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EUROPEES ERFGOED ALS 
KATALYSATOR VOOR EEN 
EUROPESE IDENTITEIT?

Een verhaal van erfgoedgemeenschappen

Tijdens de plenaire septemberzitting van het Europees Parlement in 

2006 werd in Straatsburg een ‘Resolutie over de bescherming van het 

Europese natuurlijke, architectonische en cultureel erfgoed in eiland- 

en plattelandsgebieden’ goedgekeurd. De tekst heeft zijn kwaliteiten, 

maar toch wil ik deze gelegenheid aangrijpen om in te gaan op hoe de 

Europese Unie het Europees erfgoed als katalysator ziet voor de Europese 

identiteitsvorming. In hoeverre valt zoiets te verzoenen met de werkelijke 

beleving van Europees erfgoed en erfgoed in Europa? 

[ Natan Bruneel 1
 ]

LANDELIJK ERFGOED IN EUROPA

De resolutie focust zich op de bescherming van erfgoed in 

eiland- en plattelandsgebieden en breekt daarmee een lans 

voor het behoud van traditionele gebouwen en vormen van 

architectuur.2 Evenzeer gaat de aandacht naar het behoud van 

landbouwmethodes, ambachten en beroepen, lokale kennis, 

enzovoort. Aangezien de Europese Unie geen directe bevoegdheid 

heeft voor cultuur en erfgoed, overstijgen de maatregelen, 

zoals in de resolutie opgesomd, op geen enkel moment het 

adviserende karakter. Het lijkt erop dat de initiatiefnemer van 

de resolutie, de Griek Nikolaos Sifunakis, als voorzitter van de 

parlementaire subcommissie Cultuur hiermee meer vertrouwen 

lijkt te hebben in het Europese niveau dan in de eigen Griekse 

politieke klasse. Het vraagt immers weinig verbeelding de situatie 

van bedreigde eiland- en plattelandsgebieden zoals in de tekst 

omschreven, te vertalen naar de Griekse situatie van bergdorpen 

en eilandbewoners.3 

Niettemin kan dergelijke resolutie een belangrijk signaal 

betekenen vanuit het Europees Parlement, niet enkel voor de 

lidstaten, maar evenzeer voor de eigen Europese Commissie. De 

tijd is immers voorbij dat de Europese Commissie een initiatief 

van het Europees Parlement zo maar naast zich neer zou leggen.4 

In de recente resolutie wordt bijvoorbeeld opgeroepen een ‘Jaar 

van het Europees cultureel erfgoed’ in te stellen naar analogie met 

het ‘Jaar van de Interculturele Dialoog’ in 2008.  Dit om “Europese 

burgers bewuster te maken van het belang om de nodige 

maatregelen te treffen ten behoeve van de ontwikkeling van hun 

cultureel erfgoed.”

Naar verluidt zou de Eurocommissaris bevoegd voor Cultuur, de 

Slowaak Ján Figel, het idee zeker niet ongenegen zijn. Richtjaren 

zouden 2009 of 2010 zijn. Het is alleszins iets om vanuit de sector 

in de gaten te houden. 

EUROPESE IDENTITEIT:

DOOR MIDDEL VAN OF ONDANKS ERFGOED?    

Ik wil even dieper ingaan op het proces van Europees burgerschap 

en van Europese eenmaking. Met een duidelijke knipoog naar de 

recente Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage 

van cultureel erfgoed aan de samenleving (Faro, 27.10.2005) wordt 

opgeroepen tot de “uitdrukkelijke erkenning van de bijdrage 

van het cultureel erfgoed aan de Europese integratie in termen 

van Europese identiteit en nationaliteit, duurzame economische 

en sociale ontwikkeling, interculturele uitwisseling en culturele 

verscheidenheid.”  In de toelichting bij de resolutie wordt de link 

tussen ‘Europees erfgoed’ en Europese identiteit nog explicieter 

verwoord: “De Europese Unie zal over een gemeenschappelijke 

Europese identiteit beschikken wanneer haar burgers overtuigd 

zijn dat zij één en dezelfde cultuur delen. Daarom is het van 

essentieel belang dat het beleid van de Europese Unie prioriteit 

verleent aan de erkenning van het gemeenschappelijke natuurlijk 

en architectonisch-culturele erfgoed en zijn betekenis voor 

toekomstige generaties als deel van een gemeenschappelijke 

geschiedenis en als inspiratiebron voor de toekomst.” 

Erfgoed als Europese identiteitsvormer, als de lijm die alle 

inwoners van Europa met elkaar verbindt. Het is een mooi idee, 

maar in hoeverre is het haalbaar? De perceptie bij inwoners 

over wat Europa wordt genoemd, ligt misschien anders. Laat 

ons even stellen dat erfgoed de sporen uit het verleden zijn 

die een gemeenschap wil bewaren. Europees erfgoed zijn dan 

de sporen uit het verleden die een Europese gemeenschap wil 

bewaren. Bestaat er echter een Europese gemeenschap die in 

de hoedanigheid van erfgoedbewaarder kan of wil optreden? 

