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1. PERSBERICHT 

Een historische kijk op afval, het zichtbaar gedeelte van de milieucrisis 

Van 18 februari 2023 tot 14 januari 2024 stelt het Brussels museum gewijd aan de recente 
geschiedenis van het continent een onuitgegeven blik op de geschiedenis van ons afval voor. Van 
de industriële revolutie tot de excessen van de consumptiemaatschappij traceert de 
tentoonstelling diepgaande veranderingen in de manier waarop we ons afval beheren en 
bekijken. 

Voor Christine Dupont, curator van de tentoonstelling "maakt afval deel uit van ons leven. Daarom 
verdient het onze aandacht, net als de personen die het verwerken, op welke manier dan ook – want 
afval is een spoor van ons leven in het verleden en het nu, en waarom niet in de toekomst. Maar ook 
omdat het een teken is dat ons moet aanzetten om te handelen voor een duurzamere wereld." 

Fragmenten uit het bronzen tijdperk, stalen van witte doeken die in de papierindustrie werden 
gebruikt in de 19e eeuw, elektronische toestellen... Afval toont ons iets, of het nu industrieel of 
huishoudelijk is, giftig of herbruikbaar. Hoewel we de neiging hebben om niet meer te willen denken 
aan wat we hebben weggegooid, nodigt de tentoonstelling ons op aangrijpende wijze uit om het 
afval van onze maatschappij van nabij te bekijken. 

Via objecten en getuigenissen wordt in de tentoonstelling de ecologische impact gemeten van afval 
en van de historische en hedendaagse verantwoordelijkheid van Europa op dit vlak. Niet om ons uit 
ons lood te slaan, maar om ons aan te zetten tot nadenken: kunnen we als individu en maatschappij 
een oplossing bedenken voor de eindeloze afvalberg, en zo ja, hoe? 

De expo wordt verrijkt met expertise van Brusselse professionals op het vlak van verwerking, 
recyclage en hergebruik van afval en wordt aangevuld met een interdisciplinaire publicatie en een 
transnationaal onlineplatform Weggooien. Het platform werd ontwikkeld in partnerschap met negen 
Europese musea en omvat een rijk geheel aan beelden, tekst en video's over het onderwerp. 

De tentoonstelling is in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Ze richt zich tot het grote publiek, er 
worden bezoeken en gerichte activiteiten georganiseerd voor scholen. De toegang is gratis. 

De opening voor het publiek vindt plaats op zaterdag 18 februari van 13u tot 17u, met op het 
programma geleide bezoeken door de curatoren, een concert van Primus Homemade Instruments 
met gerecycleerde muziekinstrumenten, en tussenkomsten van lokale burgers die professioneel met 
afvalverwerking bezig zijn. 
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2. INTENTIENOTA 

In juli 2021 kostten zware overstromingen in België 39 mensen het leven. Ze troffen 50.000 
huishoudens en richtten enorme verwoestingen aan in heel Wallonië. 90.000 ton afval uit de 
getroffen gebieden werd verzameld en tijdelijk opgeslagen over kilometers van de in onbruik 
geraakte autosnelweg A601, in afwachting van behandeling. Italië kampt al jaren met een afvalcrisis 
die zichtbaar en voelbaar is in het hele land, van Trento tot Palermo. Een aantal kranten wijdt nu een 
speciale rubriek aan de "afvalnoodsituatie". Op illegale stortplaatsen wordt afval verbrand, waardoor 
extreem hoge niveaus van luchtverontreiniging ontstaan die de bevolking treffen, terwijl in Rome 
wilde zwijnen en agressieve meeuwen rechtstreeks uit de vuilnisbakken van de stad eten. Eveneens 
rondom Boekarest, een stad met een van de hoogste graden van vervuiling in Europa, verergert de 
illegale verbranding van afval het vervuilingsprobleem. Een deel van dit afval is niet eens lokaal, het 
wordt illegaal ingevoerd uit andere landen. In april 2021 rapporteerde de Roemeense milieudienst in 
minder dan een maand 189 ton afval uit Italië, 25 ton uit het Verenigd Koninkrijk en 70 containers uit 
België en Portugal. Dit zijn slechts drie van de talloze voorbeelden. Overal in Europa vind je afval, als 
een afstotelijk bewijs van dodelijke productie- en consumptiewijzen; als een zichtbaar, tastbaar en 
stinkend teken van de klimaatontwrichting.  

 

Natuurlijk is de afvalcrisis slechts één facet van de veel bredere milieucrisis. Het is misschien niet het 
meest voor de hand liggende facet, maar het is wel een van de aspecten die een museum onder de 
loep kan nemen: het is een materiële crisis, zichtbaar, tastbaar, waarneembaar door alle zintuigen. 
In zekere zin is afval het "opgedoken" deel van de ijsberg van de klimaatverandering. Zoals de 
historicus Marco Armiero stelt: "Afval kan worden beschouwd als de essentie van het antropoceen 
en belichaamt het vermogen van de mens om het milieu zodanig te beïnvloeden dat het verandert in 
een gigantische vuilnisbelt". 

