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DE VERKLARING VAN PORTOROZ
Van 5 tot 7 april 2001 vond te Portoroz (Slovenië) de vijfde
Europese Conferentie plaats van ministers die verantwoordelijk
zijn voor (toen vooral onroerend) erfgoed. Het ging daarbij vooral
over monumenten en landschappen, de op dat ogenblik
dominante betekenis van het begrip erfgoed (in de enge
betekenis), zowel internationaal als in Vlaanderen. Er werd een
plechtige en ambitieuze verklaring over de rol van vrijwilligers-
organisaties in het cultureel-erfgoedveld aangenomen. Deze tekst
werd gezien als een interessante vertrekbasis voor beleidsmakers
in de Europese lidstaten en in Europa zelf, maar evengoed als een
krachtige platformtekst voor erfgoedverenigingen.
Het fenomeen is bekend. Zet een groep mensen (experts,
ministers, ambtenaren) als vertegenwoordigers uit diverse landen
enkele dagen samen in een internationale vergadering en dan
willen ze, al dan niet gevraagd, afsluiten met een gezamenlijke
verklaring of aanbeveling. Bij UNESCO is dit een standaard over-
gangsritueel voor expertmeetings en andere vergaderingen. Deze
gang van zaken is echter niet onbelangrijk omdat dit soort teksten
cumulatief werkt; telkens kan op eenzelfde nagel geklopt worden
(tot die stevig in de muur zit). En als het om een collectieve
verklaring van een groep ministers gaat, heeft dit extra gewicht.
Tijdens hun vierde vijfjaarlijkse bijeenkomst te Helsinki in 1996,
beslisten de ministers die verantwoordelijk waren voor het
cultureel patrimonium, dat er iets moest worden gedaan rond
vrijwilligersorganisaties en (onroerend) erfgoed. Dit leidde tot een
eerste Europese Conferentie over vrijwilligersorganisaties in het
domein van het cultureel patrimonium (Oslo, 2000). Die werd geor-
ganiseerd onder de auspiciën van de Raad van Europa, het Noors
Ministerie van Leefmilieu, de Noorse Directie voor het Cultureel
Erfgoed én door de Fortidsminneforeningen (een letterlijk en
figuurlijk historische vereniging voor de bescherming van historische
monumenten). Er namen vertegenwoordigers uit vierendertig
landen aan deel. Vanuit Vlaanderen waren diverse bestuurders en
medewerkers van het toenmalige VCM aanwezig. De vertegen-

woordigers kwamen tot een collectieve verklaring. Die verklaring
werd vervolgens tijdens de 5e Conferentie van Ministers in 2001 in
Slovenië verder kracht bijgezet en plechtig ‘geproclameerd’.
Uiteraard wordt de verklaring stevig gesitueerd binnen het respect
voor de mensenrechten en een pluralistische democratie.
Vervolgens worden de lidstaten ertoe aangezet een aantal principes
in beleid om te zetten, zoals: “Vrijwilligersorganisaties dienen
toegang te hebben tot de noodzakelijke informatie met het oog
op hun werking bij het positief kritisch opvolgen van het over-
heidsbeleid inzake bescherming van het cultureel patrimonium.”
Of nog:“Vrijwilligersorganisaties dienen in staat te worden gesteld
om deel te nemen aan het besluitvormingsproces aangaande
bijvoorbeeld de fysieke planning en het opstellen van lijsten voor
de bescherming van monumenten en sites.” Andere principes zijn
bijvoorbeeld: “Samenwerking tussen organisaties die actief zijn op
het vlak van het cultureel patrimonium en zij die in andere domeinen
werken, dient aangemoedigd om een coherent en intersectoraal
beleid te bevorderen dat zich inzet voor het behoud van het milieu
en de omgeving in zijn geheel.” Of: “Vrijwilligersorganisaties
moeten hun geloofwaardigheid bewijzen via hun resultaten, hun
kwaliteitsniveau en hun vermogen om verantwoordelijkheden te
dragen.” En ook: “Vrijwilligersorganisaties moeten over vorming
kunnen beschikken om hun competenties te versterken bij de
actieve deelname aan de bescherming door de gemeenschap van
het cultureel patrimonium.” Ten slotte werden ook diverse
overlegfora, uitwisselingssystemen en dwarsverbanden op
Europees niveau in het vooruitzicht gesteld.

