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Het parlement en de regering van de Franse

Gemeenschap aanvaardden in de zomer van 2002 een

nieuw decreet over roerend en immaterieel erfgoed.

Met het oog op beleidsontwikkelingen in Vlaanderen

in verband met cultureel erfgoed, is het interessant

kennis te nemen van de inhoud van de nieuwe regel-

geving die werd voorgesteld door de Waalse minister

Rudy Demotte.

[ Marc Jacobs ]

In deze bijdrage worden met name de nieuwe maatregelen in

verband met "immaterieel erfgoed" gesitueerd in een kort

historisch overzicht van beleid over respectievelijk folklore en

volkscultuur in Wallonië. Daarbij wordt ook een link gelegd naar

een regeling waar de UNESCO en zijn lidstaten momenteel op

broeden en die ook in Vlaanderen de volgende maanden en

jaren op de agenda (in het bijzonder van de sector "volkscul-

tuur") komt.

HET NIEUWE DECREET

Op 19 juni 2002 werd door het parlement van de Franse

Gemeenschap een project van een decreet in verband met roe-

rende culturele goederen (‘biens culturels mobiliers’) en immateri-

eel erfgoed (‘patrimoine immatériel’) besproken en goedgekeurd. 1

Op 11 juli 2002, terwijl de Vlaamse Gemeenschap haar eigen cul-

turele constructie ("700 jaar 1302") fêteerde, aanvaardde de rege-

ring van de Belgische wederhelft een regeling waarmee de Waalse

regionale identiteit via (een bepaalde perceptie en constructie

van) cultureel erfgoed gecultiveerd wordt. Nu wordt nog gewacht

op de publicatie in het Staatsblad. De evolutie van het decreet kan

men volgen op de website van de Waalse minister van Cultuur,

Rudy Demotte (www.rudydemotte.be). De Waalse overheid pre-

senteert het hele dossier trouwens op een speciale website:

www.cfwb.be/patrimoine/pg001.htm.

BEGRIPPEN

Het nieuwe decreet belicht ten eerste ‘roerende culturele goede-

ren’. Wat werd er allemaal in dat containerbegrip vervat? Een lijst

maakt dit duidelijk in het decreet:

1 meer dan een eeuw oude archeologische objecten;

2 meer dan een eeuw oude onderdelen die afkomstig zijn van

monumenten van artistiek, historisch of religieus belang en die

er vroeger integraal deel van uitmaakten;

3 "tableaux", schilderijen en tekeningen, op alle soorten dragers

en in alle soorten materialen, die ouder dan 50 jaar zijn en niet

aan de maker (‘auteur’) ervan toebehoren of die niet ‘onroe-

rend door bestemming’ zijn;

4 meer dan 50 jaar oude mozaïeken die niet meer aan de maker

ervan toebehoren of niet ‘onroerend door bestemming’ zijn;

5 gravures, houtsneden, zeefdrukken en lithografieën én hun

matrijs, en originele affiches van ouder dan 50 jaar oud;

6 meer dan een halve eeuw oude producten of volgens hetzelf-

de procédé gemaakte kopieën van (beeld)houwkunst, die niet

aan de maker (‘auteur’) ervan toebehoren of die niet ‘onroe-

rend door bestemming’ zijn;

7 foto’s en films, en hun negatieven, die ouder zijn dan 50 jaar en

niet meer aan de makers behoren;

8 wiegendrukken en manuscripten, met inbegrip van geografi-

sche kaarten en muziekpartituren, zowel geïsoleerd als in een

verzameling, die ouder zijn dan 50 jaar en niet meer aan de

makers behoren;

9 meer dan een eeuw oude boeken, zowel geïsoleerd als in een

verzameling;

10 meer dan twee eeuwen geleden gedrukte geografische kaar-

ten;

11 archieven die elementen bevatten die ouder dan 50 jaar oud

zijn;

12 a) verzamelingen en specimens die komen uit collecties van

zoölogie, botanica, mineralogie en anatomie of 

b) verzamelingen, ensembles of specimens die van historisch,

paleontologisch, etnografisch, numismatisch en sigillografisch

belang zijn;

13 meer dan 75 jaar oude transportmiddelen;

14 andere meer dan 50 jaar oude voorwerpen die niet tot de vori-

ge categorieën behoren.

Verder wordt een bijzondere categorie afgebakend: de schatten

(‘trésors’). Dit zijn culturele goederen van een bepaalde (nader te

bepalen) waarde, die deel uitmaken van religieuze instellingen of

objecten die in het Franstalige gebied of in het tweetalige

gebied Brussel-hoofdstad te vinden zijn in verzamelingen van

overheden die moeten worden beschouwd als behorende tot de

Franse Gemeenschap van België. Er wordt ook een onderscheid

gemaakt tussen goederen die binnen Europa blijven (‘expédition’)

en stukken die de douanezone van de Europese Unie verlaten

(‘exportation’).

ROEREND EN IMMATERIEEL
ERFGOED 

Een nieuw decreet in Wallonië (2002)



M
o

re
s

3
 [

2
0

0
2

] 
3

12

Roerend en immaterieel erfgoed

Een tweede reeks begrippen heeft betrekking op het zogenoem-

de ‘immaterieel erfgoed’. Vooreerst is er de categorie van de leven-

de culturele schatten (‘trésors culturels vivants’): de bezitters van

een kennis of vaardigheid die verdwenen of verdwijnend is (‘les

détenteurs d’un savoir ou d’un savoir-faire disparu ou en voie de dis-

parition’).