 

Het uitgangspunt van dit project is de milieucrisis. We worden geconfronteerd met een 
klimaatnoodtoestand en als historici en museumprofessionals proberen we uit te vinden hoe we “iets 
kunnen doen”. De museumsector heeft al lange tijd belangstelling voor de milieuproblematiek. 
Hoewel musea vaak letterlijk worden beschouwd als conservatieve, op het verleden gerichte 
instellingen, kan juist het behoud van ons gemeenschappelijk erfgoed toekomstige generaties ten 
goede komen. In de samenleving worden musea ook gezien als betrouwbare informatiebronnen. Als 
ontmoetingsplaatsen die bezoekers samenbrengen, die deel uitmaken van gemeenschappen en die 
hun personeel betrekken in de actie, wordt van musea verwacht dat zij het niveau van de individuele 
actie overstijgen. Ze hebben een bredere, gemeenschapsgerichte rol te vervullen.  

Weggooien wil een bijdrage leveren door buiten de museummuren te treden en door de vertelling van 
dit project open te stellen voor andere stemmen. Meer in het algemeen vormt de tentoonstelling een 
tegenwicht voor de focus op politieke geschiedenis in dit museum: Weggooien belicht meer 
materiële, alledaagse onderwerpen en heeft oog voor ”vergeten” mensen uit de geschiedenis, zoals 
de voddenrapers en voddenraapsters. 
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Europa staat centraal bij het bestuderen van de geschiedenis van afval en het verband met de 
klimaatomwenteling. Verrassend genoeg ging de industrialisatie in haar beginfase gepaard met de 
ontwikkeling van een soort van "circulaire economie". Elk industrieel product werd hergebruikt en 
vaak opnieuw verwerkt tot nieuw materiaal, zoals de tentoonstelling laat zien. Onder invloed van een 
transnationale beweging voor de openbare netheid was Europa ook de geboorteplaats van twee 
belangrijke uitvindingen om afval weg te werken: de vuilnisbak en de verbrandingsoven. Hoewel de 
wegwerpmaatschappij oorspronkelijk een Amerikaanse "uitvinding" was, is het fascinerend om te 
bestuderen hoe dit model zich geleidelijk uitbreidde in het naoorlogse West-Europa en hoe zich een 
alternatief model ontwikkelde in Oost-Europa. Dit proces was bepalend voor menig aspect van de 
huidige houding ten opzichte van afval op het Europese continent. 

 

Globaal bekeken zijn wij de mening toegedaan dat het de rol is van een Europees 
geschiedenismuseum om het debat rond het brandende afvalvraagstuk te helpen nuanceren. Als 
burgers worden wij vandaag gebombardeerd met instructies over hoe we ons afval moeten 
verwijderen. Wij worden gezien als de actoren van verandering, degenen van wie de oplossingen 
moeten komen. Dit verbergt de structuren die ons handelen inperken. In 2020 vertegenwoordigde 
het huishoudelijk afval van de burgers slechts 9,5% van de totale afvalhoeveelheid die in de Europese 
Unie wordt geproduceerd. De verantwoordelijkheid voor afvalvermindering moet in de eerste plaats 
bij de producenten liggen. De Europese Unie speelt zelf een cruciale rol bij het verminderen van zowel 
afval van consumenten als industrieel afval. Om maar één voorbeeld te noemen: de EU-richtlijn van 
2019 inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik (die in 2021 van kracht werd) verbiedt het gebruik 
van artikelen zoals plastic bestek en rietjes. Al deze factoren - de ecologische impact van afval, de 
historische en huidige verantwoordelijkheid van Europa in dit opzicht, de manier waarop het thema 
afval het verhaal van het museum kan openen voor meerstemmigheid - gaven dynamiek en vorm aan 
het project.  

 

In Weggooien werden verschillende benaderingen verweefd. Het is in de eerste plaats een collectieve 
inspanning. Deze tentoonstelling is meer dan een tentoonstelling: het is een rijk programma 
activiteiten en uitwisselingen die zowel in Brussel als op verschillende Europese locaties plaatsvinden. 
De tentoonstelling is één uiting ervan, net als de catalogus en het onlineplatform: www.throwaway-
history.eu. Dit alles ontstond samen met lokale en Europese partners. De ontwikkeling van de 
projectinhoud en de activiteiten zijn het resultaat van bijdragen door verschillende 
gemeenschappen. Onder hen bevinden zich ook de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de 
inzameling, de verwerking, de recyclage en het hergebruik van afval in Brussel, en musea uit heel 
Europa die zich met het thema afval bezighouden. Het onderwerp biedt ook een kans om 
duurzaamheid een centrale plaats te geven in het museum, en na te denken over hoe 
tentoonstellingsruimten op te zetten op een circulaire manier. 

 

Ten slotte kan ik persoonlijk getuigen, aangezien ik vijf jaar in Rome heb gewoond, dat er geen beter 
bewijs is van het belang om de relatie tussen samenleving en afval te onderzoeken dan de Monte 
Testaccio. Deze kunstmatige heuvel is de grootste bewaard gebleven afvalhoop uit de oudheid. Hij 
bestaat uit verbrijzelde amforen die niet konden worden hergebruikt of gerecycleerd. Behalve de 
buitengewone getuigenis van het verleden die deze afvalhoop vertegenwoordigt, laat de Monte 
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Testaccio ook zien hoe afval de topografie en het landschap mee vormgeeft. Afval creëert heuvels en 
eilanden, en dwingt ons om letterlijk op afval te leven. Nu woon ik in Schaarbeek, Brussel, en vanuit 
mijn raam zie ik elke dag en elke nacht de schoorsteen van de verbrandingsoven die het huisvuil van 
de stad verbrandt. Soms vraag ik me af of dit me onbewust geïnspireerd heeft om afval voor te stellen 
als onderwerp voor een project van het Huis van de Europese geschiedenis. Zeker is dat afval een 
integraal onderdeel is van ons leven. Als zodanig verdient het onze aandacht. Net als de mensen die 
er op de ene of de andere manier mee werken. Afval is immers een spoor van onze vroegere, huidige 
en waarom niet onze toekomstige levenswijze. En het verdient eveneens onze aandacht omdat het 
een teken is dat ons kan inspireren om een duurzame wereld te scheppen. 