DE ERFGOED(BELEIDS)VERSNELLING SINDS 2001
Hoe staat het bijna vijf jaar later? Is er werk van gemaakt? Wat kan
beter, scherper, en actueler geformuleerd worden? Kan dit ook
ruimer dan alleen ‘monumenten en sites’? En waarom zou er
vanuit Vlaanderen nu een impuls kunnen komen?
Het erfgoedbegrip is de voorbije vijf jaar sterk geëvolueerd, lees
verruimd. Deze tendens is zowel internationaal als in Vlaanderen

VOORBIJ PORTOROZ…
Erfgoedverenigingen in Vlaanderen en Europa:

een beleidsimpuls

In Vlaanderen is de voorbije jaren een grote dynamiek ontstaan in de

brede erfgoedsector (immaterieel, roerend en onroerend). Dit proces zal

zich in de tweede helft van dit decennium onder andere vertalen in een

zeer actieve werking van vrijwilligersorganisaties en hun vertegenwoor-

diging op landelijk niveau. Het ‘voorbij de verklaring van Portoroz’-project

anticipeert op wat in Vlaanderen aan het opborrelen is. Bovendien wordt

hiermee vanuit de erfgoedverenigingensector vorm gegeven aan diverse

beleidsintenties, zoals het inzetten op internationalisering, empowerment

én reflectie. Enerzijds wordt inspiratie gezocht bij enkele initiatieven op

Europese schaal in de voorbije jaren. Anderzijds wordt actief nagegaan of

er, vanuit Vlaanderen, een nieuwe impuls gegeven kan worden aan een

nieuwe Europese verklaring en de daarbij horende werkinstrumenten.

[ Marc Jacobs ]
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Voorbij Portoroz…

duidelijk en zelfs institutioneel merkbaar. Dit wordt het best
geïllustreerd door het feit dat UNESCO op 17 oktober 2003 de
conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed
heeft aangenomen. Deze conventie markeert niet alleen, op de
meest krachtige wijze die globaal mogelijk is, het verruimen van
het erfgoedbegrip van onroerend naar roerend en (voortaan
volwaardig tot en met) immaterieel erfgoed. Het lanceert, na
ratificatie door dertig landen (verwacht in 2006), ook een wereld-
wijd programma van sensibilisatie en bescherming van immaterieel
erfgoed. Het is duidelijk dat hierdoor een nieuwe situatie
gecreëerd is, die vele nieuwe mogelijkheden biedt in het denken
over erfgoed en de rol die vrijwilligersorganisaties daarin spelen.
Binnen UNESCO worden momenteel de draaiboeken voorbereid
voor 2006. Eén van de cruciale debatten handelt over de draag-
wijdte van woorden als ‘participatie’ of medewerking. Zo bepaalt
artikel 11 onder andere dat alle lidstaten “de verschillende
elementen van het immaterieel cultureel erfgoed die aanwezig
zijn op zijn grondgebied identificeren en definiëren met de
medewerking van gemeenschappen, groepen en relevante niet-
gouvernementele organisaties.” Ook voor de door UNESCO
voorziene educatieve programma’s rond immaterieel erfgoed
kunnen erfgoedverenigingen een belangrijke rol spelen. Binnen
UNESCO proberen de Europese landen zeer moeizaam gemeen-
schappelijke standpunten te bepalen. Hier ligt een belangrijke
kans, in het op elkaar afstemmen van een (nieuwe) Europese
aanbeveling over erfgoedverenigingen en de UNESCO-conventies.
In Vlaanderen is er de voorbije jaren ook erg veel gebeurd.
Heemkunde Vlaanderen is als grootste koepelvereniging van lokale
erfgoedvrijwilligersverenigingen in een proces van sterke
kwalitatieve verbetering terechtgekomen en staat nu,met de nieuwe
beleidsperiode van 2007-2011 voor de boeg, op het punt door te
groeien.VCM Contactforum voor Erfgoedverenigingen is opgenomen
in het Erfgoedhuis Den Wolsack in Antwerpen en ontwikkelt in het
veld van onroerend erfgoed (monumenten, landschappen en
archeologie) diverse initiatieven. Het Vlaams Centrum voor
Volkscultuur heeft zich als steunpunt ontwikkeld in het cultureel-
erfgoedveld, zowel voor cultureel -erfgoedkoepelverenigingen als
voor immaterieel erfgoed. Een van de projecten die door het VCV
en de vermelde (en andere) organisaties werd gerealiseerd, is de
website en databank www.erfgoedverenigingen.be. Deze
databank illustreert treffend de grote diversiteit en reikwijdte van
het veld van erfgoedvrijwilligersverenigingen in Vlaanderen.
De specifieke situatie in België, met het onderscheid tussen
gemeenschappen en gewesten, en dus verschillende bevoegd-
heden (en ministers) voor onroerend erfgoed (monumenten, land-
schappen en archeologie) enerzijds en roerend en immaterieel
erfgoed anderzijds, maakte de noodzaak of, positief geformuleerd,
de kans tot herijking van de tekst van Portoroz, snel duidelijk.
Bovendien is er sinds de eeuwwisseling een grote stroomversnelling
op gang gekomen in het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap, waarbij precies de begripsverruiming van het
erfgoedbegrip één van de motors was. Naast een Decreet over
Volkscultuur (een koepelbegrip dat zowel refereert aan immaterieel
erfgoed, cultuur van alledag als aan koepelverenigingen in de
erfgoedsector), is er ook een Archiefdecreet (2002), een

