
VAN ‘DEUS EX MACHINA’ EN 
‘MEESTERWERK VAN COMPROMISSEN’

tot een beleid en werking
rond ‘immaterieel erfgoed’

De United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – kortweg 

UNESCO – werd opgericht op 16 november 1945. Het was bedoeld als 

een vehikel voor een reeks  antwoorden na een bloedige versnelling 

(doorgaans de ‘Tweede Wereldoorlog’ genoemd)  in de mondialisering. 

Communiceren was het sleutelwoord. Tegenwoordig wordt communicatie 

naast onderwijs, wetenschap en cultuur als vierde centraal begrip in 

de core business van UNESCO genoemd. Sublimeren van internationale 

uitlopers van (nationale) staatsvormingsprocessen is de officiële agenda. 

[ Marc Jacobs ]

De doelstelling van UNESCO is blijkens het Statuut “het bijdragen 

aan de vrede en de veiligheid in de wereld door het stimuleren 

van de samenwerking tussen staten door onderwijs, wetenschap, 

cultuur en communicatie, teneinde het universele respect voor de 

gerechtigheid, de heerschappij van het recht en de rechten van de 

mens, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst, 

te bevorderen”. Ik ben bereid dit te geloven en te geloven dat het 

de moeite is om daarvoor te ijveren. Het motiveert, samen met 

het cultiveren van kritische reflectie, mijn werk als wetenschapper, 

als erfgoedwerker en cultureel bemiddelaar. Een van de nieuwe 

instrumenten is de Conventie voor de bescherming van immaterieel 

cultureel erfgoed van de mensheid van 17 oktober 2003. 2007 zal, 

zowel op wereldschaal als in Vlaanderen, het jaar zijn waarin de 

spelregels op punt gesteld worden: het kan iets heel moois en 

baanbrekends worden of het kan ten prooi vallen aan allerlei 

krachten, die het enorme potentieel zullen fnuiken en het tot een 

instrument van natiestaten maken, het plaatsen van ‘volkscultuur’ 

in een uitstalraam als voorwerp van een culturele machtsstrijd. 

Wat UNESCO betreft, is de uitkomst allerminst duidelijk: het wordt 

de volgende maanden spannend.

UNESCO had de voorbije dertig jaar een belangrijk succesproduct, 

een programma waarmee de organisatie bij de meeste mensen 

op onze planeet bekend is: de Convention for the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage uit 1972. Het gaat over 

onroerend erfgoed, ‘monumenten en landschappen’. De sleutel 

tot de internationale bekendheid is een systeem van lijsten, in de 

eerste plaats van werelderfgoed, in tweede instantie van feno-

menen in gevaar.  De voor- en nadelen van deze conventie worden 

elders besproken. Het volstaat de door UNESCO gepubliceerde 

wereldkaarten van de verspreiding van werelderfgoed te bekijken 

om de ongelijke distributie vast te stellen. Voor één continent is er, 

wegens het grote aantal erkenningen, een speciaal kaartje nodig: 

voor Europa. Tegen het einde van de 20e eeuw klonk de kritiek 

vanuit het zuiden van de wereldbol steeds luider; net als de roep 

voor compensatie of alternatieven.

Al van in de jaren 1970 ijverden landen voor het op de UNESCO-

agenda krijgen van folklore en traditionele cultuur. De focus 

lag oorspronkelijk vooral op copyright en op pogingen om de 

Universal Convention on Copyright (1952 en 1971) open te breken. 

