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In de 21e eeuw probeert de internationale gemeenschap via multi-

laterale verdragen en heuse conventies enig houvast te krijgen en

de basis te leggen om samen vooruitgang te boeken, ook in ver-

band met erfgoed en culturele diversiteit. Sinds 11 september

2001 zijn we een nieuwe fase begonnen in het mondialiserings-

proces, waarbij we andere, stabielere symbolen, communicatie-

platforms en ‘frames’ zoeken dan fatale ‘onedaystands’ tussen pas-

sagiersvliegtuigen en wolkenkrabbers. De ‘UNESCO-conventie

voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed’ van

17 oktober 2003 hebben we in Vlaanderen, Wallonië en vele tien-

tallen landen op onze planeet direct dankbaar aangegrepen als

referentiepunt, als sectorale stijgbeugel, blikvanger en hefboom.

Nu is er weer een nieuwe, rijke tekst publiek beschikbaar, opnieuw

een heuse conventie, en bovendien compatibel met de net ver-

melde UNESCO-tekst. Het gaat ditmaal om een Europees werkstuk

dat eveneens dringend aandacht verdient in ons taalgebied én in

het erfgoedbeleid. Is het een steen door een brandglazen erf-

goedparadigma? Of is het een nieuwe laag dubbel glas die bijko-

mende stevigheid biedt? Nu iedereen stilaan murw geslagen is

met het begrip ‘good practices’ of voorbeeldpraktijken en bijbeho-

rende vertogen (maar voorlopig helaas met relatief weinig goede

voorbeelden), wordt een tekst gelanceerd die draait rond ‘goede

voornemens’, een zachte vertaling van ‘undertaking’ (en niet in de

betekenis van begrafenisonderneming). Het is een verrassend

vooruitstrevende en goeddoordachte tekst, toch zeker voor een

internationale conventie.

LANGE TIJD EEN MYSTERIE

De tekst die ik hier presenteer, was lang een mysterie en zelfs een

goed bewaard geheim: het werk van een ad-hoccommissie diep in

de administratie van de Raad van Europa en binnen de van daar

vertakkende netwerken. Voor het eerst hoorde ik van het bestaan

ervan tijdens een uiteenzetting van Cathérine Roth (toen topamb-

tenaar erfgoed bij de Raad van Europa in Straatsburg) voor een

vergadering van ministers van cultuur, communicatie of erfgoed

(en enkele observatoren, zoals ondergetekende) te Shanghai in

oktober 2004. Roth had al meegedeeld dat ze de kaderconventie in

voorbereiding een cruciale tekst vond die een conceptuele reu-

zenstap vooruit zou zijn. Ze vertelde erbij dat er zowel onbegrip als

zelfs verzet tegen was, zowel vanuit bepaalde landen (zoals

Duitsland) als grote erfgoedinstellingen (die alles bij het oude wil-

den laten: overzichtelijke hokken). In Vlaanderen wisten we toen

dat er een interessante tekst (draft convention) bestond, maar het

bleek niet mogelijk die snel op een officiële manier te pakken te

krijgen. Maar Europa, dat zijn wij toch ook? Het was, zo leerden we

in 2005, Wallonië (meer bepaald het Waalse Gewest) dat zich als

vertegenwoordiger van België had weten te presenteren en het

woord voerde; terugkoppeling naar de Vlaamse Gemeenschap

voor wat cultureel (roerend en immaterieel) erfgoed betreft, was er

bij mijn weten niet.

Voor de studiedag die het VCV, VCM-Contactforum voor Erfgoed-

verenigingen en Heemkunde Vlaanderen in mei 2005 organiseer-

den (in samenwerking met de erfgoedadministraties) rond

De Europese kaderconventie rond erfgoed die publiek werd gemaakt te

Faro in oktober 2005, verdient de aandacht van beleidsmakers, belang-

hebbenden en -stellenden in de erfgoedsector. De tekst staat zo bol van

de goede én goeddoordachte voornemens dat het werkstuk haast de

allures van een reeks axioma’s en aanzetten tot een ‘masterplan’ heeft.Wie

wil kunnen meepraten en -denken over erfgoedbeleid op alle niveaus in

de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest de volgende maanden,

moet dringend kennisnemen van deze gloednieuwe conventie.
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Europees erfgoedbeleid en de verklaring van Portoroz, besloten