Opmerkelijk is de opname van het begrip ‘meesterwerk van het

oraal en immaterieel erfgoed’ (‘chef d’œuvre du patrimoine oral et

immatériel’), gedefinieerd als een creatie gebaseerd op de traditie,

uitgedrukt door een groep of door individuen en die (h)erkend

wordt als beantwoordend aan de verwachtingen van de gemeen-

schap als uitdrukking van de culturele en sociale identiteit van de

gemeenschap, waarbij normen en waarden oraal, door imitatie of

op andere manieren worden overgedragen (‘création fondée sur la

tradition, exprimée par un groupe ou par des individus et reconnue

comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu’expres-

sions de l’identité culturelle et sociale de celle-ci, les normes et les

valeurs se transmettant oralement, par imitation ou par d’autres

manières’).

Hiermee gecombineerd is er de notie ‘ruimte van het orale en

immateriële erfgoed’ (‘espace du patrimoine oral et immatériel’),

omschreven als de ruimte waar zich regelmatig zo’n meesterwerk

van het oraal en immaterieel erfgoed van de Franse gemeenschap

afspeelt (‘espace culturel physique où se déroule régulièrement un

chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté

française’).

PROCEDURES

Het doel is het klasseren (lees: identificeren) van de net vermelde

goederen en het inschrijven op een lijst met juridische conse-

quenties. Om in aanmerking te komen moet een dossier worden

samengesteld waarbij aan minstens twee van de volgende criteria

voldaan wordt:

1 de staat van bewaring;

2 de zeldzaamheid;

3 het verband met de geschiedenis of de kunstgeschiedenis;

4 esthetische overwegingen;

5 grote kwaliteit van conceptie en uitvoering;

6 erkenning van het cultureel goed door de gemeenschap als

uitdrukking van de historische, esthetische of culturele identiteit;

7 belang van het geheel of de verzameling waarvan het goed

deel uitmaakt.

Om de dossiers te beoordelen,wordt een ‘overlegcommissie voor

cultureel erfgoed’ opgericht, bestaande uit twaalf leden  (evenveel

vrouwen als mannen).2 Een interessant democratisch accent is dat

bij de verschillende methoden om een dossier in te leiden, naast

bijvoorbeeld de vraag van het College van Burgemeester en

Schepenen van een gemeente waar het cultureel goed zich

bevindt, zelfs een mogelijkheid voorzien is waarbij 500 handteke-

ningen van in het Franse taalgebied of in de tweetalige regio

Brussel-Hoofdstad wonende burgers volstaan om de bescher-

mingsprocedure in gang te zetten.

Eenmaal geklasseerd als cultureel goed kan er geen verandering

maar ook geen verplaatsing plaatsvinden die het object kan

beschadigen of uit het geheel verwijderen tenzij om dringende

redenen van conservering. Het is de minister van Cultuur die voor

zo’n "translatie" de toestemming moet geven, op advies van de net

vermelde commissie. Daar staat tegenover dat eventueel subsidies

kunnen worden toegekend voor de bewaring, het onderhoud en

de restauratie van het geklasseerde roerend cultureel goed.

Er wordt een lijst van ‘sauvegarde’ aangelegd waarop goederen

worden ingeschreven en waarvoor een klasseringprocedure wordt

ingezet. Terwijl de procedure loopt zijn immers dezelfde bewe-

gingsbeperkingen van toepassing als voor de als zodanig erkende

culturele goederen. De Waalse regering kan op eigen initiatief cul-

turele roerende goederen inschrijven waarna de procedure wordt

ingezet: dit laat toe kort op de bal te spelen. Er wordt echter ook

een procedure van deklassering voorzien, die in een uitvoerings-

besluit nader bepaald zal worden.

Als een roerend cultureel goed verkocht wordt, kan de Franse

Gemeenschap, binnen de maand, een verkooprecht (‘droit de pré-

emption’) laten gelden of bij publieke verkoop het equivalent van
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het laatste bod betalen en het stuk verwerven. De verkoper die een

prijs voorgesteld heeft aan de Franse Gemeenschap kan het stuk

niet verkopen aan derden voor een lagere som of tegen betere

voorwaarden, tenzij met toestemming van de overheid. Naast een

recht op subrogatie (afkopen van de koper voor de koopprijs),

wordt de verkoper een sanctie ter waarde van 50% van de ver-

koopprijs opgelegd, als de voorkooprechten van de Waalse admi-

nistratie niet ingewilligd worden. Opmerkelijk is dat de Franse

Gemeenschap het voorkooprecht ook in naam en voor rekening

van een andere administratieve overheid kan uitoefenen.

Om het systeem te laten functioneren wordt door de diensten van

de Franse Gemeenschap een descriptieve en fotografische inventa-

ris aangelegd van zowel geklasseerde roerende culturele goederen

als van "schatten" van de Franse Gemeenschap. Deze inventaris

moet klaar zijn in een eerste versie op 1 december van het derde

jaar na het van kracht worden van het decreet (1 december 2005

dus). Een lijst met referenties naar de IRPA-KIK-lijsten kan volstaan.

INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE

In een apart hoofdstuk (III) worden bepalingen vastgelegd in ver-

band met wat vaak tot de industriële archeologie en tot de privé-

archieven wordt gerekend. Het gaat hier vooreerst om elk soort

apparaat, werktuig, machine of ‘dispositif’, ouder dan 30 jaar, dat

gebruikt werd of wordt voor het uitoefenen van een industriële of

ambachtelijke activiteit, van wetenschappelijk of technisch onder-

zoek, én dat op het ogenblik van de aangifte aanwezig is in een

industriële instelling, in een atelier of in een onderzoekslaboratori-

um, met uitzondering van goederen die behoren tot het publieke

of privé-domein van de federale staat of van een andere regio of

gemeenschap. De rechthebbenden moeten de overheid verwitti-

gen dat ze van plan zijn dergelijke objecten (waarvan de waarde

geschat moet worden) te vernietigen of te verkopen en de moge-

lijkheid laten aan de regering om een voorkooprecht uit te oefe-

nen. Hetzelfde geldt voor archieven van meer dan 30 jaar oud die

informatie bevatten over de activiteiten van commerciële, industri-

ële en artisanale ondernemingen, van sociale, syndicale en politie-

ke organisaties, van bestaande of verdwenen culturele organis-

men en onderwijsinstellingen in het veld van creatie en artistieke

activiteiten. Ook hier worden goederen die behoren tot het publie-

ke of privé-domein van de federale staat of van een andere regio

of gemeenschap niet inbegrepen.

De beperkte bewegingsvrijheid geldt heel in het bijzonder voor de

‘schatten van de Franse Gemeenschap’. Die moeten een officiële

toelating van export of toelating van (tijdelijke) expeditie hebben

als ze respectievelijk het gebied van de Europese Unie of België

verlaten. Deze toelating is één jaar geldig en gaat vergezeld van

een officiële inspectie voor en na de verplaatsing.

LEVENDE CULTUURSCHAT

Opmerkelijk is dat de minister van Cultuur, na advies van de com-

missie, aan fysische personen, de titel van ‘trésor culturel vivant de

la Communauté française’ kan toekennen, om op die manier com-

petenties of vaardigheden die verdwenen zijn of met verdwijning

bedreigd lijken, te bewaren: ‘Ces personnes doivent détenir un savoir

ou un savoir-faire exclusif ou rare dans les techniques relatives à la

conservation et à la restauration du patrimoine culturel, ou à l’artisa-

nat d’art traditionnel’ (artikel 26). De regering mag de procedure

van toekenning, terugtrekking en opschorting van de titel bepa-

len. Na advies van de commissieleden kan de minister van Cultuur

subsidies toekennen om hun activiteiten te bestendigen of hun

praktijkkennis en ‘savoir-faire’ door te geven aan opvolgers of om

materiaal te kopen dat noodzakelijk is voor hun activiteiten (voor

zover het om niet meer dan 60% van de kosten gaat.)

MEESTERWERKEN

Na advies van de commissie kan de minister van Cultuur aan een

manifestatie ook de titel ‘chef-d’oeuvre du patrimoine oral et imma-

tériel de la Communauté française’ toekennen. De criteria zullen

worden bepaald door de regering maar ze moeten in elk geval

rekening houden met de volgende spelregels:

1 de creatie moet op traditie berusten;

2 expressie door een groep of door individuen;

3 (h)erkenning van de manifestatie door de gemeenschap als

beantwoordend aan de verwachtingen ervan als uitdrukking

van de culturele en sociale identiteit;

4 de overdracht van normen en waarden, zowel oraal, door imi-

tatie en op andere manieren.
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Bij de voor erkenning in aanmerking komende vormen horen

onder andere: taal, literatuur, muziek, dans, spelen, mythologie, ritu-

elen, gebruiken en vaardigheden van ambachten, architectuur en

andere kunsten. Ook traditionele vormen van communicatie en

informatie behoren ertoe. Het is opnieuw de regering die zal bepa-

len hoe dit gebeurt.

Na erkenning kan de minister van Cultuur subsidies toekennen

aan de personen die de manifestatie organi-

seren om de ‘préservation’ te stimuleren. Deze

bewaring kan ook de vorm aannemen van

opname van hun ‘aspect sur le moment’ op

fysische dragers (zowel op geluidsband,

geschreven of iconografische vormen). Er kan

ook tot 60% benodigde uitrusting voor de uit-

oefening bekostigd worden.

Na advies van de commissie kan de minister

van Cultuur ook aan een fysieke culturele plaats, waar regelmatig

een meesterwerk van oraal en immaterieel erfgoed plaatsvindt, de

titel toekennen van ruimte van oraal en immaterieel erfgoed van

de Franse Gemeenschap (‘espace du patrimoine oral et immatériel

de la Communauté française’). De criteria en modaliteiten zullen

worden bepaald, net als eventuele subsidies tot maximum 60%.

Een van de sleutels van het nieuwe decreet is artikel 32: ‘La

Commission peut proposer au Gouvernement le dépôt d’une candi-

dature auprès de l’UNESCO d’un chef d’œuvre du patrimoine oral et

immatériel de la Communauté française ou d’un espace du patrimoi-

ne oral et immatériel de la Communauté française particulièrement

exceptionnels, en vue d’une reconnaissance par l’UNESCO. La

Commission est chargée d’élaborer le dossier de candidature selon les

critères définis par l’UNESCO’.

