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Voorwoord
Voor u ligt het verslag dat het product is van mijn onderzoek, een onderzoek dat ik gedaan
heb als thesis ter afronding van mijn studie Landscape, Planning and Design met als
specialisatie Socio Spatial Analysis ofwel Sociaal Ruimtelijke Analyse. Het afronden van
mijn thesis betekent een nieuw begin.
Aan de rand van een nieuw begin is het wellicht een moment om in de achteruitkijkspiegel te
kijken. In mijn geval betekent dat terug kijkend op een lange weg die begon vanuit een
situatie met een chronische aandoening waar vijftien jaar geleden een einde aan kwam. Iets
dat onmogelijk leek, echter wat is onmogelijk als je op het VBO begint en tegen adviezen in
de Universiteit afrond.
Hetgeen waarvan ik dacht dat onmogelijk was is mogelijk gebleken niet in de laatste plaats
door de mensen om mij heen. Bij dezen wil ik daarom van de gelegenheid gebruik maken om
een aantal mensen te bedanken;
Uiteraard mijn begeleider Roel During voor de mogelijkheid, de kans die hij mij geboden
heeft en de wijze waarop hij mij met veel geduld begeleid heeft en vertrouwen heeft gegeven.
De mensen die ondanks hun drukke tijdschema’s tijd vrij hebben gemaakt voor een
openhartig interview en mij te voorzien van de nodige informatie.
Tevens wil ik bij dezen mijn zus bedanken vooral voor de rol die zij gespeelt heeft in de
overgang van MBO naar HBO. En natuurlijk mijn ouders die met veel vertrouwen, geloof,
zorg en liefde er alles aan gedaan hebben om de afgelopen jaren mogelijk te maken en te
komen waar ik ben.
Eveneens wil ik uiteraard vrienden en bekenden in het bijzonder Anna Booij en Marco van
Eenennaam bedanken voor alle steun en een geweldige periode in Wageningen.
Tot slot is deze opdracht voor mijn thesis door Roel During omschreven als een stevige noot
die moeilijk te kraken zal zijn. Moeilijk te kraken was hij zeker niet alleen in het begin maar
ook op het einde. Of ik hem daadwerkelijk gekraakt heb is natuurlijk te beoordelen aan u als
lezer. Niettemin had ik niet verwacht dat deze kei harde noot zou veranderen in een
muzieknoot die een nieuw begin inluidt.
Rest mij nog u als lezer veel leesplezier toe te wensen.

Samenvatting
In het project ‘Crossing the Lines’ hebben verschillende partners uit Nederland, België en
Engeland de handen in een geslagen voor het behoud en maatschappelijke implementatie van
vier monumenten die deel uitmaken van de verdedigingslinies uit het Napoleonistische
tijdperk. Het project representeert niet alleen de cultuurverschillen tussen Nederland, België
en Engeland maar ook de verschillen met betrekking tot de waardering en omgang met
cultureel erfgoed. Vanuit deze begin situatie is de volgende onderzoeksvraag geconstrueerd;
Wat is de institutionele cultuur van de erfgoedsector in Nederland, België en Engeland en
op welke wijze manifesteren deze zich in de opstelling en optreden richting de Ruimtelijke
Ordening?
Om inzicht te krijgen in de institutionele cultuur van erfgoed organisaties is gebruik gemaakt
van de systeemtheorie van Luhman. Vanuit de systeemtheorie van Luhmann stellen we de
erfgoedsector als een sociaal subsysteem van de maatschappij voor. We stellen hierbij dat het
subsysteem van de erfgoedsector wordt opgebouwd uit verschillende erfgoedorganisaties die
vanuit verschillende invalshoeken samen een discours vormen, dat beschreven kan worden als
het behoud van cultureel erfgoed.
Vanuit het perspectief van het sociaal constructivisme, gefundeerd door de systeemtheorie
van Luhmann worden de verschillende bouwstenen op elkaar gestapeld tot een begrijpelijk
systeem van de erfgoedorganisatie. Om dit systeem te kunnen onderzoeken wordt gebruik
gemaakt van de discours analyse. Bij het onderzoeken van de verschillende systemen richten
we ons op de voornaamste erfgoedorganisaties dit betekent voor Nederland de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten(RACM), voor België is gekozen
voor het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend goed
(RWO), voor Engeland de English Heritage. Vanuit het ‘insiders’ en ‘outsiders perspective’ is
tevens onderzoek gedaan naar de wijze waarop binnen het systeem op elkaar wordt
gereflecteerd en andere maatschappelijke subsystemen reflecteren op het cultureel erfgoed
systeem.
Binnen het onderzoek is gebleken dat de waarde en waardering van cultureel erfgoed in het
perspectief van de drie landen op verschillende wijze te typeren is. Het Nederlandse culturele
erfgoed kan worden getypeerd door ‘ontwikkeling als onderscheidend karakter’. De Belgische
cultuur kunnen we typeren ‘identiteit als onderscheid’ waarbij de distinctie Vlaanderen/
Wallonië een belangrijke rol speelt. Waar we spreken over Engeland dan wordt deze cultuur
vooral getypeerd door een sterk nationalisme waarmee Engeland zijn historisch ‘verhaal als
grootmacht’ positioneert.
De verschillende typeringen van cultureel erfgoed zijn terug te genereren naar de wijze
waarop de verschillende landen hun cultureel erfgoed conceptualiseren. De Vlamingen
profileren zich als Bourgondiërs en conceptualiseren hun cultureel erfgoed vooral vanuit het
samenzijn. Om hun Bourgondische cultuur te accentueren geven de Belgen vooral de
voorkeur aan extroverte architectuurstijlen. De Engelsen daarin tegen hechten veel waarde
aan het verhaal en de oude tradities die hun nationalistische cultuur en hun positionering als
grootmacht reflecteert. Cultureel erfgoed wordt hierbij vooral gebruikt als podia waar de
geschiedenis tot leven komt. In contrast van deze twee culturen staat de rationaliteit en
nuchterheid van de Nederlander die het cultureel erfgoed vooral representeert in het landschap
en verschillende innovatie.

1.

Inleiding
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1.1

Aanleiding

In een wereld waarin de toekomst onzeker is, bied slechts een vraag zekerheid. De vraag
‘waar kom je vandaan?’ geeft aan welke weg je hebt afgelegd, waar je bent en welke richting
je opgaat. De weg voor je blijft veranderen, maar de stappen die we achterlaten blijven gelijk.
Deze stappen zijn de stappen van de geschiedenis. Cultureel erfgoed geeft in deze zin de weg
aan die wij als maatschappij hebben afgelegd, waar wij staan en welke ontwikkelingen er
volgen. De overgebleven monumenten, archeologische vondsten en het cultuurlandschap
blijven als voetstappen in de modder bestaan. Deze voetstappen zijn het antwoord op de vraag
waar we vandaan komen.
Het belang van cultureel erfgoed staat in deze niet ter discussie. In een
samenwerkingsverband tussen Nederland, België en Engeland is gebleken dat alle drie de
landen waardering uitspreken voor het cultureel erfgoed. Echter de wijze waarop zij hiermee
omgaan is verschillend. In het project ‘Crossing the lines’ hebben drie partners uit de
verschillende landen de handen ineengeslagen voor het behoud en maatschappelijke
implementatie van vier monumenten die deel uitmaken van de verdedigingslinies uit het
Napoleonistische tijdperk. Het project representeert niet alleen de cultuurverschillen tussen
Nederland, België en Engeland maar ook de verschillen met betrekking tot de waardering en
omgang met cultureel erfgoed.
Al in de beginfase van het project werd de veerkracht van de partners op de proef gesteld. Met
de gemeente Utrecht als nieuwe lead-partner werd een doorstart gemaakt. Een succesvolle
doorstart die uiteindelijk stuitte op de verschillende culturen en bevoegdheden die aan de
onderhandelingstafel zaten. Terwijl de Belgische vertegenwoordigers bij het besteden van
budgetten beperkt werden, hadden de Engelse weinig moeite om budgetten te overschrijden
en geld dat niet aanwezig was te besteden. Voor Utrecht als lead-partner de taak dit in goede
banen te leiden en samen opzoek te gaan naar creatieve oplossingen.Ook de verschillende
institutionele culturen waaruit de visie op cultureel erfgoed geconstrueerd wordt leverde grote
verschillen op. In Utrecht moest in eerste instantie het bestemmingsplan gewijzigd worden en
moest opzoek worden gegaan naar nieuwe bestemmingen voor het fort, tevens word veel
aandacht besteed aan het behoud van de vleermuis. De Engelsen waren daarin tegen
gemakkelijker in de omgang hun objecten. De voornaamste eis is dat ieder object voor
iedereen toegankelijk is. Dat hiervoor een gedeelte van de binnenkant verbouwd moest
worden was geen probleem zolang de buitenkant maar ongeschonden blijft. De Belgische
partners hadden meer moeite om nieuwe bestemmingen als sportverenigingen buiten de deur
te houden en om een duurzame en breed georiënteerde invulling aan het fort te geven.Gesteld
kan worden dat de partners tegen (culturele)problemen aanliepen die gezamenlijk opgelost
diende te worden om over de INTERREG-subsidie te kunnen beschikken en de gestelde
doelen te behalen.
Vanuit de samenwerking tussen de drie landen is de aanleiding ontstaan voor een onderzoek
naar de institutionele cultuur van erfgoedorganisaties in Nederland, België en Engeland,
waarbij onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop cultuur betrekking heeft op de omgang
met cultureel erfgoed en hoe deze zich verhouden tot andere culturen en beleidsvelden.
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1.2

Probleemstelling

De maatschappij ontwikkeld zich tot een steeds complexer systeem dat niet meer in een
wereld te vangen is, maar slechts in termen van tegenstellingen waarin begrippen als
duurzaamheid, innovatie, intergraal en multi de richting aangeven. In de hectiek van de
tegenwoordige maatschappij wordt veel waarde gehecht aan de voetstappen uit het verleden.
De wijze waarop wij deze voetstappen interpreteren, waarderen en conceptualiseren is
cultuurafhankelijk. Een oorlogsmonument geeft in deze zin als voorbeeld de overwinning van
de één aan en het verlies van de ander. Dit betekent dat er door de één andere waarden wordt
gehecht aan een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis dan de ander. Dit resulteert in een
andere institutionalisering van cultureel erfgoed. Binnen het project ‘Crossing the lines’
waarin Nederland, België en Engeland samenwerkten is gebleken dat er niet alleen culturele
verschillen zijn maar ook verschillen in de wijze waarop om wordt gegaan met het cultureel
erfgoed. Vanuit dit gezamenlijke renovatie project is de interesse ontstaan voor de volgende
onderzoeksvraag;
Wat is de institutionele cultuur van de erfgoedsector in Nederland, België en Engeland en
op welke wijze manifesteren deze zich in de opstelling en optreden richting de Ruimtelijke
Ordening?
De onderzoeksvraag geeft aan dat er verschillen zijn in de wijze waarop Nederland, België en
Engeland omgaan met hun cultureel erfgoed en plaats geven binnen het bestuurlijke systeem.
Deze onderzoeksvraag zal worden ondersteund door de volgende deelvragen:

1.3



Op welke wijze is de culturele erfgoedsector binnen het bestuurlijke kader van de
drie verschillende landen geconstrueerd en gepositioneerd en hoe verhouden deze
zich tot elkaar?



Wat is de relatie tussen de generieke cultuur van het land en de institutionele
cultuur van de erfgoedorganisaties?



Wat is de conceptualisatie van de verschillende erfgoed organisaties ten aanzien
van erfgoed en hun eigen handelen?



Hoe verhoud de erfgoedsector zich ten aanzien van de Ruimtelijke Ordening?