we een vertegenwoordiger van de Raad van Europa uit te nodigen

in de hoop dat een tipje van de sluier zou worden opgelicht. Zo

kwam de opvolger van Roth, Daniel Therond, uit Straatsburg over-

gevlogen om fragmenten uit de conventie-in-voorbereiding voor

te lezen. Vele toehoorders waren direct enthousiast en merkten

dat het een interessant en bruikbaar werkstuk was. Het bleek niet

mogelijk de tekst te ontvangen. Maar goed, na de fase in Faro

stond de tekst op het web in het Engels en het Frans. Het is de

moeite als referentieconventie. In het begeleidende document op

de site van de Raad van Europa werd zelfs opgemerkt: “A frame-

work convention was considered the most appropriate type of instru-

ment to develop a policy framework for a new era.”

De Raad van Europa is zelf een organisatie uit een ander era; opge-

richt kort na de Tweede Wereldoorlog en sindsdien stelselmatig

gegroeid. Ondertussen bestaat het uit 43 Europese landen. Het doel

is het bevorderen van een grotere (Europese) eenheid tussen de

leden door middel van samenwerking op economisch, sociaal, cul-

tureel, wetenschappelijk en juridisch vlak. Het belangrijkste orgaan

van de Raad is het Comité van ministers, gevormd door de ministers

van Buitenlandse Zaken van de aangesloten landen.De bevoegdhe-

den van het ministerscomité zijn beperkt: het kan geen bindende

besluiten nemen, doch slechts aanbevelingen aan de leden-regerin-

gen doen.Naast het comité bestaat een raadgevende Parlementaire

Vergadering, waarin parlementsleden uit de aangesloten landen zit-

ting hebben.De Raad kent voorts een secretaris-generaal.De macht,

impact en betekenis van de Raad van Europa is door de forse groei

van de andere Europese instellingen, zoals de Europese Commissie

of het Europees Parlement, klein geworden, al bleef hij vooral door

zijn brede samenstelling een nuttig platform voor overleg bieden.

Belangrijk was een aantal overeenkomsten, waarvan de Europese

conventie (of het Europees verdrag) inzake de bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Verdrag van

Rome, 1950) wel de belangrijkste is.Waardevolle initiatieven zijn ook

ondernomen op het terrein van de milieubescherming en de cultu-

rele samenwerking. Nu is er een nieuwe tekst over erfgoed. Een spe-

ciale tekst, die te vinden is op Council of Europe Framework

Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (http://con-

ventions.coe.int/Treaty/EN/ Treaties/ Html/199.htm).Daar vindt men

ook het bijbehorende verklarende rapport.

DE TEKST, MET BIJSLUITER VAN HET (PETIT) EXPERTENCOMITÉ

Op 27 oktober 2005 werd te Faro (Portugal) de ‘Kaderconventie van

de Raad van Europa over de bijdrage van het cultureel erfgoed aan

de samenleving’ goedgekeurd. Deze conventie vult bestaande con-

venties van de Raad van Europa over erfgoed niet alleen aan, “it

boldly goes where no convention has gone before”: een heuse erf-

goed-Enterprise dus. De eerste drie erfgoedconventies van de Raad

van Europa gingen over ‘hoe’ met het erfgoed moet worden omge-

gaan (‘le droit du patrimoine’). Deze conventie beschrijft ‘waarom’en

‘voor wie’ die zorg voor erfgoed dient (‘le droit au patrimoine’) en in

welke mate dit een performatieve constructie is. Daarnaast lanceert

de conventie het nieuwe begrip ‘erfgoedgemeenschap’. In het

‘explanatory report’ wordt uitgelegd dat die tekst het product is

van “a committee of governmental experts under the authority of the

Steering Committee for the Cultural Heritage”. Het product werd

aangenomen door het Comité van (afgevaardigden van de)

Ministers op 13 oktober 2005 en open verklaard voor onderteke-

ning op 27 oktober.

Het betreft meer bepaald een ‘framework convention’. Dit is een bij-

zonder type van tekst dat eerder een aantal algemene principes voor-

opzet. Er wordt wel gesteld dat de ratificatie van de conventie geen

bijkomende rechten aan individuen geeft bij nationale ratificatie zon-

der bijkomende wetgevende actie door de betrokken lidstaten.