VAN BELGISCHE FOLKLORE NAAR WAALSE ETNOLOGIE

In zekere zin worden in het luik ‘immaterieel erfgoed’ van dit nieu-

we decreet lijnen doorgetrokken van een ouder Waals beleid rond

volkscultuur (vroeger folklore). Het is relevant in een notendop

enkele ontwikkelingen in Wallonië in herinnering te brengen.3

Als startpunt kiezen we het Koninklijk Besluit van 30 september

1937 dat de oprichting van de (Belgische) Nationale Commissie

voor Folklore regelde met een onmiddellijke splitsing in twee

afdelingen: een Vlaamse en een Waalse. De missie luidde als volgt:

‘in het land de wetenschap der folklore te bevorderen en alle

onderzoekingen, welke ermede in verband staan, voor te zetten en

aan te moedigen.’4 In een recente reflectienota onderstreept de

Waalse onderzoeker Jean-Pierre Ducastelle dat het niet ging om

het beschermen (‘protéger’), bewaren (‘conserver’) of redden (‘sau-

vegarder’) van eeuwenoude tradities, maar wel om het documen-

teren en bestuderen ervan. Men hield zich met name bezig met

bibliografische ontsluiting (van literatuur over volkscultuur), met

cartografische overzichten en met het maken van inventarissen

van de musea voor "folklore".

Deze taken bleven grotendeels behouden na de fusie van de

Nationale Commissie voor Folklore en de Commissie voor het

Oude Volkslied in 1956. Op 23 november 1956 werd zo de

Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde opgericht, met

opnieuw een Waalse en Vlaamse afdeling die elk een eigen wer-

king zouden ontplooien. Publiceren blijkt, naast de hoofdactivitei-

ten vergaderen, "representeren" en "auspiciën verlenen", een

belangrijke bezigheid, aan beide zijden van de taalgrens. Aan

Waalse zijde werden jaarboeken gepubliceerd (met daarin selec-

tieve bibliografieën volgens het plan

Hoffmann-Krayer). Er worden ook reeksen

opgestart zoals de Contributions au renouveau

du folklore en Wallonie (vanaf 1964) of zoals

Folklore et art populaire en Wallonie, over volks-

liederen en –dansen.

In de jaren 1970 en 1980 kwamen, in de

opeenvolgende fasen van de staatshervor-

ming en van de groei van een administratie

van de Waalse en Vlaamse Gemeenschappen, de afdelingen van de

Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde onder verschil-

lende administratieve afdelingen in de deelstaten terecht.

In Wallonië werd op 26 juni 1990 een streep getrokken door de

verandering van de naam van Commission royale belge de Folklore

(Waalse afdeling) in Conseil supérieur d’Ethnologie. Het woord "fol-

klore" werd als te gedateerd beschouwd: het is niet onwaarschijn-

lijk dat ook andere woorden een probleem waren geworden. Met

de publicatie van een nieuw, op een mooie manier vormgegeven

jaarboek onder de titel Tradition wallonne was al afstand genomen

van de typische, "gele" jaarboeken van de commissie. De werk-

zaamheden van de Hoge Raad voor Etnologie en de thema’s die

werden aangesneden liggen wel nog sterk in het verlengde van de

voorbije decennia: publicaties over bijvoorbeeld optochten in

Binche, Ath of tussen Samber en Maas volgden elkaar op.Wel werd

onder andere een opening gemaakt naar de recente ontwikkelin-

gen van de etnologie in Frankrijk en komen bijvoorbeeld ook actu-

ele thema’s aan bod.

In Vlaanderen bestond de Koninklijke Belgische Commissie voor

Volkskunde, Vlaamse afdeling nog tot 1998. Met de oprichting van

het Vlaams Centrum voor Volkscultuur in 1999, die de weten-

schappelijke taken (documenteren, ontsluiten en bestuderen) van

die commissie overnam (naast vele bijkomende opdrachten), werd

ook in Vlaanderen een fase afgesloten en worden nieuwe wegen

ingeslagen. Hierbij wordt onder andere aansluiting gezocht bij de

nieuwe ontwikkelingen in de volkskunde in Nederland (en andere

Europese landen), een veld dat daar ondertussen eveneens tot

"etnologie" is omgedoopt. Kritische – reflexieve - omgang met

begrippen als "traditie", "volksleven" of "authenticiteit" zijn daar-

van belangrijke kenmerken. Grote traditionele optochten, folklore-

feesten of carnavals zijn, samen (!) met de cultuurpolitieke inter-

venties, nog steeds belangrijke studiethema’s, maar daarnaast zijn

er vele andere thema’s in de hedendaagse, multiculturele maat-

schappij die aandacht verdienen vanuit een volkskundig of etno-

logisch perspectief en/of die als "immaterieel erfgoed" worden

benaderd.

In zekere zin worden

in het luik ‘immaterieel erfgoed’

van dit nieuwe decreet lijnen

doorgetrokken van een ouder

Waals beleid rond volkscultuur

(vroeger folklore).
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BESCHERMING, FOLKLORE EN AUTEURSRECHT 

In augustus 1958 lanceerde de Belgische volkskundige Albert

Marinus op een congres van de Fédération historique et archéologi-

que de Belgique de wens om op te treden tegen zogenaamde com-

merciële en/of smaakloze imitaties van folkloristische feesten. Hij

stelde voor een soort van keurmerk toe te kennen: ‘un titre de

reconnaissance aux seules sociétés offrant les garanties d’authentici-

té et de tenue’. Op 19 december 1959 kwam een organisatie tot

stand, een federatie van (para)folkloristische groepen van

Wallonië, die als missie had ‘maintenir et protéger l’ensemble du

patrimoine folklorique wallon’. Hierbij speelde, zoals Ducastelle

onderstreept, dr. Samuel Glotz een sleutelrol. Deze culturele make-

laar was sinds 1957 lid van de Waalse afdeling van de Koninklijke

Commissie en gespecialiseerd in de studie van het carnaval in het

algemeen en van Binche in het bijzonder. Hij ergerde zich aan

groepen die elders in Wallonië het carnaval van Binche imiteerden

en zelfs de titel van Gilles de Binche voerden. Glotz argumenteer-

de dat folkloristische evenementen elementen waren van het

patrimonium of erfgoed van een stad of een regio, en bovendien

belangrijk waren voor de lokale identiteit. Hij meende dat de grote

folkloristische feesten van Wallonië als "monumenten" moesten

worden beschouwd. Glotz werkte aan een memorandum dat in

1967 klaar was en bestemd was om in een wetsvoorstel gegoten te

worden.

