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Perscommuniqué 
Er was eens Halloween, een tentoonstelling ter bestrijding van vooroordelen 

 
De unieke tentoonstelling "Er was eens Halloween, een geschiedenis van religie en migratie" wordt in de 
steigers gezet door de Preventiedienst en leert ons, via de geschiedenis van Halloween, meer over de 
metamorfosische ontwikkeling van onze maatschappij doorheen de eeuwen. 

De tentoonstelling schetst de geschiedenis van onze beschavingen en van onze religies waarbij de klemtoon 
wordt gelegd op wat ons bindt. Daartoe wordt handig gebruik gemaakt van voorwerpen, ensceneringen,  
overblijfselen van beschavingen, volkeren en hun typische eigenschappen die zo verrijkend zijn voor onze 
maatschappij.   

De tentoonstelling wil de bezoeker een instrument aanreiken om mee te werken aan de  verdere 
ontwikkeling van de interculturele maatschappij met respect voor de verscheidenheid die niet "ondanks" 
maar "dankzij" het verschillend-zijn, het anders-zijn van eenieder tot volle ontplooiing komt.  We willen de 
interesse van de bezoeker voor de cultuur van de andere aanwakkeren en intellectueel voer aanreiken voor 
een kritische kijk op onze huidige maatschappij," beklemtoont Joël Riguelle, Burgemeester, 
verantwoordelijk voor preventie en Franstalige cultuur.  

De tentoonstelling werd onder meer uitgewerkt voor jongeren en leerlingen uit het basisonderwijs. In de 
marge van de tentoonstelling wordt een strip uitgegeven waarin de belangrijkste thema's van de 
tentoonstelling zijn overgenomen. Bij schoolbezoeken ontvangen alle deelnemende leerlingen overigens 
een exemplaar van de strip. Kortom, een aanzet om het thema thuis of in de klas verder uit te diepen. Zo 
krijgen de jongsten een instrument aangereikt dat hen helpt hun kennis te verruimen. De 70 pagina's 
tellende strip neemt de lezer mee voor een reis langs tweeduizend jaar geschiedenis met vallen en opstaan 
waarbij diverse, soms complexe, thema's worden aangesneden op een eigengereide wijze die aanzet tot 
nadenken. 

Zo hoopt David Peeters dat de tentoonstelling, die met de steun van het College van Burgemeester en 
Schepenen in de steigers werd gezet, de bezoekers mag aanzetten tot het voeren van een diepgaand debat, 
tot het - misschien voor sommigen - zich opnieuw in vraag stellen en tot het stimuleren van hun kritisch 
denkvermogen.  

Het is de hoogste tijd om een lange neus te maken naar wie religie als instrument gebruikt om haat te 
prediken. Eerder immers dient het accent te worden gelegd op het vreedzaam met elkaar omgaan om 
beter samen te leven. 

Wanneer? Van 20/10 tot en met 11/11/2016, van 10.00 tot 18.00 uur op weekdagen en van 13.00 tot 
18.00 uur tijdens het weekend en de herfstvakantie. 

Waar? Oude Kerk, Kerkplein te 1082 Sint-Agatha-Berchem. 
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Officiële opening op zaterdag 22 oktober vanaf 18.30 uur in 'Le Fenil' (naast 'Le Fourquet', het Franstalige 
culturele centrum). 

Meer weten en aanmelden? sbastiaens@1082berchem.irisnet.be of 0478/ 45 57 67  

Al het nieuws over Sint-Agatha-Berchem op: www.berchem.brussels 

Meer weten? 
 
Sophie Bastiaens 
Verantwoordelijke Preventiedienst 
Tel.: 02/465.99.15 - gsm: 0478/45.57.67 
sbastiaens@1082berchem.irisnet.be 
 
Mireille Walschaert 
Verantwoordelijke dienst Communicatie & Public Relations 
Tel.: 02/464.04.85 - gsm: 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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