 

Christine Dupont  

Projectleider en curator van de tentoonstelling Weggooien 
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3. OVERZICHT VAN HET PROJECT 

Tentoonstelling 

De tentoonstelling “Weggooien” benadert het thema van afval in Europa vanuit een historisch 
perspectief en op basis van vier onderdelen: Afval zei je? Van hergebruiken tot wegwerpen (1800-
1945), Wegwerp-Europa (1945-vandaag), Leven met (of zonder) afval. 

 

Onlineplatform  

Op het onlineplatform “Weggooien” wordt het thema afval ontrafeld vanuit een transnationaal en 
interdisciplinair perspectief. Het platform biedt een schat aan audiovisuele en geschreven inhoud die 
door tien Europese musea gezamenlijk wordt beheerd, waarin bezoekers dingen kunnen opzoeken, 
ontdekken en delen. 

 

Stemmen uit het veld  

De inhoud en activiteiten van het project “Weggooien” zijn tot stand gekomen dankzij bijdragen van 
diverse gemeenschappen, waaronder mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het inzamelen, 
recycleren, hergebruiken en verminderen van afval in Brussel. 

 

Publicatie 

In deze publicatie geven we het woord aan de mensen achter het project: van curatoren en 
museumpedagogen tot de samenstellers van de tentoonstelling, maar ook echte plaatselijke 
deskundigen op het gebied van afval. Academici geven hun visie op afval weer vanuit het perspectief 
van geschiedenis, archeologie, sociologie, antropologie en kunst. 

 

Leren  

Het educatief aanbod voor “Weggooien” is ontwikkeld volgens een bezoekersgerichte benadering 
waarin het doelpubliek centraal staat en omvat workshops voor scholen, interactieve elementen en 
een aantrekkelijk programma van evenementen. 
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4. INHOUD VAN DE TENTOONSTELLING 

Onderdeel 1: Afval zei je? 

De tentoonstelling “Weggooien” benadert het thema van afval in Europa vanuit een historisch 
perspectief en op basis van vier onderdelen: Ten eerste: Afval zei je? 

Afval is veranderlijk en verrassend. Waarom gooien we dingen weg? Afval is waardevol als historisch 
bewijs, want het vormt een spiegel van de samenleving en van onszelf.  

Baptiste Monsaingeon vond deze plastic Venus in Vietnam. Hij wijst erop hoe dergelijk afval voor 
hem de voetafdruk van de mens op het milieu belichaamt. Aangezien deze Venus voor hem "plastic 
shit" is, een soort "techno-excrement", ziet hij haar als een duidelijke markering van het antropoceen. 

Venus van Trieu Khúc 
Mengeling van gesmolten stukjes kunststof, verzameld door Baptiste Monsaingeon 
Vietnam, 2017 
Baptiste Monsaingeon / Foto 2022 van Regular Studio, © EU, Europees Parlement 



 
 

8 
 

Onderdeel 2: Van hergebruiken tot wegwerpen (1800-1945) 

Aan het begin van de 19e eeuw kende Europa een snelle bevolkingsgroei, waardoor de productie van 
goederen in een stroomversnelling terechtkwam. Dit leverde uiteraard ook meer afval op, en vaak 
werd dit afval op creatieve wijze gebruikt voor de productie van nieuwe goederen, waarbij het soms 
zelfs de bedoeling was deze te verkopen.  

In de 19e eeuw was het doorzoeken van afval naar waardevolle materialen een gangbare manier om 
de kost te verdienen. Zelfs kinderen werden zogenoemde “voddenrapers”. Zij zamelden textiel en 
ander materiaal in en boden dit te koop aan. Dit was riskant werk omdat voddenrapers in aanraking 
kwamen met vuile voorwerpen die ernstige risico’s vormden voor de gezondheid.  

De kleine voddenraper leunt tegen een paal, 21 Quai de Bourbon 
Charles Nègre (1820-1880), fotograaf 
Foto (reproductie) 
Parijs, Frankrijk, vóór 1851 
Musée d’Orsay, Parijs, Frankrijk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 19e eeuw werd gekenmerkt door een enorme verschuiving in de 
industriële cultuur, ook al bleven hergebruik en herbestemming van elk 
voorwerp de norm. Zelfs ontlasting werd beschouwd als een waardevolle 
hulpbron. Dit “droge toilet” werd ontworpen als alternatief voor de steeds 
populairdere wc. Na gebruik werd de ontlasting in de emmer bedekt met 
aarde of as. Doel was het besparen van water, het voorkomen dat rivieren 
vervuild raakten en het gebruiken van menselijke uitwerpselen als 
agrarische meststof. 
 
Aardecloset van Henry Moule 
Verenigd Koninkrijk, ca. 1875 
Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België 
Foto 2022 van Regular Studio, © EU, Europees Parlement 
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Aan het einde van de eeuw kwamen nieuwe productieprocessen op, ontstond er een grotere 
hoeveelheid afval en won de hygiënebeweging aan belang, waardoor men afval begon te 
beschouwen als iets vuils dat moest worden verwijderd.  
 