Bestaat er anderzijds überhaupt zoiets als ‘Europees erfgoed’ dat 

door een Europese gemeenschap kan worden overgeleverd? 

In een bevraging van Vlaamse erfgoedverenigingen werd deze 
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laatste, schijnbaar eenvoudige 

vraag voorgelegd aan erfgoed-

vrijwilligers:

“Bestaat Europees erfgoed?”5 

Frappant, of misschien heel 

begrijpelijk, waren de verschillen 

in ant-woorden afhankelijk van 

het soort erfgoed waarrond die 

vrijwilligers dag in dag uit werken. 

Neem nu het materiële erfgoed, 

niemand van de vrijwilligers in 

deze branche die het bestaan 

van Europees erfgoed in twijfel 

wilde trekken. De respondenten 

haalden de gelijkenissen aan 

naar materiaal, techniek en stijl 

van het roerend en onroerend 

erfgoed in Europa. Art nouveau, 

jugendstil, sezession, liberty 

style, modernismo,…

Het eigen erfgoed wordt gezien 

als variaties op eenzelfde Euro-

pees thema. Dat bewijst voor 

deze mensen dat grenzen voor 

erfgoed binnen Europa een 

relatief karakter hebben. 

Anders klinkt het bij die erf-

goedvrijwilligers die eerder 

rond immateriële vormen van 

erfgoed werken. Hier horen we 

een heel ander discours: een 

van bedreiging, de teloorgang 

van het ‘eigen’ erfgoed en van 

een toenemende globalisering 

die de eigenheid en identiteit van kleine gemeenschappen 

kapot maakt. De boodschap is dat veel verloren gaat en dat het 

(immaterieel) erfgoed fragiel is en moet worden beschermd. 

Europa wordt in die visie gezien als een geheel van regio’s, elk met 

een eigen identiteit en eigenheid. 

Het wordt hier misschien wat karikaturaal gesteld, maar het toont 

toch aan dat als we erfgoed in Europa of Europees erfgoed als 

Europese identiteitsvormer willen gebruiken, we niet wegkomen 

met een eenvoudig verhaal. Het belang van de eigenheid en de 

representatie van de Europese regio’s wordt enerzijds door de 

Europese Unie niet verwaarloosd (bijvoorbeeld via het Comité 

van de Regio’s). Aan de andere kant pleit ze, zoals hierboven, 

voor een erkenning van het gemeenschappelijke natuurlijk en 

architectonisch-cultureel erfgoed. Hoe beide verhalen met elkaar 

verzoenen? 

EEN VERHAAL VAN ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 

Een uitweg kan het nieuwe begrippenkader bieden, zoals dat 

in de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage 

van cultureel erfgoed aan de 

samenleving (Faro, 27.10.2005) 

op een presenteerblaadje 

wordt aangediend. In een vorig 

nummer van Mores stelde Marc 

Jacobs deze veelbelovende 

conventie van Faro al uitgebreid 

voor.6 Ik deel zijn mening 

wanneer hij de conventie 

een nieuwe sleuteltekst voor 

erfgoedbeleid in de 21e eeuw 

noemt. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de lancering van het 

ruim toepasbare kernbegrip 

‘erfgoedgemeenschap’.

Dit begrip kan meteen als 

antwoord dienen op het soms 

geforceerde geworstel als zou 

erfgoed in causaal verband 

staan met een (politieke/

economische) gemeenschap, 

zoals de Europese Unie er 

bijvoorbeeld één is. 

In de conventie luidt de 

definitie als volgt: “Een erf-

goedgemeenschap is samen-

gesteld uit personen die waarde 

hechten aan specifieke aspecten 

van cultureel erfgoed die ze, in 

het kader van publieke actie, 

wensen te behouden en aan 

toekomstige generaties over 

te dragen.”7 Hiermee koppelt 

de conventie het valideren van 

erfgoed los van ‘eigenaarschap’.8 Dit wil zeggen dat je niet per se 

eigenaar van het erfgoed moet zijn om je er toe aangetrokken te 

weten, je er verwant mee te voelen of het je toe te eigenen. Een 

bekende case in Europese context zijn de ‘Saksische’ dorpen in 

Roemenië, die eeuwenlang een ‘Duitse’ bevolking kenden, maar 

na de Val van de Muur (1989) ontvolkt geraakten. Duitsland ‘bezit’ 

dit erfgoed niet, maar onderneemt toch acties om dit erfgoed in 

stand te houden. 

