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Van FARO naar 
Faro (en terug)
Het internationale kader waarbinnen 
we werken

Dossier | 10 jaar FARO

tekst Marc Jacobs

Beleidsmakers en erfgoedwerkers in Europa hebben het geluk dat tussen 2003 
en 2005 een inspirerend beleidskader voor erfgoedzorg werd uitgedacht en kern-
achtig samengebundeld in de Kaderconventie van de Raad van Europa over de 
waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving (Faro, 27 oktober 2005). Voor 
het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 (aangepast in 2012 en 2017) werden daar-
uit bouwstenen (zoals ‘cultureel-erfgoedgemeenschap’) toegeëigend en aange-
past. Meer dan een decennium later is en blijft deze tekst nuttig en inspirerend.
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UNESCO heeft ook conventies gelanceerd die wereldwijd een 
grote impact hebben op hoe we in de 21e eeuw denken over 
erfgoed. Sinds het eerste decennium van de 21e eeuw zijn er 
twee uitersten van het spectrum ingekleurd, ‘onroerend cul-
tureel erfgoed’ (naast de Conventie van 1972, sinds 2001 ook 
de Conventie voor de bescherming van cultureel onderwa-
tererfgoed) enerzijds en ‘immaterieel cultureel erfgoed’ an-
derzijds. Het gaat om conventieteksten met bewust andere 
logica’s (‘beschermen’ versus ‘borgen’, ‘uniek en uitzonder-
lijk’ versus ‘representatief en breed gedragen van onderop’, 
in bouwstenen en natuursites versus letterlijk ‘embodied’ in 
levende menselijke lichamen …), woorden en doelstellingen, 
met divergerende operationele richtlijnen. Daaruit volgen 
andere praktijken, regels, inventarissen en richtlijnen, in de 
meeste lidstaten ter wereld. Wie de logica’s doorgrondt, be-
grijpt beter waarom het zo moeilijk is om, op basis van die 
teksten, tot convergentie te komen.

Wat met roerend en digitaal erfgoed? Deels zijn collecties in 
musea, archieven en bibliotheken, samen met monumentale 
en archeologische sites, gevat door conventies voor erfgoed 
in gevaar, bedreigd door diefstal, heling, oorlog en andere 
vormen van geweld (zie de Conventie voor de middelen om 
de illegale import, export en eigendomsoverdracht van cul-
tuurgoederen te verbieden en te verhinderen (1970) en de 
Conventie voor de bescherming van culturele eigendom 
in geval van gewapende conflicten (1954)). Deze conventies 
zijn niet gericht op het in veiligheid ontwikkelen van voor-
beeldpraktijken van behoud, beheer en gebruik van roerend 
erfgoed of management van erfgoedbeherende instellingen, 
behalve in het geval van allerhande calamiteiten. 

Geheugeninstituties

Met uitzondering van het ontwikkelen van regelgeving rond 
deze penibele kwesties werd er dus met officiële UNESCO-
teksten tot nog toe weinig houvast geboden voor wat het roe-
rend-erfgoedbeleid in Vlaanderen betreft. Het waren vooral 
internationale niet-gouvernementele organisaties zoals 
ICOM (musea), IFLA (bibliotheken) en ICA (archieven), naast 
ICCROM (behoud en beheer) voor wat preventieve conser-
vatie betreft, die richtlijnen, professionele referentiekaders 
en handleidingen boden. Vooral de evoluerende documen-
ten met de definitie van musea en hun basisfuncties en de 
ethische code van ICOM hebben al decennialang impact op 
de musea in België/Vlaanderen en ook op de regelgeving. Pas 
in november 2015 worden er krachtige teksten over respectie-
velijk museaal erfgoed en musea enerzijds en documentair 
en digitaal erfgoed anderzijds door de algemene vergadering 
van UNESCO aangenomen. Het zijn weliswaar (nog) geen 
conventies, maar toch al aanbevelingen. Vooral de aanbeve-
ling met betrekking tot de preservatie (‘preservation’) van, en 
toegang (‘access’) tot documentair erfgoed, inclusief in digi-
tale vorm, biedt mogelijkheden om internationaal te overleg-
gen, praktijken en beleid af te stemmen, ook in Vlaanderen. 
Er zijn kansen voor de Vlaamse Gemeenschap, om zich di-
rect ook op dit vlak (na immaterieel-erfgoedbeleid) in een 
internationale voorhoede te positioneren, toch alvast wat 
het vertoog betreft. Interessant kan het overwegen van het 
adopteren van concepten zoals ‘geheugeninstituties’ zijn: 
“Memory institutions may include but are not limited to archives, 

libraries, museums and other educational, cultural and research 
organizations.”

