
Muziekgenres raken in vergetelheid, fresco’s vervagen, paleizen storten in: de tijd

weeft spontaan en zonder ophouden een web van geheugenverlies. In een context

van globalisering en bliksemsnelle communicatie over heel de wereld bestaat er

bovendien het risico dat cultuur standaardiseert. Maar om te bestaan moet elk volk

een getuigenis kunnen geven van zijn dagelijks leven, zijn creativiteit kunnen uiten

en de sporen van zijn geschiedenis kunnen bewaren. Het erfgoed is het testament

van dit tweerichtingsproces tussen het heden, het verleden en de toekomst.

[ UNESCO ]

Als ‘vergaarplaats van herinneringen’

belichaamt erfgoed de symbolische

waarde van culturele identiteiten, en vormt

het een fundamentele referentie voor een

structurerende maatschappij. Voor zover

het cultureel erfgoed het ons mogelijk

maakt onszelf te begrijpen, is het vooral

ook een van de sleutels om anderen te

begrijpen. Respect voor en waardering van

menselijke verscheidenheid hangt af van

ons vermogen om versteld te staan en

verwonderd te zijn over anderen. En voor

zover het cultureel erfgoed sinds mensen-

heugenis bijdraagt tot een ononderbroken

samenspraak tussen beschavingen en

culturen, draagt het ook bij tot het tot

stand brengen en het behoud van vrede

tussen volkeren.

CULTUREEL ERFGOED

Het begrip ‘cultureel erfgoed’ heeft niet

steeds dezelfde betekenis gehad, en

gedurende de laatste decennia is de notie

aanzienlijk veranderd om een meer globale

en holistische benadering, als bevoorrechte

getuige van de universele aard van de

menselijke geest met al zijn creaties,

adequaat uit te drukken.

Waar ‘cultureel erfgoed’ aanvankelijk naar

de meest monumentale overblijfselen van

culturen verwees, werd de betekenis van

het begrip geleidelijk aan uitgebreid met

nieuwe categorieën uit niet-artistieke

sectoren zoals industrieel erfgoed, of uit

specifieke contexten zoals bijvoorbeeld

onderwatererfgoed. Vandaag de dag heeft

het begrip erfgoed een open betekenis,

wat het in de gelegenheid stelt nieuwe

onderwerpen aan te boren en nieuwe

betekenissen naar voren te schuiven,

aangezien het eerder een levende cultuur

dan een versteend beeld van het verleden

weerspiegelt. De laatste dertig jaar zijn we

er ons bovendien meer en meer van

bewust geworden dat, als we een betrouw-

baar verslag willen uitbrengen over de

verscheidenheid van culturele gebeurte-

nissen en in het bijzonder diegene waar

een nauwe band wordt getoond tussen

mensen en hun natuurlijke omgeving, we

in onze benadering van het erfgoed natuur

en cultuur niet kunnen scheiden. Eén van

de dingen die men bereikt heeft door de

uiteenzetting van een meer coherente

visie op cultureel erfgoed, is net het begrip

‘cultuurlandschap,’ dat de laatste tien jaar

naar voor geschoven is.

Meer recent werd er meer aandacht

geschonken aan het vormen van ideeën en

de benaming van een aanvullende dimensie

van het erfgoed tengevolge van een meer

geconcentreerde aandacht voor het individu

en voor systemen, zowel spiritueel als

filosofisch, waarin het individu zijn eigen

creatieve activiteiten nastreeft. Het imma-

teriële erfgoed omvat dan zowel creaties

en voorstellingen (uitvoerende kunsten,

riten, feestelijke gebeurtenissen en beel-

dende kunsten), processen van overbren-

ging (levenswijzen, traditionele vaardig-

heden en knowhow, geloof en gebruiken

in verband met de natuur) als de wisselende

inhoud van creativiteit (talen en mondelinge

tradities). Meer dan louter een zoektocht

naar wat wel of niet tot het immateriële

erfgoed behoort, heeft het begrip ons

bijgebracht dat tastbare overblijfselen niet

op zich gewaardeerd kunnen worden,

maar wel noodzakelijk in hun relationele

WAT VERSTAAN WE VANDAAG
ONDER CULTUREEL ERFGOED?
Over diversiteit, dialoog en veranwoordelijkheid
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context gezien moeten worden. Ze kunnen

maar worden gewaardeerd als we de

wisselwerking met hun fysieke en niet-

fysieke omgeving, zowel natuurlijk als

menselijk, zien en begrijpen. Het belang

dat we aan deze nieuwe dimensie hechten,

zowel via instellingen als via de publieke

opinie in het algemeen, toont aan dat het

begrip erfgoed enkel een betekenis

heeft wanneer het de diversiteit en de

complexiteit van de menselijke creativiteit

onderschrijft.

Dat maakt cultureel erfgoed tot een

complexe realiteit, die des te fragieler en

des te meer bedreigd wordt, ook omdat we

ons intussen bewust zijn van de rol die

cultureel erfgoed speelt in het leven en

de ontwikkeling van samenlevingen.

Conflicten, diefstal en plunderingen naast

de gevolgen van de post-industrialisatie

hebben tot tegenslagen op dit vlak bij-

gedragen. De betekenis van het cultureel

erfgoed gaat verloren, waardoor ook zijn

overdracht onzeker wordt.

KANSEN EN BEDREIGINGEN

Recente gebeurtenissen hebben ons

getuige gemaakt van spectaculaire en

dramatische vernietigingen, en hebben

meer dan ooit duidelijk gemaakt dat het

erfgoed van  anderen een symbolisch doel

kan worden van agressie, onbegrip en

verwerping. De bescherming van het

erfgoed, de representatie en overdracht

ervan naar toekomstige generaties zijn

alleen al daarom ethische imperatieven,

waartoe het respect voor de waardigheid

van de mens en het ‘verlangen om samen

te leven’ met mensen en groepen van

verschillende culturele identiteiten ons

noopt. Het erfgoed getuigt in alle moge-

lijke vormen van menselijke ervaringen en

aspiraties. Rond de tijd dat het als dusdanig

gecreëerd wordt, onttrekt datgene wat

bestemd is erfgoed te worden elementen

uit het verleden en uit levende culturele

tradities, zich ontwikkelend in relatie tot

ander erfgoed. Erfgoed moét wel een

gedeelde ervaring zijn, aangezien het

iedereen de kans en het genoegen geeft

de ander in zichzelf te ontdekken in die

goudmijn van ervaringen die een andere

cultuur vormt. Uit de gedeelde ervaring

blijkt dat diversiteit de belangrijkste consti-

tuerende waarde van erfgoed is.Elk individu

deelt in die ervaring, gesterkt door z’n

eigen identiteit en vol verwachting van de

verscheidenheid van anderen. Het is op dit

punt dat er ongetwijfeld een echte samen-

spraak tussen verschillende culturen tot

stand kan komen.

Als we vandaag de dag verontrust zijn over

de manier waarop cultureel erfgoed

misbruikt wordt voor uitsluiting, is dat

ongetwijfeld omdat we allemaal weten

welke cruciale rol erfgoed speelt in het

samenbrengen van sociale groepen en in

het dichter bij elkaar brengen van culturele

gemeenschappen. Het risico op manipula-

tie via erfgoed bestaat, en zal blijven

bestaan. Ook is er het risico voor het

erfgoed zelf, zowel voor zijn fysische

instandhouding als voor de duurzaamheid

van zijn symbolische waarde. Vandaag

moeten we dat risico bewust aanvaarden

en streven om de bedreiging van uit-

sluiting te overwinnen om zo van het

erfgoed een zaak voor de bescherming van

de verscheidenheid van culturen en de

dialoog daartussen  te maken.

Deze betrokkenheid is gebaseerd op het

door iedereen aanvaarde principe van

verantwoordelijkheid ten opzichte van ons

cultureel erfgoed. Betrokkenheid in het

behoud van culturele verscheidenheid in

zijn vroegere, huidige en toekomstige

vorm en in de samenspraak die dat

oplevert, is een persoonlijke en collectieve

verantwoordelijkheid. Ieder van ons, elke

wereldburger op aarde, bezit zijn deel van

het gemeenschappelijke erfgoed, maar het

recht om er van te genieten is complementair

met en onafscheidelijk van de plicht om

het te begrijpen en het over te dragen.

Mensenrechten en fundamentele vrij-

heden, in het bijzonder toegang tot onderwijs,

maken het ons binnen een democratische

context mogelijk onze individuele

verantwoordelijkheid in deze uit te

oefenen, in het licht van onze hechte band

met ons territorium en ons nationaal

erfgoed. Vele landen hebben deze betrok-

kenheid al naar hun inwoners gecommuni-

ceerd door reglementeringen in te stellen

om het historisch erfgoed te beschermen

en door de levende cultuur in al haar

vormen aan te moedigen.

De bijkomende kans om te genieten van

het erfgoed in zijn wereldwijde diversiteit,

om het te aanvaarden en zich te verrijken

door ermee in contact te komen, heeft de

internationale verplichting van solidariteit

en onze collectieve verantwoordelijkheid

voor de bescherming van ons gemeen-

schappelijk menselijk erfgoed gecreëerd

en gerechtvaardigd. Onze verantwoorde-

lijkheid als een deel van een gemeenschap,

wat steeds belangrijker geworden is

omdat het nu gaat om een mondiale

gemeenschap, heeft zichzelf gemani-

festeerd in de ontwikkeling van wettelijke

instrumenten die legale acties mogelijk

maken. Deze acties staan in verband met

het erfgoed en zijn materiële bescherming.

Onze nieuwe verantwoordelijkheid is om

te proberen begrijpen en steeds verder na

te denken over het gebruik dat voorkomt

uit het cultureel erfgoed: onze wens om

samen te leven aansterken.

TOT SLOT

De laatste jaren van de 20e eeuw leerden

ons in onze benadering tot het gemeen-

schappelijke erfgoed van de mensheid om

universaliteit en identiteit te verzoenen,

beide zowel in praktische als in filosofische

termen.Vandaag staan we voor een nieuwe

uitdaging: van die verscheidenheid een

middel voor dialoog en begrip maken. �

Deze tekst is een, door de UNESCO

formeel  toegestane, vrije vertaling van

de UNESCO-tekst: ‘What is the Cultural

Heritage Today? Diversity, dialogue and

responsibility’ (2002). VCV-stagiaire

Kate Jansen vertaalde de tekst.

Ondertussen is er een variant

verschenen in de brochure Cultureel erf-

goed: Het verleden van de toekomst.

Unesco@vlaanderen, 2003. Deze 55 p.

tellende brochure kan gratis worden

aangevraagd via unesco@online.be of

www.unesco-vlaanderen.be. Verder is

er ook de website www.unesco.org.
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