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Specialisten en overheden maken een analytisch en beleidsmatig
onderscheid tussen drie types van erfgoed: onroerend erfgoed,
roe rend erfg oed en immate rieel erfg oe d. O n roe rend erfg oe d
(monumenten, landschappen maar ook bijvoorbeeld archeologie)
is de bevo egdheid van het Vlaams Gewest. Op de koepelsite
(www.monument.vlaanderen.be) van de afdeling Monumenten
en Landschappen vindt u een overzicht van de acht organisaties
die zich met onroerend erfgoed bezighouden. Een ervan is VCM,
die in opdracht van de Afdeling Monumenten en Landschappen,
bezig is met erfgoedverenigingen die bij monumenten- en land-
schapszorg in beeld komen. Roerend en immaterieel erfgoed is,
net als het verenigingsleven en andere culturele materie, de
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1 april 2004 is
er één administratieve afdeling bevoegd voor roerend en immate-
rieel erfgoed, een afdeling die (midden 2004 voorlopig nog) de
Afdeling Beeldende Kunst en Musea (alias BKM) wordt genoemd.
Dit brengt de taakve rdeling met zich mee dat erfg oe dve re n i g i n g e n
die met roerend en immaterieel erfgoed bezig zijn door de (al
erkende of nog te erkennen) koepels in het decreet Volkscultuur
en het VCV begeleid worden, terwijl VCM instaat voor de relatie
tussen onroerend erfgoed en daarbij betrokken verenigingen.
In het cultureel-erfgoedveld dat onder BKM ressorteert, zijn er
twee erfgoedsteunpunten.Enerzijds is er het Vlaams Centrum voor
Volkscultuur vzw dat instaat voor erfgoedverenigingen en -vrij-
willigers in Vlaanderen en Brussel, dat het (laten) identificeren,
documenteren, onderzoeken, bewaren, beschermen, promoten,
ve r s te rken en ove rd ragen van immate rieel en oraal erfg oe d
(‘volkscultuur’) als prioritaire taak heeft en dat ten slotte ook de
cultuur van alledag bestudeert en duidt. Anderzijds is er Culturele
Biografie Vlaanderen vzw (CBV). CBV vzw is het steunpunt voor

archiefinstellingen, bewaarbibliotheken en documentatiecentra,
e rfg oe d cellen en musea in V l a a n d e ren en Bru s s e l . Cu l t u re l e
Biografie Vlaanderen vzw is een grotere organisatie met dubbel
zoveel stafmedewerkers en een substantieel hoger budget dan
het VCV. Het werkveld combineert diverse grote sectoren: de
a rc h i eve n s e ctor en de museumsecto r. De nadruk wo rdt voo ra l
gelegd op pro fessionele erfg oe d zo rg e r s. Di verse co n s u l e nten zijn er
a ctief en staan in voor advies en dienstve rlening op het vlak va n
behoud en be h e e r, p u b l i e k s we rki n g, o nt s l u i t i n g, ICT en andere te c h-
n i e ke n . Het is evident dat er zowel verschillen zijn tussen de twee
steunpunten en de velden waarvoor ze (in)staan als contactzones.
Er wordt dan ook op diverse terreinen samengewerkt. Het samen
met andere partners organiseren van de Erfgoeddag (zie www.erf-
goeddag.be) is daarvan een goed voorbeeld. Er werd een speciale
cel opgericht voor de Erfgoeddag en die werd ondergebracht bij
Culturele Biografie Vlaanderen vzw.
Op www.erfgoednet.be, de gezamenlijke website van Culturele
Biografie Vlaanderen vzw en de erfgoedcellen wordt de werking
van beide voo rg e s te l d. Een spe c i f i e ke deelsite is w w w.
culturelebiografie.be. Daar wordt de werking en de samenstelling
van het steunpunt gepresenteerd, naast allerlei nieuws en ook
s t u d i e m ate ri a a l . Bij de lopende samenwe rki n g s p ro j e cten ka n
onder andere melding gemaakt worden van het werken aan een
e rfg oe d po rt a a l s i te en een maste rplan erfg oed digitaal. O p
w w w. e rfg oe d n e t . be wo rden ook de diverse erfg oe d ce l l e n
voorgesteld, die werden opgericht naar aanleiding van het sluiten
van een erfgoedconvenant (afsprakennota gekoppeld aan een
beleidsplan en we d e rzijdse inve s te ringen) door de V l a a m s e
Gemeenschap met een reeks steden. In de zomer van 2004 kan
men daar een presentatie vinden van de werking en projecten van
de erfgoedcellen van Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven,
Mechelen en Tongeren. In 2004 hebben ook de steden Kortrijk en
Ieper een erfgoedconvenant kunnen afsluiten, en werd er ook daar
een erfgoedcel opgericht. Zoals blijkt uit het doornemen van de
op de website beschreven projecten, zetten de erfgoedcellen zich
in om het erfgoed uit de eigen stad en regio voor een breed
publiek te ontsluiten. Ze creëren kansen en platformen om lokale
interdisciplinaire samenwerking en netwerking te bevorderen. Het
zijn de erfgoedmakelaars die lokaal voor de ambitieuze uitdaging
staan om als spelverdelers, innovators en institutionele relatie-
consulenten (en soms -therapeuten) op te treden. ■

Tijdens de legislatuur van Be rt Anciaux en Paul Van Gre m be rg e n ,
ministers van Cultuur, zijn er al enige tijd enkele nieuwe spelers in het
e rfg oe dveld bijgeko m e n . Naast het VCV we rd de zuste ri n s te l l i n g
Culturele Biografie Vlaanderen vzw ingezet. Die is gegroeid uit de inter-
s te d e l i j ke en daarna landelijke co ö rd i n at i e cel van de erfg oe d co nve n a nt s
in het algemeen en de (in cellen opererende) erfgoedcoördinatoren in
het bijzonder. Erfgoedcellen zijn eveneens nieuwe begrippen uit het
Anciaux-Van Grembergentijdperk: eerst lang experimenteel en sinds april

2004 decretaal erke n d. Hier stellen we onze
gewaardeerde nieuwe ploegmakkers, die ook voor de
Vlaamse Gemeenschap spelen en met wie we samen
het erfgoedbeleid willen vorm geven, even kort voor.
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