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Op zeer korte termijn is de internationale gemeenschap erin

geslaagd een tekst van een conventie voor immaterieel erfgoed te

maken en als conventie te aanvaarden. Intensieve onderhandelin-

gen in 2002 en 2003 hebben uiteindelijk geleid tot het met over-

grote meerderheid aanvaarden van de Convention for the safeguar-

ding of the intangible heritage op 17 oktober 2003.1 Om de conven-

tie te activeren moeten dertig lidstaten de conventie nu ratifice-

ren, met andere woorden officieel erkennen als juridisch instru-

ment. Algerije gaf het goede voorbeeld door dit begin 2004 als

eerste te doen. Precies door de zeer constructieve rol die

Vlaanderen en Wallonië (België dus) gespeeld hebben tijdens het

tot stand komen van de conventie, de internationale goodwill die

daarbij gecreëerd is en in het licht van het feit dat het eerste comi-

té van lidstaten die de conventie goedkeuren, de uitvoeringsbe-

sluiten en programma’s mogen uittekenen, is het belangrijk dat

beleidsmakers, ambtenaren en de publieke opinie in Vlaanderen er

werk van maken. Dit is overigens al volop bezig: ook het VCV zet

zich hiervoor zeer actief in. Deze conventie is immers om vele

redenen belangrijk. Mondialisering (globalisation) sorteert ingrij-

pende effecten op culturele repertoires en allerlei andere aspecten

van volkscultuur en op de constructie, beleving, creatie of net het

verdwijnen van culturele identiteiten. Het is duidelijk dat het

belang van deze thema’s en vormen de voorbije jaren sterk ver-

hoogd is. Deze conventie is daar een symptoom van. In de interna-

tionale gemeenschap van UNESCO kwamen daar ook specifieke

gevoeligheden bij die tot de krachtige formule van een conventie

hebben geleid, zoals het feit dat de lijst van het werelderfgoed van

de conventie van 1972 (over, in Vlaamse termen, monumenten en

landschappen) een steeds groter wordend onevenwicht vertoont

ten voordele van de landen van het Noorden. De grote baas van

UNESCO, Koïchiro Matsuura, merkte op dat “de facto een groot

deel van culturele elementen die vaak toebehoren aan culturen

van het Zuiden en fundamenteel zijn voor de problematiek van

culturele diversiteit buiten beeld bleven. Om echt de missie van

het vrijwaren van culturele diversiteit waar te maken, zou UNESCO

het aan zichzelf verplicht zijn om gelijke aandacht te besteden aan

het materieel erfgoed en het immaterieel erfgoed...”, aldus de

directeur-generaal. Dit was dé directe aanleiding en inzet van deze

conventie én van de voorbereiding van het dossier voor de

Algemene Conferentie van oktober 2003, naast het zoeken naar

Op 17 oktober 2003 is de UNESCO-conventie voor de bescherming van

het immaterieel cultureel erfgoed goedgekeurd door de Algemene

Vergadering van UNESCO. Dit is een belangrijke stap voor de erfgoed-

sector in het algemeen en de sector volkscultuur in het bijzonder. Het is

belangrijk dat de tekst nu snel in Vlaanderen en Wallonië wordt

bekrachtigd en vervolgens wordt geïmplementeerd. Hier zijn er vele

kansen om, vooral ook internationaal, een verschil te maken en baanbrekend

werk te verrichten. Beleidsmakers, politici en andere verantwoordelijken

kunnen hier in de volgende legislatuur onmiddellijk internationale (erf-

goed)geschiedenis schrijven. De Vlaamse Gemeenschap heeft het geluk

dat met het decreet Volkscultuur en het bestaan van het VCV als

expertisecentrum al de (infra)structurele basis aanwezig is om zeer snel

op de conventie in te spelen en die mee vorm te geven.

