in stand houden als 
‘helden’ te bestempelen. Maar toch. Zonder hun toewijding en inzet zou ons erfgoed er 
allicht helemaal anders aan toe zijn. Geef hen op Erfgoeddag een podium, samen met hun 
vaardigheden, technieken, successen, problemen, uitdagingen en eventuele mislukkingen. 
Toon de ‘achterkant’ en vertel er bij waarom die zo belangrijk is. Het is bovendien een prima 
gelegenheid om je vrijwilligers eens publiekelijk in de bloemetjes te zetten.

Voortaan kan je op Erfgoeddag ook activiteiten organiseren 
die geen (of een minder uitgesproken) band hebben met 
het thema. Alles wat met erfgoedzorg te maken heeft, is 
ook een uitgelezen manier om je werking en je expertise 
aan het publiek te tonen. 
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HELDEN, VAN A TOT Z
Met ‘helden’ kan je heel veel inhoudelijke én vormelijke kanten uit. Onderstaande suggesties 
kunnen je helpen om je Erfgoeddag-activiteit concreet vorm te geven. Probeer je publiek, de 
pers en je collega’s te verrassen met iets nieuws en onverwachts. Opgelet, bij elk van je 
activiteiten moet (de zorg voor) het cultureel erfgoed centraal staan. 

ACHILLES, GILGAMESJ EN ROELANT

Drie helden die doorheen de tijden keer op keer bezongen en afgebeeld 
zijn. Hou op Erfgoeddag een verhalenmarathon voor jongeren, breng deze 
epossen terug tot leven en illustreer je verhaal met afbeeldingen, oude 
poppen en andere attributen. Of hou een hedendaagse vergadering van 
rederijkers, belicht (en toon) de heldendichten uit het verleden en schrijf 
een vervolg met hedendaagse helden of figuren waarvan jullie vinden dat ze 
een plek verdienen in het collectieve geheugen. 

BLIJDE INTREDE

Bij het aantreden van een nieuwe landvoogd zorgde het (middeleeuwse) 
gebruik van de Blijde Intrede ervoor dat de nieuwe bestuurder in contact 
kon treden met de bevolking. Daarbij werd steevast de stad helemaal 
‘aangekleed’ met triomfbogen en tableaux vivants, die grootse episodes uit 
de geschiedenis van de stad verzinnebeeldden. Organiseer op Erfgoeddag 
opnieuw zo’n Blijde Intrede met optochten, muziek, toespraken. Allemaal, 
dat spreekt voor zich, gebaseerd op wat je in de archieven hierover aantreft. 
Geef er ook context bij; vertel het hoe en waarom achter zo’n Blijde Intrede.

CHERCHEZ LES FEMMES!

Geef op Erfgoeddag je stad, dorp of regio helemaal in vrouwenhanden. 
Schuif de (heel matige of nauwelijks bekende) mannelijke helden aan de 
kant, en ga op zoek naar verdienstelijke, voorbeeldige of dappere vrouwen 
en/of meisjes die tot dusver nauwelijks voor het voetlicht traden. Toon aan 
de hand van getuigenissen, foto’s en ander archiefmateriaal de geschiedenis 
van de diverse golven van de emancipatiebeweging. Wie waren hun 
heldinnen, helden en voorbeelden?
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DIERENPLEZIER

Herdenk op Erfgoeddag ook de niet-menselijke helden. Welke dieren hebben 
een heldenstatus? Zo vind je in hartje Brussel, aan de Varkensmarkt, een 
standbeeld dat de verdiensten van de duif tijdens de Eerste Wereldoorlog 
looft. Welk verhaal zit hierachter? En welke objecten getuigen daar nog van? 
Er moeten ook vast nog andere vier- en tweevoeters te vinden zijn die een 
bijzondere betekenis hebben (gehad). Pak ermee uit op Erfgoeddag.

DOEK!

Merlina, De Kat, Johan en de Alverman, Pierke Pierlala, Het 
Manneke, Renaat Grassin, Toon Hermans, Julien Schoenaerts … Heel wat 
film-, televisie-, theater- en variétéhelden hebben van oudsher een plekje in 
het collectief geheugen. Tijd om de aandacht voor hun werk en het wel en 
wee van hun carrières op en naast de planken opnieuw tot leven te wekken? 
En hoe hot waren literaire helden? 

EEUW- EN ANDERE FEESTEN

Grote figuren vragen om grote feesten, met toeters en bellen, plechtigheden 
en toespraken om U tegen te zeggen. Om de zoveel tijd (tien, twintig, vijftig, 
honderd jaar?) worden helden, hun daden en hun tijd herdacht. Belicht 
eeuw- en andere feesten, analyseer het vertoog van de feestelijkheden, en 
ga op zoek naar het hoe en waarom van de initiatieven. En kan je eventueel 
achterhalen hoe (en waarom) de focus van zo’n herdenking is verschoven 
doorheen de jaren?

GLORIEUZE VERLIEZERS

We schreven het hierboven al, nederlagen en capitulaties gaan niet goed 
samen met het heldendom. Toch zijn er ‘verliezers’ die blijven voortleven 
in de herinnering, door de manier waarop ze ten onder zijn gegaan. Allicht 
is de Spartaanse koning Leonidas die in 480 v.Chr. het onderspit dolf tegen 
de Perzische koning Xerxes de bekendste. Haal die vergeten verliezers op 
Erfgoeddag terug tevoorschijn. 