Vanaf 1973 werd er oeverloos over gepalaverd, elke Algemene 

Vergadering opnieuw, tot in 1989 een tandenloze tijger 

werd gebaard. De Recommendation on the safeguarding of 

traditional culture and folklore van 1989 formuleerde de natte 

droom van westerse volkskundigen: een aan tradities en de 

volkscultuurcanon gewijde wereld van archieven, musea, 

nationale centra, opleidingen, etc. Het bleef grotendeels zonder 

effect: de Aanbeveling van 1989 was een flop. Tegen het einde 

van de 20e eeuw had de wetenschap-pelijke wereld in het westen 

zich grotendeels bevrijd uit het traditionele, essentialistische 

volkskundige paradigma (met romantische ideeën over ‘het volk’ 

en over identiteit, eeuwenoude vormen, grote verzamelingen,…) 

dat in de late 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw furore 

had gemaakt, met een trieste hoogconjunctuur onder het 

nazi-regime. De golf van historische belangstelling voor 

volkscultuur (P. Burke, R. Muchembled, R. Chartier,…) sinds 

de jaren 1970 en allerlei interdisciplinaire kruisbestuiving met 

deconstructivistische inslag gaf aanleiding tot het uitkristalliseren 

van een nieuw paradigma (Europese etnologie, performance 

studies,…), dat na 2000 internationaal mainstream werd. Culturele 

makelaardij (cultural brokerage), deconstructie en reflexiviteit 

werden nieuwe sleutelwoorden in volkscultuurinstellingen in de 

Verenigde Staten en Europa. Andere gevoeligheden, gaande van 

andersglobalisering tot, naar analogie met biodiversiteit, culturele 

diversiteit kwamen op de agenda. Kortom, in het begin van de 

21e eeuw (in Frankrijk al vanaf de jaren 1980) kwam ‘volkscultuur’ 

in een heel ander daglicht te staan, als thema van cultuurbeleid.  4
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Ondertussen had de val van het Ijzeren Gordijn, in Oost-Europa 

(in het bijzonder in de Baltische Staten) de status van traditionele 

volkscultuur, die werd ingezet in staatsvormingsprocessen, 

ook veranderd. De verspreiding van het internet vanaf de 

jaren 1990 had eveneens belangrijke culturele effecten. De 

groeiende bezorgdheid over processen van mondialisering en 

Amerikanisering op het dagelijkse leven deed met andere ogen 

naar (‘traditionele’) volkscultuur kijken. Tijdens een conferentie 

te Washington in 1999 werd een evaluatie gemaakt van het falen 

van de Aanbeveling van 1989. Het met verouderde modellen en 

concepten zoals ‘folklore’ (beleidsmakers, politici en media) niet-

overtuigend kunnen inspelen op de net vermelde krachten die 

bij het begin van een nieuw millennium zich aftekenen, werd 

vastgesteld. De suggestie om te kiezen voor een ander begrip 

dan folklore of traditionele (volks)cultuur, namelijk ‘intangible 

cultural heritage’/‘patrimoine culturel im-matériel’(ICH) en voor een 

krachtiger juridisch instrument dan een aanbeveling, namelijk 

een UNESCO-conventie, leverde een krachtige combinatie op. Een 

deus ex machina was bedacht, die voor allerlei actoren nuttige (en, 

zolang het voldoende vaag bleef, verschillende) betekenissen en 

functies kon hebben. Het kon zelfs een antwoord bieden op de 

irritatie vanuit Afrika en Azië over het Europese overwicht op de 

lijsten van de Conventie van 1972  die rond 2000 zo’n proporties 

kreeg dat het een dringend probleem werd. 

Heel belangrijk in dit verhaal is de rol van Koïchiro Matsuura, 

de Japanse directeur-generaal van UNESCO, die van UNESCO-

instrumenten/instrumentalisering van ICH het koninginnenstuk 

van zijn ambtstermijn (waarin het imago van UNESCO fel verbeterd 

is) maakt, en probeert de gevoeligheid van de derde wereld rond 

de conventie van 1972 te counteren. Japan was hierbij de grote 

motor en investeerde veel 

geld om immaterieel cultureel 

erfgoed, en enkele in het Verre 

Oosten beproefde recepten, op 

de agenda te zetten. Er werd 

door UNESCO een speciaal 

programma gelanceerd dat 

als aandachtstrekker (voor 

politici, de media en het grote 

publiek) moest fungeren: ‘De 

meesterwerken van het oraal 

en immaterieel erfgoed van 

de mensheid’.  Proclamaties 

waren er in 2001, 2003 en 

2005. De spelregels van het 

programma waren dubieus 

en tegenstrijdig (uitzonderlijk 

waardevol, levend én in gevaar); 