Uiteindelijk zou er een bijzonder decreet aanvaard worden op 26

mei 1981, waarbij als voorbeelden van het domein van toepassing

de carnavals van Binche en Malmédy, de ducasse van Ath, de

Lumençon van Bergen en de militaire marsen in het gebied tussen

Samber en Maas werden gegeven. Er werd een Conseil supérieur

des Arts et Traditions populaires et du Folklore opgericht. Deze Hoge

Raad zou mogen aanbevelen om manifestaties en folkloristische

groepen te erkennen als zij hun origine en inspiratie putten uit ‘la

tradition de la Communauté française’, en vooral als ze "authentiek"

zouden zijn. Het is de Waalse gemeenschapsregering die erken-

ningen toestaat of intrekt na advies van de Hoge Raad. Na erken-

ning zijn subsidies mogelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt

met allerlei andere feesten en spektakels die, naar verluidt, folklo-

re imiteren en die adviezen kunnen krijgen om niet te commerci-

eel te werk te gaan of rekening te houden met het "feit" dat carna-

vals in de zomer "eigenlijk niet kunnen".

De Hoge Raad werd effectief aangesteld, door minister-president

Philippe Moureaux, op 20 februari 1984. Er werd onmiddellijk in

actie geschoten en nog op 25 april 1984 werd een twintigtal  mili-

taire processiemarsen tussen Samber en Maas erkend. Daarnaast

werden ook traditionele reuzen en de feesten waaraan "ze deelne-

men" erkend. Eventueel kon erkenning overwogen worden van

nieuwe (liefst door mensen gedragen) reuzen als ze geen "plagi-

aat" zijn en op een of andere manier verbonden zijn met lokale

figuren of tradities. In 1985 werd de ducasse van Ath erkend, net als

de koninklijke schuttersgilden van Visé, de Confrérie des

Compagnons de Saint-Laurent te Brussel, de Chinels van Fosses-la-

Ville en de Royale Moncrabeau van Namen. Aan de erkenning kon-

den ook subsidies vasthangen, zoals voor de praalwagens van Ath.

In 1988 werd bijvoorbeeld een reeks carnavals erkend: onder meer

te Binche, Malmédy, Stavelot, Jalhay, Herbiester en de vallei van

Geer (Eben-Emael, Roclenge en Bassenge). Ook in de jaren 1990

werden er nog diverse manifestaties erkend en gesubsidieerd. De

subsidies die worden toegekend aan de manifestaties of groepen

zijn bestemd voor de herstelling van rekwisieten zoals muziekin-

strumenten, banieren, karren, enzovoort.

De Hoge Raad werkt vanaf 1984 samen met de wetenschappelijke

commissie (Waalse Afdeling van de Koninklijke Commissie, daarna

Conseil supérieur d’Ethnologie). Er wordt door beide groepen gepu-

bliceerd in het jaarboek Tradition wallonne. Wat door de weten-

schappelijke raad in het zonnetje wordt geplaatst door publicatie,

maakt kans op erkenning en wat erkend wordt maakt kans op een

publicatie. De twee adviesraden, de Conseil supérieur des Arts et

Traditions populaires et du Folklore en de Conseil supérieur

d’Ethnologie, - erkenning en remediërende subsidie van paraferna-

lia enerzijds en studie/publicatie anderzijds - werken dus nauw

samen rond het cultiveren van traditionele volkscultuur.

UNESCO-BELEID ROND FOLKLORE

In de UNESCO wordt al sinds de jaren 1970 een debat gevoerd dat

wel raakvlakken vertoont met wat er in Wallonië (en in Vlaanderen)

in dat verband gebeurd is. Dit is een complex en fascinerend ver-

haal dat we elders uitgebreid zullen behandelen en opvolgen.

Enkele opmerkingen en verwijzingen moeten hier volstaan.

De UNESCO heeft een hele weg afgelegd en ook wel succes

geboekt in verband met materieel erfgoed, vooral dan wat betreft

wereldbelangrijke monumenten en landschappen: na de conven-

tie van Den Haag (1954) over de bescherming van culturele goe-

deren in geval van een gewapend conflict en de conventie (1970)

tegen de invoer, uitvoer en overdracht van onwettelijke eigendom

van culturele goederen, was er de conventie van 1972 over de

bescherming van cultureel en natuurlijk werelderfgoed (zie

www.unesco.org). Die conventie van 1972 is sinds het midden van

de jaren 1990 ook in Vlaanderen, in de wereld van monumenten en

UNESCO (www.unesco.org)
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landschappen, geactiveerd en bekend, onder andere door nomi-

naties voor de lijst van het werelderfgoed.