Methode

Het onderzoek is er op gericht de institutionele cultuur van Nederland, België en Engeland te
onderzoeken als wel de wijze waarop cultureel erfgoed zich verhoud met andere
beleidsvelden zoals die van de ruimtelijke ordening. Hierbij kunnen we het onderzoeksobject
uit elkaar trekken namelijk de erfgoedsector van Nederland als mede die van België en
Engeland onafhankelijk bekeken en tegen elkaar afgezet in de context van de culturele
erfgoedsector. Daarnaast wordt er een tweede onderzoekslijn geconstrueerd die niet de
onderlinge nationale verschillen belicht maar de wijze waarop de sector van het erfgoed zich
verhoudt tot die van andere sectoren als die van de ruimtelijke ordening.
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Door de verschillende nationale erfgoedsectoren van elkaar los te koppelen en als sociaal
systeem te onderzoeken wordt een structurele kadering in het onderzoek aangebracht.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de systeemtheorie van Luhmann die onderbouwt wordt
door het sociaal constructivisme. Het sociaal constructivisme gaat er vanuit dat ieder zijn
eigen waarheid construeert.
Naast de systeemtheorie wordt binnen het onderzoek gebruik gemaakt van de
discoursanalyse. In deze wordt het onderzoeksmateriaal in de vorm van het gesproken en
geschreven woord geanalyseerd om een beeld te construeren van de verschillende systemen
om hierbij een vergelijking te maken.
Aan de hand van een casestudy in de vorm van ‘Crossing the lines’ waarin de Nederland,
België en Engeland samen werken worden de verschillen tussen de drie landen belicht.
1.4

Leeswijzer

Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. Na onder andere de aanleiding en de gestelde
onderzoeksvragen volgt het theoretische kader dat in hoofdstuk 2 beschreven wordt. Het
theoretisch kader is als volgt opgebouwd. Aan de hand van paragraaf 2.1 de cultuur en
paragraaf 2.2 de organisatie cultuur wordt toegeschreven naar de institutionele cultuur die in
2.3 aanbod komt. Om de institutionele cultuur te kunnen onderzoeken wordt gebruik gemaakt
van de systeemtheorie van Luhmann die in paragraaf 2.4 aanbod komt. De daarop volgende
paragraaf 2.5 geeft een distinctie tussen de observatie en het cultureel perspectief weer.
Paragraaf 2.6 omsluit vervolgens de conclusie.
In hoofdstuk 3 wordt het methodologisch kader weergegeven. Het methodologisch kader is
onder andere opgebouwd uit paragraaf 3.1 de discourse analyse die beschreven wordt als de
methode voor het onderzoek. In paragraaf 3.2 wordt de wijze beschreven waarop het
onderzoeksmateriaal is verkregen. Ter onderbouwing van het onderzoek is een casestudie
gedaan naar het project ‘Crossing the lines’ welke in paragraaf 3.3 beschreven wordt. In
paragraaf 3.4 worden de verschillende thema’s met betrekking tot de institutionele cultuur in
theorie beschreven. Hoofdstuk 4 representeert in aansluiting op hoofdstuk 3 de
onderzoeksresultaten weer die aan de hand van de volgende thema’s beschreven wordt. Als
eerste wordt de positionering van de culturele erfgoedsector beschreven. Op deze wijze wordt
een beginsituatie neergezet waarvandaan verder wordt gegaan in de thema’s het theoretische
beschermingskader, de archeologie en het thema erfgoed en samenleving. De stedelijke
ontwikkeling in de verschillende landen wordt beschreven in paragraaf 4.5. In paragraaf
bottum up/ topdown wordt ingegaan op de wijze waarop de overheid aanstuurt en waar de
verschillende machten en krachten liggen. Cultuur, erfgoedcultuur en verschillen worden
vervolgens samengebracht in paragraaf 4.7. In 4.8 wordt de relatie tussen erfgoedsector en de
ruimtelijke ordening beschreven.
De interpretatieve analyse wordt gevormd door hoofdstuk 5 waarbij in paragraaf 5.1 aan de
hand van de reflecterende thema’s op zoek wordt gegaan naar de institutionele cultuur van
erfgoedorganisaties.
Het einde van dit verslag wordt afgesloten met hoofdstuk 6 waarin de conclusie gepresenteerd
wordt. In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op de reflectie van het methodologisch kader en in
paragraaf 6.2 worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolg onderzoek.

8

2.

Cultuur en cultuur theorie

“Een vis merkt pas wat water is, als
hij eenmaal op het droge ligt. Cultuur
betekent voor de mensen wat water
voor een vis betekent” (Trompenaars &
Hampden-Turner,2003).
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2.1

Cultuur

Wanneer we water willen definiëren, kunnen we dit doen aan de hand van een scheikundige
formule. Cultuur laat zich echter minder makkelijk definiëren. “Culture is not a static ‘thing’
but something which everyone is constantly creating, affirming and expressing” (Douglas,
1985). Als we cultuur willen onderzoeken, moeten we voorkomen dat we ten onder gaan en in
een vage zoektocht naar ‘de werkelijkheid’. Mensen gaan in de omgang met de werkelijkheid
af op de interpretatie ervan in en door de (sub)cultuur waar zij deel van uitmaken. Anderen
bepalen in belangrijke mate, hoe wij de werkelijkheid ervaren en hoe wij ons zelf zien,
waarbij mensen steeds uit zijn op het bewaken en verstevigen van hun eigen identiteit
(Simons, 2000). “Only when there is ‘an other’ can you know who you are” (Hall, 1991).
Wanneer twee culturen elkaar ontmoeten, begint daarom niet alleen het aftasten van de andere
cultuur, maar ook het opzoeken van de grenzen van de eigen cultuur.
Er bestaat geen eenduidige definiëring van ‘cultuur’. Op de vraag ‘wat verstaat u onder
cultuur?’, zal zelden hetzelfde antwoord worden gegeven. Wanneer we toch opzoek willen
naar de betekenis van het begrip ‘cultuur’, stuiten we al gauw op de betekenis die is afgeleid
vanuit het Latijn, waarin cultuur ‘het bewerken van de grond’ betekent. Uitdrukkingen als ‘in
cultuur brengen’ en ‘cultiveren’ geven eveneens een bewerking aan die door menselijk
handelen is geschied (Hoeksema en Werf, 1999). In de ‘sociologie’ en de ‘antropologie’
wordt er in de definitie van cultuur niet verwezen naar materiële zaken, maar wordt cultuur
gebruikt als trefwoord voor alle patronen van denken, voelen en handelen. In ‘Sociologie voor
de praktijk’ geven Hoeksema en van der Werf de volgende definiëring van cultuur:
“Cultuur wordt beschouwd als een mentaal collectief van een bepaalde groep of categorie
mensen welke in meerdere of mindere mate wordt gedeeld door mensen die leven of leefde in
dezelfde sociale omgeving als waar de betreffende cultuur verworven is en welke de
verschillende groepen of categorie mensen van elkaar onderscheiden” (Hoeksema en Werf,
1999).
Het gaat om het geheel van voorstellingen, opvattingen en kennis. Waarden en normen die
mensen als lid van een samenleving overdragen en verwerven door leerprocessen. Het zijn de
resultaten van ervaringen die mensen en hun voorouders in een bepaald gebied hebben
gegenereerd door te (over)leven in dat gebied. De ervaringen van een nat en waterrijk gebied
als dat van Nederland zijn heel anders dan de ervaringen in de droogte van de Sahara of de
kou van Siberië. Deze ervaringen komen tot uiting in de allerdaagse dingen als het groeten
van mensen, eten, manier van praten, het wel of niet tonen van gevoelens, het bewaren van
een zekere fysieke afstand tot anderen, het verzorgen van je lichaam etc. Cultuur bestrijkt de
fundamentele menselijke processen.
Om beeld te krijgen van het functioneren van een cultuur wordt er met regelmaat gebruik
gemaakt van het ‘ui-diagram’ (figuur 2.1), welke de verschillende gelaagdheden van cultuur
inzichtelijk maken. In de basis onderscheidt het diagram twee lagen namelijk: de ‘expliciete’
en de ‘impliciete’ lagen.
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2.1.1 Expliciete lagen
De ‘expliciete’ lagen zijn de waarneembare uitingen van een cultuur. Het zijn de ‘artefacten’
en producten zoals monumenten, kunst, klederdracht, taal (ook vakjargon) en voedsel.
Cultuur wordt ook geuit aan de hand van symbolen als vlaggen, tekens en logo’s. Iedere
cultuur kent ook helden, mensen die door hun status of talent symbool staan als het
gedragsmodel van een cultuur. Deze helden
Artefacten en producten
kunnen
mensen
zijn
als
popsterren,
Symbolen
zakenmensen of politici, maar het kunnen ook
Helden
reeds overleden personen zijn als Michiel de
Rituelen
Ruyter of Anne Frank. Zelfs fictieve personen
Normen en waarden
als stripfiguren of filmhelden kunnen fungeren
als de helden van een cultuur.
Impliciete
Het eren van deze helden, zoals het aanbidden
van goden is een vorm van ritualisering die
behoort tot culturele uitingen. Het zijn de
collectieve activiteiten die sociaal van belang
zijn, maar technisch gezien overbodig.
De ‘artefacten’ en producten, symbolen, helden
en rituelen geven uiting aan de cultuur,
vooroordelen worden vaak gevormd op basis
van deze uitingen die sterk aan verandering
onderhevig zijn.

basisaannamen

Expliciet

Figuur 2.1: UI-diagram van cultuur naar Hostede &
Hostede (2007) en Trompenaars en Hampden-Turner
(2003)

2.1.2 Impliciete lagen
Wanneer we vragen waar de ‘expliciete’ cultuuruitingen vandaan komen en welke oorzaken
deze uitingen hebben, dan dringen we door in de ‘impliciete’ gelaagdheid van de cultuur: de
kern. Hierin liggen de gezamenlijke ideeën van een groep verborgen over wat juist is en wat
niet. Ofwel: de normen, welke formeel vastliggen in de wetgeving en informeel in de sociale
controle. Het verschil tussen goed en kwaad ligt vast in de waarden van een cultuur en geeft
aan wat door de cultuur als wenselijk wordt beschouwd. De normen en waarden zijn samen
bepalend voor de stabiliteit van een cultuur. Als de normen de waarden weerspiegelen dan
kunnen we spreken van een stabiel evenwichtige cultuur.
Nog dieper in de gelaagdheid van een cultuur liggen de aannames over het bestaan. Om
antwoord te geven op fundamentele cultuurverschillen ten aanzien van de waarden, moeten
we beginnen bij de kern van het bestaan. De belangrijkste waarde is overleven: de
voortdurende strijd van de beschaving tegen de natuur, de bedreigingen vanuit de
leefomgeving.
Nederlanders vechten tegen het water, de Zwitsers tegen bergen en lawines, in Afrika tegen
de droogte en in Siberië tegen de kou. In al deze gebieden proberen mensen op eigen wijze te
overleven met de ontberingen van een gebied, door te zoeken naar oplossingen. De
oplossingen die worden gevonden om te overleven, worden gewoontes, waarvan we ons niet
meer bewustzijn. Hierdoor gaan de gewoontes deel uitmaken van het systeem van
fundamentele aannames van een cultuur.
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Kinderen en immigranten moeten de ervaringen, de bepaalde cultuur, ook weer aanleren
(enculturatie) (Hoeksema en Werf, 1999). Omdat de situatie in een gebied, de omgeving, aan
verandering onderhevig is, door bijvoorbeeld klimaatveranderingen of door menselijk
handelen, worden ook ervaringen anders. Deze veranderingen hebben invloed in de
verandering van cultuur. Cultuur is dan ook niet aangeboren of ligt niet vast in de genen, maar
wordt overgedragen en is aan verandering onderhevig.
In de omgang met de werkelijkheid, gaan mensen af op de interpretatie ervan die in en door
de cultuur of subcultuur, waar zij deel vanuit maken, wordt opgemaakt. Dit betekent dat de
werkelijkheid op subjectieve wijze vanuit de achtergrond van de eigen cultuur wordt
gevormd. Wanneer we onderzoek doen naar verschillende culturen, zal de beeldvorming dus
worden beïnvloed door de eigen cultuur. In contradictie hiervan, kunnen we tevens stellen dat
we alleen onderzoek kunnen doen naar de eigen cultuur aan de hand van andere culturen.
Bij de presentatie van het rapport Identificatie met Nederland van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid op 24 september 2007, sprak prinses Máxima de volgende woorden:
“Nederland is een koekje bij de thee”.
Door de komst van Maxima naar Nederland, neemt prinses Máxima deel aan het proces van
‘enculturatie’. In het eigen maken van de Nederlandse cultuur, komt zij verschillen tussen de
Nederlandse en de Argentijnse cultuur tegen. Blijkbaar kent Argentinië een andere gewoonte,
of ritueel als het gaat om thee met koekjes te serveren. Ze spreekt hierbij dus niet alleen over
de Nederlandse cultuur, maar ook over die van de Argentijnse. Het voorbeeld van een koekje
bij de thee maakt deel uit van de ‘expliciete’ lagen van de cultuur. Wanneer we proberen te
achterhalen, waar deze vorm van cultuuruiting vandaan komt dringen we in de ‘impliciete’
gelaagdheid van cultuur en komen we terecht bij waardes als zuinigheid (één koekje is
genoeg), pragmatisering (een koekje uit de trommel pakken en dan de trommel weer dicht
doen, anders worden de koekjes oud) of nuchterheid (een koekje als norm, want als je je
hoofd boven het maaiveld steekt wordt het afgemaaid). Onze beeldvorming wordt hoe dan
ook beïnvloed door onze eigen cultuur en dat van anderen. Waarbij we moeten stellen dat er
een blinde vlek ontstaat als we onze eigen cultuur willen observeren. Zonder andere
referentialiteit is het niet mogelijk om de eigen cultuur te observeren. Doordat Máxima
afkomstig is uit Argentinië en die cultuur met zich mee draagt kan zij vanuit de positie als
buitenstaander onze Nederlandse cultuur observeren.
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2.2