[ Marc Jacobs ]

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED
De UNESCO-conventie (2003)

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

1 Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de

praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardig-

heden als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele

ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die gemeen-

schappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen

erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel

cultureel erfgoed, overgedragen van generatie op generatie,

wordt altijd herschapen door gemeenschappen en groepen

als antwoord op hun omgeving, hun interactie met de natuur

en hun geschiedenis, en geeft hen een gevoel van identiteit

en continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele

diversiteit en menselijke creativiteit. In deze conventie wordt

uitsluitend rekening gehouden met het immaterieel cultureel

erfgoed dat zowel compatibel is met bestaande internationa-

le instrumenten voor mensenrechten als met de vereiste van

wederzijds respect tussen de gemeenschappen, groepen en

individuen, en met duurzame ontwikkeling.

2 Het immaterieel cultureel erfgoed, zoals gedefinieerd in

paragraaf 1, manifesteert zich inter alia in de volgende

domeinen: orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als

een vehikel van immaterieel cultureel erfgoed; podium-

kunsten; sociale gewoonten, rituelen en feestelijke

gebeurtenissen; kennis en praktijken betreffende de natuur

en het universum; traditionele ambachtelijke vaardigheden.



middelen en kanalen van internationale solidariteit en het bewustwor-

dingsproces van een mondiale verantwoordelijkheid. De tekst die uit-

eindelijk gestemd werd, biedt vele mogelijkheden, vooral als die vanuit

een brede en toekomstgerichte benadering wordt geoperationaliseerd.

DE CONVENTIE IN EEN NOTENDOP 

De vertaling van de tekst van de conventie van 17 oktober 2003

naar het Nederlands wordt aangeboden op onze VCV-website:

www.vcv.be. De conventie bestaat uit acht grote delen: (1) een pre-

ambule waarin een reeks referentiepunten (zoals andere UNESCO-

conventies en belangrijke internationale verklaringen en juridische

instrumenten), algemene beschouwingen over mondialisering en

culturele diversiteit en motieven worden opgesomd; (2) enkele

algemene bepalingen met de doelstellingen van de conventie en

een definitie van gebruikte termen; (3) de voorstelling van nieuwe

instituties van de conventie zoals de Algemene Vergadering van

Deelnemende Staten en een Intergouvernementeel Comité, maar

ook van de rol van het UNESCO-Secretariaat; (4) nationale maatre-

gelen (registers, instellingen, regelgeving en educatieve program-

ma’s); (5) internationale instrumenten (de representatieve lijst van

immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, de lijst van imma-

terieel cultureel erfgoed dat nood heeft aan dringende bescher-

ming); (6) programma’s voor internationale uitwisseling en onder-

steuning (panorama van mogelijke samenwerkings- en hulppro-

gramma’s); (7) het Fonds voor Immaterieel Cultureel Erfgoed; (8)

overgangs-, kleinere en slotbepalingen (waaronder een speciale

clausule voor federale staten zoals Canada en België).

Doelstellingen van de conventie zijn het vrijwaren van immaterieel

cultureel erfgoed, het verzekeren van respect voor dat erfgoed van

gemeenschappen, groepen en individuen, het bewustmaken op

diverse niveaus en de nood tot samenwerking, hulp en wederzijdse

evaluatie. Na een complexe doch interessante definitie (die op p.

19 in een tekstkader is weergegeven) wordt uitgelegd dat het

vooral gaat over orale tradities en uitdrukkingen, met inbegrip van

taal als vehikel voor immaterieel cultureel erfgoed, de spektakel-

kunsten, sociale praktijken, rituelen en feesten, kennis en praktij-

ken in verband met de natuur en het heelal en traditionele

ambachtelijke vaardigheiden. Onder safeguarding, een moeilijk te

vertalen begrip, wordt een brede waaier van maatregelen gevat

die gericht zijn op het verzekeren van de levensvatbaarheid van

immaterieel erfgoed. Dit omvat volgens artikel 3 onder andere de

identificatie, de documentatie, het onderzoek, de bewaring,

bescherming, promotie, verheffing, overdracht - in het bijzonder

via formele en niet-formele educatie - en de revitalisering van

diverse aspecten van zo’n erfgoed.