de effecten soms ambigu doch 

de perceptie (weinig kritisch 

doch) positief. De terechte kritische opmerkingen (over de oude 

canon, de hiërarchie tussen culturen,…) en kanttekeningen 

van antropologen, cultuurwetenschappers, specialisten van 

duurzaam erfgoedmanagement, en andere experts werden 

verstomd door de enorme aandacht van de media (én van politici), 

en in hun kielzog van de massa, marketeers, propagandisten en 

de toeristische industrie. Als kleine konijntjes dartelde de wereld-

pers naar de lichtbaken van zo’n door UNESCO geproclameerd 

erfgoed: de stunt lukte wonderwel. Bovendien bleek het mogelijk 

wereldkaartjes te maken met anders ingekleurde verdelingen.

De tijd was rijp om de ‘deus ex machina’, een UNESCO-conventie 

over immaterieel cultureel erfgoed, gecombineerd met een 

krachtig, op een 21e-eeuwse wijze in te kleuren begrip als 

‘safeguarding’ te creëren, zo snel als mogelijk. 

EXPERTS, NATIESTATEN EN COMPROMISSEN

Ondertussen vonden in 2002 en 2003 in de hoofdzetel van UNESCO 

te Parijs intensieve marathonsessies plaats met experts van over 

de hele wereld. Daar botsten allerlei nationale, internationale, 

ideologische, culturele en wetenschappelijke agenda’s op zo’n 

manier op elkaar dat er iets moois uit voortkwam: een menselijk 

meesterwerk van compromissen en ‘later’ (lees: in 2007) door te 

hakken knopen rond immaterieel cultureel erfgoed.

Interessant was dat op deze bijeenkomsten ook 

(de)constructivistische wetenschappelijke inzichten rond 

volkscultuur 

en erfgoed 

konden door-

klinken en 

-wegen.

ERFGOEDBELEID IN DE 21E EEUW
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Van ‘deus ex machina’ en ‘meesterwerk van compromissen’

Er werd succesvol getracht om de categorie ‘immaterieel cultureel 

erfgoed’ open te houden. Het lukte om  woorden zoals ‘folklore’, 

‘volkscultuur’, nationale identiteit, ‘popular culture’, ‘volk’ en zelfs 

‘traditioneel’ en ‘traditie’ uit de conventietekst te houden (helaas 

is ‘revitaliseren’ er wel ingeslopen). Ondanks de dominante 

belangenbehartiging van het referentiekader van de natiestaat, 

konden toch allerlei gevoeligheden van ngo’s en actiegroepen 

meegenomen worden in werkpunten rond het betrekken van 

lokale gemeenschappen, mensenrechten, duurzame ontwikkeling 

of samenwerkingsontwikkeling.

Een belangrijke rode draad was de verhouding met de 

werelderfgoedconventie van 1972. Enerzijds is het duidelijk 

dat de daar voorgestelde recepten, structuren, instrumenten 

(zoals de lijsten of de notie werelderfgoed) niet noodzakelijk 

geschikt zijn voor het omgaan met immaterieel cultureel 

erfgoed. Anderzijds klonk de drang naar ‘getting even’ sterk door 

vanuit ontwikkelingslanden en staten waar de notie (stenen) 

monument minder dominant is. Er moesten en zouden lijsten 

of hitparades komen, waar veel meer culturele fenomenen uit 

staten van het zuidelijke halfrond op zouden prijken, om zo als 

tegengewicht te dienen voor de door Europa gedomineerde 

werelderfgoedcatalogus. Dit verklaarde ook de constante druk 

om de tekst van de nieuwe conventie te baseren op die van 1972. 

