
Na de LOCUStoer 2012 met als thema 

‘Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid’ 

en de VVBAD-studiedag ‘Focus op duur-

zame bibliotheken en archieven’, was 

deze trefdag georganiseerd door Pulse, 

een logisch vervolg. Deze ontmoetingen 

zijn uitgelezen momenten om definities 

en invalshoeken rond duurzame ontwik-

keling te verduidelijken, te verdiepen 

en te verbreden. Met de lancering van 

Pulse – transitienetwerk cultuur in febru-

ari 2013, werd tegemoet gekomen aan de 

oproep van Vlaams minister van Cultuur 

Joke Schauvliege “om met de kunst-, erf-

goed en sociaal-culturele sectoren een 

rol te spelen in het beantwoorden van 

de ecologische uitdagingen”. Het net-

werk stelt tot doel samen met de Vlaamse 

Gemeenschap te werken aan een transitie 

naar een sociaal-rechtvaardige duurzame 

samenleving. De trefdag moest een ont-

moetings- en uitwisselingsmoment zijn 

en de nodige input bieden aan het tran-

sitienetwerk. Centraal stond de vraag 

hoe de cultuursector die verandering 

naar een sociaal-rechtvaardige samenle-

ving vorm kan geven en kan ondersteu-

nen. Met deelnemers uit het ruime cul-

tuurveld werd tijdens een 25-tal lezingen, 

workshops en debatten naar antwoorden 

gezocht en werden ervaringen gedeeld. 

FRAMING
Binnen het transitienetwerk werken vier 

trage tafels — leitbilder, economie, lokale 

netwerken, communicatie — rond de rol 

van cultuur en de sociaal culturele sector 

in transitie naar een duurzame samenle-

ving. De trage tafel communicatie buigt 

zich onder meer over hoe een complexe 

thematiek als duurzaamheidstransitie 

bevattelijk en aansprekend kan worden 

gemaakt voor een doelgroep. In de work-

shop ‘creative framing’ werd hierop een 

antwoord gezocht. 

Framing is een techniek in communicatie 

die gebruikt wordt om moeilijk te bevat-

ten thema’s te kaderen zodat de ontvan-

ger ze gemakkelijker kan begrijpen en 

kan verbinden aan zaken die hij al kent. 

Het is een overtuigingstechniek die ons 

denken en handelen wil beïnvloeden, het 

is de manier waarop bepaalde realiteiten, 

woordelijk, beeldend en vormelijk worden 

verpakt om bepaalde interpretaties te 

bundelen en andere interpretaties te ont-

moedigen. Vooral politici en media maken 

hiervan gebruik, sprekende voorbeelden 

zijn ‘tax relief’, ‘villasubsidie’ en ‘pensi-

oenbom’. Het reframen van een probleem 

initieert het debat, en zet mensen aan tot 

actie omdat ze zich aangesproken voelen.

Een frame bestaat uit een zestal bouw-

stenen (context, numbers, messengers, 

visuals & symbols, models & metaphors, 

tone), drie ervan werden tijdens een 

brainstormsessie uitgewerkt. Wie wekt 

voldoende vertrouwen op, kan onze 

boodschap versterken, wie heeft er vol-

doende kennis om als ‘messenger’ inge-

schakeld te worden? Welke beelden en 

symbolen roepen associaties op of zijn 

krachtiger dan woorden? En welke patro-

nen of redeneringen zouden als model of 

metafoor kunnen dienen om het beeld 

van transitie te kunnen dragen?

Op de LOCUstoer van 2012 werd een 

zaadje geplant, de VVBAD-studiedag was 

een mokerslag, op de trefdag bleef ik op 

mijn honger zitten. Tijdens de workshop, 

en die lijn kan doorgetrokken worden naar 

de rest van de dag, bleek nogmaals dat 

de ecologische reflex bij veel deelnemers 

aanwezig is. De eco-ecciëntiestrategie 

kennen we ondertussen allemaal wel 

maar wat met de herverdelingsstrategie, 

matigheid en selectieve consumptie, en 

de beperking en inbedding van markten? 

In het interview rond duurzame ontwikke-

aan bod en ze vormen voldoende basis 

om vier trefdagen te organiseren. Bij deze 

een warme oproep.

Margot Collet, Openbare Bibliotheek Niel

Vierde overlegplatform 
erfgoedbibliotheken
Antwerpen – 3 oktober 2013

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

organiseerde in samenwerking met 

de VVBAD haar vierde jaarlijks over-

legplatform in het Hof van Lierde 

(Universiteit Antwerpen). Op deze 

manier wordt voeling gehouden met 

wat er leeft binnen het cultureel-erf-

goedveld en toetst men werking en 

inzichten af bij partners in de hele  

sector. Met 90 aanwezigen was de 

sector goed vertegenwoordigd. Dat 

schoon volk kreeg een rijke korf goede 

lezingen voorgeschoteld, ook al kreeg 

een enkele bezoeker van Informatie 

aan Zee enkele dubbels op het bord, 

zoals de voorstelling van het crowd-

fundingplatform www.boekensteun.be 

(Sam Capiau) en de voorstelling van 

het VIAA, het Vlaams Instituut voor 

digitale Archivering en ontsluiting 

van het Audiovisueel erfgoed (Nico 

Verplancke). 

Geen nood, de lezingen waren to 

the point en helder. Dat gold ook 

voor ‘UPLA: een model voor scha-

deregistratie in erfgoedbibliotheken’ 

door Marijn de Valk, Open (Cultuur)

data door Joris Janssens (PACKED), 

‘Digitale bibliotheken: Flandrica.

be en DBNL’ (David Coppoolse) 

en de lezing van Steven Van Impe 

van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience (EHC) over de Short Titel 

Catalogus Vlaanderen, een gigantisch 

digitale schatkist met 19.500 titelbe-

schrijvingen over Vlaamse drukken 

tussen 1600 en 1800. Het minste wat je 

na al deze overzichten kunt zeggen is 

dat de Vlaamse Erfgoedgemeenschap 

de laatste jaren niet op haar lauweren 

heeft gerust. Het mooie rijtje digitale 

en papieren publicaties dat de jonge 

(zowel in jaren als in de leeftijd van 

de medewerkers) Erfgoedbibliotheek 

Vlaanderen kan voorleggen, is hier 

een ander bewijs van. Ook de oproep 

van coördinator Eva Wuyts en David 

Coppoolse om een collega-groep 

rond collectieplanning op te starten, 

getuigt van dynamiek. Tussen haakjes: 

dat de Erfgoedbibliotheek Vlaanderen 

op 25 oktober 2013 in Brugge op 

een andere studiedag, het Groot 

Onderhoud, uit handen van minister 

van Cultuur Joke Schauvliege de Prijs 

van de Vlaamse Gemeenschap voor 

Cultureel Erfgoed 2012-2013 in ont-

vangst nemen, is zeer terecht, meer 

dan verdiend.

Trefdag Pulse: Voor de verandering, Cultuur in sociaal-
ecologische transitie
Borgerhout – 24 september 2013

Lees verder p. 40

META 2013 | 9 | 39

KRONIEK