Bij wijze van oefening wil ik trachten een invulling te geven aan 

wat een erfgoedgemeenschap kan zijn. Een erfgoedgemeenschap 

wordt per definitie niet bepaald door starre geografische of 

etnische grenzen. Het is wel vaak zo dat erfgoedgemeenschappen 

hun oorsprong vinden in een geografische context. Inwoners 

van Brugge zullen zich kunnen identificeren met het erfgoed 

in hun stad. Zij zullen zich (bewust of onbewust) tot de Brugse 

erfgoedgemeenschap rekenen. Het vraagt weinig verbeelding 

je voor te stellen dat de Brugse erfgoedgemeenschap niet enkel 

uit Bruggelingen bestaat. Erfgoedgemeenschappen vormen zich 
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tot op het kleinste (geografische) niveau. Op die manier kan je 

spreken van de erfgoedgemeenschap van Zwevezele, Riemst of 

Brakel. Het zijn bijvoorbeeld heemkringen die zich in dit verband 

actief inzetten voor de beleving, de zorg en de valorisatie 

van dit lokale erfgoed en dus actief lid zijn van de Brakelse 

erfgoedgemeenschap. Trek de redenering door en je kan ook 

spreken van een Hagelandse, een Vlaamse, een Baskische, een 

Belgische of een Europese erfgoedgemeenschap (en misschien 

bij uitbreiding ook van een mondiale erfgoedgemeenschap). 

Wat deze mensen bindt is erfgoed, dat een onderdeel van hun 

identiteit bepaalt. Het is immers een gelaagd verhaal waarbij 

verschillende erfgoedgemeenschappen gevormd worden op 

basis van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke taal (het ‘Brussels’ 

dialect, het Nederlands, het Slavisch) of eenzelfde religie (het 

katholicisme, de islam,…) of gedeelde humanistische waarden 

(vrijheid, sociale rechtvaardigheid,…) of een gemeenschappelijke 

geschiedenis (het graafschap Vlaanderen, de steenkoolindustrie, 

de frontstreek). Daarnaast bestaat nog een ander soort van 

erfgoedgemeenschappen die mensen eerder samenbrengen 

rond een gemeenschappelijke interesse, passie en zorg voor een 

bepaald type erfgoed. Zo kan je spreken van een archeologische 

erfgoedgemeenschap, een gastronomische erfgoedgemeenschap, 

een genealogische erfgoedgemeenschap, een industrieel-

archeologische erfgoedgemeenschap, een erfgoedgemeenschap 

rond kant, lokale geschiedenis, monumenten, dialecten, 

landschappen, parken, enzovoort.    

EUROPEES ERFGOED, GEEN RIGIDE DEFINITIE 

Vanuit de Faro-conventie lijkt het mij daarom een gemiste kans 

dat de Europese Unie een Europese identiteit koppelt aan het 

delen van één en dezelfde cultuur door haar burgers. Een veel 

rijkere benadering zou het benadrukken van de diversiteit van 

erfgoedgemeenschappen kunnen zijn waartoe deze Europese 

burgers kunnen behoren en waar ze een stuk van hun identiteit aan 

kunnen ontlenen. Hierbij kan de Europese erfgoedgemeenschap 

gezien worden als een geheel of als de som van zichzelf vormende 

erfgoedgemeenschappen in Europa. Aan de andere kant sluit 

dit niet uit dat een Europese erfgoedgemeenschap expliciet 

gekoppeld kan worden aan het valideren (identificeren) van 

eenzelfde erfgoed dat specifiek de noemer ‘Europees’ meekrijgt. 

Welk erfgoed (dingen, verhalen, waarden,…) deze Europese 

erfgoedgemeenschap bepaalt, is evenmin absoluut en kan telkens 

verschillend ingevuld worden. 

Niet helemaal in de geest van de conventie omschreef de Raad 

van Europa in het derde artikel van de Faro-conventie toch het 

gemeenschappelijke erfgoed van Europa. Het gemeenschappelijke 

erfgoed van Europa, zo luidt het, bestaat uit: “a) alle vormen van 

cultureel erfgoed in Europa die samen een gedeelde bron van 

herinnering, begrijpen, identiteit, cohesie en creativiteit vormen, 

en b) de idealen, principes en waarden, die afgeleid worden van 

de ervaring die gewonnen wordt door vooruitgang en voorbije 

conflicten, die de ontwikkeling koesteren van een vreedzame en 

stabiele samenleving, gebaseerd op respect voor de rechten van 

de mens, de democratie en de rechtstaat.”9 Dit verwoordt vooral 

hoe de Raad van Europa als supranationale organisatie die als 

waakhond functioneert voor democratie en de mensenrechten in 

Europa, een Europese erfgoedgemeenschap ziet en wil promoten. 

De Europese Unie als politieke en economische instelling zou 

dezelfde oefening kunnen maken en wellicht tot een andere 

invulling komen, net zoals u en ik overtuigd een Europese 

identiteit kunnen claimen binnen een verschillende Europese 

erfgoedgemeenschap. 

Tot slot wil ik opmerken dat het begrippenkader van de Faro-

conventie hiermee niet wordt gekenmerkt door relativisme. Het 

roept de Europese burger daarentegen op tot het formuleren en 

herformuleren van zijn eigen erfgoedgemeenschap(pen) met 

respect voor het erfgoed van de ander. Mijns inziens is dit een 

juiste manier om erfgoed in een Europa van minderheden te 

benaderen.  ■

ERFGOEDBELEID IN DE 21E EEUW
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