HELDEN- EN MARTELAARSPLEINEN

Je vindt in elk dorp en elke stad wel een plek waar deze of gene episode uit 
het lokale verleden wordt herdacht. Maar wat wordt er precies herdacht? 
Wie wordt er geëerd? Reconstrueer de totstandkoming van deze plek. 
Waren er voor- en tegenstanders, verschillende ontwerpen, argumenten? 
Wat vind je in de archieven over de voortgang der werken? En wat was 
de bestaansreden voor deze lieu de mémoire? Geef de mensen die 
herdacht worden terug een stem.

HELDENTAAL?

In het boek LTI - de titel is een parodiërende afkorting die staat voor 
‘Lingua Terii Imperii’, of ‘De taal van het Derde Rijk’ – van de Duits-
Joodse filoloog Victor Klemperer (1881-1959), analyseert de auteur de 
technieken van taalterrorisme, met alle verdraaiingen en leugenachtige 
constructies van dien. Het zich opblazen met dikke woorden was typisch 
voor het nationaalsocialisme, dat voor zijn bombastisch-feestelijke 
representatie onophoudelijk een beroep deed op wat propagandaminister 
Joseph Goebbels, in navolging van de Amerikanen, “Schau” (show) was 
gaan noemen. In Tot het bittere einde, de dagboeken die Klemperer 
tijdens twaalf jaar naziheerschappij consciëntieus bijhield, verwijst de 
filoloog en romanist herhaaldelijk naar zijn plannen om de taalacrobatieën 
van het Derde Rijk te analyseren. LTI was voor Klemperer aanvankelijk 
een parodiërende benaming, een private bespotting van de monsterlijke 
afkortingen (‘BLUBO’ staat voor ‘Blut und Boden’) waarin het Derde 
Rijk grossierde en waarvan op den duur niemand meer wist waarvoor ze 
stonden. Ontleed jij op Erfgoeddag het heldenvertoog? 

ICARUS ACHTERNA

Gevallen, doodgezwegen of vergeten helden … Welke figuren zijn er held-af, 
of herinneren ons aan een minder fraaie periode uit de geschiedenis? 
En hoe komt dat? Onderzoek het hoe en waarom van het einde van een 
heldenstatus. Hoe is dat gecommuniceerd? Wat was de aanleiding? En zijn 
er desondanks toch nog aanhangers van deze figuur? En waarom? Voor 
een polemiek(je) in het verleden draai je je hand toch niet om? Zo steekt 
de discussie over de betekenis van koloniaal erfgoed (zoals het monument 
‘De Belgische pioniers in Congo’ in het Brusselse Jubelpark of ‘De dank der 
Congolezen’ in Oostende) geregeld de kop op. En wie kent Willem van de 
Hagen, ook bekend bij zijn Portugese naam Guilherme da Silveirade nog? 
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INTERGENERATIONEEL EN INTERCULTUREEL

Hoe goed kennen de verschillende generaties elkaars helden en 
voorbeelden? Wie zijn de helden van je (groot)ouders en/of (klein)
kinderen? Waar zitten de verschillen en de overeenkomsten? Welk erfgoed 
verwijst naar deze helden? En hoe zit het met de helden van je buren? 
Erfgoeddag is een mooie gelegenheid om ook hun helden en heldinnen te 
leren kennen met erfgoed dat getuigt over sprookjes, zoals afbeeldingen, 
figurentheatervoorstellingen … 

KERE WEER OM, REUZEGOM

Reuzen, wie kent ze niet? Ze spelen in heel wat verhalen de hoofdrol. Denk 
aan Lange Wapper, Goliath of de reuzen in verhalen als Het dappere 
snijdertje. Maar… je kan ze ook in levenden lijve tegenkomen in het 
straatbeeld. Reuzen worden immers vaak en graag gebruikt in optochten van 
verschillende steden, en hebben een zeer lange traditie in (het historische) 
Vlaanderen. Organiseer een reuzenstoet en vertel daarbij hun geschiedenis 
en betekenis. Maak van de gelegenheid gebruik om te verklaren wat de band 
is tussen de reus en zijn stad of dorp.

MEDAILLES, EREPENNINGEN EN GUIRLANDES

Helden worden niet enkel post mortem, maar ook bij leven geëerd. Sportlui 
op het hoogste trapje krijgen een lauwerkans, militairen worden dan weer 
glimmende medailles opgespeld en verdienstelijke burgers mogen zich 
verheugen over oorkondes en andere eerbewijzen. Dit is de kans om je 
medaille- en penningencollectie te tonen en te duiden. Vertel het wie, 
wat, waar en waarom van al die ‘geconcentreerde’ uiterlijke tekenen van 
heldhaftigheid. 

PERFORMANCES ALLERHANDE

De heldenstatus vraagt gewoon om een zekere theatraliteit. Daarbij horen 
optochten, speeches, eerbewijzen allerhande, vlaggen, kentekenen, gebaren, 
lichaamshouding, kledij … Ontleed op Erfgoeddag de theatrale codes die bij 
helden en hun viering horen. Illustreer dat met (vergelijkende) voorbeelden 
en passende elementen uit het archief of museum.

DE REGELS VAN HET SPEL

Welke ideaalbeelden werden (en worden) ons voorgehouden? Denk aan het 
schoonheidsideaal van de vrouw, de ideale moederrol, het gezin …  Wie 
bepaalt dat? En hoe gaan we daarmee om? Welke processen vinden er anno 
2011-2012 plaats om nieuwe helden te ‘maken’? Wie zijn met andere woorden 
de helden van morgen? Kijk in de toekomst, en vergelijk met het verleden.