De officiële versie is dat het ministerscomité een referentiekader

(‘framework of reference for heritage policies’) voor erfgoedbeleid

wou hebben. Een aantal aspecten waren in de bestaande Europese

instrumenten onvoldoende benadrukt. Met deze nieuwe tekst

wou men brugjes maken. Tegelijkertijd krijgen lidstaten die aan

nieuwe of oude erfgoeddecreten en -wetten sleutelen op een pre-

senteerblaadje aangeboden wat er bij het begin van de 21e eeuw

in preambules of memories van toelichting hoort te staan (als men

duidelijk wil maken dat men mee is of bij de les is). De experten

hebben goed hun best gedaan om er allerlei recente inzichten en

paradigma’s in te verwerken, wat mede verklaart waarom er ook

tegendruk kwam, er lange tijd een waas van geheimhouding over-

hing en het allemaal behoorlijk duurde.

De referentiepunten in de bijsluiter zijn goed gekozen. Ten eerste

gaat het over duurzame ontwikkeling. Erfgoed wordt gezien als

belangrijke hulpbron voor culturele, ecologische, economische,

sociale en politieke ontwikkeling, met als belangrijke bijkomende

bedenking:“Cultural heritage is valuable for its own sake and for the

contribution it can make to other policies.”Ten tweede is er mondia-

lisering of “globalisation: cultural heritages are resources for the pro-

tection of cultural diversity and sense of place in the face of growing

standardisation.”Ten derde wordt het belang onderstreept van erf-

goed bij (preventie van) conflicten (“renewed awareness of the cul-

tural identity dimension in conflicts: cultural heritages are resources

on which to develop dialogue, democratic debate and openness bet-

ween cultures”).

Voor intern gebruik wordt ook een genealogie binnen het bos van

teksten, ministersconferenties en verklaringen in de Raad van

Europa in beeld gebracht. Belangrijk is daarbij onder meer de ver-

wijzing naar de ‘5th European Conference of Ministers responsible

for the Cultural Heritage (Portoro , April 2001)’. Zelfs daarvan zijn

echo’s en kapstokjes te vinden in de kaderconventie. Intussen had

ook Europa ingezien dat het erfgoedconcept gevoelig uitgebreid

was en dat men het in de 21e eeuw niet zou kunnen maken om

met een alleen op monumenten en landschappen afgestemde

tekst te komen. Gelukkig heeft men gekozen voor de nodige

abstractie en openheid. De expertencommissie heeft interessant

werk afgeleverd.

Het commentaar bij artikel 4 legt bijvoorbeeld uit dat zorgvuldig

vermeden werd te verwijzen naar ‘culturen’ of ‘heritage’ als ‘concre-
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te entiteiten’. Mooi zo, hiermee kunnen we vooruit. Als alternatief

werd het recht op cultureel erfgoed (artikel 4) vooropgesteld. Dit

wordt ingekleurd als een aanspraak en zelfs ‘recht’ op cultureel erf-

goed, als een vorm van het recht om deel te nemen aan het cultu-

rele leven van de gemeenschap en het recht op onderwijs.

Particulier voor de Europese institutionele context, bijgevolg ook

een bias bij mondiaal gebruik, is het idee van een ‘common heritage

of Europe’ (artikel 3). In de verklarende nota wordt wel een connec-

tie gemaakt tussen het gemeenschappelijke erfgoed van Europa

(noot 6) en de erfgoedgemeenschap. De uitleg gaat als volgt:

“6.The idea of the common heritage of Europe allows an approach

to the notion of ‘heritage communities’, for there can be no cultur-

al life without a community (Article 27 of Universal Declaration of

Human Rights). A heritage community is defined here as a variable

geometry (Article 2b), avoiding reference to ethnicity or other rigid

communities. ‘Heritage communities’ here are therefore a very dif-

ferent concept from ‘the heritage community’, the term sometimes

used to encompass all professionals engaged in heritage-related

activities.This Convention concentrates upon the benefits of devel-

oping co-operation between the diverse heritage communities

which occur within Europe.”