Organisatie cultuur

In de definiëring van cultuur hebben we het over een mentaal collectief van een bepaalde
groep of categorie mensen die dezelfde sociale omgeving delen. We kunnen stellen dat een
organisatie een sociale omgeving vormt, waarin een bepaalde groep of categorie mensen met
elkaar interacteren om een bepaald doel te bereiken. Zo zorgen agenten voor meer veiligheid
op straat, verpleegkundigen voor een betere gezondheidszorg en een supermarkt moet winst
maken door verkoop van producten voor levensonderhoud.
Organisatiecultuur is in deze zin de resultant van dagelijkse interactie tussen leden van de
organisatie en de omgeving van de organisatie. ‘Organisation culture is the emergent result of
the continuing negotiations about values, meanings and proprieties between the members of
that organisation and with its environment (Seel, 2000).
Ofwel organisatiecultuur is: ‘de collectieve mentale programmering die de leden van de ene
organisatie onderscheidt van die van een andere’ (Loo, 2007).
De cultuur van een organisatie bepaalt op welke wijze de organisatie omgaat met zijn
werknemers, de klanten en de leveranciers (Loo et al, 2007).
Over het algemeen worden er aan een organisatiecultuur twee functies toegeschreven.
Namelijk: ‘standaardisering’ en ‘onzekerheidsreductie’. Een homogene, consistente en veel
omvattende organisatiecultuur optimaliseert onderlinge communicatie, waardoor binnen de
organisatie elkaar met een half woord wordt verstaan. Dit betekent dat er niet iedere keer tijd
en energie gestoken dient te worden in het met elkaar tot overeenstemming komen over de
situatie, waarin gezamenlijk wordt gehandeld (Markensteijn, 2008). We spreken dan over een
hoge mate van ‘institutionalisering’.
Cultuur is de bindende kracht van een organisatie. Als cultuur betekent, wat water voor een
vis betekent, dan merken we op dat de vis bij veranderingen in organisaties vaak op het
drogen komt te liggen. Veel organisatieveranderingen stranden op de diep gewortelde
organisatiecultuur, waarin de gedeelde waarden en normen van een organisatie zijn
geïnstitutionaliseerd. Daarom kan het onderwerp ‘organisatiecultuur’ rekenen op brede
interesses vanuit de bedrijfskunde.
Vanuit de bedrijfskunde wordt organisatiecultuur gezien als iets dat beïnvloedbaar is en dat
zich ontwikkelt aan de hand van vier samenhangende elementen, namelijk:
1. De personele samenstelling van de organisatie en de specifieke culturele
bagage die deze personen in de organisatie meebrengen.
2. De interactieprocessen die zich binnen de organisatie afspelen.
3. De specifieke doelstelling/branche
organisatiestructuur.

van

de

organisatie

en

haar

4. De plaats van de organisatie in een bredere maatschappelijk context.
Deze vier elementen worden verder uitgewerkt in het ‘Cultural web’ (Figuur 2.2:
Cuturalweb). Hierin hangen zes elementen in samenhang met elkaar als kroonbladeren, rond
het paradigmatische midden liggen. Het ‘paradigma’ is: “the set of core beliefs which result
from the multiplicity of conversations and which maintains the unity of the culture”
(Seel,2000). De zes elementen die zijn uitgewerkt:
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1. Verhalen (Stories and Myths); de verhalen die
werknemers vertellen over het bedrijf en de
omgeving van het bedrijf, vertelt veel over de
waarden, waaraan zij belang hechten.
2. Symbolen (Symbols); deze krijgen met name
uiting in de representatie van het bedrijf. Denk
aan de huisstijl met een logo, of de wijze waarop
mensen zich kleden, bijv. formeel of informee,l
of er wordt collectief dezelfde bedrijfskleding
gedragen.
3. Machtstructuur (Power Structures); de wijze
waarop de macht binnen het bedrijf is
gepositioneerd. Dit kan gelden voor een
leidinggevende, eigenaar of directie of
managementteam. Wie zet de lijnen uit, neemt
beslissingen over strategie en transacties.

Stories &
myths
Rituals &
Routines

Symbols
The Paradigm
Power
structures

Controlsystems
Organisation
structures

Figuur 2.2: Culturalweb, (Seel,2000)

4. Organisatie Structuur (Organization Structure);
deze identificeert zich niet alleen met de formele
structuur van de organisatie, maar ook met de
ongeschreven regels waarin machtsstructuren
vastliggen.
5. Controle Systeem (Control Systems); hierbij
gaat het om de wijze waarop de organisatie wordt
bestuurd. De wijze waarop systemen als
financiële systemen en kwaliteit systemen
functioneren.
6. Rituelen en Routines (Rituals and Routines); het
dagelijks functioneren van mensen en hun gedrag,
dat bepaalt wat er moet gebeuren in verschillende
situaties en wat gewaardeerd wordt door het
management.
De wijze waarop cultuur binnen een organisatie tot stand komt en de manier waarop deze
beïnvloedbaar is, geeft inzicht in de wijze waarop cultuurveranderingen plaatsvinden (Loo,
2007). De zes elementen reflecteren op hoe de cultuur van een organisatie is opgebouwd. De
organisatiecultuur wordt bepaald door de waarden, waaraan de leiders van de organisatie zich
hechten. De waarden van de leiders worden de praktijken van de medewerkers. Hofstede stelt
dat cultuurverschillen tussen landen tot uitdrukking komen in de waarden en tussen
organisaties vooral in “de gedeelde beleving van de dagelijkse praktijken” (Hofstede,2007).
Hofstede zegt ook dat de organisatiecultuur niet zomaar over de grenzen vermenigvuldigbaar
is, maar dat hierbij rekening gehouden dient te worden met nationale cultuurverschillen. We
zien dan ook dat er in multinationale bedrijven regelmatig een klassieke fout wordt gemaakt:
de bedrijfsvoering in een andere omgeving (nationaliteit) voort zetten tegen de achtergrond
van de eigen cultuur. Regelmatig lopen deze bedrijven tegen de cultuurverschillen aan, waarin
andere waardes verborgen liggen. De sterke prestatiegerichte Amerikaanse cultuur past
bijvoorbeeld niet in de hechte familiecultuur van de Italianen. Om inzicht te krijgen in de
verschillen van (nationale)culturen definieert Hofstede ‘fundamentele waardedimensies’,
waarbij hij waarden definieert als collectieve neigingen om een bepaalde gang van zaken
boven een ander te verkiezen. Hierbij onderscheid hij vijf verschillende dimensies:
14

1. Machtsafstand. De wijze waarop wordt omgegaan met ongelijkheden. De mate
van machtsafstand wordt afgeleid uit relatieve waardering van maatschappelijke
ongelijkheid en hiërarchie.
2. Individualisatie tegenover collectivisme. De mate waarin leden vanaf hun
geboorte binnen de cultuur worden opgenomen die in hechte verbanden die hen in
ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit bescherming biedt.
3. Masculiniteit tegenover femininiteit. De mate waarin gehecht wordt aan de
sociale en traditionele kwaliteiten van man en vrouw. De wijze waarop sekserollen
in een cultuur worden gescheiden. De mannelijke waarden zijn onder meer:
assertiviteit, dominantie en ambitie. Tegenover de waarden van de vrouw
namelijk: bescheidenheid, dienstbaarheid en solidariteit.
4. Onzekerheidsvermijding. De mate waar in de cultuur wordt omgegaan met
dreiging van onzekere en onbekende situaties, maar ook aan de waarde die gehecht
wordt aan regelgeving, formele procedures en rituelen.
5. Lange tegenover korte termijngerichtheid. De mate waarin leden van een
cultuur bereid zijn tot opoffering op korte termijn omwille van beloning op langer
termijn.
Met behulp van deze vijf dimensies, onderscheidt Hofstede de verschillen in (nationale)
culturen. De nationale cultuur van een natie, staat of samenleving: wordt beschouwd als de
‘macrocultuur’. Binnen de ‘macrocultuur’ worden de ‘microculturen’onderscheiden, zoals wij
die kennen in de multiculturele samenleving. Elke nationale cultuur heeft bepaalde algemene
waarden, symbolen en ideologieën die tot op zekere hoogte door de ‘microculturen’ wordt
gedeeld. Deze verschillende groepen kunnen echter met hun ‘microculturen’ de algemene
nationale waarden op andere wijze interpreteren of anders beleven (Dialektopoulos,2003). In
de context van de microcultuur kunnen we de cultuur van een organisatie plaatsen als
organisatiecultuur, waarbij we moeten opmerken dat de organisatiecultuur het product is van
de macrocultuur. Dit betekent dat de algemene waarden die vanuit de macrocultuur
ontwikkeld zijn, ook binnen de microcultuur als een organisatiecultuur gedragen en gedeeld
wordt.
Het ‘culturalweb’ van Johnson en de vijf dimensies van Hofstede repliceren dat cultuur is
opgebouwd uit verschillende componenten en dat die componenten op nationaal niveau
verschillen in waardes. De wijze waarop Johnson en Hofstede de (organisatie)cultuur
benaderen is sterk positivistisch. Deze benadering bepleit dat aan de hand van de dimensies
de absolute waarheid wordt gevonden. Hierbij moet worden opgemerkt dat het karakter van
de dimensies sterk zelfreferentieel is. Wanneer we onderzoek doen naar een cultuur aan de
hand van het ‘culturalweb’ en de vijf dimensies zullen we telkens met dezelfde referentialiteit,
dezelfde onderzoeksresultaten vinden. Door de positivistische benadering op dit punt te
verlaten, wordt niet naar de absolute waarheid gezocht, maar naar de constructie van
waarheden.
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2.3