Er wordt een Algemene Vergadering voorzien van (aan de conventie

deelnemende) lidstaten en een (te verkiezen) Intergouvernementeel

Comité, ondersteund door het UNESCO-secretariaat. We kunnen het

niet voldoende benadrukken voor Vlaamse en Waalse politici: de ver-

dere spelregels zullen deels worden bepaald door de lidstaten die als

eerste in die instituties zullen zetelen. Er werd geopteerd om te ver-

trekken, te bouwen, vanuit het (referentie)kader van nationale (in

casu ook gefederaliseerde) staten, met sterke nadruk op het

nemen van allerlei maatregelen in functie van bescherming,

onderzoek, sensibilisatie en educatie, voor het aanleggen van één

of meerdere inventarissen van immaterieel erfgoed en voor het

laten werken van één of meer expertise- en documentatiecentra die

specifiek over volkscultuur of immaterieel en oraal erfgoed werken.

Er is voor het internationale niveau sprake van een op publiciteit

en visibiliteit gerichte ‘representatieve lijst van immaterieel cultu-

reel erfgoed van de mensheid’ en een lijst van immaterieel cultu-

reel erfgoed dat nood heeft aan dringende bescherming. Verder is

ook de mogelijkheid tot het opzetten van speciale programma’s,

projecten en programma’s voor internationale uitwisseling voor-

zien. Om een en ander mogelijk te maken, zal er een Fonds voor

Immaterieel Cultureel Erfgoed opgericht worden. ■
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MEESTERWERKEN IMMATERIEEL ERFGOED

Voor de derde en in die vorm wellicht laatste proclamatie van

‘Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de

Mensheid’ van UNESCO wordt in Vlaanderen tijdens de zomer

van 2004 een kandidatuur voorbereid en ingediend: ‘Schieten

op de staande en de liggende wip. Traditionele sporten in

Vlaanderen: methodes en uitdagingen’. De ‘meesterwerken’-lijst

fungeert als tegenhanger van de beroemde lijst van natuurlijk

en cultureel werelderfgoed (monumenten en landschappen)

die geïntroduceerd werd door de UNESCO-Conventie van 1972.

Na de eerste proclamatie van 19 meesterwerken in 2001, werd

voor de tweede ronde op voorstel van de Franstalige

Gemeenschap van België met succes het carnaval van Binche

ingediend: bekroond op 7 november 2003. Er worden ook voor-

bereidingen getroffen om vanuit Vlaanderen en Wallonië te

participeren aan een internationaal dossier over traditionele

ommegangsreuzen en reuzenfiguren. Hierover leest u in de

gewone Moressen de volgende maanden meer. Eind april 2004

publiceerde UNESCO een speciale brochure over de proclama-

tie in 2003, waarin onder andere Binche wordt vermeld. De bro-

chure kan als PDF gedownload worden van de UNESCO-site

(www.unesco.org). Een (kritisch te benaderen) site over het car-

naval van Binche vind je op www.carnavaldebinche.be.Zie ook

het boekje Le Patrimoine culturel immatériel. Les enjeux, les pro-

blématiques, les pratiques.2 Op verzoek van de Vlaamse minister

van Cultuur wordt het dossier tijdens de zomer van 2004 voor-

bereid en samengesteld door het Vlaams Centrum voor

Volkscultuur, in samenwerking met Sportmuseum Vlaanderen

vzw en de Vlaamse Volkssportcentrale (VVC). Hierbij zullen tal

van andere actoren worden betrokken of geconsulteerd, zoals

onder meer VlaS (www.vlas.be) en de Federatie voor Historische

Schuttersgilden.Voor meer informatie over traditionele sporten

en vele links: zie www.sportimonium.be. Vaak worden traditio-

nele sporten en spelen in verenigingsverband beoefend. Vanaf

25 mei 2004 gaat de website www.erfgoedverenigingen.be on

line. Informatie over dit hele dossier en verdere links kan u

vinden op de VCV-website (www.vcv.be).

1 M. Jacobs, Unesco-info (2004), n°52, p.17-22

2 Paris, Maison des cultures du monde, 2004, 255 p., zie www.mcm.asso.fr


