Voorwoord
Op zondag 22 april 2018 ligt de keuze voor de hand: Erfgoeddag.
2018 is door Europa uitgekozen om het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te zijn. 2018 is ook het
jaar van de lokale verkiezingen in België. Amper een jaar, in 2019, later kan u volksvertegenwoordigers
kiezen, zowel op Vlaams, Belgisch als Europees niveau. Politici en andere beleidsmakers zowel op
Europees, Vlaams als lokaal niveau kunnen voluit kiezen om van erfgoedzorg een prioriteit te maken en
er volop in te investeren. Uzelf kan kiezen om uw belangstelling en zorg voor erfgoed te tonen door deel
te nemen aan het aanbod dat honderden organisaties hebben uitgewerkt op 22 april 2018.
Tijdens deze achttiende Erfgoeddageditie kan u in Vlaanderen en Brussel ontdekken welke keuzes
erfgoedbeheerders kunnen maken om objecten of tradities in goede condities door te geven aan
volgende generaties. Hoe en waarom wordt er beslist om iets al dan niet te bewaren? Hoe kiest men om
iets tentoon te stellen of net niet? Welke keuzes uit het verleden zijn af te lezen in de collecties?
Erfgoedwerkers zijn creatief met het thema ‘Kiezen’ aan de slag gegaan. Velen hebben gekozen om de
geschiedenis van de verkiezingen in de kijker te plaatsen. Hoe verliep de kiesstrijd vroeger? Welke
affiches en slogans gebruikte men toen? Welke spatten bleven bewaard van heuse moddercampagnes?
Of waren het net kiescampagnes met hoogstaande debatten? Werden er ook in de middeleeuwen al
verkiezingen georganiseerd? In steden? In verenigingen? In gilden? Hoe ging dat precies? Zijn daarover
archiefstukken beschikbaar? Sommige organisaties zagen het ruimer en hebben ingezoomd op de
(gevolgen van) keuzes die elke dag worden gemaakt in allerlei situaties. Welke objecten of documenten
documenteren al die keuzes? In vele verenigingen zullen vrijwilligers u graag laten delen van de vruchten
en geneugten van hun engagement en keuze.
Voor deze kieszondag moet u nog geen 18 zijn. Kinderen en jongeren zijn van harte welkom. Gezinnen
vinden een ruime keuze aan materiaal. Er is zoals ieder jaar voor kiezers en uitverkorenen heel wat te
beleven tijdens deze Erfgoeddag. Het aanbod is divers: tentoonstellingen, werkwinkels, optredens,
debatten, rondleidingen, en nog veel meer. Als je een smartphone of tablet hebt kan u ook gratis de
ErfgoedApp gebruiken die u de weg kan wijzen. Iedereen kan zo een selectie maken en een eigen
programma samenstellen, dankzij www.erfgoeddag.be.
Kies goed en maak er een fantastische hoogdag van,
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz

