
OUDE LIEFDE           

Waarom is het belangrijk? Omdat erfgoed
een verhaal is, een verhaal over de
mensen, over hun keuzes, over hun foutjes,
over de ontwikkeling van de mens. Op deze
manier kunnen we niet alleen over het
verleden meer informatie krijgen, maar
denken over de toekomst - wie waren we
en wie zullen we zijn, wat is veranderd en
wat niet.

Het doel van Provinciaal
Erfgoedcentrum in Ename is voor
onroerend, varend en
archeologisch erfgoed zorgen.
Maar het doel is niet alleen om
ervoor te zorgen, maar het ook
populairder te maken. Dus
presenteren ze tentoonstellingen
die min of meer makkelijker
verstaanbaar voor het publiek
zijn.

Eerst moet je een
selectie maken – wat is
belangrijk, wat moet
bewaard worden.

SELEECTEREN

REGISTREREN

Elk voorwerp krijgt een uniek
nummer. Een goede registratie is
zeer belagrijk – als een voorwerp
wordt verplaatst, moet de
informatie over de toestand en de
standplaats worden aangepast. Zo
raakt er niets verloren.

Waarom worden de voorwerpen
verpakt?
• Om ze tegen stof of
beschadiging te beschermen.

• Om ze oorderlijk weg te
brengen.

• Om het klimaat stabiel te
houden.

BEHANDELEN

Alle voorwerpen worden in een
bepaalde plaats met bepaalde
temperatuur, licht en
luchtvochtigheid geplaatst om
hen zo goed mogelijk te
bewaren. Erfgoedzorgers maken
geen restauratie, maar ze
conserveren de voorwerpen - ze
reinigen voorwerpen en
verwijderen schimmel.

VERPAKKEN

Erfgoed staat bloot aan de hevigste invloed van weer een wind, van
water en vuur. De natuur heeft kracht en we moeten ervoor zorgen dat
het erfgoed onder goede omstandigheden wordt bewaard.

Het doel

Hoe wordt het erfgoed behandeld?

Wie zijn we?

Justyna Podmokła, Polen:
“Een van de belangrijkste erfgoedobjecten in Polen is volgens mij het Wawel
kasteel in Krakau – het oude hoofdkwartier van de Poolse koningen. Gelukkig
genoeg besteedt het lokale bestuur veel aandacht eraan, om dit object goed
te bewaren maar het is niet zo in alle Poolse steden. Ik denk dat de Oost-
Vlaamse erfgoedzorgers echt een voorbeeld voor ons kunnen zijn.”

Ana Tikaradze, Georgië:
“In Georgië is veel erfgoed waarvoor niemand zorgt, vooral oude huizen. Voor mij
betekent zorgen voor het erfgoed zorgen voor de geschiedenis van je land en dat is
echt belangrijk. Ik was verwonderd toen ik zag hoe ze in België voor het erfgoed
zorgen en op welke manieren ze hun geschiedenis voor het publiek belangrijker
proberen te maken. Ik denk dat Georgië op dezelfde manier voor het erfgoed moet
zorgen.”