RUBENSCANTATE 

Grote mannen en vrouwen zijn uitstekend geschikt om te verheerlijken 
in kunst. Zijn hun levens niet gemaakt van datgene waar iedereen van 
droomt (of droomde)? Zoek naar helden op schilderijen, beeldhouwwerken, 
tekeningen, strips en noem maar op. Maar speur ook naar andere 
jubelvormen in de negen kunsten, zoals heldendichten, lofzangen of 
meer monumentale aanpakken, zoals symfonische werken, cantates enz. 
Breng werken als de Rubenscantate van Peter Benoit ten gehore op 
Erfgoeddag, en pas de opvoering in in een breder geheel. 

STATUOMANIE

Het derde kwart van de 19e eeuw was voor beeldhouwers en bronsgieters 
een hoogtijd. Overal in het land zette men nationale figuren op een voetstuk. 
Helden (en hier en daar een eenzame heldin) schoten als paddenstoelen 
uit de grond. Reconstrueer deze ‘statuomanie’ en probeer na te 
gaan hoe tijdgenoten erover dachten. Ook een interessante piste is het 
‘eigendomsrecht’ van helden: is Karel V nu wel een echte Gentenaar, of niet? 
En is Cipriaan de Rore wel echt van Ronse? En Manneke Pis is toch wel echt 
van …? Kortom: staan al die standbeelden eigenlijk wel op hun plaats? Welke 
documenten tonen dat aan?

SPUITEND ERFGOED

Volgens Wikipedia is de brandweer “de instantie die zich bezighoudt met 
het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand. Tot 
haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, 
brandbestrijding en rampenbestrijding.” Redders in nood, dat spreekt. 
Onderzoek de geschiedenis van het brandweerkorps in je gemeente en zet 
samen een demonstratie op het Marktplein op. Vertel daarbij ook iets over 
het belang van calamiteitenplanning. En wat met de politie? Breng in dat 
verband ook het verhaal van de schuttersgilden, die mee instonden voor de 
veiligheid in de stad …
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WACHTKAMER

We hebben een relatief goed zicht op hoe heiligen kunnen opklimmen tot 
hun begeerde status. Maar hoe zit het met andere vormen van Grootsheid? 
Welke helden zitten er met andere woorden in de wachtkamer? Wie zijn 
hun pleitbezorgers? En met welke argumenten doen (of deden) ze dat? 
Erfgoeddag kan ook een uitstekend toonmoment zijn om helden die tot de 
onwrikbare canon behoren, toch nog eens extra grondig te bekijken. Baseer 
je verhaal op archiefmateriaal en nieuw onderzoek.

WETENSCHAP

Welke wetenschappers kunnen aanspraak maken op de heldenstatus? Hoe 
revolutionair was het werk van Mercator? Diens loxodroom blijft tot de 
verbeelding spreken. Of nog, Vesalius indachtig: hoe riskant was hetgeen ze 
deden? Hoe worden hun uitvindingen, principes en nalatenschap herdacht? 
Waren ze wel echt de eerste en zetten ze een unieke geestesprestatie neer? 
En welk erfgoed legt daarvan getuigenis af?

EEN GOUDEN TIP

Kijk ook regelmatig op onze website. We plaatsen dagelijks nieuwe berichten met 
inhoudelijke suggesties, interessante publicaties, tentoonstellingen, activiteiten of webtips. 
Als je je hoofd breekt over een passende invulling van het thema met jouw collecties of 
activiteiten, dan kan een bezoekje aan de website je veel tijd en moeite besparen. Alle 
nieuws is bovendien doodeenvoudig te doorzoeken. Heb je ideeën, vragen of een project dat 
je via deze weg met je collega’s wil delen? Neem dan zeker contact op.

HAAL MEER UIT 
JE ERFGOEDDAG

EENDRACHT MAAKT MACHT

Is de wapenspreuk van ons land geen uitstekend motto om zelf eens over de muurtjes 
te kijken van je eigen instelling of organisatie? Samenwerken genereert meer middelen, 
kennis en expertise. Door de handen in elkaar te slaan kan je – samen – méér verwezenlijken 
en je collega’s en vrijwilligers efficiënter inzetten. Daarnaast vormt samenwerking vaak 
een inspiratiebron. Meer mensen betekent ook meer ‘denkvermogen’… En maken vele 
handen geen licht werk? Verschillende organisaties staan open voor nieuwe, frisse 
samenwerkingsverbanden. Als je op zoek wil gaan naar collega-erfgoedorganisaties is 
de zeer volledige erfgoedkaart van FARO een goed vertrekpunt, zie: www.faronet.be/
erfgoedveld. Je kan ook heel handig op trefwoord zoeken. Wie niet waagt …

Daarnaast zijn er ook tal van organisaties actief buiten het cultureel-erfgoedveld die een 
meerwaarde kunnen betekenen voor jou en je netwerk. Onder hen:

Instituut voor Veteranen  –  Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en   
Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO) 

Het Instituut voor Veteranen-NIOOO drukt de nationale erkentelijkheid uit 
voor zowel de oorlogsinvaliden, de oud-strijders en oorlogslachtoffers als 
de veteranen van humanitaire en vredesmissies. Deze erkentelijkheid 
levendig houden vormt onze herinnering. Alle informatie vind je op 
www.warveterans.be en bij de Dienst Herinnering op het nummer 
02 227 63 18.