Institutionele cultuur

Onze cultuur ligt ten grondslag van ons handelen, wanneer bepaalde handelingen vaker
voorkomen en op dezelfde wijze worden uitgevoerd kunnen we spreken van een institutie.
We spreken van een institutie als bijvoorbeeld een lesgroep op een school voor het eerst rond
de tafel komt en de plaatsen op ‘willekeurige’ wijze worden ingenomen. Na een aantal
bijeenkomsten heeft ieder onafgesproken een ‘vaste’ zitplaats. Dit is iets wat je in vele
regelmatige bijeenkomsten ziet. Het verdelen van de plaatsen is dan geïnstitutionaliseerd. Het
is een institutie geworden, een gestandaardiseerd patroon van denken en doen in bepaalde
situatie ofwel een collectief bepaald gedragspatroon, een geijkte procedure waarlangs men
bepaalde dingen in een samenleving of groepering hoort te doen. (Hoeksema en Werf,1999)
“Dankzij de institutionalisering worden de interactie- en communicatieprocessen tussen
mensen gestabiliseerd tot min of meer duurzame sociale betrekkingen en verhoudingen. Er
komt een door de interacterende partijen als min of meer autonoom ondervonden
cultuurpatroon tot stand, dat als het ware het ‘cement’ van de sociale structuur vormt” (Van
Doorn en Lammers 1976)
Een institutie kan voor meer of minder mensen gelden, voor een bepaalde groep, of voor een
hele samenleving. Veel menselijk gedrag is langs gebaande wegen geleid. Wanneer een man
en een vrouw een relatie krijgen liggen daar allerlei instituties voor klaar zoals een huwelijk
of samenwonend. Deze vormen hoeven niet meer verzonnen te worden wanneer we onze
kinderen bijvoorbeeld willen leren lezen en schrijven dan bestaat daarvoor onderwijs.
Voorbeelden van institutionalisering zijn overal terug te vinden. Wanneer bijvoorbeeld in een
garage gesproken wordt over nummer 10 dan wordt er waarschijnlijk verwezen naar
steeksleutel nummer 10 die iemand nodig heeft ter reparatie van een auto. Ook onze nationale
cultuur kent instituties als bijvoorbeeld de drie kussen bij het begroeten van een persoon.
Een institutie is dus een algemeen aanvaarde gedragsvorm. Deze instituties zijn van groot
belang voor het functioneren van een samenleving. Gedrag van mensen zou zonder hen
onvoorspelbaar zijn. Mensen moeten in zekere mate op het gedrag van andere kunnen
participeren om samenleven mogelijk te maken.
Wanneer we spreken over de institutionele cultuur zoals die van de ‘erfgoedsector’ dan
hebben we het over de wijze waarop binnen de sector wordt omgegaan met het cultureel
erfgoed. We kunnen hierbij spreken over betekenisconcepten. Er zijn verschillende
betekenisconcepten mogelijk die dienen als overlevingsstrategieën binnen verschillende
discoursen. ‘A discourse is ‘a body of ideas, concepts and beliefs which become established
as knowledge or as an accepted worldview. These ideas become a powerful framework for
understanding and action in social life’ (Assche and Jacobs,2002). De gezamenlijke
betekenisconcepten die door verschillende instituties binnen de erfgoedsector worden
gevormd, vormen gezamenlijk het discours van de erfgoedsector in zijn geheel. Het discours
van de erfgoed sector zou beschreven kunnen worden als het discours ter behoud van
cultureel erfgoed. Dit betekent dat de dagelijkse praktijken binnen het systeem van de
culturele erfgoedsector bestaan uit het behoud van culturele erfgoedwaarden. De wijze
waarop dit geïnterpreteerd wordt en uitwerking vind is afhankelijk van de context waarin
gehandeld wordt. De betekenis die wordt verleend aan de betekenisconcepten wordt in deze
geconstrueerd door het kader van het systeem waarin wordt geparticipeerd en de wijze waarop
het discours in het systeem is geïnstitutionaliseerd met de daarbij behorende cultuur en
culturele achtergronden.
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2.4

Erfgoedsector als (sub)systeem

De erfgoedsector bestaat uit verschillende organisaties die zich inzetten voor het behoud van
cultureel erfgoed. De organisaties functioneren allemaal afzonderlijk van elkaar en hebben
zich gespecialiseerd in verschillende onderwerpen van de erfgoedsector. Binnen de
erfgoedsector kunnen we onder meer onderscheid maken in tijdsepisodes, vooroorlogs of
naoorlogs, land of water, stedelijk of landelijk en ondergronds of bovengronds. In grote
organisaties worden meerdere onderdelen van de erfgoedsector bij elkaar gebracht in
afdelingen als archeologie, maritiem erfgoed, monumentzorg of agrarisch erfgoed. Te samen
vormen de verschillende disciplines, afdelingen, organisaties de erfgoedsector waarbij
doormiddel van interactie met elkaar een compleet systeem wordt gevormd wat we kunnen
benoemen als het systeem van de erfgoedsector.
We kunnen hierbij verwijzen naar Luhmann en zijn systeemtheorie. Luhmann schetst in deze
theorie de maatschappij als een sociaal systeem dat is opgebouwd/ geconstrueerd uit
verschillende subsystemen. Een van de subsystemen waaruit de maatschappij als systeem is
opgebouwd is het subsysteem de erfgoedsector, welke is opgebouwd uit verschillende
erfgoedorganisaties die samen een discours construeren. Sociale systemen zo schetst
Luhmann houden zichzelf in stand door permanente interne communicatie, door het continue
scheppen van eigen elementen, door permanente interactie met een buitenwereld ofwel de
omgeving (Assche,2006).
In zijn systeemtheorie gaat Luhmann uit van elementen die elkaar in tijd opvolgen. De
elementen worden geconstrueerd door communicaties (Sels,1996). In dezelfde theorie
beschouwd Luhmann deze communicaties als een operatie van ‘onderscheiden-enaanduiden’; ‘Communicatie is in zijn theorie namelijk een operatie die slechts mogelijk is op
basis van specifiek onderscheid van informatie, mededeling en verstaan’ (Breackman,1996).
Communicaties gaan steeds over iets en niet over iets anders (Breackman,1996).
Communicaties vormen in deze zin de bouwstenen van sociale systemen: ‘sociale systemen
zijn communicatiesystemen, die zich (re)construeren door het (re)produceren van
communicaties door communicaties’(Breackman,1996) In deze redenatie noemt Luhmann
sociale systemen autopoietisch: ze produceren de elementen (communicaties) waaruit ze
bestaan middels de elementen (communicaties) waaruit ze bestaan (Sels,1996)
Deze zelforganisatie wordt gerealiseerd doordat sociale systemen operationeel gesloten zijn
en tegelijkertijd informationeel en materieel open. Er is dus wel interactie met de omgeving,
maar de wijze waarop het systeem hiermee omgaat wordt bepaald door de eigen organisatie,
die daarmee steeds opnieuw geproduceerd wordt (Meer, 1998). Elke interactie van het
systeem is gebaseerd op interpretatie van de buitenwereld die in het systeem zijn gemaakt, uit
de systeem eigen elementen (Assche,2006). Hiermee is de verwerking van deze interactie niet
alleen zelfreferentieel maar is zij ook sterk gebonden aan de cultuur die binnen het systeem
wordt gedeeld.
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Wanneer we de erfgoedsector beschouwen als een sociaal systeem, kunnen we stellen dat dit
sociale systeem wordt opgebouwd uit verschillende erfgoed organisaties welke eveneens als
sociaal autopoietische systemen beschouwd kunnen worden, die elementen waaruit ze bestaan
produceren middels elementen waaruit ze bestaan. Deze elementen bestaan uit beslissingen.
Organisaties zijn dus systemen die uit beslissingen bestaan en die de beslissingen waaruit ze
bestaan, zelf produceren uit beslissingen waaruit ze bestaan. Echter moeten organisaties ook
deze beslissingen inhoudelijk bepalen waarbij zij zich laten beïnvloeden door de input van de
omgeving. Dit is wat autopoietische systemen kenmerkt; autopoietische systemen worden
geprikkeld door de input van de omgeving maar bepalen zelf welke input het systeem kan
binnendringen en hoe deze wordt verwerkt (Sels,1996).
‘Verstoring of prikkels worden namelijk door het autopoietisch systeem zelfreferentieel
geconstrueerd, de reactie daarop wordt bepaald door reconstructie, niet door de verstoring als
zodanig’ (Sels,1996). De markt (omgeving) legt haar wet op. De organisatie (systeem) past
zich aan. Zij die echter slechts op basis van institutionele transformaties of marktevoluties
menen te kunnen voorspellen hoe onze ondernemingen er (zullen) uitzien, bedrijven een
misleidende vorm van wetenschap (Sels,1996).
We kunnen dus stellen dat een organisatie kan worden beschouwd als een sociaal
autopoietisch systeem dat door zijn geslotenheid zijn eigen cultuur construeert.
2.5

Observatie en cultureel perspectief

Mensen construeren hun eigen werkelijkheden door interactie tussen mensen en gebonden
(sub)culturen door te reflecteren op de ervaringen die we in onze wereld vanuit onze
(sub)cultuur opdoen. De betekenissen die mensen verlenen aan deze werkelijkheden worden
verleend aan de impulsen waarmee zij hun omgeving tot een consistente, begrijpelijke
werkelijkheid construeren. We spreken hierbij in termen van betekenis-constructieprocessen
welke behoort bij de stroming van het sociaal constructivisme. In de meest uitgesproken vorm
beschouwt deze stroming de wetenschap als niets meer dan een vorm van interactie tussen
wetenschappers, waarin het objectieve feit weinig tot geen rol speelt (Natuurlijkleren.net)
‘Scientists, and not just science, construct facts’ (Sismondo, 2007). Het sociaal
constructivisme gaat er vanuit dat mensen hun (sociale) werkelijkheid construeren door
interactie met elkaar (Simons,2000). De sociale werkelijkheid wordt geconstrueerd vanuit
sociale structuren en instituties welke bestaan door de gedragingen van de mens welke
handelt naar het bestaan ervan, waardoor deze bestaat en uitwerking vindt (Sismondo, 2007).
Hierbij spreekt het sociaal constructivisme vanuit de redernatie dat er niet een absolute
werkelijkheid is maar dat er meerderen of velen naast elkaar functioneren (Simons,2000).
Hiermee staat het sociaal constructivisme haaks op het logisch positivisme (of empirisme)
welke uitgaat van een visie op de werkelijkheid die wordt geconstrueerd door te kennen
feiten, die komen tot de objectieve waarheid. Deze objectieve waarheid wordt door het sociaal
constructivisme in twijfel getrokken immers wordt de werkelijkheid geconstrueerd door
interactie van mensen met elkaar, die vanuit een bepaalde sociaal cultureel systeem handelen
en dus is de constructie van de werkelijkheid een subjectieve waarneming.
De observatie die prinses Máxima stelde ‘Nederland is een koekje bij de thee’ deed zij vanuit
de achtergrond van haar eigen cultuur, zij observeerde hierbij een van de
geïnstitutionaliseerde handelingen uit de expliciete cultuurlaag van de Nederlandse cultuur.
De mensen binnen de bepaalde cultuur van het sociale systeem kunnen deze observatie niet
observeren op basis van het feit dat zij de operatie niet kunnen onderscheiden. Het observeren
van iets is slechts mogelijk op grond van het hanteren van onderscheid. Het onderscheid
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vormt de onvermijdelijke blinde vlek van de observatie. Het maakt de observatie mogelijk en
is dus zelf in deze hoedanigheid voor de observator niet observeerbaar. Luhmann: ‘Het in de
observatie operatief gehanteerde, maar niet observeerbare onderscheid is de blinde vlek van
de observator’. Het onderscheid bepaalt in deze zin niet alleen wat de observator niet ziet
maar ook wat deze wel ziet. Wie anders onderscheid ziet een andere realiteit: ‘Uitgerekend
daarom is al wat voor een observator realiteit is, realiteit, dankzij de eenheid van het
onderscheid dat hij hanteert, en bijgevolgde constructie’. Elke referentie, zij het naar het
(observerende) systeem, zij het naar zijn omgeving, is een construct van de observatie zelf.
Omdat een volgende observatie in staat zou kunnen zijn om het onderscheid te onderscheiden
waarmee de geobserveerde observatie opereert, moet de tweede orde-observatie wel een ander
onderscheid hanteren dan de geobserveerde observatie (Breackman,1996).
Door een distinctie te maken in observatie binnen het sociale systeem en observatie buiten het
sociale systeem brengen we meerdere ordes in observatie aan waardoor de Lumanniaanse
blinde vlek wordt beperkt. De distinctie die we hierbij willen aanbrengen is het verschil in
perspectief onderscheid namelijk dat van de ‘insiders perspective’ en het ‘outsiders
perspective’. Met andere woorden als we een sociaal systeem willen onderzoeken als
bijvoorbeeld het subsysteem van de erfgoedsector dan zullen we een distinctie moeten maken
om verschillende perspectieven te kunnen reflecteren. Binnen de antropologie wordt hierbij
onderscheid gemaakt tussen de ‘emic approach’ en de ‘etic approach’. Emic en Etic zijn twee
verschillende termen, interpretatiemodellen die ontleend zijn aan de linguïstiek, afgeleid van
de woorden phonemic en phonetic. Phonemic (fonemisch) betekent het benaderen van een
taal van binnenuit, vanaf de betekenis. Phonetic (fonetisch) wordt gedefinieerd als het
benaderen van een taal van buitenaf, vanaf de klank.
Het verschil tussen de emic en etic benadering ligt in de perspectief van de observator ten
aanzien van het onderzoeksobject. De emic benadering gaat uit van het gestudeerde binnen
het systeem van een cultuur en de structuur daarbinnen maar niet het systeem als zodanig.
Hierbij kunnen we ook spreken van het ‘insiders perspective’ welke uitgaat van onderzoek
vanuit de persoonlijke ervaring of cultuur waarvan de onderzoeker deel uitmaakt. In de etic
benadering ligt het gestudeerde buiten het systeem van de eigen cultuur. Ofwel in de etic
benadering spreken we van een ‘outsiders perspective’ waarbij de onderzoeker als
buitenstaander zonder persoonlijke ervaring of relatie met het onderzoeksobject zijn
onderzoek doet (Young, 2004). We kunnen zeggen dat etic verwijst naar universele cultuur
elementen, terwijl emic aan meer cultuur specifieke eigenschappen. Bij emic spreken we van
gedrag, ideeën, eigenschappen en concepten die cultuur specifiek zijn. Daarin tegen spreken
we bij etics over gedrag, ideeën, eigenschappen en concepten binnen een cultuur in algemene
zin.(Triandis,1994). Daarnaast refereert het ook aan het zelfbeeld van de persoon en hoe
andere deze waarnemen. Hall (1991) schreef in zijn Ethnicity, identity and Difference “only
when there is ‘an other’ can you know who you are”. Wanneer we nogmaals terug gaan naar
de observatie die prinses Máxima deed kunnen we stellen dat zij deze observatie alleen kon
doen vanuit haar outsiders perspective, waarmee ze met de uitspraak tevens verwijst naar het
feit dat zij een andere gewoonte aanneemt als het gaat om het serveren van koekjes bij de
thee.
Vanuit bedrijfskundig oogpunt kunnen we stellen dat een organisatie alleen zijn marktpositie
kan bepalen ten aanzien van andere organisaties. Hoe dan ook stellen we hier de differentiatie
van de verschillende perspectieven van waaruit we observeren en onze werkelijkheid
construeren.
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2.6