In beslag genomen vuilnisbakken die niet conform het nieuwe 
gestandaardiseerde model van de stad Hannover waren. 
Foto (reproductie) 
Hannover, Duitsland, 1906 
© Duits milieuagentschap (Umweltbundesamt): collectie “Erhard”.  
Dessau-Roßlau: gespecialiseerde bibliotheek voor milieu-informatie 

 

 
 

 
 
 
Afval kan gevaarlijk zijn 
Rond de eeuwwisseling veranderde de houding ten aanzien van afval. Afval werd inmiddels 
beschouwd als vies en schadelijk en niet langer als een nuttige hulpbron. Gemeentelijk afvalbeheer 
werd in de 20e eeuw een prangende kwestie.  

Europese steden ontwikkelden hun eigen gestandaardiseerde vuilnisbakken, zoals deze uit Bazel, 
Zwitserland. De vuilnisbak is genoemd naar zijn uitvinder, Jakob Ochsner (1858-1926). 

Zwitserse gestandaardiseerde vuilnisbak  
Bazel, Zwitserland, ca. 1935-1940 

© Historisches Museum Basel, Andreas Niemz 

  



 
 

10 
 

Onderdeel 3 : Wegwerp-Europa (1945-vandaag) 

Na de Tweede Wereldoorlog kon een veel groter deel van de bevolking zich 
consumptiegoederen veroorloven.  

 
Massaproductie zorgde ervoor dat producten goedkoper werden en 
makkelijker beschikbaar waren, en dus ook sneller werden weggegooid. Afval 
was een probleem van mondiale omvang geworden. 
 

Boodschappentas met het opschrift “I shop therefore I am”, om de spot te drijven met de moderne 
consumptiementaliteit 

Barbara Kruger (geb. 1945), kunstenaar 
Kölnischer Kunstverein, uitgever 

Keulen, Duitsland, 1990 
Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België 

Foto 2022 van Regular Studio, © EU, Europees Parlement 

 
 
 
 
 
Hebt u zich ooit afgevraagd waarom dingen sneller kapotgaan dan vroeger? 
Bepaalde producten gaan eerder kapot dan verwacht omdat de fabrikant dit zo 
heeft gewild. De vraag of deze ingecalculeerde veroudering echt bestaat is al 
geruime tijd onderwerp van discussie.  
 

Aanprijzing van fellere lamp van Tungsram, lid van het Phoebus-kartel 
Reclame in tram 

Boedapest, Hongarije, 1920–1930  
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Onderdeel 4 : Leven met (of zonder) afval 

In het laatste gedeelte van de tentoonstelling wordt het hedendaagse principe van de “vier R’s” 
onderzocht: reduce, reuse, recycle en repair. Deze vier R’s zetten we af tegen methodes die ooit 
gemeengoed waren. 

Hoe kunnen we – als individuen en als samenleving – iets doen tegen de 
oneindige stroom afval? 

 

 
 
Het afval van één jaar in een bokaal 
Marc Sautelet, aanhanger van de “zero waste”-levensstijl, van 2018 tot 2022 medewerker van Zero 
Waste Belgium 
Brussel, België, 2016 
Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België 
Foto 2022 van Regular Studio, © EU, Europees Parlement 

 

  

Afval getuigt van het spoor dat wij op aarde achterlaten 

Zelfs afval dat wordt weggewerkt drukt een stempel op 
onze omgeving. Soms nauwelijks zichtbaar, soms in het 
groot. Deze stortplaats voor radioactief afval in Spanje 
laat zien hoeveel aandacht de samenleving aan afval moet 
besteden om het behoorlijk te verwerken.  

 
 
El Cabril, stortplaats voor laagradioactief afval 
Cécile Massart (geb. 1949), fotograaf 
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5. BEELDEN VAN DE TENTOONSTELLING  

Een selectie van beelden van de tentoonstellingsgalerijen en high-definition beelden van een selectie 
van tentoongestelde objecten zijn te downloaden via de volgende link en QR-code: 

https://bit.ly/ThrowawayMedia 
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6. WEGGOOIEN, DE TENTOONSTELLING OVER AFVAL MET ZO WEINIG MOGELIJK AFVAL 

Het Huis van de Europese geschiedenis wil afstappen van het klassieke model van wegwerp-
tentoonstellingen. Via dit project hebben we ons ertoe verbonden circulariteit centraal te stellen in 
onze tentoonstellingsproductie, en openlijk na te denken over de afvalproductie die het maken van 
een tentoonstelling met zich meebrengt. 

 

In een circulaire tentoonstelling zijn de materialen die worden gebruikt om de structuren en de muren 
te bouwen en om de tentoonstelling te laten werken, ook al vóór de tentoonstelling gebruikt en 
zullen ze daarna eveneens verder leven (volledig circulaire materialen) of zijn ze gemaakt van 
hergebruikte of gerecycleerde materialen (semi-circulair). In de tentoonstelling Weggooien 
bijvoorbeeld wordt voor de hele structuur ter ondersteuning van de scenografie en de vitrines gebruik 
gemaakt van steigers, een volledig circulair materiaal dat veelvuldig op bouwplaatsen wordt 
gebruikt. De tentoonstellingspanelen zijn plastic wanden van gerecycleerde flessen en zakken, die 
achteraf opnieuw worden gebruikt.  