Er wordt voor internationale samenwerking gepleit, met, indien

mogelijk, als bijkomend beoogd effect de gemeenschapsvorming

van de groepen in de Raad van Europa. Dit is een onderscheid met

UNESCO, waar Europese identiteitsconstructie uiteraard geen doel

is. Hier meent het verklarende rapport enkele onderscheiden te

kunnen maken met enkele UNESCO-conventies. De Universele

Verklaring van UNESCO over Culturele Diversiteit (2001) heeft het

veld opengebroken. De conventie legt meer de nadruk op duurza-

me ontwikkelingen. Voor wat tastbaar erfgoed betreft, wijst men

erop dat UNESCO globaal werkt maar wel sectoraal opereert, en

bovendien werkt met lijsten met ‘major assets regarded as world

heritage’. Wat immateriële aspecten van cultureel erfgoed betreft,

wordt een onderscheid gepercipieerd: “where the present Conven-

tion focuses primarily on ascribed values rather than on the material

or immaterial elements which combine to constitute heritages, thus

taking an approach which is distinct from UNESCO’s Convention for

the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003). This is a

Convention which, without excluding the exceptional, particularly

embraces the commonplace heritage of all people.” Dit laatste lijkt

me een wat al te snelle en te kort door de bocht geformuleerde

kwalificatie van de UNESCO-conventie van 2003. Ik ben het er niet

helemaal mee eens dat de UNESCO-conventie zo kan worden

omschreven. De twee conventies vullen elkaar goed aan en zijn

interessant combineerbaar.

ERFGOED IS EEN CONSTRUCTIE

In vele beleidsteksten en -instrumenten wordt (materieel en

immaterieel) erfgoed benaderd als iets dat op zich bewaard moet

worden, omdat het intrinsieke of wetenschappelijke waarde bezit

of omdat het bijdraagt tot culturele diversiteit. De kaderconventie

neemt een andere positie in, door de waarde van cultureel erfgoed

te verbinden aan de effectiviteit van de bijdrage voor het leven

van iedereen in Europa. Dit heeft het effect dat bezig zijn met erf-

goed niet zomaar een activiteit is die in de marge van het heden-

daagse leven (‘modern life’) plaatsvindt. Integendeel, het wordt

beschouwd als een belangrijke actie om troeven uit te spelen, die

belangrijk zijn voor de kwaliteit van het leven van alledag (‘the

quality of everyday life’) en voor toekomstige vooruitgang. Deze

conventie wil een (post)functionele visie op cultureel erfgoed naar

voor schuiven als aanvulling en zelfs alternatief op esthetische

benaderingen of wetenschappelijke visies. In de definitie komt ook

zeer goed naar voor dat cultureel erfgoed mede gedefinieerd

wordt door menselijke acties. De omgeving krijgt bijzondere aan-

dacht, en de gezamenlijke werking van mensen en natuur speelt

mee, net als de historische omgeving.

Het kan best zijn dat erfgoed in privé-bezit is, maar in publiek

belang kunnen die voorwerpen onteigend worden of beperkin-

gen worden opgelegd op privé-rechten. Helemaal interessant is de

introductie van het concept ‘erfgoedgemeenschap’. In de tekst van

de conventie (zie verder) wordt het kort omschreven. In het ver-

klarende rapport wordt er dieper op in gegaan:

“The concept of heritage community is treated as self-defining: by

valuing and wishing to pass on specific aspects of the cultural her-

itage, in interaction with others, an individual becomes part of a

community. A heritage community is thus defined as a variable

geometry without reference to ethnicity or other rigid communities.

Such a community may have a geographical foundation linked to

a language or religion, or indeed shared humanist values or past

historical links. But equally, it may arise out of a common interest of

another type. An interest in, for example, archaeology, can create

an ‘archaeological community’ whose members are linked only by

the cultural heritage which forms the focus of their activities.

The definition does not require action. One can be a member of a

heritage community simply by valuing a cultural heritage or wish-

ing to pass it on. Individual incapacity may prevent action or even

physical contact with the cultural heritage in question without

invalidating an individual’s right to identify with that community.”

Het is uiteraard niet de bedoeling hier een uitvoerige analyse van

de conventie te maken. Ik hoop dat ik de aandacht heb kunnen

opwekken en heb kunnen duidelijk maken dat dit een belangrijke

tekst is en dat het de moeite is om ermee aan de slag te gaan. Dit

blijkt ook uit de onderzoeksrapporten over erfgoedverenigingen

en Europees beleid van Natan Bruneel, die momenteel in een ont-

wikkelingsgericht project van Heemkunde Vlaanderen, VCM-

Contactforum voor Erfgoedverenigingen en het VCV worden

gemaakt en die binnen enkele weken beschikbaar zullen zijn. Het

aanbieden van de vertaling naar het Nederlands lijkt me een

goede stap om mee de discussie aan te zwengelen en dit referen-

tiekader op de agenda te plaatsen.
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