Conclusie

Vanuit de systeemtheorie van Luhmann stellen we de erfgoedsector als een sociaal
subsysteem van de maatschappij voor. We stellen hierbij dat het subsysteem van de
erfgoedsector wordt opgebouwd uit verschillende erfgoedorganisaties die vanuit verschillende
invalshoeken samen een discours vormen dat beschreven kan worden als het behoud van
cultureel erfgoed.
We stellen tevens dat de macrocultuur in de vorm van nationale culturen de microcultuur van
de verschillende erfgoedorganisaties voed waardoor op internationaal niveau differentiatie
ontstaat. Deze differentiatie wordt door Hofstede samengevat in vijf dimensies die over een
sterk positivistische referentialiteit beschikken. Hierin wordt gezocht naar objectieve feitelijke
waarheden die op subjectieve wijze vanuit de eigen achtergrond zelfreferentieel gevonden
worden. En dus zal deze positivistische discours verlaten worden voor een sociaal
constructivistische insteek waardoor de subjectieve waarneming vanuit de eigen cultuur
gelegitimeerd wordt tot een visie op de werkelijkheid.
Deze visie op de werkelijkheid wordt geconstrueerd door de observatie. Een gevaar hierin is
de Luhmaniaanse blinde vlek in observatie; Luhmann stelt dat het onderscheid waarmee de
observator de operatie hanteert tevens de blinde vlek in observatie is, met andere woorden
wanneer de observator deel uitmaakt van het geobserveerde kan hij de operatie niet
onderscheiden en dus niet observeren, immers wat niet gezien wordt, wordt niet gezien.
Wanneer de observator deel uitmaakt van een bepaalde cultuur die hij/zij wil onderzoeken zal
deze de expliciete en impliciete uitingen van de cultuur niet kunnen onderscheiden doordat
deze de blinde vlek vormt. Op basis hiervan zal een distinctie moeten worden toegelaten,
namelijk de benadering van de ‘emic’ en ‘etic’ approach. Hierbij stellen we dat het te
observeren object een systeem is waar we vanuit de emic en etic interpretatie onderzoek naar
kunnen doen. Vanuit de emic benadering kunnen we onderzoek van binnenuit het systeem
doen. Hierbij wordt niet het systeem zelf geobserveerd maar het functioneren ervan. Vanuit de
etic benadering kunnen we van binnen een systeem een ander systeem observeren. Met andere
woorden als we de Nederlandse cultuur willen onderzoeken kunnen we dit vanuit de emic
benadering doen, we onderzoeken dan wie er deel uitmaken van de cultuur. We kunnen dan
bijvoorbeeld onderzoek doen naar de rolverdeling van man en vrouw. Echter wanneer we
willen onderzoeken wat de referentialiteit van deze rolverdeling ten aanzien van de
Nederlandse cultuur is, hoe deze geworteld ligt in de impliciete lagen van de cultuur en tot
uiting komt in de expliciete lagen van de cultuur dan moeten we de etic benadering toepassen.
Deze benadering geeft een differentiatie in perspectief waarbij vanuit een bepaald systeem
een ander systeem kan worden onderzocht of door een ander systeem toe te voegen het eigen
systeem kan worden onderzocht.
In het treffende van dit onderzoek gaat het bij ‘het systeem’ om het sociaal systeem de
erfgoedsector waarbij onderzoek wordt gedaan naar de institutionele cultuur welke wordt
geconstrueerd vanuit de culturele achtergrond van het sociale systeem alsmede de organisatie
cultuur.
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3.

Methodologie

Onder het dak van het sociale
constructivisme en gefundeerd door de
systeemtheorie van Luhmann worden de
verschillende bouwstenen op elkaar
gestapeld tot een begrijpelijk systeem van
de erfgoedorganisatie.
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3.1

Discours analyse

Om het systeem van cultureel erfgoed te kunnen onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de
analyse van het woord ofwel de expressie van taal in de vorm van interviews of anderszins
geschreven communicaties welke ruimte bieden aan het toepassen van de discoursanalyse.
De discoursanalyse is eind jaren zestig, begin jaren zeventig vanuit postmodernistische
denkrichting ontstaan vanuit een interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende sociale
wetenschappen en communicatiewetenschappen (Carpentier,2008). ‘Discourse Analysis
derives from a paradigm shift in philosophy, moved from taking a view about the world and
its properties expressed through language, to a focus on language and its properties as such,
and how the world made for us from the meanings that language expresses’ (Carver, 2002).
Met behulp van de discoursanalyse wordt onderzoek gedaan naar de cultuur, de verschillen in
cultuur en het gezamenlijke discours wat ontwikkeld is. Gedragen door denkers als Michel
Foucault en Jacques Derrida biedt de discoursanalyse handvatten voor het onderzoek op taal,
taalvorming en vorming van taal (Torfing, 2002). ‘The charge of relativism contends that
since, according to Discourse Analysis, there are no ultimate foundations and so everything is
discursive, discourse analysts end up in a situation where everything is equally true, right and
good. This supposedly makes it impossible to defend any particular set of claims or
values’(Carver, 2002)
Het interdisciplinaire karakter van de discoursanalyse heeft niet alleen ten gevolge dat deze
bestaat uit een grote theoretische en empirische verscheidenheid maar heeft tevens ook vele
verschillende benaderingen doen ontstaan die tevens niet altijd verenigbaar zijn
(Carpentier,2008). De discoursanalyse laat zich gebruiken voor het onderzoeken van een
discours. Een discours is te omschrijven als ‘practices that systematically form or create the
objects that they speak’ (Torfing, 2002). Discour creëert als het ware de entiteit waarover het
spreekt, omdat het invulling geeft aan een term die zonder praktische invulling ‘leeg’ is
(Torfing, 2002). Foucault betoogde met de discoursbenadering dat er geen pure vorm van
kennis en waarneming bestaat maar dat alle kennis in de wereld is geconstrueerd vanuit een
bepaald standpunt. Tevens acht hij in zijn idee de context in verhouding tot de individuele
actor van belang voor de formulering van woorden en begrippen: discours speelt in die
benadering een belangrijke rol bij de constructie van de identiteit van de actor (Torfing,
2002).

3.2

Observatiesysteem erfgoedsector

Zoals reeds in voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd wordt de erfgoedsector voorgesteld als
een sociaal subsysteem van de maatschappij. Door permanente interne communicatie, het
scheppen van eigen elementen en door de permanente interactie met de omgeving wordt het
sociaal systeem van de erfgoedsector autopoietisch in stand gehouden. Het systeem
interpreteert vanuit interne communicatie de impulsen vanuit de omgeving, waarmee het
systeem op autopoietische wijze zijn eigen werkelijkheid construeert en conceptualiseert. De
wijze waarop wordt omgegaan met het cultureel erfgoed wordt dus bepaald door de interne
communicatie die autopoietisch wordt gereproduceerd met behulp van externe impulsen uit
de omgeving. Met de omgeving worden de sociale (sub)systemen bedoelt waarmee de
erfgoedsector in al zijn facetten in interactie staat met subsystemen als die van de ruimtelijke
ordening of de recreatie.
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In het onderzoek wordt een distinctie gemaakt tussen de nationaliteiten Nederland, België en
Engeland. Gericht wordt op het subsysteem Nederland als wel België en Engeland die door
middel van interactie het gezamenlijke discours van het systeem cultureel erfgoed bepalen .
(figuur 3.1).
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Figuur 3.1: Onderzoeksschema
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opgebouwd
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verschillende publieke en private partijen. In het onderzoek beperken we ons tot de
belangrijkste organisaties van de erfgoedsector. Dit betekend voor Nederland de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten (RACM), voor België het
Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend goed (RWO), voor
Engeland de English Heritage.
Om niet te vervallen in een positivistisch zelfreferentiele opvatting van de werkelijkheid
wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende perspectieven en orde observaties.
In de eerste orde observatie worden de genoemde instellingen gevraagd vanuit de insiders
perspective te reflecteren op het eigen functioneren. In de tweede orde observatie is aan de
genoemde instellingen gevraagd om te reflecteren op elkaar, deze reflectie representeert
binnen het systeem van de erfgoedsector het insiders perspectief, op het niveau van
organisatie reflecteert deze het outsiders perspectief. De derde orde observatie vormt de
outsiders perspective, welke wordt gevormd door referentie met andere sociale systemen.
Gekozen is hierbij voor het systeem van de ruimtelijke ordening en die van bos- en
natuurbeheer. Waar het gaat om de ruimtelijke ordening zijn er interviews gehouden met de
heer Van Assche en Jonkhof beide expert op het gebied voor ruimtelijke planning. Waar het
gaat om bos- en natuurbeheer is gevraagd om een reflectie vanuit Staatsbosbeheer.
Tot slot wordt er een laatste observatieorde aangebracht in de vorm van de case studie
‘Crossing the Lines’. Vanuit deze casestudie kunnen we een link maken tussen het
geformuleerde beleid en de uitvoering ervan.
De onderlinge samenwerking en de verschillende publicaties geven inzicht in de verschillende
conceptualisatie op het gebied van erfgoed. Tevens worden de verschillende
samenwerkingsverbanden en cultuurverschillen uitgelicht en wordt inzicht verkregen in de
relatie tussen beleid en uitvoering.
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3.3

Casestudie

Uit voorgaande theoretische benadering kan worden gesteld dat het onderzoeksobject ‘de
institutionele cultuur binnen de erfgoedsector van Nederland, België en Engeland’ een breed
onderwerp is dat samenhangt met diverse termen die spreken in vaagheden als differentiatie in
constructie van waarheden en interpretaties van waarden en normen. Om deze differentiatie
inzichtelijk te maken is er gekozen voor een praktische benadering doormiddel van een
casestudie. Deze casestudie bestaat uit een studie van het project ‘Crossing the lines’.
Het project ‘Crossing the Lines’ (zie figuur 3.2) is een internationaal samenwerkingsproject
waarbij een viertal verdedigingswerken uit het Napoleonistische tijdperk worden
gerestaureerd met behulp van de Europese subsidieregeling van het Interreg-programma.
Binnen het project vindt samenwerking plaats tussen de Nederlandse gemeente Utrecht als
eigenaar en beheerder van het Fort aan de Klop welke deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, de Belgische gemeente Mortsel als eigenaar en beheerder van Fort 4 welke deel
uitmaakt van de verdedigingsgordel van Antwerpen (Brialmontgordel) en Tilbury Fort,
Jaywick Martello Tower te Essex die onderdeel uitmaken van de verdedigingslinie van de
Engelse Oostkust.
Binnen het project werken verschillende partijen van verschillende overheidsniveaus en
internationale culturen met elkaar samen in een innovatief project waarin een verkenning
wordt gemaakt naar de mogelijkheden van restauratie en herbestemming van cultureel
erfgoed. Crossing the lines is een prestige project waarbij in korte tijd een groot budget is
besteed. De verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden, samenwerking tussen
verschillende overheidsniveaus en de verschillen in visie ten aanzien van cultureel erfgoed in
combinatie met het sterke innovatieve karakter en de snelheid waarmee budgetten moesten
worden besteed heeft ervoor gezorgd dat er niet alleen water bij de wijn moest maar eveneens
kunstmatige toevoegingen als suiker.
Door het bestuderen van de case studie kunnen de verschillen in erfgoedsystemen, de culturen
en de benadering van cultureel erfgoed alsmede de conceptualisatie ervan worden bellicht.
Daarbij geeft de casestudie een inzage in de wijze waarop het culturele erfgoedbeleid binnen
de landen praktijk krijgt.