Pasar

Als sociaal-culturele vereniging voor recreatie dichtbij wil Pasar zoveel 
mogelijk mensen kansen bieden om hun vrije tijd waardevol in te vullen. De 
300 Pasar-afdelingen organiseren jaarlijks boeiende wandelingen, sportieve 
fietstochten, culturele uitstappen, informatieve avonden …  over heel 
Vlaanderen. De medewerkers van Pasar kennen hun streek als hun broekzak.  
Aangezien het thema ‘Helden’ perfect past binnen het nieuwe Pasar-
jaarthema ‘Avontuur’ zijn tal van samenwerkingen mogelijk. Een afdeling 
in je streek vinden? Neem contact via info@pasar.be of 02 246 36 46. 
Afdelingen met een website zijn ook terug te vinden op www.pasar.be 
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vtbKultuur
Zoek je in je gemeente of regio naar dynamische samenwerkingsverbanden, 
klop dan zeker ook aan bij een vtbKultuur-afdeling. Daarvan zijn er in 
Vlaanderen zo’n 165, die elk jaar een boeiende waaier aan activiteiten 
ontplooien, ook op erfgoedvlak. vtbKultuur is een open sociaal-culturele 
vereniging die zich richt tot verschillende doelgroepen en streeft naar 
duurzaam cultuurtoerisme. In het jaarthema Eigentijds/Hedendaags 
kunnen Helden ook een plekje krijgen. Een overzicht met alle vtbKultuur-
afdelingen vind je op www.vtbkultuur.be, tel. 03 224 10 52 of 
info@vtbkultuur.be.

Davidsfonds

Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat tegelijk jeugd- en 
volwassenenboeken uitgeeft, grote en kleine evenementen organiseert, 
cursussen op niveau aanbiedt en reizen met een meerwaarde opzet. Het 
Davidsfonds is actief op honderden plekken, in heel Vlaanderen, en focust 
in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst. Op 20 maart pakt het 
Davidsfonds uit met de 10e editie van de Nacht van de Geschiedenis. Het 
thema is ‘Drank’. Alle info vind je op www.davidsfonds.be. 

Vormingplus

Dertien Vormingplus-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel, 
organiseren een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, 
sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de 
samenleving stimuleren. Ook in het kader van Erfgoeddag. De Vormingplus-
centra streven ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik 
van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen 
die moeilijker hun weg naar vorming vinden. De centra gebruiken een 
breed gamma aan werkvormen en brengen het plezier van het leren bij. 
Ze doen dat in samenspraak en samenwerking met tal van sociale en 
culturele sleutelfiguren, organisaties en sectoren die ze willen stimuleren 
en inspireren. Ook in de ontwikkeling van een programma in het kader van 
Erfgoeddag kan Vormingplus een interessante en waardevolle partner zijn. 
Dit kan door op Erfgoeddag samen een activiteit te organiseren of door een 
vorming te plannen in het verlengde van Erfgoeddag. 
Meer info: www.vormingplus.be 

MAKELAARDIJ

Samenwerken: graag, maar hoe? Hoe bouw je in de praktijk bruggen tussen erfgoed en 
samenleving? Hoe laat je mensen met heel veel verschillende invalshoeken samenwerken 
aan een dynamisch erfgoed? En in welke mate kunnen sociaal-agogische praktijken hierbij 
een inspiratiebron zijn? Deze vragen vormden het uitgangspunt voor de recente publicatie 
Makelaardij in erfgoed. Praktijkkennis voor bruggenbouwers, een boekje over 
een praktijk die de auteurs ‘makelaardij’ hebben gedoopt. 

In dit boekje vind je een scala aan stemmen uit de makelaarspraktijk, bijeengebracht rond 
een visietekst. Deze visietekst bezorgden de auteurs via de formule van een kettingbrief 
aan een aantal lezers binnen en buiten het erfgoedveld. Hun reacties op de tekst en op 
elkaar werden gebundeld. Verder wordt de makelaarspraktijk uitgediept in een brede 
reeks interviews met medewerkers van verschillende musea, archieven, het onderwijs, 
erfgoedcellen en -fora, het cultuurbeleid, de sociaal-artistieke sector en de kunstensector. 
En omdat makelen vooral een kwestie van doen is, brachten de auteurs ook vijftien 
inspirerende beelden samen. Warm aanbevolen lectuur dus! Je vindt alle info over deze 
(gratis) publicatie op www.faronet.be/publicaties of via 02 213 10 60.

OP LOCATIE

Uit de evaluatie van Erfgoeddag 2011 blijkt heel duidelijk dat het publiek een ‘speciale locatie’ 
sterk apprecieert. Probeer met je activiteit die waardering zo goed mogelijk te benutten en 
zorg met andere woorden voor een sterk inhoudelijk programma, met een mooi, vormelijk 
randje. Een locatie die verband houdt met het verhaal dat je wil brengen, is een mooie troef. 