Immaterieel erfgoed is al lang een zorgenkind van de UNESCO en

bij het begin van de 21e eeuw komt dit thema stilaan centraal op

de agenda te staan. Het blijkt dat het containerbegrip "volkscul-

tuur" (folklore, traditie, ...) in de engere betekenis van dat woord en

het containerbegrip "immaterieel erfgoed" zoals dat door de

UNESCO gebruikt wordt, elkaar sterk overlappen. In 1973 richtte de

regering van Bolivië een vraag tot de directeur-generaal van de

UNESCO om een regeling te maken in verband met de instand-

houding, promotie en verspreiding van "folklore". De UNESCO nam

de draad op en dit gaf de volgende kwarteeuw aanleiding tot een

hele reeks vergaderingen en voorstellen. Dit nam zowel de vorm

aan van een discussie over het cultiveren en "redden" van kwets-

baar immaterieel erfgoed (patrimoine immatériel/intangible herita-

ge) als van een discussie over auteursrechten rond "folklore". De

UNESCO zelf raakte in 1989 uiteindelijk tot een niet bindende

‘Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionelle et

populaire/Recommendation on the safeguarding of traditional cultu-

re and folklore’. Deze aanbeveling over traditionele volkscultuur

van de Algemene Conferentie van 1989 werd, om het eufemistisch

uit te drukken, niet algemeen opgevolgd of opgepikt door de lid-

staten.

ONDERTUSSEN IN DE WERELD

Het woord "folklore" en de accenten op folkloristische evenemen-

ten bleken grote problemen op te leveren. Dit werd onder andere

duidelijk op een grote evaluatieconferentie te Washington in 1999

(www.folklife.si.edu/unesco). Er is natuurlijk veel veranderd in de

wereld in en sinds 1989: denken we bijvoorbeeld maar aan de val

van het IJzeren Gordijn en de snelle evoluties in Oost-Europa (lan-

den die erg cultuurpolitiek in de weer waren met "folklore"), de

opkomst van het internet of de versnelde en dieper inwerkende

globalisering. Ook op wetenschappelijk gebied, in de culturele stu-

dies en volkskunde/etnologie worden andere accenten gelegd en

nieuwe paden ingeslagen, waarbij reflexiviteit één van de sleutel-

woorden is. Dit probeert ook het Vlaams Centrum voor

Volkscultuur momenteel te cultiveren. De koers die impliciet werd

uitgezet door de Vlaamse (en Waalse) afdeling van de KBCV –

wetenschappelijk bestuderen doch niet interveniëren, noch "doen

herleven" of bevriezen – werd doorgetrokken en aangevuld met

de inzichten die geboekstaafd werden in het boek van

Roodenburg, Rooijakkers en Dekker.5 Het zou ons te ver leiden om

hier dieper op in te gaan maar we kunnen hier als treffend voor-

beeld ook wijzen op de pas verschenen bundel die het resultaat

was van de Campagnes ‘Actuele volkscultuur’ van de Koning

Boudewijnstichting.6 Volkscultuur wordt nu, zowel binnen als bui-

ten het erfgoedbeleid, véél ruimer geïnterpreteerd dan alleen

maar als "traditionele gemeenschapscultuur" of "folklore" (feno-

menen die natuurlijk nog steeds belangrijk geacht worden, bij-

voorbeeld als voorwerp van studie en bron van inspiratie of vrij-

etijdsbeleving), maar eigentijds ingekleurd als cultuur van het

dagelijks leven en als platform voor interdisciplinaire discussies en

projecten. Competentieverhoging of het stimuleren van best prac-

tices zijn daarbij belangrijk. Ook de Vlaamse overheid opteert

ervoor te experimenteren met nieuwe manieren om roerend en

immaterieel erfgoed te ontsluiten in een geïntegreerd erfgoed-

/volkscultuurbeleid, terwijl impulsen voor actieve en open beoefe-

ning van bijvoorbeeld volksmuziek of volksdans vooral via een

interdisciplinair amateurkunstenbeleid worden gegeven.

UNESCO-BELEID ROND IMMATERIEEL ERFGOED

Onder andere op vraag van Afrikaanse en andere derdewereldlan-

den wordt momenteel door de UNESCO bijzondere aandacht

geschonken aan immaterieel en oraal erfgoed. Er leeft al lang een

zekere onvrede omdat "men" vindt dat vooral westerse staten met

grote monumenten op de lijsten van werelderfgoed terechtko-

men, zoals bepaald in de conventie van 1972, en dat hun immate-

riële cultuur te weinig in (het wereld)beeld komt. Westerse landen

blijken vaak meer mogelijkheden te hebben om goed geadstru-

eerde dossiers te maken om gebouwen en steden in hun gebied

tot onroerend werelderfgoed te promoveren. Er wordt getracht

tegemoet te komen aan de verzuchtingen door aan te sturen op

een nieuwe conventie, ditmaal over immaterieel erfgoed (om dat

woord "volkscultuur" of "folklore" niet te gebruiken) en nieuwe

instrumenten te ontwikkelen. Hierbij gaat men voorlopig uit van
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de modellen en instrumenten van de conventie van 1972.