Figuur 3.2: Situering van de objecten in Engeland, Nederland en België (www.crossingthelines.com).
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3.4

Thema’s met betrekking tot de institutionele erfgoedcultuur

Om een beeld te kunnen construeren van de institutionele cultuur van erfgoed organisaties
worden een aantal thema’s uitgewerkt. Deze thema’s geven een beeld van hoe de
erfgoedsystemen van de drie landen zijn opgebouwd, hoe zij handelen en hoe zij zich
manifesteren ten aanzien van andere systemen als zijnde het maatschappelijke systeem en de
ruimtelijke ordening als sociaal subsysteem.
Het eerste thema dat in hoofdstuk 4 besproken wordt is de positionering van de culturele
erfgoedsector in Nederland, België en Engeland. Deze positionering representeert de positie
van de culturele erfgoedsector ten opzichte van politiek, wetenschap en maatschappij en is in
het beginsel de basis positie van waaruit de erfgoedsector handelt. De middelen die de
verschillende erfgoedsystemen tot hun beschikking hebben wordt besproken in het
theoretische beschermingskader. Het theoretische beschermingskader geeft aan welke
middelen de erfgoedsector hanteert om het culturele erfgoed te beschermen. De institutionele
cultuur wordt hierin gerepresenteerd door de zwaarte van het juridische wettelijke kader of het
gebruik van verschillende interventies op het gebied van draagvlak creëren.
De wijze waarop de archeologie plaats heeft binnen de erfgoedsector en de wijze waarop hier
mee omgegaan wordt zegt iets over de waardering van het culturele erfgoed, de kennis die
ontwikkeld wordt en de conserveringsbehoefte van het culturele erfgoed. De mate waarop de
erfgoedsector aansluit op de maatschappelijke behoeften zegt iets over de interactie van het
culturele erfgoedsysteem met het maatschappelijk systeem. Tevens gepresenteerd het een
indruk van de mate van zelfrefrentialiteit en het autopoietische karakter van de
erfgoedorganisaties.
Om de verschillen tussen het aanbod van het geërfde onroerend erfgoed en de verschillende
culturen weer te geven is het thema van de stedelijke ontwikkeling gekozen. De wijze waarop
het stedelijk gebied zich in een land ontwikkeld zegt iets over de cultuur en de omgang met
cultureel erfgoed in het verleden als wel de tegenwoordige tijd. Welke rol speelt het cultureel
erfgoed in het tegenwoordige stedelijke gebied en hoe ontwikkeld het stedelijke gebied zich
naar de ideeën van de ruimtelijke ordening.
Binnen het thema bottum up/ topdown wordt gekeken naar de wijze waarop de overheid
aanstuurt als mede hoe machtsstructuren binnen een cultuur zijn vastgelegd. Wanneer binnen
een cultuur een sterke topdown sturing heerst zou er een conclusie kunnen worden getrokken
van een machtsstructuur waarbij de hogere macht bepaald wat er gebeurt. Dit betekend dat
lager gepositioneerde organisatie structuren zich in moeten zetten om de hogere
machtsstructuur te overtuigen. Bij de bottum up ligt dit in het tegenovergestelde waarbij
vanuit lagere organisatie structuren aangeven wordt waar de prioriteiten liggen. De wijze van
sturing geeft hierbij aan waar de macht binnen het cultureel erfgoedsysteem ligt.
In het thema cultuur, erfgoed cultuur en verschillen worden de verschillen tussen de culturen
en hun cultureel erfgoed benadrukt, waarbij een relatie wordt gelegd tussen het cultureel
erfgoed en de kenmerken van de cultuur. In het laatste thema erfgoedsector en de ruimtelijke
ordening wordt een relatie gelegd tussen de twee verschillende maatschappelijke
subsystemen. De mate waarin het cultureel erfgoed is opgenomen in de ruimtelijke ordening
zegt tevens iets over de mate van waardering en de omgang met cultureel erfgoed. Dit kan in
statische vorm zijn maar ook in vrije vormen. De mate waarop het cultureel erfgoed is
opgenomen in de ruimtelijke ordening in combinatie met het aanwezige materiaal zegt tevens
iets over de waardering vanuit de maatschappij, de cultuur en sturingswijze.
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4.

Erfgoedsector in perspectief

De Nederlandse vlag
met de Hollandse
Waterlinie
en
de
inundatiesystemen

België, de met de
boerenbruiloft
van
Breugel
en
de
Leuvense universiteit.

Engeland
met
de
mystieke Stonhenge
en Great London met
de Big Ben.
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4.1

Positionering van de erfgoedsector

Ieder land maakt een eigen ontwikkeling door, een ontwikkeling in tijd. In deze ontwikkeling
liggen de culturele waarden van de maatschappij. De uitingen van deze culturele waarden
liggen zichtbaar en onzichtbaar als leestekens van de geschiedenis in het landschap. Om de
leestekens van de cultuurhistorie niet verloren te laten gaan in de taal van de huidige
maatschappij wordt er zorg en aandacht besteed aan het behoud, beheer en ontwikkeling van
cultureel erfgoed. De wijze waarop culturen omgaan met hun cultureel erfgoed in de vorm
van monumenten, landschappen en archeologie en de wijze waarop zij deze plaats geven in
hun bestuurlijk systeem is verschillend. We spreken hierbij over de positionering van de
erfgoedsector in het bestuurlijke systeem van Nederland, België en Engeland welke in de
volgende paragrafen worden beschreven.
4.1.1 Nederland
“Wie zegt u?’ ‘U spreekt met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten.’ ‘Dat is een mondvol’ Inderdaad een lange naam – daarom korten we het af tot
RACM”.
Met deze woorden opent RACM directeur Kees de Ruiter het jaarverslag 2007 van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten waarmee hij blijk geeft van
een transformatie in de Nederlandse Erfgoedsector. De Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten is in november 2006 ontstaan door de samenvoeging van
de Rijksdienst voor Monumentenzorg en de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek, waaronder het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwater
Archeologie. De samenvoeging van de verschillende diensten onder een nieuwe naam brengt
verandering met zich mee;
“Vooral die C van cultuurlandschap dat is eigenlijk wel een nieuw element. In het verleden
hielden ze zich vooral met elementen bezig monumenten, gebouwen, locaties (als celtic fields,
nederzettingen). Nu hebben ze de C erin gezet en willen graag met het landschap aan de slag
gaan, dus elementen binnen het landschap meer een plaats geven.”(Koenders, interview)
Bestaande geïnstitutionaliseerde organisatieculturen en sociale systemen zijn samengevoegd
tot het organisationeelsysteem van de RACM. Daarbij is naast de samenvoeging van
monumentenzorg en archeologie ook een nieuwe discipline ontwikkeld in de vorm van
cultuurlandschappen. Dhr. Corten zegt hierover;
“Dat betekent dat mensen andere werkplekken krijgen en samen moeten werken met anderen
die soms een ander perspectief hebben.” (Corten, interview).
Hoewel binnen de organisatie nog enigszins verdeeldheid heerst, presenteert de RACM zich
naar de buitenwereld als de Rijksdienst die in samenwerking met anderen verantwoordelijk is
voor de zorg van het Nederlandse erfgoed zowel boven als onder water. Van het eerste begin
in het midden-paleolithicum, 350.000 jaar geleden, tot de naoorlogse periode van de
wederopbouw. Daar waar monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden
van nationaal of internationaal belang in het geding zijn neemt de dienst het initiatief in
behoud, wettelijke bescherming, instandhouding en onderzoek van het erfgoed. Kwaliteit en
duurzaamheid staan daarbij voorop (RACM, website). Op deze wijze presenteert de RACM
zichzelf op haar website. Op dezelfde website geeft de RACM ook een verandering aan in
haar werkwijze;
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“Daar waar geen sprake is van nationale of internationale waarden treedt de dienst bij
andere overheden, publiekrechtelijke en private partijen op als pleitbezorger voor de
verwezenlijking van algemeen geaccepteerde vormen van omgang met ons erfgoed.”(Corten,
interview).
Door samenvoeging van verschillende subsystemen van erfgoeddisciplines in een systeem
wordt met de RACM een koers ingezet waarbij het werkveld wordt verbreed en waarbij
onderlinge communicatieafstanden van de verschillende disciplines worden verkleind.
Daarnaast wordt het werkveld verlegd van een controlerende rol naar een meer adviserende
rol.
“Wij zijn in principe een bestuursdienst met beleidsverantwoordelijkheid maar wij werken op
het raakvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Uitvoerende taken hebben wij niet maar
meer een adviserende taak richting gemeentes. Eigenlijk belangrijker waar wij ons
onderscheiden ten aanzien van andere erfgoed organisaties/ instituten is dat wij middels de
monumentenwet de bevoegdheid hebben om beschermingsmaatregelen te treffen. Dus wij
kunnen beschermde gebieden, beschermde monumenten en beschermde archeologische sites
aanwijzen. Dat is een bevoegdheid die bij ons ligt en die wij namens de minister van OCW,
waar het gaat om gebieden doen we dat niet alleen uit naam van de bewindspersoon van
OCW maar ook die van VROM. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die geregeld is
in de monumenten wet. Binnen het decentrale bestel ligt de verantwoordelijkheid voor
aanwijzing van beschermde gebieden, objecten ligt bij het rijk en de uitvoering bij de
gemeente.”(Corten, interview)
In deze wordt een beweging van centralistische-decentralisatie ingezet waarbij
verschillende erfgoed disciplines worden gecentraliseerd in een organisatie die zichzelf als
adviesorgaan decentralistisch opstelt in de vorm van beleidsverantwoordelijke. Door deze
decentralistische opstelling wordt een open organisatiecultuur met maatschappelijk gerichte
doelen gewekt, waarbij de fundamentele doelstelling;
“het instandhouden van historische identiteit en erfgoed in Nederland”(Corten, interview),
ten grondslagen ligt en welke in de visie vertaald wordt naar maatschappelijke doeleinden;
“Wij zijn een Rijksdienst die, in wisselwerking met de maatschappij, de waarde van het
archeologische, gebouwde en cultuurlandschappelijke erfgoed duidt en toegankelijk maakt.
Wij willen dit erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen en zo betekenis geven aan de
leefomgeving. Onze positie op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk stelt ons in staat
kennis te vernieuwen, te verrijken en te delen en een unieke rol te spelen bij het realiseren van
onze opdracht.”(RACM, website)
De doelstelling van het instandhouding van historische identiteit en erfgoed in Nederland in
wisselwerking met maatschappelijke waarden ten positie van het snijvlak van wetenschap,
beleid en praktijk vertaald zich in een selectieprocedure die vastgelegd is in feitelijke waardes
als een leeftijdsgrens;
“In Nederland is het zo dat er een 50 jarengrens geldt. Dus een object of gebied moet
minimaal 50 jaar oud zijn wil het voor rijksbescherming in aanmerking komen. Dus om die
reden kunnen we niet verder gaan dan 1958. En vanaf 1945 dat heeft ermee te maken dat wij
in het verleden een programma hebben gehad waarin we keken naar bouwkunst en
stedenbouw uit de periode 1850 – 1940. Dat is een groot project geweest dat begonnen is in
de jaren 80 en is nu nog bezig in afronding. Er is om te beginnen bouwkunst en stedenbouw
uit die periode geïnventariseerd vervolgens is daar een selectie uit gemaakt, die selectie is
voorgedragen en is uiteindelijk in het register ingeschreven. Het hele project is voor die
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periode gemaakt met het idee om selectie te kunnen maken en dan moet je de zaken in een
programma kunnen afwegen. Waar het gaat om objecten is dat nu afgerond, waar het gaat
voor gebieden is dat nu in afronding. Daarna kunnen we aan de slag met de volgende
periode. Voor wat betreft de objecten zijn er dus 100 geselecteerd. Voor gebieden gaan we
dat nog doen en nu zijn we bezig met een evaluatie van de monumenten selectie project (msp).
Een selectie uit de periode 1850-1940 dat wordt nu geëvalueerd. Daarna zullen we
verdergaan met de periode na 1945.”(Corten, interview)
De RACM draagt als dienst de verantwoording voor het beleid van het Nederlands cultureel
erfgoed dat vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diens zittende
minister gestuurd wordt. Onder invloed van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is de RACM in 2006 gefuseerd. Een nieuw begin, eigenlijk begin van een
moeilijke opgave. Met de fusie en de lijn die de visie uitspreekt stelt de RACM zichzelf een
hoog doel. In eerste plaats worden verschillende bestaande geïnstitutionaliseerde culturen
bijeengebracht om samen te werken aan een nieuwe opgave namelijk die van een verbrede
maatschappelijke inzet waarbij cultureel erfgoed deel uitmaakt van de huidige maatschappij
en dus niet als afzonderlijke elementen van bescherming worden gezien. Dit betekend dat het
culturele erfgoed aangepast dient te worden aan de vraag van de huidige maatschappij. Dit
vraagt een omslag in institutionele denkpatronen waarbij niet de vraag luid ‘hoe kunnen we
het culturele erfgoed beschermen tegen maatschappelijke invloeden’, maar ‘op welke wijze
kunnen we het erfgoed deel uit laten maken van deze maatschappij’. Door zichzelf als
adviseur van het erfgoed te stellen beoogt de dienst een kenniscentrum te zijn die op het
snijvlak van kennis, beleid en praktijk kennis ontwikkelt en deelt daarnaast behoud de dienst
de controlerende functie als het gaat om wet en regelgeving van cultureel erfgoed. Dit
betekend dat zij enerzijds zichzelf graag uitnodigen als adviseur en anderzijds zich zullen
opstellen als controlerende partij. Daarnaast is er aan de RACM een nieuwe tak van erfgoed
toegevoegd in de vorm van de C van cultuurlandschap. De veel omvattende opgave wordt
door de RACM getackeld door de grote productie aan informatie via website, nieuwsbrieven
en andere informatie materiaal waarin de waarden en ambities ten aanzien van erfgoed op
formele en informerende wijze word verspreid.
4.1.2 België
“België is een complex land”(Borgher, interview), “Ik zeg niet dat België niet bestaat
maar…..”(Lernout, interview)
Deze uitspraken geven aan dat België niet zomaar een eenheid op de kaart is maar dat er een
enorme verdeeldheid heerst. Van Assche stelt echter dat er naast deze grote verscheidenheid
ook vele bindingen zijn die vaak worden vergeten. Hoe dan ook België kent een roerige
geschiedenis waarin verschillende staatshervormingen het huidige België heeft gevormd en
verdeeld in structuren van gewesten en gemeenschappen;
“Drie gewesten dat is ook iets, een rare indeling wat weinig mensen begrijpen. Je hebt de
Franstalige, Nederlandstalige en de Duitstalige gemeenschap met een rangstructuur qua
organisaties maar je hebt ook de drie gewesten Brussels, Waals en Vlaams en daar hangen
weer andere structuren aan. Dus niet een indeling van het land. Twee indelingen die elkaar
overlappen waar dingen van afhangen. In ieder geval erfgoedindeling hangt voornamelijk af
aan het gewest. Vroeger had je op nationaal niveau monumenten en landschappen, erfgoed
dat is gefederaliseerd naar het westen overgeheveld. Ik weet niet precies wanneer dat is
gebeurd want er zijn verschillende golven geweest van staatshervormingen”(Assche,
interview).
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Ondanks dat België door verschillende staatshervormingen meerdere structurele indelingen
kent, wordt het land vooral gekenmerkt door de taalgrens tussen het Nederlandstalige
Vlaams gewest en dat van het Franstalige Waals gewest (figuur 4.1 illustreert de
tweedeling in Vlaanderen en Wallonië).
“Door de staatshervormingen zijn alle onderwerpen die met
cultuur te maken hebben gesplitst. Zo is Wallonië voor mij
evengoed het buitenland als Nederland voor mij het buitenland
is…Erfgoed is sowieso iets dat met cultuur te maken heeft.
Cultuur heeft sowieso met taal te maken en als je dan spreekt
over België dan zijn er inderdaad twee culturen” (Lernout,
interview).