De creatieve toe-eigening en combinatie van diverse interna-
tionale teksten kan een internationaal opvallend beleid ople-
veren rond erfgoed dat gevaloriseerd wordt als ‘resources’ of 
hulpbronnen. Een veelbelovende weg is het combineren van 
diverse onderdelen van de Kaderconventie van Faro uit 2005, 
recente besluiten van de Europese commissie en met name 
de European Cultural Heritage Strategy for the 21st Century, de 
UNESCO-aanbevelingen over documentair erfgoed of over 
musea uit 2015 in combinatie met de UNESCO-conventie 
over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed en de 
bijbehorende operationele richtlijnen uit 2018 (en als we er 
onroerend erfgoed bijnemen, ook de HUL-‘Historic Urban 
Landscape Recommendation’ naast recente documenten 
rond de werelderfgoedconventie van 1972 …). De ‘Convention 
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions 2005’ kan een motor  zijn. Deze krachtige tekst 
werd door Vlaanderen en de andere delen van België gerati-
ficeerd en wordt nog ten volle geactiveerd, echter niet in het 
cultureel-erfgoedveld. Het is die conventie die het cultuur-
beleid in Europa in de 21e eeuw kan legitimeren en inspi-
reren. Belangrijk is daarbij artikel 13 – “Integration of culture 
in sustainable development: Parties shall endeavour to integrate 
culture in their development policies at all levels for the creation of 
conditions conducive to sustainable development and, within this 
framework, foster aspects relating to the protection and promotion 
of the diversity of cultural expressions”. De Australische econo-
mist David Throsby pleit al vele jaren voor een demarche in 
die richting en maakte ook expliciet de link naar cultureel 
erfgoed. 

Het lopende Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is een 
uitstekende aanleiding om dat soort oefeningen te doen. De 
naam van het steunpunt wijst al tien jaar met een lichtstraal 
de weg om ermee aan de slag te gaan. 

 De ‘Convention on the Protection and Pro-
motion of the Diversity of Cultural Expressi-
ons 2005’ kan een motor  zijn. Deze krachtige 
tekst werd door Vlaanderen en de andere 
delen van België geratificeerd en wordt 
nog ten volle geactiveerd, echter niet in het 
cultureel-erfgoedveld.
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Bouwstenen uit de Kaderconventie van Faro 
(2005) voor gebruik in Vlaanderen

De Italiaanse professor Lauso Zagato heeft er al herhaalde-
lijk op gewezen dat de cultureel-erfgoedbeleidsmakers en 
decreetgevers in Vlaanderen uitermate creatief te werk zijn 
gegaan met de Kaderconventie van Faro. Ikzelf heb daar op 
voortgeborduurd door het als een sleutel te presenteren in 
het omgaan met de notie ‘gemeenschap’ bij de toepassing 
van de UNESCO-conventie voor het borgen van immaterieel 
cultureel erfgoed. Dat kan gewoon. Daarvoor dienen die tek-
sten (ook). Wellicht hebt u die tekst van de Faro-conventie 
niet onmiddellijk bij de hand. Daarom dit eenvoudige expe-
riment waarbij u vriendelijk wordt uitgenodigd om het te 
plunderen. Als u wil begrijpen waarom we onze organisatie 
de naam gegeven hebben die ze draagt of wat de agenda’s of 
referentiekaders zijn voor wat we doen, is dit meer bepaald 
een van de belangrijkste redenen en sleutels. 

Wat zou er gebeuren als we in de Kaderconventie van de 
Raad van Europa over de waarde van cultureel erfgoed van 
de maatschappij de woorden “De Deelnemers nemen zich 
voor” vervangen door “Vlaanderen neemt zich voor”? Deze 
oefening is gemaakt vanuit het perspectief van de Vlaamse 
Gemeenschap en hoe ‘cultureel erfgoed’ daar wordt opgevat 
als beleidsconcept, maar in Europees perspectief gaat het 
om alle vormen van erfgoed. 

N.v.d.r.: FC gevolgd door een nummer verwijst telkens 
naar het artikel in de oorspronkelijke kaderconventie. 