TIPS VOOR LOKALE COÖRDINATOREN

Ben jij verantwoordelijk voor de lokale coördinatie van Erfgoeddag in jouw stad of gemeente 
en benieuwd naar hoe je collega’s-lokale coördinatoren het aanpakken? We hebben op onze 
website een aantal tips opgelijst die in het verleden reeds aantoonbare successen hebben 
opgeleverd. Gebruik ervan wat je nuttig lijkt, of spreek (als organisatie) je lokale coördinator 
erop aan. Kijk op www.erfgoeddag.be, ga dan naar ‘procedure’ en klik op ‘lokale 
coördinatoren’.
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NIET VOOR ÉÉN DAG

Een vaak gehoorde verzuchting van deelnemers is dat “het toch wel veel moeite kost om 
een mooie activiteit uit te werken die maar één dag duurt …” Koken kost geld, daar zijn we 
ons zeer wel van bewust. En wondermiddelen bestaan – helaas – niet in de erfgoedkeuken. 
Onze raad? Probeer je inspanningen zo optimaal mogelijk te laten renderen. Dat kan door 
dwarsverbanden met andere evenementen en/of organisaties in je activiteit en je aanbod in 
te lassen. We suggereren hier een aantal mogelijkheden:

Krokuskriebels 2012

Musea die deelnemen aan Krokuskriebels (18 tot 26 februari  2012) kunnen 
hun inspanningen op het vlak van gezinsvriendelijke activiteiten extra 
doen opbrengen. De activiteiten kunnen zowel tijdens Krokuskriebels als 
op Erfgoeddag worden aangeboden. Op Erfgoeddag zijn immers flink wat 
families op de been. Inspiratie over gezinsvriendelijke activiteiten vind 
je in de brochure ’t Zit in de familie: cultureel erfgoed vanuit 
gezinsperspectief (op te halen via www.faronet.be/dossier/tzit-
in-de-familie-cultureel-erfgoed-vanuit-gezinsperspectief). Alle 
info over Krokuskriebels krijg je via krokuskriebels@gezinsbond.be. 

Open Monumentendag 2012

Het onroerend erfgoed (monumenten, landschappen en archeologie) 
waarmee het cultureel erfgoed raakpunten heeft, behoort tot het 
beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woningbeleid en Onroerend Erfgoed. 
Het toonmoment voor iedereen die met onroerend erfgoed bezig is, is de 
Open Monumentendag. In 2012 staat dit evenement in het teken van ‘Muziek, 
woord en beeld’. Een moment waarop theater- en filmzalen, academiën, 
kunstenaarsateliers en –woningen uitgebreid in de kijker zullen komen. Ga 
na of je heroïsche Erfgoeddagactiviteit eventueel te rijmen valt met een 
deelname aan ons zusterevenement. Is er een verband tussen je collecties 
en werking en een specifieke ‘kunstenplek’ in je gemeente? Dan kan je je 
inspanning misschien wel dubbel laten renderen.  Alle info vind je op 
www.openmonumenten.be of via 03 212 29 55.

Open Kerken

Met een hele resem heiligen en zaligverklaarden in het aanbod kan het 
interessant zijn om na te denken over een ontdubbeling van het programma 
op de ‘Dag van de Open Kerken’. Dit is een initiatief van de Stichting Open 
Kerken, waarbij alle erkende godsdiensten aangemoedigd worden om hun 
deuren open te zetten en activiteiten te organiseren. De Stichting streeft 
naar een netwerk van ‘open en gastvrije kerken’ via een herkenbare formule: 
verzorgd onthaal, gastvrije sfeer, voldoende en eenvoudige informatie en 
regelmatige openingsuren. De ‘Dag van de Open Kerken’ vindt sinds 2008 
telkens plaats op de eerste zondag van juni. Het evenement viert in 2012 
haar vijfde verjaardag, dus het belooft een feestelijke editie te worden. 
Alle info op www.openkerken.be of via 0498 84 20 26. 

Daarnaast kan je uiteraard ook beslissen om je Erfgoeddag-aanbod nog een tijd(je) te laten 
doorlopen. In de programmabrochure en op de website vermelden we dan heel expliciet tot 
wanneer dat het geval is.

Tips: 

- Laat je tentoonstelling in de regio rondreizen.
- Geef een begeleidende publicatie uit, met al je onderzoeksresultaten en bevindingen.  
 Zorg voor aantrekkelijk beeldmateriaal.
- ...
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PROCEDURE
Je bent al een flink eind in deze brochure gevorderd, het einde is bijna in zicht. Tijd om even 
afstand te nemen van het thema en je te herinneren aan de grote lijnen van het evenement. 
Want vooraleer je je mouwen opstroopt en je collega’s bijeenroept om aan de planning te 
beginnen, hou je best rekening met de inschrijvingsprocedure. Het volstaat immers niet om 
je deelname te overwegen, je moet – om in het officiële Erfgoeddag-programma opgenomen 
te worden – ook formeel inschrijven. Daarbij zijn een aantal punten van groot belang. Lees ze 
hieronder even na, zo ben je helemaal mee en kom je niet voor verrassingen te staan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn de formele krijtlijnen van het evenement. Je 
vindt dit document op onze website (onder ‘procedure’). 
De vier belangrijkste punten uit dit document zijn:
-  Het aanbod op Erfgoeddag heeft een aantoonbare link met het  
 thema ‘Helden’ of je activiteit staat in het teken van erfgoedzorg.
-  Erfgoeddag is gratis voor het publiek.
-  Je activiteit(en) vindt plaats op Erfgoeddag op zondag 22 april 2012, 
 bij voorkeur tussen 10.00 en 18.00 uur. 
-  Opendeurdagen worden geweigerd.