Er komt echter stilaan een debat op gang. Is het eigenlijk wel

mogelijk of aangewezen een regelgeving voor "immaterieel erf-

goed" te ontwikkelen op basis van formules die werken voor

monumenten en landschappen? En zullen het niet precies

opnieuw Europese landen zijn die het snelst goed uitgewerkte

dossiers zullen kunnen indienen en in staat zijn hun wetgeving op

zo’n internationale erelijsten af te stemmen? Zal geen tegenover-

gesteld effect bereikt worden? Moeten de nationale staten (den-

ken we alleen maar aan België...) een centrale rol krijgen in zo’n

conventie? Kan dat eigenlijk wel, het beschermen en bewaren van

gebruiken en gewoontes, of moet er eerder gedocumenteerd,

ontsloten en bestudeerd worden? Wat zou dat (bijvoorbeeld poli-

tiek in België) betekenen, een "bedreigde" taal van een bevol-

kingsgroep beschermen? Is bijvoorbeeld het Fries of het

Limburgs (voorzover dat al zou bestaan als "één taal") bedreigd,

wereldbelangrijk erfgoed? Zowel in de wetenschappelijke wereld

als in de publieke opinie moet het debat over de nieuwe inkleu-

ringen van "immaterieel erfgoed" of "wat volkscultuur in de 21e

eeuw kan betekenen en hoe daarmee moet worden omgegaan"

nog uitgeklaard worden. Onder andere in de hedendaagse

volkskunde wordt zeer kritisch gekeken naar pogingen tot "revi-

talisering" of tot politieke of nationalistische recuperatie van

immaterieel erfgoed door nationale staten.

Met name over de doelstellingen van de nieuwe regelingen, als

die meer moeten betekenen dan de (nauwelijks opgevolgde)

folklore-aanbeveling van 1989 en als die rekening houden met

de sedert dan ontwikkelde en uitgekristalliseerde inzichten in

de wetenschappelijke wereld en bij beleid-

smakers en als die niet de westerse wereld

opnieuw zouden willen bevoordelen, moet

nog overeenstemming bereikt worden. Wat

wil men bereiken? Welke effecten wil de

wereld sorteren met een globale regeling

rond (het door de globalisering "bedreigde")

immaterieel en oraal erfgoed? 

De UNESCO, met name directeur-generaal

Koichira Matsuura en zijn diensten, gaat ech-

ter met hoge snelheid door, en heeft onder-

tussen een eerste lijst van ‘meesterwerken

van oraal en immaterieel erfgoed van de

mensheid afgekondigd’.Voor de tweede afle-

vering heeft België/Wallonië het carnaval van

Binche als kandidatuur ingediend. Over de

betekenis en functies van zo’n lijst van

wereldbelangrijke (al dan niet bedreigde)

meesterwerken moet echter nog een debat ten gronde worden

gevoerd. In de voorlopige regelingen wordt geëxperimenteerd

met diverse formules zoals de sinds 1950 in Japan ontstane

"levende schatten". Moeten die naar andere werelddelen worden

overgeheveld? 

ONDERTUSSEN IN BELGIË

Met het nieuwe decreet van de zomer van 2002 heeft Wallonië zich

helemaal ingeschreven in de eerste benaderingen en voorzetten

van de UNESCO die binnen enkele jaren eventueel tot een con-

ventie moeten leiden. Over de motivatie en inzet wordt helder

gecommuniceerd: ‘Rudy DEMOTTE a souhaité légiférer sur ces mati-

ères car, comme l'a souligné l'UNESCO lors de la Proclamation de

l'UNESCO relative aux chefs d'œuvre du patrimoine oral et immatériel

en mai 2001, la culture traditionnelle et populaire est un puissant

moyen d'affirmation de l'identité culturelle’ (zie www.cfwb.be/patri-

moine/pg007.asp). Dit roept herinneringen op aan de formule van

de "culturele ambassadeurs" waarmee in Vlaanderen in de jaren

1990 werd geëxperimenteerd. Het trekt de lijn door van het UNES-

CO-beleid rond folklore, inclusief de naamsverandering, sinds de

jaren 1970, én van de eigen cultuurpolitieke doelstellingen rond

de topmanifestaties van "Waalse folklore" die sinds het einde van

de jaren 1950 werden nagestreefd. De kandidaturen voor de

UNESCO-meesterwerken van elk van de sinds de jaren 1960

gepropageerde manifestaties te Binche, Ath of tussen Samber en

Maas zitten in de pijplijn en zullen met prachtig geadstrueerde

dossiers kunnen worden ondersteund. Met onder meer Europese

subsidies en eigen investeringen werden de voorbije jaren trou-

wens al mooie musea rond elk van deze initiatieven uitgebouwd.

Dankzij deze grote politieke, wetenschappelijke en financiële

steun, is het moeilijk te refereren aan manifestaties die (zoals één

van de ambigue voorwaarden van de nieuwe UNESCO-lijst stelt)

met verdwijnen bedreigd worden, want de carnavals en optochten

zijn uitgegroeid tot cultuurtoeristische voltreffers. Dit zijn uiteraard

legitieme cultuurpolitieke opties en de UNES-

CO-lijsten fungeren uiteraard als een promoti-

onele megafoon.