FC 5 – Wetgeving en beleidsprogramma’s rond 
cultureel erfgoed

Vlaanderen neemt zich voor:
a) het publieke belang te erkennen dat geassocieerd is 
met elementen van cultureel erfgoed in overeenstem-
ming met hun belang voor de maatschappij;
b) de waarde van cultureel erfgoed te ver-
hogen (‘valorisation’) doorheen de 
identificatie, studie, interpretatie, 
bescherming, conservering en pre-
sentatie ervan;
c) te verzekeren dat wetgevende voor-
zieningen bestaan voor het uitoefenen van het recht 
op cultureel erfgoed zoals gedefinieerd in artikel 4;
d) een economisch en sociaal klimaat te kweken dat 
participatie aan culturele erfgoedactiviteiten steunt;
e) bescherming van cultureel erfgoed te promoten 
als een centrale factor van wederzijds ondersteu-
nende objectieven van duurzame ontwikkeling, cul-
turele diversiteit en hedendaagse creativiteit;
f ) de waarde te erkennen van cultureel erfgoed dat 
gesitueerd is op territoria onder haar jurisdictie, 
zonder onderscheid van de herkomst;
g) geïntegreerde strategieën te formuleren om de 
implementatie van de voorzieningen van deze 
Conventie te faciliteren.

FC 8 – Omgeving, erfgoed en levenskwaliteit

Vlaanderen neemt zich voor om alle erfgoedaspecten van 
de culturele omgeving te gebruiken om:

a) processen van economische, politieke, sociale en 
culturele ontwikkeling en planning van het gebruik 
van land te verbeteren, om over te gaan tot inschat-

tingsonderzoek (‘assessments’) van de impact 
op cultureel erfgoed en tot het adop-
teren van verzachtende strategieën 
waar noodzakelijk;

b) een geïntegreerde aanpak te pro-
moten voor beleidsprogramma’s met betrek-

king tot culturele, biologische, geologische en land-
schappelijke diversiteit om een evenwicht tussen 
deze elementen te bereiken;
c) sociale cohesie te versterken door een zin van 
gedeelde verantwoordelijkheid te kweken ten op-
zichte van die plaatsen waar mensen leven;
d) kwaliteit na te streven in hedendaagse toevoegin-
gen tot de omgeving zonder de culturele waarden 
daarvan in gevaar te brengen.

FC 9 – Duurzaam gebruik van cultureel erfgoed

Om cultureel erfgoed te onderhouden, neemt 
Vlaanderen zich voor:
a) respect te promoten voor de integriteit van het 
cultureel erfgoed door te verzekeren dat beslis-
singen over verandering het begrijpen van de be-
trokken culturele waarden omvat;

b) de principes van duurzaam management te 
definiëren en te promoten, en onderhoud aan 
te moedigen;

c) te verzekeren dat alle algemene technische re-
gels rekening houden met specifieke conserve-

ringsvereisten van cultureel erfgoed;

Inspiratie voor uw volgende regeerbijdrage, verkiezingsprogramma, 
bestuurs- of regeerakkoord, beleidstekst of andere programma’s 

FC 7 – Cultureel erfgoed en dialoog
Vlaanderen neemt zich voor, via de publieke over-heden en andere competente lichamen:a) reflectie aan te moedigen over ethiek en metho-des van de presentatie van cultureel erfgoed, net als respect voor diversiteit van interpretaties;b) processen voor verzoening in te stellen om even-wichtig om te gaan met situaties waar tegenstrij-dige waarden gehecht worden aan hetzelfde cultu-reel erfgoed door verschillende gemeenschappen; c) kennis van cultureel erfgoed te ontwik-kelen als een hulpbron om vreedzame co-existentie te faciliteren, door vertrouwen en wederzijds begrip te promoten met het oog op oplossing en preventie van conflicten; d) deze benaderingen te integreren in alle aspec-ten van levenslange educatie en training.
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d) het gebruik van materialen, technieken en vaardigheden 
die gebaseerd zijn op traditie te promoten en hun potentieel 
voor hedendaagse applicaties te exploreren;
e) werk van hoge kwaliteit te promoten door systemen van 
professionele kwalificatie en accreditatie voor individuen, 
ondernemingen en instituties.

FC 10 – Cultureel erfgoed en economische activiteit

Om volledig gebruik te maken van het potentieel van het cul-
tureel erfgoed als een factor in duurzame economische ont-
wikkeling neemt Vlaanderen zich voor:
a) het bewustzijn te stimuleren en het economisch potenti-
eel van cultureel erfgoed te gebruiken;
b) rekening te houden met het specifieke karakter en de be-
langen van cultureel erfgoed bij het uittekenen van econo-
misch beleid, en 
c) te verzekeren dat deze beleidsprogramma’s de integriteit 
van cultureel erfgoed respecteren zonder de inherente waar-
den in het gedrang te brengen.