Als je je inschrijving afrondt, dien je overigens expliciet aan te geven dat je 
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

DOELSTELLING EN ERFGOEDDAG 

Even opfrissen? Erfgoeddag is een beleidsinstrument van de overheid en 
opgezet als een sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor 
publiek, sector, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel. Het is daarenboven 
ook een belangrijk moment waarop je uitgebreid kan laten zien welke 
inspanningen je dag in dag uit levert om ons erfgoed in optima forma 
te houden. De volledige doelstellingen zijn opgenomen in de algemene 
voorwaarden (zie hierboven).
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INSCHRIJVEN | OPSLAAN | CONFIRMEREN

Inschrijven kan vanaf 12 september via de inschrijvingswebsite 
(www.erfgoeddag.be/inschrijving). Op onze website (zie ‘procedure’ 
en vervolgens ‘hoe inschrijven’) kan je een eenvoudige handleiding 
raadplegen. Je vindt er ook een handig overzichtsdocument dat oplijst welke 
gegevens je nodig hebt om aan de inschrijving te beginnen. Toch maar even 
ophalen? Het is een kleine moeite die je gegarandeerd tijd zal besparen.

Besteed in de omschrijving van je activiteit voldoende zorg aan de 
formulering en gebruik daarvoor wervende taal. Met deze tekst spreek je 
je kandidaat-bezoeker rechtstreeks aan. Ook de motivering, tekstmateriaal 
dat niet gepubliceerd wordt, maar wel gebruikt wordt tijdens het 
Kwaliteitscomité, verdient je aandacht. Inschrijven kan tot en met 11 
december. 

Je ontvangt een formeel bericht wanneer je inschrijving in onze databank 
is opgeslagen. Opgelet, inschrijven verloopt in twee stappen: zolang je je 
inschrijving niet confirmeert, kan je deze nog zelf aanpassen. Ben je echt 
100% zeker van je activiteit(en) en de bijhorende omschrijving, confirmeer je 
deze. Pas dan zal je een bericht ontvangen. Dat wil echter niet zeggen dat je 
voorstel automatisch wordt opgenomen in het programma. Er zijn eerst nog 
twee rondes van het Kwaliteitscomité.

KWALITEITSCOMITÉ

De rol van het Kwaliteitscomité van Erfgoeddag is dubbel. Er zijn om te 
beginnen twee ‘rondes’. Een eerste vindt onmiddellijk na het afsluiten 
van de inschrijvingsperiode plaats. Dan wordt het volledige aanbod 
gescreend. Als er onduidelijkheden opduiken, of zaken in strijd met de 
algemene voorwaarden, wordt dit gesignaleerd aan de lokale coördinator 
(zie hieronder). Je hebt dan als deelnemer nog de kans om, via je lokale 
coördinator, je activiteiten aan te vullen en/of te wijzigen. De lokale 
coördinator is normaal gesproken je eerste aanspreekpunt om hulp te 
bieden. Ook de coördinatiecel Erfgoeddag is tijdens deze periode bereikbaar 
voor raad. Het tweede Kwaliteitscomité bekijkt of de gesignaleerde 
problemen passend zijn aangepakt. Ingeval de activiteit niet of onvoldoende 
is veranderd, kan het Kwaliteitscomité beslissen om deze te weren uit het 
programma. De kandidaat-deelnemer wordt dan hiervan op de hoogte 
gebracht. Het Kwaliteitscomité beslist ook over de ‘speciale vermeldingen’ 
(zie hieronder).

LOKALE COÖRDINATOR

In heel wat gemeenten, steden en regio’s is hij (of zij) actief: de lokale 
coördinator! Zoals deze benaming suggereert, coördineert hij de 
voorbereidingen en het aanbod op Erfgoeddag op gemeentelijk, stedelijk 
of regionaal vlak. Als je niet weet wie je lokale coördinator is, met welke 
vragen je er kan aankloppen en of er in je buurt een actief is, surf dan naar 
het overzicht op de website (onder ‘procedure’). Geen lokale coördinator 
(of geen toegang tot het web)? Geen nood, dan helpt de coördinatiecel 
Erfgoeddag je graag verder. Als het onderscheid tussen de ‘lokale 
coördinator’ en de ‘coördinatiecel Erfgoeddag’ je niet duidelijk is, kijk dan op 
onze website (onder ‘FAQ’) of neem contact met ons op. 

DE SPECIALE VERMELDING

Bij elke editie van Erfgoeddag zijn er organisaties die een buitengewone 
inspanning leveren. Dat blijkt uit de omschrijving van de activiteit (en de 
motivering), de partnerschappen die ze afsluiten, de uitdieping van het 
thema, het experimentele karakter van de activiteit, hoe ze de gemeenschap 
betrekken bij de uitwerking, enz. Om deze organisaties in de kijker te 
plaatsen, zijn er de speciale vermeldingen. Dat houdt in dat ze extra 
visibiliteit krijgen in de nationale programmabrochure, op de website en in 
het persdossier. Veel succes!
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BELANGRIJKE 
DATA

• MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 | Start van de inschrijvingen 
 Inschrijven doe je via de inschrijvingssite www.erfgoeddag.be/inschrijving. 
 Samen met de inschrijvingen kan je ook (gratis) promotiemateriaal bestellen.

