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Erfgoed en verhalen
verbinden pLatte[and

ln Wolfsdonk, Langdorp en Gijmel startte dit jaar het project 'Verhaten

verbinden Ptattetand'. Het initiatief gaat uit van de kerkfabrieken van

Wotfsdonk en Langdorp en heeft ats ondertitel 'Storytetting over re-

ligieus en agrarisch erfgoed, ter bevorderíng van de sociale cohe-

sie.'Wij vonden dat intrigerend genoeg voor een gesprek met Jonas

Danckers en Mark Van der Borght. Samen nemen zij de dagelijkse

werking op in beide kerkfabrieken en ze vormen de drijvende kracht

achter (e projecten in het dorp. T&F Marc Demeyer
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'Verhale n verbi nd e n platteland' ...
hoe zien jullie dat eigenlijk?

Jonas: "Het grote project dat we nu op-
gestart hebben, is gebaseerd op wat de

kerkfabriek aI meer dan tien jaar doet.

We zijn in 2005 gestart met de restau-
ratievan de kerk. Daarna hebbenwe
de oude jongensschooI aangepakt. Die

hebben we in erfpacht aan de stad ge-
geven, op voorwaarde dat de vereni-
gingen er gebruikvan konden maken.
Vervotgens hebben we de parochie-
zaal overgenomen, nu is dat zaaI Den

Abt. Maar de restauratie van het kerk-
hof rond de kerk was de eigentijke oor-
sprong van dit project.
De gemeenie wou alte graven ouder
dan twintig jaar opruimen, een potitiek

die zowat overaI gehanteerd wordt. Met
de nieuwe, jonge ptoeg van de kerk-
fabriek hebben wijtoen hiertegen ge-
protesteerd. ln het begin was het juri-
disch op het scherp van de snee met
de stad. Maar mettertijd heeft die wel



"'líennii ouer hd erfgo?n
dranql biiaan

dc socido colte[ic."

Jonas Danckers

Leuven over Aarschot naar Averbode,

gebaseerd op het fietsknooppunten-

netwerk. Gaandeweg, doorheen a[ die

projecten, werd het belang van verha-

len rond dat erfgoed steeds duidetijker."

Het project' Verhale n ve rbi n d e n

Ptatteland' l«vam dus niet

uitde tucht gevatten?

Jonas: "Neen, zeker niet. De ervaring

met aI deze projecten leert ons dat op

het ptattetand de kennis over het re-

tigieus erfgoed en het terrolr, de ver-

trouwdheid met het tandschappel'ijk

en agrarisch eigene, bijdraagt aan de

sociate cohesie. Bovendien is dit een

kans om inwijketingen te betrekken bij

de kLassieke dorpsgemeenschap. Het

project'Verhaten verbinden Ptattetand'

is opgebouwd uit een paar grote luiken.

De eerste stap is het verzameten en in-

ventariseren van verhabn.''
Mark: "De eerste verhatenverzamet-

dag vond ptaats in juni in Langdorp.

Een team van vri.iwittigers stond

ktaarom samen met medewer-

kers van het StedeLijk ArchieÍ- en

Documentatiecentrum Aarschot ver-

haten te noteren, maar ook oude foto's

en unieke documenten te scannen. De

tweede verzametdag organiseren we

in Wotfsdonk."
Jonas: "Het tweede [uik van het project

bestaai erin dat we de verhaten crea-

tief verwerken naar verte[activiteiten,

poëzie en muziek. We wi[[en ze inte-

greren in atterhande activiteiten, ge-

richt op verschitl.ende doelgroepen.

Ook de verenigingen kunnen hiermee

aan de stag."