FC 11 – De organisatie van publieke verantwoordelijkhe-
den voor cultureel erfgoed

In het management van het cultureel erfgoed neemt 
Vlaanderen zich voor:
a) een geïntegreerde en goed geïnformeerde aanpak door 
publieke autoriteiten in alle sectoren en op alle niveaus te 
promoten;
b) de wettelijke, financiële en professionele kaders te ont-
wikkelen, die gezamenlijke actie door openbare overheden, 
experts, eigenaars, investeerders, ondernemingen, niet-gou-
vernementele organisaties en de civiele maatschappij moge-
lijk maken;
c) innoverende manieren te ontwikkelen voor publieke overhe-
den om samen te werken met andere actoren;
d) initiatieven van vrijwilligers die de rollen van openbare 
overheden aanvullen te respecteren en aan te moedigen;
e) niet-gouvernementele organisaties die betrokken zijn bij 
erfgoedconservatie aan te moedigen om in het publieke be-
lang te handelen.

FC 12 – Toegang tot cultureel erfgoed en democratische 
participatie

Vlaanderen neemt zich voor:
a) iedereen aan te moedigen om deel te nemen aan:
- het proces van identificatie, studie, interpretatie, bescher-
ming, conservering en presentatie van cultureel erfgoed;
- de publieke reflectie en het debat over de opportuniteiten 
en uitdagingen die het cultureel erfgoed biedt;
b) de waarde, die door elke erfgoedgemeenschap wordt ge-
hecht aan het cultureel erfgoed waarmee zij zich identifi-
ceert, in overweging te nemen;
c) de rol van vrijwilligersorganisaties te erkennen, zowel 
als partners in activiteiten en als constructieve critici van 
cultureel-erfgoedbeleidsprogramma’s;
d) stappen te nemen om de toegang tot erfgoed te verbeteren, 
in het bijzonder voor jonge en minder bevoorrechte mensen, 
om zo de bewustwording te versterken van zijn waarde, van 
de nood om het in stand te houden en te preserveren en van 
de voordelen die eruit kunnen voortvloeien.

FC14: Cultureel erfgoed en de informatiemaatschappij

Vlaanderen neemt zich voor het gebruik van digitale techno-
logie te ontwikkelen om de toegang tot cultureel erfgoed en 
de voordelen die eruit voortvloeien te verhogen, door:
a) initiatieven aan te moedigen die de kwaliteit van de in-
houd versterken en de diversiteit van talen en culturen in de 
informatiemaatschappij proberen te verzekeren;
b) internationaal compatibele standaarden te ondersteunen 
voor de studie, conservatie, versterking en de veiligheid van 
cultureel erfgoed, terwijl onwettige handel in culturele eigen-
dommen bestreden wordt;
c) te zoeken naar manieren om obstakels weg te werken in 
verband met toegang tot informatie over cultureel erfgoed, 
in het bijzonder voor educatieve doeleinden, terwijl intellec-
tuele eigendomsrechten beschermd worden;
d) te erkennen dat de creatie van digitale inhoud gerelateerd 
aan erfgoed niet de conservatie van het bestaande erfgoed in 
het gedrang zou mogen brengen.

Meer informatie:
• Over de Kaderconventie van Faro: zie www.coe.int/en/web/

culture-and-heritage/faro-convention.
• Voor de European Heritage Strategy for the 21st Century en 

aanverwante documenten kan u terecht op www.coe.int/en/
web/culture-and-heritage/strategy-21. Zie verder www.coe.
int/en/web/culture-and-heritage/standards. Voor de andere 
Europese aanbevelingen en besluiten houden we u op de 
hoogte via de FARO-website en www.kunstenenerfgoed.be/
nl/beleid/europese-unie.

• Alle erfgoedconventies van UNESCO vindt u op www.
unesco.org. Een goede ingang voor Nederlandstalige in-
formatie over de UNESCO-conventies, aanbevelingen en 
programma’s zijn de websites van de Vlaamse UNESCO-
commissie: www.unesco.be/nl/vlaamse-commissie en   
https://www.unesco.nl/cultuur. 

Marc Jacobs is directeur van FARO en docent kritische erfgoedstudies aan de VUB.

FC 13 – Cultureel erfgoed en kennis

Vlaanderen neemt zich voor:

a) de inclusie van de cultureel-erfgoeddimensie te 

faciliteren op alle niveaus van het onderwijs, niet 

noodzakelijk als een onderwerp van studie op 

zichzelf, maar als een vruchtbare bron voor stu-

dies over andere onderwerpen;

b) de link te versterken tussen cultureel-erf-

goedopvoeding en beroepstraining; 

c) interdisciplinair onderzoek naar cultureel erf-

goed, erfgoedgemeenschappen, de omgeving en 

de onderlinge relaties tussen deze elementen aan 

te moedigen;

d) continue professionele training en de uitwisse-

ling van kennis en vaardigheden, zowel binnen als 

buiten het educatief systeem, aan te moedigen.
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