• DONDERDAG 6 OKTOBER 2011 | Inspiratiedag ‘Helden?’ 
 Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
 Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel

• 10 OKTOBER TOT EN MET 17 OKTOBER 2011 | Infosessies per provincie 
 voor erfgoedorganisaties en lokale coördinatoren:

•  TONGEREN 
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren 
op MAANDAG 10 OKTOBER onthaal vanaf 13u, start om 13.30u tot 17u

•  HOFSTADE 
Sportimonium, Bloso-domein, Trianondreef 19, 1981 Hofstade-Zemst 
op DINSDAG 11 OKTOBER onthaal vanaf 13u, start om 13.30u tot 17u

•  GENT 
Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent 
op WOENSDAG 12 OKTOBER onthaal vanaf 13u, start om stipt 13.15u tot 16.45u

•  KORTRIJK 
Kortrijk 1302, Begijnhofpark - Houtmarkt, 8500 Kortrijk 
op DONDERDAG 13 OKTOBER van 13.30u tot 16.30u

•  ANTWERPEN 
Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen 
op VRIJDAG 14 OKTOBER onthaal vanaf 13u, start om 13.30u tot 17u

•  BRUSSEL 
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, 

 Jubelpark 3, 1000 Brussel 
op MAANDAG 17 OKTOBER onthaal vanaf 13u, start om 13.30u tot 17u

• ZONDAG 11 DECEMBER 2011 | Einde van de inschrijvings periode 
 Na deze datum kan niet meer worden ingeschreven. Ook de bestellingen van het   
 promotiemateriaal worden afgesloten.

• DONDERDAG 15 DECEMBER 2011 | Eerste kwaliteitscomité
Het kwaliteitscomité controleert of de ingediende activiteiten aan de  algemene 
voorwaarden voldoen. Hun eventuele opmerkingen en suggesties  worden aan de lokale 
coördinator doorgegeven. 

• 21 DECEMBER 2011 TOT EN MET 22 JANUARI 2012 | Lokale coördinator kan de  
 ingeschreven activiteiten, indien nodig, aanpassen via www.erfgoeddag.be/revisor.

• DONDERDAG 26 JANUARI 2012 | Tweede kwaliteitscomité 
 Het kwaliteitscomité beslist definitief welke activiteiten in het  programma worden   
 opgenomen en welke activiteiten een speciale  vermelding krijgen. 

• EIND JANUARI - BEGIN FEBRUARI 2012 | Deelnemers van wie de ingeschreven   
 activiteit(en) door het tweede kwaliteitscomité werden afgekeurd, worden op de hoogte  
 gebracht. 

• MIDDEN FEBRUARI 2012 | Start campagne 
 Stickers, affiches, flyers en ander promotiemateriaal ter plaatse.

• MIDDEN MAART 2012 | Publieke deel van www.erfgoeddag.be online   
 (zonder programma)

• MIDDEN MAART 2012 | Nationale persconferentie en volledig   
  programma consulteerbaar via www.erfgoeddag.be. 
 Campagne schakelt in een hogere versnelling.

• EIND MAART 2012 | Nationale (en regionale) programmabrochures    
 Erfgoeddag 2011 worden geleverd. Lokale en regionale persconferenties, lokale  
 promotiecampagnes. 

• ZONDAG 22 APRIL 2012 | Erfgoeddag 
Alle hens aan dek!

Al deze info vind je ook terug op onze website. We houden je uiteraard op de hoogte en 
concrete data worden tijdig gecommuniceerd. Ontvang je onze elektronische nieuwsbrief 
of post (nog) niet? Laat het ons weten. Heb je vragen, twijfels, problemen of is iets niet 
duidelijk? Aarzel niet om ons te contacteren. We zoeken samen naar een oplossing.
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VERDER LEZEN?

“Het is niet en nooit genoeg,” meldde Remco Campert in een gedicht. Hij had het over een 
onderwerp waarover dichters het al eeuwen onophoudelijk hebben: de liefde. Maar dat geldt 
ook voor onderzoek en, bij uitbreiding, lezen. Een goede inhoudelijke voorbereiding en 
reflexiviteit zijn de basis om een geslaagde Erfgoeddag op poten te zetten. Hieronder vind 
je een literatuurlijst van monografieën en artikels die we hebben gebruikt bij het schrijven 
van deze brochure. Je vindt heel wat van onderstaande werken in de bibliotheek van FARO 
(www.faronet.be/bibliotheek). Je kunt uiteraard ook terecht bij een bib bij jou in de 
buurt (www.bibliotheek.be). En kijk ook regelmatig op onze website. Daar plaatsen we 
bijna dagelijks nieuwe ideeën en inhoudelijke tips. 

• BEYEN (Marnix), Held voor alle werk, De vele gedaanten van 
Tijl Uilenspiegel, Antwerpen, Houtekiet, 1998, 160 p. 

• CAMPBELL (Joseph), De held met de duizend gezichten, 
Amsterdam, Contact, 2011, 374 p. 

• CENTLIVRES (Pierre) (red.), La fabrique des héros, Paris, 
Maison des sciences de l’homme, 1999, 318 p. 

• DEKEYSER (Dorinda), OPDEWEEGH (Luciane) en VAN DER 
VELDEN (Oky) (red.), Vrouwenfaam op straat: vrouwen ma-
ken naam, Leuven – Apeldoorn, Garant, 1999, 184 p. 

• DE MONTAIGNE (Michel), “Over roem”, in: Essays, Amsterdam, 
Boom, 1998.

• DE NIL (Bart), “Zetterman en Zola. De Vlaamse sociaal-democraten en 
hun literaire mythen voor 1914”, in: Brood & Rozen, (1998/1), p. 7-23.

• DE WEERDT (Denise), De vrouwen van de Eerste Wereldoor-
log, Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1993, 303 p. 

• DE SCHRYVER (Machteld), D’HAVELOOSE (ERIK) en 
GEURTS (Karen), Cherchez la femme: een wandeling door de 
geschiedenis van de vrouw in Brussel, Brussel, RoSa, 1999, 160 p.