Mark: "We betrekken ook de schoten

erbij. Ër gaan muzikanten en vertetters

ingezien dat er een gemeenschapsvor-

mend project achter zat. Samen met

de heemkundige kring en met vrijwitti-

gers hebben we de graven geinventari-

seerd en in de archieven gezocht naar

informatie over de mensen die er be-

graven Liggen. We hebben ook de fami-

ties erbij betrokken en dat heeft heel

wat teweeggebracht. De mensen be-

gonnen verhalen uit te wisselen en via

die verhaten werd de gemeenschaP

nauwer betrokken bij dat stukje erf-

goed. Het is de rode draad geworden in

de hete werking van onze kerkfabriek.

We wiLl.en het retigieus en funerair erf-

goed inzetten om mensen bij etkaarte

brengen. Dat wilLen we doen door de

verhaten die ermee verbonden z'rjn in

de kijker te zetten."

Het ertgoed is niet allxn doel oP

zich, ma ar wo rdt ook middel?

Mark: "Het is inderdaad meer dan ste-

nen om stenen. We doen dit om ge-

meenschaP te vormen. Toen in 2012

bijvoorbeetd de restauratie van de

kerk klaarwas, hebben we alte ver-

enigingen uitgenodigd om dat met een

dorpsfeest te vieren. Het was een groot

succes en sindsdien is er etk jaar in

september een Wotfsfeest. 0m de vijf

jaar vindt er sindsdien ook een proces-

sie p[aats. Daar werken ongetofetijk

veel mensen van het dorP aan mee.

Het enthousiasme rond dit immateri-
eel cuttureel erfgoed is zeer groot en

dat versterkt de gemeenschaP."

Jonas: "Met de steun van de provincie

konden we boekjes maken met a[ onze

verzamelde informatie. Dat moest

heel toeganketijk zijn, om een zo breed

mogel.ijk pubiiek aan ie spreken' Dat

smaakte naar meer, zodat we aan een

volgend project dachten: een boek en

fietstocht tangs retigieus erïgoed. Dat

hebben we uitgewerkt samen met heel

wat partners, onder andere heem-

kundige krin'gen en Landetijke gitden.

Het traject bestaat uit twee lussen van

Langs in de basisschoten. We vragen

aan de kinderen om thuis of bij hun

grootouders verhaten en materiaaI te

verzamelen, waarmee ze dan zetf een

voorstelting kunnen maken."

Jonas: "ln een volgende fase moet de

verzametde informatie ook duurzaam

bewaard en ontsloten worden, via een

databank, de website en apps' Dit ver-

onderstett een wetenschappetijke be-

nadering, waarbij de stuurgroep een

rol speett. Die stuurgroep bestaat

uit een aantaI professione[e organi-

saties ICRKC, CAG, Kadoc, LECA en

H eem ku nde Vtaanderenl' 7ij zorgen

mee voor de inhoudetijke en metho-

dologische ondersteuning. Ten slotte

moet er in 2020 een pubticatie verschij-

nen waarin de verhaten verzametd zijn"'

Mark: "Finaal btijft het doet om men-

sen bij etkaarte brengen!" 1

Het proiect vertrekt vanuit religieus en

agrarisch erfgoed. Sommigen doen de

nieuwe aandachtvoorertgoed af als

nostalgie. Zevragen zich af of ditwet

een antwoord biedt op de uitdagingen

van onze multicultu rele samenlevi ng,

Jonas: "Wij denken dat de nadruk moet

tiggen op de verhaten, oP het imma-

terieel cuttureet erfgoed. Dat is de in-

steek om verschiltende gemeenschap-

pen erbijte betrekken. Het materiëte

erfgoed is voor onze eigen gemeen-

schap betangrijk om die verhaten aan

op te hangen. Daarom moeten we dat

erfgoed koesteren en beschermen.

Wanneerwe hierrond werken, ver-

sterkt dat onze identiteit. We doen dat

niet om ons aÍ te zetten tegen de 'an-

dere', maarwet om het sociate en 9e-
meenschapsvormende te versterken'

Àndere culturen brengen hun verha-

len mee, a[ dan niet rond een object of

een foto. Aandacht voor e[kaars ver-

haten tijkt mij een manier om die ge-

meenschappen dichter bi.l etkaar te

brengen." )
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