Een van de heikele punten was de financiering van programma’s en 

zelfs daar werd uiteindelijk gekozen voor eenzelfde percentage als 

in 1972 (1 % van de reguliere bijdrage) om een fonds te spijzen. 

De druk om zo snel mogelijk tot een tekst te komen was 

zo groot dat definities, programma’s en instrumenten nog 

relatief vaag bleven als later in te kleuren en te verduidelijken. 

Zelfs het meesterwerkensysteem (waarmee diplomaten, 

persverantwoordelijken, marketeers en politici in het UNESCO-

systeem maar ook natiestaten gelukkig konden zijn, en bijdehante 

erfgoedspecialisten buiten en zelfs binnen UNESCO veel minder) 

geneutraliseerd kon worden in artikels over een (voorlopige vage) 

‘representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de 

mensheid’, en een lijst van ICE dat dringend aan ‘safeguarding’ toe 

is.

Zo kon door de Algemene Vergadering van UNESCO zowaar al 

op 17 oktober 2003 de Convention for the safeguarding of the 

intangible cultural heritage worden aangenomen. In de preambule 

staan zeer hoopvolle werkpunten rond de effecten van 

globalisering, culturele diversiteit en interculturele communicatie 

en het openbloeien van het erfgoedparadigma opgesomd. Alle 

lidstaten worden uitgenodigd om een landelijk erfgoedbeleid (met 

een coördinatiecentrum, gespecialiseerde erfgoedorganisaties en 

-netwerken, registers, enzovoort) uit te werken. Daarnaast wordt 

een internationaal programma voorzien met lijsten en vormen 

van uitwisseling en samenwerking. Verder werden een Algemene 

Vergadering van lidstaten die (minstens drie maanden voor 

de bijeenkomst) geratificeerd hebben en een daaruit gekozen 

Intergouvernementeel Comité van de UNESCO-conventie voor 

de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in het leven 

geroepen.

DEUS EX MACHINA OP PUNT GESTELD

Vanaf 17 oktober 2003 trad een nieuwe fase in, die wellicht zal 

duren tot eind 2007. Het komt erop neer dat alles nu op punt 

gesteld moet worden en de in 2003 in de koelkast gestopte 

debatten en problemen door het – volgens artikel 23 in principe 

ook uit experts bestaande – Intergouvernementeel Comité 

beslecht moeten worden.

De conventie wordt van kracht als instrument van internationaal 

recht, drie maanden nadat het dertigste land geratificeerd heeft. 

In 2006 werd het ene ratificatiesnelheidsrecord na het andere 

gebroken. Roemenië was die dertigste staat, op 20 januari 2006, 

waardoor vanaf 20 april 2006 de conventie in werking trad. De 

eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering werd ingepland 

van 27 tot 29 juni 2006: daar zou het cruciale eerste Comité 

verkozen worden. Met de driemaandenregel werd zo een nieuwe 

deadline gecreëerd, 27 maart 2006. Turkije deponeerde in extremis 

de ratificatie-instrumenten op 27 maart 2006, als vijfenveertigste 

land. ‘België’ slaagde erin op 24 maart 2006 als tweeënveertigste 

(federale) staat over de meet te komen.