Figuur 4.1:
Vlaanderen/Wallonie

Met de vergelijking van Wallonië en het buitenland wordt de
verscheidenheid tussen Vlaanderen en Wallonië aangegeven. Tevens wordt er veel waarde
gehecht aan de cultuur die wordt toegeschreven aan de taal waardoor de ene cultuur
onderscheidend wordt aan de ander.
Hoewel Wallonië als Vlaanderen een eigen structuur kennen spreken we in dit verband over
de culturele erfgoedsector van Vlaanderen. Binnen het bestuurlijk systeem van Vlaanderen
spreken we over de RWO als hoogste overheidsorgaan op het gebied van onroerend erfgoed.;
“RWO staat voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend erfgoed. Dus dat is een niveau
binnen de Vlaamse overheid….En RWO daarin is Onroerend Erfgoed een klein onderdeel.
RWO is namelijk onderverdeeld in agentschappen. Dat zijn autonoom draaiende
overheidsinstanties. Met ruimtelijk ordening en onroerend erfgoed. Ruimtelijke Ordening en
Onroerend erfgoed zijn samengebracht in de hoop, ik zeg het zo in de hoop dat de overlap
nog zal groeien omdat het vroeger eigenlijk twee aparte dingen waren waar vroeger heel
weinig overleg tussen was, samenwerking tussen was.”(Borgher, interview)
Als overheidsorgaan valt de RWO onder directe verantwoordelijkheid van de Vlaamse
Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening dhr. Dirk van Mechelen. Van
Mechelen stelt in de beleidsnota 2004-2009 onder het luik Onroerend Erfgoed ‘zorgen voor
morgen, met respect voor het verleden (behouden om te inspireren en te ontwikkelen)’de
volgende visie;
“In het Vlaams Regeerakkoord wordt gesteld (p.51): “We activeren het onroerend erfgoed
(monumenten en landschappen) met betrokkenheid van de private séctor. Onze prioriteit gaat
naar visieontwikkeling actuele herbestemming. Dit vereist specifieke, selectieve en
gegradeerde beschermingsregels, met de mogelijkheid om bestaande beschermingen te
heroverwegen en/of te nuanceren. Ook voor de bescherming van het levend erfgoed nemen we
de nodige maatregelen”. (Mechelen, 2004)
Deze visie uit het Vlaams Regeerakkoord krijgt binnen de dienst Onroerend Erfgoed een
uitwerking die als volgt wordt beschreven;
“Je moet zien onroerend erfgoed, de vlag deelt een aantal ladingen en ik zal beginnen met de
monumentenzorg.
De monumentenzorg vertrekt nog altijd vanuit het aspect te willen beschermen. Omdat dat
eigenlijk de core business is van het decreet en de hoofdmoot op basis daarvan financieel te
ondersteunen om zo te beredeneren. Dat wordt met beleid visies gedaan, op dit moment
beschermt men thematisch typologisch dat wil zeggen dat over heel Vlaanderen bepaalde
thema’s naar voren worden getrokken en die onder bescherming mogen optellen. Dat
beschermen is een aspect ervan natuurlijk want dat heeft ook tot doel de mensen bewust te
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maken van een aantal zaken en men hoopt op die manier een wisselwerking te krijgen ook
naar gemeente bestuur en ook naar private.
Ook landschapszorg zit hierin, waarbij op dit moment is het beleid zo dat er ook naar
beschermen, beheren wordt bekeken op Vlaams niveau maar dan eigenlijk met de nieuwe
techniek. Je hebt in het decreet landschap twee technieken van bescherming. Je hebt de
klassieke bescherming dat is eigenlijk een vrij zware procedure om aan erfdienstbaarheden
beschermingsvoorschriften te leggen op een bepaald gebied. Nu is dat ook vanuit de
landschapsatlas daarin zijn op een wetenschappelijke manier de waardevolste landschappen
aangeduid met erfgoedwaarde en daar is nu een procedure om dat te verweven in de
ruimtelijke ordening.
Archeologie gaat nog zeer uit van enerzijds studie maar anderzijds ook van redden wat er te
redden valt. Men doet adviesverlening binnen grootschalige werkzaamheden waar dan ergens
noodopgravingen worden gedaan. En men is zeker op dat vlak nog onvoldoende tot een totale
beleidsvisie gekomen, vind ik persoonlijk. Maar men is daar wel sterk mee bezig en men
probeert dat dan natuurlijk op een uniforme wijze over heel Vlaanderen te doen.”(Borgher,
interview).
De erfgoedsector is binnen de Vlaamse overheid gepositioneerd als onderdeel van de
Ruimtelijke Ordening. In zijn nota beschrijft de minister dan ook eerst de ruimtelijke ordening
en daarna het beleid betreffende onroerend erfgoed welke wordt verdeeld in drie disciplines
van monumenten, landschappen en archeologie. Met termen als ‘betrokkenheid van de private
sector’ en ‘actuele herbestemming’ stuurt de minister in zijn nota aan op het maatschappelijk
breed implementeren van de bescherming van onroerend erfgoed. Binnen de erfgoeddienst
wordt er echter nog veel gesproken over traditionele beschermingsmethode aan de hand van
vergunning en subsidieverlening. Met name als het gaat om landschapsbescherming dan zoekt
de erfgoedsector aansluiting bij de ruimtelijke ordening terwijl de archeologie uitgaat van een
wetenschappelijke benadering.
Uit de praktijk blijkt dat het subsysteem van de erfgoedsector autonoom functioneert en zich
differentieert van de Ruimtelijke Ordening doormiddel van een eigen instrumentarium in
wetgeving, welke binnen de Vlaamse Overheid door verschillende transformaties een aparte
positie heeft gekregen;
“Bij ons is de wetgeving eigenlijk gecentraliseerd, eigenlijk naar onroerend erfgoed toe. Dat
was een van de problemen met de ruimtelijke ordening, dat is met subsidiariteit hier dat wil
zeggen dat eigenlijk de bevoegdheden opgesplitst zijn naar de Vlaamse overheid de
ministeries dan. De provincie als tussen niveau dan en de gemeente. Terwijl alles wat met
onroerend erfgoed te maken heeft dat zit nog eigenlijk bij het Vlaamse ministerie. Dus als er
iets rond erfgoed moet gebeuren of dat nu om vergunningen gaat, adviseren gaat of over
premie verwinnen dat komt altijd allemaal rechtstreeks bij ons terecht. Wij hebben eigenlijk
geen tussen niveau.We gaan wel eens samenwerken met die gemeente maar uiteindelijk zit
elke bevoegdheid op dat Vlaamse overheidsniveau. Daar gaan we hopelijk in de toekomst wat
aan veranderen want het probleem is dat je niet alles kan en dat je steun moet hebben,
draagvlak moet hebben ter plaatsen en dat wil ook zeggen dat je eigenlijk mensen ook
juridische bevoegdheden moet geven. Je kunt het ook eigenlijk nu al onrechtstreeks zien in de
gemeentelijke uitvoeringsplannen kan je eigenlijk ook al aan de gemeente zaken aanbieden.
Maar dan heb je eigenlijk voor de rest geen juridische verankering ook niet naar subsidies
toe. Dat is op dit moment eigenlijk een beetje een probleem.” (Borgher, interview)
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Binnen het Vlaamse overheid systeem stelt de erfgoedsector in de vorm van RWO zich
centralistisch op. Vanuit deze centralistische positie reproduceert zij niet alleen het beleid
maar stelt zij zich ook verantwoordelijk voor de handhaving en uitvoering van datzelfde
beleid.
“Wij zijn de controle, soort van erfdienstbaarheid waarbij wij erop toezien dat als er iets gaat
gebeuren dat de waarden en kenmerken niet verloren laten gaan. In ruil daarvoor kunnen we
dan financieel ondersteunen.”(Borgher, interview)
De minister geeft daarbij aan toe te willen naar een grotere betrokkenheid van de private
sector. De RWO geeft aan invulling te willen geven aan een decentralistische positionering
van de erfgoeddienst door verantwoordelijkheden uit handen te geven. De praktijk wijst uit
dat een aantal gemeentes van onderaf al invulling geven aan deze wens. De centralistische
positie van de Erfgoed dienst stelt de dienst in staat om zijn vleugels breed uit te slaan om
daaronder plaats te maken voor verschillende erfgoedbewegingen en ontwikkelingen op het
gebied van Erfgoed;
“Je hebt ook recenter monumentenwacht per provincie en dat bestaat nog niet zo lang.
Daarnaast heb je ook nog in de steden dienst erfgoed, dienst monumenten of dienst
stadsarcheologie.”(Assche. interview)
“Daarnaast heb je ook erfgoedverenigingen. Dat zijn verenigingen zonder winstoogmerk, die
eigenlijk rechtstreeks onder onze vleugels vallen maar die autonoom functioneren. En die dan
eigenlijk een aantal initiatieven doen die het onroerend erfgoed dichter bij de burger moet
brengen. Zij hebben een uiteindelijk resultaat verbintenis.”(Borgher. interview)
De positionering van de erfgoeddienst is aan verandering onderhevig, waarbij zij zich voegt
onder de ruimtelijke ordening en zich meer decentraal ontwikkeld. Tevens zien we een
nuance in de benadering van cultureel erfgoed;
“Heel lang moest het voor een beschermt monument wat ouderdom hebben. Maar die
tendens die is veel al doorbroken. We hebben nu ook al een hele reeks thema’s lopen, ook
over de wereldoorlogen en een thema eigenlijk over de moderne architectuur. Dit thema gaat
over bepaalde architecten die hun stempel geplaatst hebben. Het moet wel een serieuze
stempel zijn. Dus er is wel een accent verlegging. Men verbreedt het wel, waar men vroeger
echt wel uitging van historische waarde die was wel heel belangrijk. Maar ook die combinatie
met architectuurwaarde. Die twee moesten er eigenlijk zijn. Dus bij manier van spreken 20 a
25 jaar geleden moest je niet aankomen met wat in de 20ste eeuw gezet was. Dat moest
minstens 19de eeuw zijn. Nu zitten we echt toch wel in die 20ste eeuw te werken…. er zijn al
voorbeelden van zaken die dateren uit de 2de helft van de 20ste eeuw….Maar het accent ligt
er toch niet echt op hoor. Het gaat nog wel over de wat oudere zaken. En meestal klopt die 50
jaar grens dan ook wel. Meestal is dat hier ook wel zo.” (Borgher, interview)
Voor het onderzoek naar de Belgische erfgoedsector richten we ons naar de Vlaamse
overheid. Binnen de Vlaamse overheid is de dienst onroerend erfgoed verantwoordelijk voor
het behoud en beschermen van cultureel erfgoed. De dienst onroerend erfgoed is een
autonoom draaiende dienst die zich centraal in zijn beleidsvoering opstelt waardoor zij niet
alleen verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid maar ook voor handhaving en
uitvoering van wet en regelgeving. Het onroerende erfgoed is als dienst ondergebracht in de
dienst Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend erfgoed (RWO) waarbij zij zich
positioneert naast de ruimtelijke ordening.
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4.1.3 Engeland
Engeland het land dat zich boven de zeespiegel verheft, het land dat zich verdeelt in
graafschappen, het land dat menig veldslag uit naam van het koningschap gewonnen heeft. En
hoewel de koningin slechts een ceremoniële taak vervult heerst er nog steeds een
constitutionele monarchie.
“We are a country blessed with a long and spectacular
heritage.”(Burnham, 2008)
“Arthur Wellesley the first Duke of Wellington was occuply one of the
most prominent figures in British history. Comander of the british
army, triompf over Napoleon and later prime minister of England, an
Legend zo spreekt” (Dean,2008)
De wijze waarop Andy Burnham als ‘Sectary of State for Culture
Media and Sport en Oliver Dean young presenter English Heritage
spreken over het verleden en het erfgoed is typerend. Het geeft aan Figuur 4.2: Wellington
dat de Engelse trots zijn op hun land, koningshuis, cultuur en een Arch in Londen Hyde
rijke historie. Arthur Wellesley niet alleen de ‘most prominent’ Park
figuur uit de Britse geschiedenis maar ook de man die triomf voerde boven Napoleon, een
legende (figuur 4.2 de Wellington Arch die ter ere van Arthur Wellesley is gebouwd), de
Engelse zijn ‘blessed with a long and spectacular heritage’.
De Engelsen hechten veel waarden aan hun cultureel erfgoed, dat daarom ook kan rekenen op
een breed draagvlak;


