
Bruno De Wever plaatst film Daens in historisch
perspectief in het MIAT

Precies 25 jaar na de release van Daens restaureert Stijn Coninx zijn langspeelfilm.
Net op dat moment zet het MIAT de film in de kijker in het kader van de
tentoonstelling ‘Made by children. Kinderarbeid vroeger en nu’. Op donderdag 19
oktober 2017, om 20 uur, plaatst het museum samen met historicus Bruno De
Wever de film in historisch perspectief.

In het collectief geheugen gegrift

De eerste vertoning van de film Daens dateert al van 25 jaar geleden. En toch is de film
vandaag in het collectieve geheugen gegrift. Zeg je kinderarbeid, dan zie je meteen ook
Daens. Het verhaal van de priester die zich aan het einde van de negentiende eeuw het
lot aantrok van de arbeiders. De film bepaalt nog steeds onze beeldvorming over het
thema kinderarbeid. Maar wat is de relatie tussen de historische speelfilm en de
werkelijkheid? Wat is feit en wat is fictie? Historicus Bruno De Wever selecteert een
aantal scènes uit de film en toetst deze aan de historische realiteit.

Kinderarbeid centraal in het MIAT



Vanaf de beginjaren van het MIAT is kinderarbeid een belangrijk onderzoeksthema van
het museum. Niet alleen was dit het onderwerp van de allereerste eigen tentoonstelling.
Ook heeft het kenniscentrum MIAT FACTory haar bibliotheek tot op heden aangevuld met
publicaties over kinderarbeid. En is de selfactor, de gekende spinmachine uit de film
Daens, een prominent object in het museum. In de film kropen kinderen onder deze
machine om het katoenafval op te rapen.

Het MIAT stelde vast dat er vaak een eenzijdig beeld van kinderarbeid wordt
opgehangen. Met name een verhaal van kommer en kwel, waarbij kinderen uitgebuite
slachtoffers zijn. Daarom besloot het nieuw historisch onderzoek op te zetten en een
tentoonstelling op te zetten met een genuanceerde kijk op de feiten. Al bijna een jaar
trekt de expo ’Made by children. Kinderarbeid vroeger en nu’ bezoekers naar het
museum.

Sinds de opening in november 2016 bezochten meer dan 35.000 bezoekers de
tentoonstelling. Zij dompelden zich onder in het verhaal van veertien kinderen. Van
vroeger en nu. Zij nemen zelf het woord en vertellen over hun werk en leven in de
textielindustrie, de steenbakkerijen en de showbizz. Nog tot zeven januari 2018 tonen
pakkende foto’s en persoonlijke bezittingen het leven van deze kinderen.

Praktisch

Donderdag 19 oktober, 20 uur

Prijs: 10 euro, inclusief bezoek aan de expo

Reserveren via go.stad.gent/miat of via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Informatie
Sofie Deschampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent
Marie-Julie Dellaert, MIAT, gsm 0474 82 60 98, e-mail marie-julie.dellaert@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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