 

Het museum werkte samen met de in Brussel gevestigde coöperatieve ontwerppraktijk Rotor om in 
de aanbesteding voor het ontwerp en de productie van de tentoonstelling maatstaven op te nemen 
voor het meten van de impact van de tentoonstelling in termen van afvalproductie. We vroegen de 
geselecteerde kandidaat, Ypunto Ending, een circulariteitsmanager aan te stellen die 
verantwoordelijk zou zijn voor de inkoop van circulair materiaal voor de tentoonstelling: zij brachten 
het in Madrid gevestigde collectief Basurama bij het project.  

 

Voor Basurama is circulair creëren gebaseerd op "de noodzaak om instellingen te verbinden met hun 
stedelijke omgeving, de urgentie om openbare ruimten van hogere kwaliteit te genereren die de 
steeds complexere stedelijke context ondersteunen, de betrokkenheid van individuele en collectieve 
burgerparticipatie als een niet-onderhandelbaar instrument voor actie en beheer, en, natuurlijk, het 
gebruik van afval als een middel om onze manier van exploitatie van hulpbronnen, onze manier van 
denken, werken en waarnemen van de werkelijkheid in vraag te stellen". (Mónica Gutiérrez Herrero 
en Manuel Polanco Pérez-Llantada, Basurama).  

 

Met hun hulp werden we ons bewust van het soort en de hoeveelheid afval die ons museum dagelijks 
produceert. Gedurende tien maanden verzamelden we ons afval en Basurama maakte er een 
installatie van bij de ingang van de tentoonstelling. Met hen brachten we ook het brede en goed 
verbonden netwerk in kaart van mensen en bedrijven in Brussel die werken op het gebied van 
circulariteit, waarvan velen al geprofessionaliseerd zijn en openstaan voor samenwerking. Een 
voorbeeld van een van deze partners is Bel Albatros, gevestigd bij RecyK, dat zich toelegt op 
onderzoek naar productiemethoden van plastic voor grote oppervlakken, en onze 
tentoonstellingspanelen produceerde. De samenwerking met mensen uit deze sector heeft ons doen 
inzien dat circulariteit evenzeer een creatief proces is als een managementactiviteit, met het 
potentieel om een esthetiek te produceren in overeenstemming met de uitdagingen van onze tijd. 
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Voor welke uitdagingen stonden we om een tentoonstelling te maken die niet alleen circulair is, maar 
ook grotendeels milieuvriendelijk? Het tentoonstellen van museumcollecties van historische 
voorwerpen brengt conserveringseisen met zich mee, waardoor we hergebruik en circulariteit niet 
op alle onderdelen van de scenografie konden toepassen. Vaak is hergebruik (door huren) duurder 
dan kopen. Bovendien hebben we als Europees museum partners in verschillende landen, wat 
internationaal transport meebrengt: we hebben een EU-brede aanbesteding uitgeschreven en een 
Spaans bedrijf geselecteerd om de tentoonstelling te ontwerpen en te produceren; we stellen 
objecten tentoon die afkomstig zijn uit musea en collecties van over het hele continent.  

 

We zullen pas ruim na de ontmanteling weten, begin 2024, hoe circulair de Weggooien-
tentoonstelling precies wordt.  De uitdagingen om groenere tentoonstellingen te maken zijn groot, 
maar we zijn zeker begonnen aan met het concept herstellen, herontwerpen en hergebruiken, via 
een proces van vallen en opstaan, zelfkritiek en vooruitgang, en volgens modellen die sociaal en 
ecologisch rechtvaardiger zijn. 
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7. EEN MEERSTEMMIGE AFVALGESCHIEDENIS CREËREN: DEELNAME VAN 
DESKUNDIGEN UIT HET VELD 

Hoe kunnen we de geschiedenis van het afval vertellen zonder eerst de huidige situatie te begrijpen? 
Hoe kunnen we over afval praten zonder te praten over de mensen die ermee omgaan? Hoe kun je 
een tentoonstelling over afval maken zonder de echte deskundigen te raadplegen? De 
gemeenschappen die in Brussel belast zijn met het beheer en de vermindering van afval hebben hun 
deuren voor ons geopend en hun kennis gedeeld. 

 

In 2020 is het Huis van de Europese geschiedenis begonnen met de ontwikkeling van een tijdelijke 
tentoonstelling die de afvalproblematiek in Europa vanuit een historisch perspectief bekijkt. Meer 
dan een tentoonstelling zou het een veelzijdig museumproject worden, met een participatieve 
aanpak, waardoor verschillende stemmen - andere dan die van curatoren en historici - zouden 
worden opgenomen in het verhaal dat "Weggooien - De geschiedenis van een moderne crisis" zou 
worden, de vijfde tijdelijke tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis. 

 

Al heel vroeg in het ontwikkelingsproces ontstond de wens om een participatieve aanpak te initiëren: 
als deze tentoonstelling zich richt op het meest zichtbare, meest materiële, meest tastbare aspect 
van de milieucrisis (afval) is het noodzakelijk om degenen die ermee werken bij het project te 
betrekken! Het onderzoek zou verder moeten reiken dan archieven en academische productie. Het 
veld in gaan en praten met de echte deskundigen op het gebied van afval was de boodschap: zij die 
zorgen voor de netheid van onze stad, zij die afval vermijden door repareren of hergebruiken, en zij 
die soberheid en zero-waste in de praktijk brengen. Vrouwen en mannen, burgers, vrijwilligers, 
geëngageerde professionals. 