Nog voor de eerste vergadering van het Intergouvernementeel 

comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed 

met achttien vertegenwoordigers (verkozen nadat minstens 

dertig landen geratificeerd hadden; artikel 5.1) kon plaatsvinden, 

was de grens van vijftig lidstaten (Zimbabwe, 30 april 2006) al 

overschreden en moesten zes bijkomende leden verkozen worden 

(artikel 5.2). Dit gebeurde op 9 november 2006, in een bijzondere 

bijeenkomst van de Algemene Vergadering. De landen van de 

wereld zijn verdeeld in zes electorale groepen in UNESCO, om 

een rechtvaardige geografische verdeling in comités mogelijk te 

maken: vandaar veelvouden van zes in het Comité (achttien, dan 

vierentwintig). Dit artikel werd na een voorzet van het UNESCO-

secretariaat, ondersteund door de Aziatische, Afrikaanse en Oost-

Europese landen die, in tegenstelling tot Groep I (West- en Zuid-

Europa, Noord-Amerika: belangrijke financiers van de UNESCO-

werking) snel tot ratificatie waren overgegaan, opengebroken en 

vervangen door een statistische formule die rekening hield met 

de snelheid van ratificatie per groep. Dit gaf aanleiding tot een 

heuse machtsstrijd, waarbij uiteindelijk nog een gegarandeerd 

minimum van twee comitéleden per electorale groep bij achttien 

leden en van minimum drie in het comité van vierentwintig uit de 

brand gesleept kon worden.

De beslissing over een mogelijke maximumgrens werd uitgesteld 

tot later. Ook bij het kiezen van een formule voor het uitloten van 

twaalf landen die slechts voor twee jaar mochten zetelen, werd 

met de spierballen gerold, waardoor er in elk van de zes groepen 

twee leden na twee jaar uit moeten, in plaats van een algemene 

lottrekking van alle vierentwintig in één grote pot. Dit gaf de 

volgende resultaten, waarmee u direct ook de in het eerste comité 

verkozen landen kent (zie kader pag. 7).

Hierdoor werd de druk om alles in 2007 te regelen enorm: na een 

eerste, tweedaagse opstartsessie in november 2006, blijft daarvoor 

nog een bijzondere vijfdaagse sessie in China in mei 2007 en één 

vijfdaagse gewone sessie in Japan in september 2007. 6
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Op 18 en 19 november 2006 vond in Algiers de eerste bijeenkomst 

van het Intergouvernementeel comité voor de bescherming 

van immaterieel cultureel erfgoed plaats. Ondanks de expliciete 

bepaling (artikel 6.7 van de conventie) dat de landen experts 

immaterieel erfgoed moesten afvaardigen, bleek de meerderheid 

van de delegaties nog maar eens vooral te bestaan uit diplomaten; 

een minderheid van de landen, waaronder ‘België’ (in de praktijk 

de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen) stuurde effectief 

experts in het omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en dito 

cultuurbeleid. 

De eerste dag werd een huishoudelijk reglement goedgekeurd 

dat grotendeels dat van de UNESCO werelderfgoedconventie 

van 1972 volgde, met enkele positieve correcties. De tweede 

dag  lag een door het Secretariaat van de UNESCO voorbereide 

inhoudstafel voor een bundel met de interpretatie van artikels van 

de conventie en een reeks uit tussentijdse colloquia gedistilleerde 

criteria voor een representatieve lijst voor (want dat instrument 

blijkt voor UNESCO hoogdringend). Eindelijk, na al die maanden 

vol ratificaties, diplomatieke strijd, regelgeving en manoeuvres 

vond opnieuw een inhoudelijke discussie over immaterieel 

erfgoed plaats. Het ging onmiddellijk alle kanten uit. Enerzijds 

zag men de ‘getting even’ en andere machtsstrategieën verder 

opborrelen vanuit een natie/staatsvormingsperspectief; tot en 

met pogingen om zelfs het betrekken van lokale gemeenschappen 

terug te dringen, of immaterieel erfgoed te vertalen als aloude 

‘folklore’ voor staatspropaganda, identiteitsconstructie en 

toerisme. Anderzijds konden de experts wetenschappelijke in-

zichten en methodes uit hedendaagse erfgoedparadigma’s (zie 

hierboven) opnieuw op tafel brengen. Zelf ben ik bijvoorbeeld 

herhaaldelijk tussengekomen om ervoor te pleiten de titel van 

een gepland hoofdstuk (‘Visibiliteit’) over de ‘representatieve lijst’ 