• EDSEL (Robert M.), De kunstbrigade, Het Spectrum, 2010, 536 p. 
• FRIJHOFF (Willem), Heiligen, idolen, iconen [Rede in verkorte 

vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon 
hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam op donderdag 28 mei 1998], Nijmegen, Sun, 1998, 96 p.

• GEVAERT (Marc), De Beslissers. 25 x 2 figuren die de wereld 
veranderden, Davidsfonds Uitgeverij, 2010, 365 p. 

• GOLD (Claudia), Vrouwen aan de macht. Vijftig vrouwen die 
geschiedenis schreven, van Batseba tot Beatrix, s.l., Uitgeverij 
Omniboek-Kampen, 2009, 256 p.

• HOLMES (Richard), De tijd van de verwondering. De ontdek-
king van de moderne wetenschap [Vertaald door Wybrand Schef-
fer], Amsterdam, Contact, 654 p.

• HUET (Leen) en GRIETEN (Jan), Oude meesteressen: vrou-
welijke kunstenaars in de Nederlanden, Leuven, Van Halewijck, 
1998, 231 p. 

• HUGHES-HALLET (Lucy), Helden. Verlossers, verraders, 
supermensen: een geschiedenis van heldenverering [Vertaald 
door Auke Leistra], Amsterdam – Antwerpen, De Arbeiderspers, 2006, 520 p.

• IMPELLUSO (Lucia), Helden en goden, Gent, Ludion – WPG Uitge-
vers, 2006, 384 p.

• JANSSENS (Jef) en UYTTERSPROT (Veerle), Superhelden 
op perkament. Middeleeuwse ridderromans in Europa, Leuven, 
Davidsfonds, 2005, 364 p. 

• JANSSENS (Jeroen), De helden van 1830. Alle feiten en my-
thes,  Amsterdam – Antwerpen, Meulenhoff – Manteau, 2005, 205 p.

• JONGEN (Ludo), Heilig in de Lage Landen. Herschreven 
levens,  Davidsfonds Leuven, 2005, 368 p.

• KNEVEL (Paul) en VAN DER BURGH (Marg), Muziek, Oorlog 
en Vrede. Muzikaal commentaar op vijf eeuwen oorlog, Bus-
sum – Delft, Thoth – Legermuseum, 2001, 128 p.

• LANGLEY (Nicky), Elfde gebod. Mystieke plaatsen en figuren 
in Vlaanderen, Davidsfonds Uitgeverij, 2011, 208 p. 

• MEIJER (Fik), Bejubeld en verguisd: helden en heldinnen in 
de oudheid, Amsterdam, Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2008, 391 p. 

• SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN (Riet), COUTENIER 
(Piet), PORTEMAN (Karel) en VAN GEMERT (Lia), Met en 
zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmo-
derne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar, 
Amsterdam, University Press, 1997, 970 p. 

• S.N., Helden bestaan! [Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid 
als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Onder redactie van Herman Brinkman, Jeroen Jansen en 
Marita Mathijsen], Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 325 p.

44 45



• S.N., Héros, d’Achille à Zidane [Sous la direction d’Odile Faliu et de 
Marc Tourret], Paris, Editions de la BnF, 2007, 240 p.

• S.N., De Markanten. Markante figuren en verrassende feiten 
om te (her)ontdekken. Omdat morgen ook gisteren wordt..., 
Davidsfonds Uitgeverij, 2010, 256 p. 

• STEINZ (Pieter), Macbeth heeft echt geleefd: een reis door 
Europa in de voetsporen van 16 literaire helden, Nieuw 

 Amsterdam, 2011, 240 p. 
• VANHAELEWYN (Mathieu), “Homotrots op een heterotrottoir. Over 

holebimonumenten in België”, in:  Bijdragen tot de Eigentijdse 
Geschiedenis/Cahiers d’Histoire du Temps présent (2008/20), 
pp. 233 – 255.

• VANYSACKER (Dries), Vlaamse wielerkoppen. 150 jaar 
drama en heroïek, Davidsfonds Uitgeverij, verschijnt in september 2011.

• VAN ANROOIJ (Wim), Helden van weleer. De Negen Besten 
in de Nederlanden (1300-1700), Amsterdam, University Press, 1997, 
328 p. 

• VAN DER HAM (Gijs), Held, Nieuw Amsterdam, 2007, 240 p. 
• VAN DER MOLEN (J.), Over engelen, goden en helden. 
 Verhalen uit de grote wereldreligies, Ploegsma, 2008, 328 p.

Nuttige websites:

• Uitgebreid project van de Bibliothèque Nationale de France over helden-
dom, met tal van interessante links en pedagogische fiches: http://clas-
ses.bnf.fr/heros/index.htm 

• Instituut voor Veteranen – Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en 
Oorlogsslachtoffers: www.vetera.be 

• De eerste tien delen van het (online) Nationaal Biografisch Woordenboek: 
www.kvab.be/viges/nbw.aspx 

• Carnegie Hero Fund: www.carnegiehero.org 
• Een uitstekende verzameling links over Behoud, Beheer en Collectie-ma-

nagement: www.faronet.be/e-documenten/nuttige-links-ivm-
behoud-en-beheer-van-materieel-erfgoed.

COLOFON

RESEARCH EN REDACTIE

Leen Breyne en Roel Daenen 

EINDREDACTIE

Annemie Vanthienen 

VORMGEVING EN CAMPAGNEBEELD

Wendy Guns en Jan Hendrickx | www.gramma.be 
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Simon Spruyt  | http://sgfcorp.wordpress.com
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