 

Deze mensen gaven ons hun tijd en deelden met ons hun kennis, hun herinneringen en gedachten. 
Met hen hebben we geleerd wat je niet uit boeken kunt leren. 

 

En wij konden deze 52 deskundigen vinden omdat de organisaties waarvoor zij werken of waar ze 
vrijwilligerswerk doen, bereid waren hun deuren voor ons te openen. Onze partners in dit project 
waren: 

 

Net Brussel 

Net Brussel is het gewestelijk agentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat tot taak heeft 
de stad gezonder te maken door de ophaling en verwerking van afval, reiniging en educatieve 
activiteiten. Het agentschap heeft het Huis van de Europese geschiedenis in contact gebracht met 
een aantal ambtenaren die werken in de huis-aan-huisophaling of reiniging en met de dienst 
Onderzoek en Verbalisering, die overtredingen op het gebied van afvalbeheer bestrijdt. 
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Departement Openbare en groene ruimten 

Het departement Openbare en groene ruimten van de Stad Brussel is belast met het schoonmaken 
van de wegen, het legen van openbare vuilnisbakken, het verwijderen van illegaal afval, het reinigen 
van rioleringen, het onderhoud van urinoirs, openbare toiletten en hondenuitlaatplaatsen, en het 
herstel van de openbare ruimte tijdens of na markten of andere openbare evenementen. Het Huis 
van de Europese geschiedenis ontmoette de mensen die de straten van Brussel vegen en 
schoonmaken, in hun woonplaats. 

 

Spullenhulp 

Spullenhulp staat al 85 jaar aan de spits van de sociale en solidaire economie. Haar economische 
activiteit - het inzamelen, sorteren en verkopen van tweedehands goederen - heeft niet alleen een 
positieve invloed op het milieu, maar geeft een nieuw leven aan voorwerpen die anders voortijdig 
afval zouden worden! Het biedt ook een platform voor sociaal-professionele integratie voor meer dan 
500 mensen per jaar. De winst uit de verkoop in de winkel helpt sociale acties te financieren voor 
toegang tot huisvesting, werkgelegenheid en dagelijkse steun voor de meest kwetsbaren. 

 

Repair Together 

Repair Together werd opgericht in 2013, enkele maanden na de opening van het allereerste Belgische 
Repair Café, in 2012 in Elsene. Sindsdien ondersteunt de sociale, solidariteits- en milieuvereniging de 
oprichting van nieuwe burger- en lokale initiatieven voor meer herstelbaarheid, duurzaamheid en 
circulariteit. Repair Together hielp het Huis van de Europese geschiedenis om vrijwilligers te 
ontmoeten die actief zijn in verschillende Repair Cafés in de regio Brussel en die met hun ervaring 
een nieuw leven geven aan voorwerpen die anders zouden worden weggegooid. 

 

WORMS vzw - Waste Organic Recycling & Management Solutions 

De vzw WORMS promoot de terugwinning van organisch afval in al zijn vormen, op menselijke schaal 
en op lokale wijze, via haar opleidings- en sensibiliseringsactiviteiten. WORMS asbl is een 
"activ'actor" van de compostering, door het vergemakkelijken en katalyseren van goede praktijken 
in huishoudelijke compostering in verschillende omgevingen (tuinen, flats, parken, scholen, horeca, 
enz.). De vereniging is onder meer door Leefmilieu Brussel gemandateerd om toezicht te houden op 
twee netwerken van burgercompostering in Brussel, namelijk het netwerk van collectieve 
composteringen (meer dan 200 leden in het Brusselse gewest) en het netwerk van Brusselse 
compostgidsen (vrijwillige ambassadeurs die hun composteringservaring delen en waarmee het Huis 
van de Europese geschiedenis in contact staat). 

 

Zero Waste België 

De missie van Zero Waste Belgium is mensen bewust te maken van de afvalproblematiek en zero-
waste en aanverwante praktijken aan te moedigen. Ze ondersteunen individuen en organisaties die 
op weg zijn naar zero-waste, en rapporteren over trends uit praktijkervaring, om zo de impact van de 
zero-wastebeweging op grote schaal te versterken. De non-profit organisatie is lid van het netwerk 



 
 

17 
 

Zero Waste Europe. Hun vaste medewerkers en enkele van hun vrijwilligers deelden met het Huis van 
de Europese geschiedenis hun waarden van burgerbetrokkenheid, ecologie en gezondheids-
soberheid. 
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8. LEERAANBOD 

Betekenisvolle betrokkenheid van het publiek wordt aangemoedigd door hun interactie in de 
tentoonstelling en via het onlineplatform. De creatie van een gevarieerd programma helpt om 
doelgerichte interacties met het publiek te creëren, terwijl het ook de toegankelijkheid van de inhoud 
mogelijk maakt en inspeelt op de behoefte van mensen om vragen op te lossen over de wereld waarin 
zij leven. 

 

Programma van Wegggooien 

Het programma omvat rondleidingen, workshops voor scholen en feestelijke en academische 
evenementen rond het thema afval. Het is een ruimte voor het publiek in Brussel en in heel Europa 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de leerstijl van hun voorkeur, terwijl mensen de kans krijgen om 
vragen te stellen en uiteindelijk de samenleving te beïnvloeden door kritisch na te denken en 
weloverwogen actie te ondernemen. 