te laten aanpassen en uit te breiden met de twee andere, stilletjes 

onder de mat geschoven sleutelwoorden in artikel 16.1, namelijk 

het versterken van het bewustzijn (‘raising awareness’) en vooral 

dialoog. Het maakt immers een wereld van verschil om zo’n lijsten 

te benaderen vanuit het referentiekader van ‘Visibiliteit, bewustzijn 

en dialoog’ en zo een subtiel dichtgeduwde deur terug open te 

wrikken. Een mooie les: de conventie zelf kan helpen om de in de 

preambule geformuleerde wensen ernstig(er) te laten nemen. Dit 

geldt ook voor het frequent opnieuw citeren van artikel 7b over 

het (aan)duiden van voorbeeldpraktijken (‘best practices’), dat in 

de voorliggende documenten geruisloos weggepoetst leek. 

De eerstvolgende stap is nu een brede bevraging door de 

UNESCO, waarbij elke lidstaat tot eind januari 2007 de kans heeft 

om schriftelijk te reageren en om een visie te formuleren op de 

interpretatie van de conventie. Dit zal dienen als stof voor moeilijke 

syntheseoefeningen en spannende en beslissende vergaderingen 

in 2007.

Misschien is het mogelijk weerstand te bieden tegen de enorme 

druk om een enge interpretatie te geven aan de conventie, om 

vooral een wereldhitparade te maken, ondanks mogelijke 

collaterale schade voor de betrokken groepen en culturele 

fenomenen, waar politieke elites (en UNESCO zelf) beter van 

worden en in de massamedia in beeld komen, waarbij inven-

tarissen of databanken (van volksverhalen, -dansen en liedjes) en 

oude canons met klassieke folklore/volkscultuur afgestoft worden 

en zelfs ‘gerevitaliseerd’ worden, en waarbij weinig geld overblijft 

voor begeleidende programma’s voor de meest urgente ingrepen. 

Misschien is het mogelijk om wel op voorbeeldpraktijken 

in te zetten, aan ‘empowerment’ en ‘cultural brokerage’ te 

doen, technieken van repertoirebeheer, duurzaam erfgoed-

management en reflexief handelen te cultiveren. Het bestaan 

van de UNESCO-conventie van 2003 sorteert gelukkig op zich al 

effecten in vele landen om volkscultuur of immaterieel erfgoed op 

de beleidsagenda’s te zetten. Dit gebeurt momenteel bijvoorbeeld 

in de Vlaamse Gemeenschap/België waar het decretale kader 

wordt aangepast en waar wellicht de combinatie met zowel de 21e-

eeuwse wetenschappelijke inzichten als bijvoorbeeld interessante 

modellen van de Council of Europe/Raad van Europa Convention 

on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro, 27.10.2005) tot 

eigentijdse regelgeving en erfgoedbeleid, en wellicht ook tot 

interessante voorbeeldpraktijken rond immaterieel erfgoed en 

cultuurparticipatie zullen leiden. In het volgende decennium zal 

daar wereldwijd een erg grote vraag naar zijn.  ■
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• Groep I: ’België’ en Frankrijk (2 jaar), Turkije (4 jaar); 

• Groep II: Bulgarije en Roemenië (2 jaar), Estland, Belarus 

en Hongarije (4 jaar); 

• Groep III: Brazilië en Bolivia (2 jaar), Mexico en Peru 

(4 jaar); 

• Groep Va: Nigeria en Senegal (2 jaar), de Centraal-

Afrikaanse Republiek, Gabon en Mali (4 jaar); 

• Groep Vb: Algerije en Syrië (2 jaar) en de Verenigde 

Arabische Emiraten (4 jaar). 

• De klap op de vuurpijl leverde het lot in groep IV: India en 

Vietnam mogen tot 2010 in het Comité zetelen. 

• Uitgeloot om maar twee jaar te blijven waren China en … 

Japan!

http://whc.unesco.org/en/list/996