In verschillende Europese landen wordt, zoals

ik eerder aangestipt heb, momenteel het con-

cept "volkscultuur" op een veel bredere

manier dan "folklore" ingekleurd en wordt

gezocht naar nieuwe manieren om "tradities",

orale cultuur, oude (en nieuwe) vaardigheden

en inzichten, gewoonten en andere vormen

van immaterieel erfgoed maatschappelijk in

te zetten of relevant te maken. Concepten als

competentieverhoging, culturele diversiteit,

duurzame ontwikkeling, reflexiviteit of empo-

werment zijn daarbij belangrijk. Een belangrij-

ke hoeksteen is het opbouwen en toepassen

van expertise, onderzoek en nieuwe technie-

ken van registratie, documentatie en ontslui-

ting (onder andere via digitalisering). Hierbij is het van belang

manieren te zoeken om te vermijden dat precies maatregelen die

bedoeld zijn om culturele fenomenen en samenlevingen buiten

Europa mee in beeld te laten komen, een tegenovergesteld effect

sorteren en de kloof nog vergroten. Binnen de UNESCO wordt

Met name over de doelstellingen

van de nieuwe regelingen,

als die meer moeten betekenen

dan de (nauwelijks opgevolgde)

folklore-aanbeveling van 1989

en als die rekening houden met

de sedert dan ontwikkelde

en uitgekristalliseerde inzichten

in de wetenschappelijke wereld

en bij beleidsmakers

en als die niet de westerse

wereld opnieuw zouden willen

bevoordelen, moet nog

overeenstemming

bereikt worden.
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momenteel met nieuwe paradigma’s en instrumenten, waarvan

het actieprogramma rond biodiversiteit goede voorbeelden biedt,

geëxperimenteerd. Zo poogt deze wereldorganisatie de eigen rol

in haar globale programma om culturele effecten en bedreigingen

van globalisering op een verantwoorde manier te herdenken.

Zowel de teksten en beleidsinstrumenten van de UNESCO als de

manieren om daar, bijvoorbeeld in Vlaanderen op in te spelen, zijn

momenteel nog volop in ontwikkeling. Het lijkt me een grote uit-

daging om daar ook de meest recente wetenschappelijke inzich-

ten op toe te passen en de plaats van "volkscultuur" of "erfgoed"

goed te overwegen. Hier is er een mooie kans (window of opportu-

nity) om de zaak open te trekken.

Het is interessant dat onze Waalse buren bijzonder investeren in

volkscultuur/immaterieel cultuur en deze injectie van symbolisch

kapitaal zal zeker effecten sorteren. Het zou schitterend zijn als een

bredere inkleuring van volkscultuur zou overwogen worden en,

net als in Vlaanderen of Nederland, met actuele beleidsinstrumen-

ten en bijkomende investeringen (zoals in de uitbouw van een

expertisecentrum en -netwerk) zou worden aangepakt. Er zijn vele

mogelijkheden in dit openbrekende veld in de al even snel uit-

kristalliserende cultureel-erfgoedsector. Het belang, de inzet en

mogelijke resultaten van nieuwe manieren om met immaterieel

erfgoed om te gaan mogen zowel in Vlaanderen en Wallonië als

ook op mondiaal vlak, niet onderschat worden. Zonder discussies

en maatregelen in verband met (nationale of regionale) identi-

teitsconstructie uit de weg te gaan (integendeel), is het nu meer

dan ooit relevant om "immaterieel erfgoed" in een breder per-

spectief (zoals dat van de globalisering en de effecten op lokale en

regionale culturele verschijnselen) te benaderen. Dit is uiteindelijk

ook de bedoeling van de UNESCO. Decreten als dat over volkscul-

tuur  in Vlaanderen in 1998 of over ‘roerende culturele goederen

en immaterieel erfgoed’ in Wallonië in 2002 sluiten de discussie

niet, maar openen die precies door het creëren van een platform

waarop verder kan gewerkt en gebouwd worden.

1 Parlement de la Communauté française, nr. 271 (2001-2002), nr. 1, 2 & 3, met

de tekst van het decreet en het rapport in naam van de Commissie voor cul-

tuur, audiovisuele media, hulp voor de pers en cinema.

2 Daarvan zijn er negen leden met stemrecht: drie leden van het academisch

personeel van Franstalige universiteiten die een licentie kunstgeschiedenis

en archeologie afleveren en zes specialisten in verband met de bescher-

ming van cultureel erfgoed, waarvan minstens één specialist conservering-

restauratie, een conservator van een door de Franse Gemeenschap gesub-

sidieerd museum en een doctor of licentiaat in de rechten. Daarnaast zijn er

drie leden met adviserende stem: de directeur-generaal van de administra-

tie Cultuur van de Franse Gemeenschap of zijn afgevaardigde, een ver-

tegenwoordiger van de minister van Cultuur en een wetenschappelijk per-

soneelslid van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Intrigerend is de opmerking dat in geval er door deze federale instelling

(www.kikirpa.be) geen afgevaardigde wordt aangeduid of die afwezig is, de

commissie gewoon zal functioneren.

3 Een uitstekend overzicht werd gemaakt door Jean-Pierre Ducastelle, Le

patrimoine immatériel en Communauté française (Wallonie-Bruxelles). Analyse

d’une politique. Onuitgegeven werkdocument, Ath, juli 2002, 4 p. Het werk-

document was bestemd voor een werkgroep van Europese Unesco-lidsta-

ten te Parijs op 8 en 9 juli 2002. Ducastelle schreef dit als ‘président du

Conseil supérieur d’Ethnologie, Communauté française, Wallonie-Bruxelles’.

4 Jaarboek I 1939, Nationale Commissie voor Folklore, Brussel, Ministerie van

Openbaar Onderwijs, 1939, p. 3.

5 T. Dekker, H. Roodenburg en G. Rooijakkers (red.), Volkscultuur. Een inleiding

in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, SUN, 2000

6 Alledaags is niet gewoon. Reflecties over volkscultuur en samenleven. Brussel,

Koning Boudewijnstichting, 2002.