 

Interactieve 4V's 

Wat zal ons redden van de afvalcrisis? Baanbrekende wetenschappelijke oplossingen, opgelegde 
wetgeving, anti-consumptiebewegingen of individueel activisme? Of allemaal samen? Aan het einde 
van de tentoonstelling wordt aan de bezoekers gevraagd hun mening te geven over deze interactieve 
tentoonstelling en over de 4 x R: Reuse, Repair, Recycle en Reduce. 

 

Schoolworkshop 

Afval is onthullend. Afval is verborgen. Afval is overal! Wie zijn de Europeanen van vandaag en in het 
verleden die hun stem verhieven en aan hun tijdgenoten vroegen om hun gewoonten omtrent 
afvalproductie te veranderen? Wat zijn de triggers die mensen ertoe hebben aangezet om het publiek 
bewust te maken van de onophoudelijke accumulatie van afval? Met de blik op een tijdspanne van de 
industriële revolutie tot vandaag moedigt deze workshop leerlingen aan om de ingrijpende 
veranderingen in de manier waarop Europeanen in de loop van de geschiedenis met afval zijn 
omgegaan, te ontdekken en te bespreken. De workshop is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar in het 
Nederlands, Engels, Frans en Duits en kan worden geboekt via de website van het Huis van de 
Europese geschiedenis. 

  

  



 
 

19 
 

9. INAUGURATIE PROGRAMMA 

Zaterdag 18 februari – 13.00 > 17.00 uur 

Kom naar het museum en kies uit een uitgebreid aanbod aan activiteiten: rondleidingen door 
museummedewerkers die u trakteren op bijzondere inzichten over de tentoonstelling en het project, 
een concert/demonstratie met gerecycleerde en ongewone muziekinstrumenten, speciale carte 
blanche-rondleidingen door plaatselijke burgers die aan het project hebben meegewerkt en in hun 
beroepsleven met afval te maken hebben. 

 

Rondleidingen door curatoren en medewerkers van het museum – 13.00 > 15.00 uur 
Vertrekpunt: zone aan de ingang van het museum 
Duur: 45 minuten 
Benieuwd naar de verhalen van het team dat de tentoonstelling en het project heeft opgezet? Volg 
dan een van onze rondleidingen om unieke inzichten te krijgen in de totstandkoming van dit project 
en te leren over de verborgen geschiedenis van afval in Europa, van de industriële revolutie via de 
schaarste in tijden van oorlog tot de huidige afvalcrisis. 
     13.00 uur (EN, FR, NL, DE) 
     14.00 uur (EN, FR, NL, DE) 

Registratiepagina 

 

Concert en demonstratie door Primus Homemade Instruments – 15.00 > 15.45 uur 
Locatie: Fabelzaal, 1e verdieping 

Primus Homemade Instruments is een project van Maxime Doffagne waarbij hij afval omvormt tot 
ongewone muziekinstrumenten. Blikjes, koekjesdozen of zelfs tennisrackets: allerlei alledaagse 
voorwerpen komen in aanmerking voor een make-over en krijgen een nieuw leven in de vorm van 
ingenieus geconstrueerde banjo’s, gitaren en andere instrumenten. Tijdens dit fantastische concert 
kunt u met uw eigen oren ervaren welke waaier aan klanken vergeten voorwerpen kunnen 
produceren. 

 

Speciale rondleidingen: carte blanche met afvalprofessionals in het Frans – 16.00 > 17.00 uur 
Vertrekpunt: zone aan de ingang van het museum 
We gooien ons afval weg... maar wat gebeurt er daarna? “Weg” is ook “ergens”, en terwijl wij ons 
dagelijks leven voortzetten, legt ons afval een weg af naar allerlei locaties, waarbij het soms ook een 
tweede leven krijgt, zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Kunnen we hier iets aan doen? Wie zijn 
de mensen achter al deze processen? 

Kom kennismaken met plaatselijke burgers die aan de tentoonstelling hebben meegewerkt en die 
voor hun werk op een of andere manier met afval bezig zijn: door de stad schoon te houden, allerlei 
voorwerpen een nieuwe bestemming te geven, oplossingen te bedenken waarmee de samenleving 
haar afval kan beperken. Elk van hen heeft een verhaal te vertellen en inzichten te delen. De manier 
waarop u over afval denkt, zal nooit meer dezelfde zijn! 
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10. HET HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS 

Het Huis van de Europese geschiedenis, gelegen in het Leopoldpark in het hart van de Europese wijk, 
werd in mei 2017 voor het publiek geopend. Het museum biedt bezoekers een fascinerende 
permanente tentoonstelling, tijdelijke tentoonstellingen, faciliteiten voor scholieren en leerkrachten, 
een zeer populaire familieactiviteit met gezinsvriendelijke ontdekkingsruimten en een 
museumwinkel. 

Dit innoverende museum biedt een nieuwe en andere kijk op de geschiedenis van Europa. Met een 
transnationale, Europese blik wordt gekeken naar de oorsprong en evolutie van dit continent en de 
verschillende erfenissen, tradities en interpretaties van zijn geschiedenis. Terwijl bezoekers meer te 
weten komen over de positie van Europa in de wereld, worden ze aangemoedigd om kritisch te 
reflecteren over het verleden van Europa en mee te denken over toekomstige en huidige 
vraagstukken.  