Topstukkendecreet (2003) en een Erfgoeddecreet (2004) bij-
gekomen. Allerlei impulssubsidies en nieuwe spelers hebben dit
veld in beweging gebracht.

WORDT VERVOLGD…
Alleen al een blik op de huidige ontwikkelingen in Vlaanderen
maakt duidelijk dat de amper vier jaar oude verklaring van
Portoroz aan herijking en uitbreiding toe is, om maximale slagkracht
te krijgen. Om dit voor te bereiden hebben de drie net vermelde
officiële Vlaamse organisaties in het erfgoedverenigingenveld de
handen in elkaar geslagen om dit vanuit België aan te pakken. Op
11 mei 2005 wordt te Brussel in een besloten masterclass met de
architect van de conferentie in Oslo en van de verklaring van
Portoroz, Dag Myklebust, de geschiedenis en context van de
verklaring onderzocht. Er wordt nagegaan wat er de voorbije jaren
gebeurd is. Verder worden ook de pijnpunten en mogelijkheden
tot veranderingen door gesproken. Er is een bredere, publiek
toegankelijke studiedag gepland op 18 mei 2005, georganiseerd
door VCV, Heemkunde Vlaanderen en VCM Contactforum voor
erfgoedverenigingen, in samenwerking met de administraties
Beeldende Kunst en Musea en Monumenten en Landschappen.
Daar worden de resultaten en conclusies van de bijeenkomst op
11 mei gepresenteerd, komt een Europese topambtenaar,
Catherine Roth, enkele (nog niet gepubliceerde) sleutelteksten
voor Europees erfgoedbeleid toelichten en komt ook een Waalse
collega de aanpak en visie van de Franse Gemeenschap toelichten.
Een door Kurt Van Eeghem gemodereerd panelgesprek met top-
figuren uit de administratie, de kabinetten en europarlementslid
Ivo Belet sluit de dag af. Deze dag is gericht op beleidsmakers,
ambtenaren, consulenten, verantwoordelijken voor erfgoed(koe-
pel)verenigingen, maar staat uiteraard open voor andere geïnteres-
seerden. Meer informatie vindt men op de website van het secreta-
riaat van de studiedag: www.vcv.be. Wie mee wil denken over het
(internationale) beleid van de volgende jaren is van harte welkom.
De initiatiefnemers hopen daarna op een vervolg in twee fasen. In
de eerste fase wordt de tekst van Portoroz opnieuw gepubliceerd,
in context geplaatst en met onder andere de resultaten van de
studiedag verder geduid. Voorstellen tot aanpassing maar ook
voor het realiseren van overlegformules (zoals een jaarlijkse of
tweejaarlijkse uitwisselings’markt’ of beurs van erfgoedverenigingen
in Europa) wordt er uitgewerkt. Het resultaat zou worden  voorge-
legd aan het brede veld van erfgoedverenigingen in Vlaanderen
(zoals dat in www.erfgoedverenigingen.be gerepresenteerd is).
Het is de bedoeling de verklaring te actualiseren, daar programma’s
uit te distilleren en ook terug te koppelen naar het internationale
niveau. Dit kan dan leiden tot de volgende fase, namelijk een
internationaal project waarmee kernen van het Portoroz-
programma gerealiseerd worden vanuit Vlaanderen en waarbij
eventueel gestreefd wordt naar een nieuwe verklaring door
Europese ministers verantwoordelijk voor erfgoed in de brede
betekenis van het woord. De grote dynamiek die momenteel in
Vlaanderen zowel in de sectoren van roerend, immaterieel en
onroerend erfgoed ontstaan is en die door de drie partners (en
andere koepelorganisaties) wordt gestimuleerd en gekanaliseerd,
kan zo internationaal uitstralen. �


