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Doorbraak van (cultureel)“erfgoed”

in een notendop (21ste eeuw)

• Verbreding van het erfgoedbegrip, van ONROEREND naar (ook) 

ROEREND, DIGITAAL  EN IMMATERIEEL

• Vertaling in officiële teksten  (Conventies, wetten, decreten, …)

• Uitkristalliseren en erkenning van een institutioneel netwerk: WERK!

• Toe-eigening door en erkenning van andere groepen (nieuwkomers, 

vrijwilligers…) WERK!

• Erfgoed op de beleidsagenda’s geïdentificeerd/ subsidiariteit WERK!

• Expertise / erfgoedpraktijken meer verspreid

• Hoe komen we op voor globale, inter- en transdisciplinaire, reflexieve, meer inclusieve, doordachte, 

duurzame benaderingen en programma’s?

• Hoe reageert de wetenschappelijke/academische wereld? Kritische erfgoedstudies? 

Geschiedenis?????   Onderzoek/onderwijs/maatschappelijke dienstverlening







Agenda 2030



Het potentieel van een 

Erfgoedjaar (1975 / 2018)





Artikel 2 Doelstellingen 

1.De algemene doelstellingen van het Europees 
Jaar worden het stimuleren en ondersteunen 
van de inspanningen van de Unie, de lidstaten 
en de regionale en lokale autoriteiten, in 
samenwerking met de culturele-erfgoedsector 
en het maatschappelijk middenveld in ruime zin, 
om het cultureel erfgoed van Europa te 
beschermen, te bewaren, te hergebruiken, te 
ontwikkelen, te benutten en te propageren. 

“SAFEGUARD”: BORGEN



What if?  14 Doelen

 [2.2.] a) het stimuleren van benaderingen van cultureel 
erfgoed die mensgericht, inclusief, toekomstgericht, meer 
geïntegreerd, duurzaam en sectoroverschrijdend zijn; 

 [2.2.] b) het propageren van innovatieve modellen voor 
participatieve governance en participatief beheer van 
cultureel erfgoed, waarbij alle belanghebbenden worden 
betrokken, waaronder overheidsinstanties, de culturele-
erfgoedsector, particuliere actoren en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld;



[2.2.] c) het bevorderen van debat, onderzoek en de 

uitwisseling van goede praktijken inzake de kwaliteit van de 

bescherming, instandhouding, het innovatieve hergebruik 

en de ontwikkeling van cultureel erfgoed, en inzake 

hedendaagse ingrepen in de historische omgeving;

[2.2.] d) werken aan oplossingen die cultureel erfgoed voor 

iedereen toegankelijk maken, onder meer langs digitale 

weg, door het wegnemen van sociale, culturele en fysieke 

belemmeringen, waarbij rekening wordt gehouden met 

mensen met bijzondere behoeften; 



[2.2.] e) de positieve bijdrage van cultureel erfgoed aan de 

samenleving en de economie belichten en versterken via 

onderzoek en innovatie, onder meer door het versterken 

van de kennisbasis voor een dergelijke bijdrage op 

Unieniveau; 

[2.2.] f) stimuleren van synergieën tussen cultureel erfgoed 

en milieubeleid door de integratie van het culturele erfgoed 

in het ecologische, architecturale en planologische beleid, 

en door de bevordering van energie-efficiëntie



[2.2.] g) het aanmoedigen van regionale en lokale 

ontwikkelingsstrategieën om het potentieel van cultureel erfgoed 

aan te boren, onder meer via het bevorderen van duurzaam 

toerisme; 

[2.2.] h) het ondersteunen van de ontwikkeling van specifieke 

vaardigheden en het verbeteren van kennisbeheer en -overdracht 

in de culturele-erfgoedsector, rekening houdend met de gevolgen 

van de digitale omwenteling; 

[2.2.] i) het bevorderen van cultureel erfgoed als een bron van 

inspiratie voor eigentijdse creatie en innovatie, en het 

onderstrepen van het potentieel voor kruisbestuiving en meer 

interactie tussen de culturele-erfgoedsector en andere culturele 

en creatieve sectoren; 



“Cultureel erfgoed bestaat uit bronnen die overgeërfd zijn uit het 
verleden, en dit in alle vormen en aspecten – tastbaar, ontastbaar en 
digitaal (zgn. born digital en gedigitaliseerd), inclusief monumenten, 
sites, landschappen, vaardigheden, praktijken, kennis en 
uitdrukkingen van menselijke creativiteit, evenals collecties die 
bewaard en beheerd worden door publieke en private organen zoals 
musea, bibliotheken en archieven. 

Het vindt zijn oorsprong bij de interactie tussen mensen en plaatsen 
doorheen de tijd en evolueert voortdurend. 

Deze hulpbronnen zijn van grote waarde voor de maatschappij, 
vanuit een cultureel, omgevings-, sociaal en economisch 
gezichtspunt waardoor hun duurzaam beheer een strategische keuze 
voor de 21ste eeuw vormt.” 

• Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable 
Europe. Council of the European Union. Education, Youth, Culture and Sport 
Council meeting, Brussels, 20 May 2014



Geschiedenis <>erfgoed?

Anne Eriksen stelde in 2014 
vast dat steeds opnieuw 
wordt getracht erfgoed en 
cultureel geheugen van 
“history proper” te 
onderscheiden, waarbij met 
het laatste “source-based
scholarship” wordt bedoeld 
en in een hiërarchie (met 
geschiedschrijving aan de 
top) wordt geplaatst.

Publieksgeschiedenis? 





Unitaire staat (1830-…)

- 6 staatshervormingen 

(1870-2012)

Gewest

Verbonden aan 
of onder de 
grond)

- Monumenten

- Landschappen

- Archeologie

• Gemeenschap

Taal, educatie, 
cultuur

Roerend (musea, 
archieven, …) 

Immaterieel

Digitaal cultureel 
erfgoed















Een van de nieuwe ontwikkelingen : 
waarderingskaders









Mijn beroeps(mis)vorming? Historische kritiek? 

Voetnoten? Pragmatisme? Reflexiviteit? 



De sleutel- en wachtwoorden: de taal…
(aanleren / afleren, en meenemen)

• “erfgoed”
• De oudere woorden
• De nieuwste woorden 

(erfgoedwerking, functies, rollen, 
…)

• Het “new public management” 
jargon en de “buzzwords”

• Name-dropping (Wie is Luc 
Delrue, Marina Laureys, Bart 
Caron of Sonja Vanblaere? Wat is 
het STAM, het KMSKA, een 
erfgoedcel, …)

• De contextwoorden (borgen, …)



Van master in de geschiedenis (etc.) tot 
erfgoedvakmens (of iets anders?)

• Net als erfgoed, steeds lagen toevoegen maar 
oudere kernen borgen

• Culturele makelaardij, bemiddeling, 
technologie, apps, …

• Waardering / significance
• Soms ook technieken van voor Google & swipe
• Het is niet of…of, maar én…én…
• Kracht en beperkingen van een discipline
• Het evolueert snel: loslaten en opbouwen
• Antwoord vanuit erfgoedsector: 
Tijd voor Vakmensen-programma