Het Huis van de Europese geschiedenis is een museum dat geschikt is voor iedereen, voor bezoekers 
van alle leeftijden en alle achtergronden. Met behulp van een multimediagids kan elke bezoeker de 
tentoonstelling in eigen tempo en in de eigen taal verkennen.  

 

PERMANENTE TENTOONSTELLING  

De vaste tentoonstelling vormt het hart van het Huis van de Europese geschiedenis. Bezoekers 
worden hier aan de hand van voorwerpen, reconstructies en multimedia langs het fascinerende 
verhaal van Europa in de negentiende en twintigste eeuw geleid.  

De tentoonstelling begint met de Griekse mythe van Europa en graaft dan verder in Europa's 
klassieke verleden. Europa's erfenis van gedeelde tradities en verworvenheden wordt bestudeerd en 
in vraag gesteld, zodat bezoekers Europa vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken.  

Het verhaal van Europa gaat verder, en in de negentiende eeuw breekt de moderne tijd aan. De 
tentoonstelling laat zien hoe in deze tijd van politieke en sociale omwentelingen revolutionaire idee 
en spannende technologische ontwikkelingen het licht zagen.  

Bezoekers kunnen dan zien en horen hoe het leven van mensen ingrijpend veranderde toen Europa 
wegzonk in het ravijn en de chaos van de twee wereldoorlogen. Aan de hand van video- en 
audiofragmenten wordt uitgelegd hoe de tentoongestelde voorwerpen passen in de geschiedenis 
van Europa en hoe Europa uit elkaar werd gescheurd door spanningen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw.  

Na de ruïnes van de oorlogen komen bezoekers in een totaal ander politiek en sociaal landschap 
terecht. Bezoekers maken kennis met verschillende toekomstvisies voor Europa en worden 
uitgedaagd om de verschillen en overeenkomsten tussen deze visies te ontdekken.  

Terwijl Europa momenten van vooruitgang en twijfel beleeft, worden veel moderne bewegingen 
geboren. Bezoekers zien onder meer de groei van de Europese samenwerking en het proces in de 
richting van onderlinge verbondenheid. Aan het einde van deze reis door de tijd wordt bezoekers 
gevraagd om te reflecteren over hun eigen ervaringen. Hoe beïnvloedt de Europese geschiedenis 
ieder van ons? En hoe moeten we, in het licht van het verleden, de uitdagingen van vandaag aangaan?  
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ONDERWIJS, FAMILIES EN EVENEMENTEN  

Het onderwijsaanbod van het museum gaat uit van een trans-Europees perspectief waarbij de 
historische herinneringen, uiteenlopende ervaringen en het gedeelde verleden van Europeanen 
verkend worden.  

Kinderen kunnen via interactieve en leerzame activiteiten kennismaken met de Europese 
geschiedenis. Zij kunnen een tijdreizigerspaspoort en een gezinsrugzak voor de gezinsroute ophalen 
bij de ontvangstbalie en het museum ontdekken door op elke verdieping de gezinsvriendelijke 
ontdekkingsruimten te bezoeken voor interactieve activiteiten.  

Het Huis heeft al honderden schoolgroepen uit België en heel Europa ontvangen. Leermiddelen zijn 
zowel ter plaatse als online beschikbaar en worden steeds populairder en meer gevraagd.  

Daarnaast ontwikkelt het Huis een programma met deskundige avondlezingen, workshops en 
familie-evenementen.  

 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN  

Er wordt ook een jaarlijkse tijdelijke expositie tentoongesteld in het Huis van de Europese 
geschiedenis, die bezoekers in de gelegenheid stelt om meer te weten te komen over bepaalde 
thema's en periodes uit de permanente tentoonstelling. Net zoals de permanente tentoonstelling 
benaderen deze tijdelijke tentoonstellingen de thema's vanuit een transnationaal en interdisciplinair 
perspectief.  

 

BUITEN DE MUSEUMMUREN  

Van Brussel tot Boedapest en van Gent tot Gdánsk: het Huis van de Europese geschiedenis richt zich 
tot mensen en groepen van dichtbij en ver weg. Dit gebeurt in het kader van projecten en 
onlinesamenwerking bij evenementen en met partnerinstellingen in heel Europa, en door gericht de 
dialoog aan te gaan met diverse groepen in onze directe omgeving. 
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11. PRAKTISCHE INFORMATIE 

Weggooien – De geschiedenis van een moderne crisis 
18.02.2023 > 14.01.2024 
 
Huis van de Europese geschiedenis 
Belliardstraat 135 
1000 Brussel, België 
 
historia-europa.ep.eu 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Soundcloud 
Youtube 
Linkedin 

 

OPENINGSTIJDEN 

Maandag: 13.00 – 18.00 uur 
Dinsdag – vrijdag: 9.00 – 18.00 uur 
Zaterdag – zondag: 10.00 – 18.00 uur 
Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november en 24, 25, 31 december 
 
Gratis toegang 
Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits 
Reserveren verplicht voor groepen van meer dan 10 personen 
 

PERSCONTACT 

 
General Manager: Séverine Provost  
Project Coordinator: Sophie Moffat  
sophie@beculture.be | +32 494 65 36 57 
info@beculture.be | +32 2 644 61



 

 

 
 

General Manager: Séverine Provost   beculture.be 
Project Coordinator: Sophie Moffat  facebook.com/beculture 
sophie@beculture.be | +32 494 65 36 57 instagram.com/beculture 
info@beculture.be | +32 2 644 61 91   twitter.com/beculture 

 