58 million visits to historic attractions,



million members of the National Trust and more than half a million members of
English Heritage,



157,000 volunteers within the sector,



100,000 visitors to 310 sites in the first National Archeology Week last July,



more than 3 million viewers to the BBC’s restoration programme and 2.5 million to
Channel 4’s Time Team programme.(Lammy,2006)

Het cultureel erfgoed is dan ook breed maatschappelijk en politiek geïntegreerd. Wanneer we
spreken over de culturele erfgoedsector in Engeland dan spreken we eigenlijk ook van
meerdere spelers in het veld. Binnen dit onderzoek richten wij ons op English Heritage;
“English Heritage is the Government's statutory adviser on the historic environment.
Officially known as the Historic Buildings and Monuments Commission for England, English
Heritage is an Executive Non-departmental Public Body sponsored by the Department for
Culture, Media and Sport (DCMS). Our powers and responsibilities are set out in the
National Heritage Act (1983) and today we report to Parliament through the Secretary of
State for Culture, Media and Sport.”(English Heritage, website)
“English Heritage is sponsored by the Department for Culture, Media and Sport, which
provides 75 percent of its funding. Of course, the amount of subsidized funds received from
the government means financial constraints dictate the priorities set by English Heritage.”
(Dorn, 2009)
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Hoewel de English Heritage dus in wezen een autonoom functionerende instantie is
ontvangen zij een groot deel van hun inkomsten van het Department for Culure, Media and
Sport welke politiek verantwoordelijk zijn voor het cultureel erfgoed van Engeland. Daarnaast
word English Heritage ook gesteund door andere departementen;
“We also work closely with the Department for Environment, Food and Rural Affairs and
with the Office of the Deputy Prime Minister.”(English Heritage Strategy 2005-2010)
Op de site schrijft English Heritage het volgende;
“The work of English Heritage is overseen by a Chairman and a board of up to
16 Commissioners selected by the Government for the breadth of their national and regional
expertise. The Commission is, in turn, advised by 13 expert advisory committees and panels.
English Heritage works in partnership with the central government departments, local
authorities, voluntary bodies and the private sector to:


Conserve and enhance the historic environment



Broaden public access to the heritage



Increase people's understanding of the past

We meet those responsibilities by :


acting as a national and international champion for the heritage



giving grants for the conservation of historic buildings, monuments and landscapes



maintaining registers of England's most significant historic buildings, monuments and
landscapes



advising on the preservation of the historic environment



encouraging broader public involvement with the heritage



promoting education and research



caring for Stonehenge and over 400 other historic properties on behalf of the nation



maintaining the National Monuments Record as the public archive of the heritage



generating income
Heritage,website)

for

the

benefit

of

the

historic

environment”(English

In deze geeft English Heritage aan dat zij in de relatie met overheid niet alleen afhankelijk
zijn van de subsidies die deze verstrekt maar dat de overheid ook een rol speelt bij de
aanstelling van de Chairman en de 16 commissie leden. In deze kunnen we stellen dat de
organisatie English Heritage autonoom functioneert in dienststelling van de overheid. Dit
betekent dat het beleid omtrent het cultureel erfgoed is gedecentraliseerd naar English
Heritage maar dat deze binnen de erfgoedsector als gecentraliseerde instelling
verantwoordelijk is voor het Engels erfgoed beleid.
“While the National Trust, another well-known organization that protects and preserves
historical sites, is an independently registered charitable organization that only takes on
properties with endowments, English Heritage is responsible for properties that would remain
unprotected and would be lost to future generations if it did not save them. English Heritage
takes on sites that no one else wants.” (Dorn, 2009)
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In deze geeft Jennifer Dorn aan dat naast English Heritage ook National Trust een grote speler
is op het gebied van Engels cultureel erfgoed en het behoud ervan. Hierbij wordt aangegeven
dat English Heritage met hun ca. 400 historische eigendommen slechts voor een deel
verantwoordelijk is voor het cultureel erfgoed van Engeland, waarbij zij wel de
beleidsverantwoordelijke instelling zijn.
Waar het gaat om het beleid betreffende het cultureel erfgoed schrijft English Heritage het
volgende;
“English Heritage’s strategy for making the past part of our future is to create a cycle of
understanding, valuing, caring and enjoying. A diagram of a continuous circle with 4 boxes
and arrows connecting them. In a clockwise direction, the boxes read ‘By understanding the
historic environment people value it’, ‘By valuing it they will ant to care for it’, ‘By caring
for it they will help people enjoy it’, ‘From enjoying the historic environment comes a thirst
to understand’ and back to ‘By understanding…’ (English Herritage Strategy 2005-2010)
De vier termen ‘Understanding’, ‘Valuing’, ‘Caring’ en ‘Enjoying’ worden onderbouwd door
de zes gestelde doelen die English Heritage zichzelf stelt en die direct gecomplementeerd zijn
aan de doelen van de overheid. Hierbij moet opgemerkt worden dat het zesde doel door door
alle vier de termen onderbouwd wordt.

Understanding;
Aim 1: Help people develop their understanding of the historic environment.
Valuing;
Aim 2: Get the historic environment on other people’s agendas’
Aim 3: Enable and promote sustainable change to England’s historic environment’
Caring;
Aim 4: Help local communities to care for their historic environment
Enjoying;
Aim 5: Stimulate and harness enthusiasm for England’s historic environment
Aim 6: ‘Make the most effective use of the assets in our care.
(English Herritage Strategy 2005-2010)

De doelen representeren een brede oriëntatie op de omgang met het cultureel erfgoed. Zo is
het mogelijk om op meerdere wijze een lidmaatschap aan te gaan met English Heritage.
Daarnaast presenteert English Heritage diverse mogelijkheden als vakanties of het afhuren
van locaties voor bijvoorbeeld trouwenrijen, conferenties, feesten of etentjes. De giftshop op
onder andere de website is gevuld met aller mogelijke producten die cultureel, historisch of
streek gebonden zijn.
De culturele erfgoedsector van Engeland wordt voor een groot deel bepaalt door English
Heritage welke niet alleen een adviserende rol naar de overheid heeft maar ook
verantwoordelijk is voor de uitvoering van diens beleid waar het gaat om de omgang met het
cultureel erfgoed. Dit betekent dat waar het gaat om de handhaving van wet en regelgeving
English Heritage een centralistische positie in het bestuurlijk bestel heeft. Daarnaast is de
organisatie breed georiënteerd waar het gaat om marketing en educatie.
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Wanneer we de verschillende erfgoedsectoren met elkaar vergelijken zien we dat er vele
overeenkomsten zijn maar ook verschillen. Als het gaat om de positionering in het bestuurlijk
systeem dan kent zowel Nederland als Engeland een ministerie of departement van Cultuur.
Waarbij gesteld kan worden dat de Nederlandse erfgoedsector in de vorm van RACM zich
vooral oriënteert op het ministerie van OCW terwijl Englisch Heritage zich naast het
Department for Culture, Sport and Media ook op andere departementen oriënteert.
Opmerkelijk in deze is dat in België de culturele erfgoedsector is ondergebracht in het
ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend erfgoed. Waar het gaat om de
positionering kunnen we stellen dat zowel in België als in Engeland de erfgoedsector
centralistisch georiënteerd is, waarbij alle vergunningaanvragen en toetsingen via een
instantie worden uitgewerkt. Overeenkomstig kunnen we stellen dat binnen alle drie de
landen een omslag punt is bereikt waarbij de noodzaak is gevonden om cultureel erfgoed
maatschappelijk te implementeren. In deze kunnen we stellen dat Engeland zich hierbij
voorop gesteld heeft als het gaat om het vermarkten van cultureel erfgoed.
Tevens kunnen we stellen dat alle drie de gestelde organisaties zich inzetten voor
monumenten, archeologie en landschap. De wijze waarop zij hiermee omgaan is echter
verschillend.
4.2

Het theoretische beschermingskader

Zowel Nederland als België en Engeland onderschrijven het belang van cultureel erfgoed. De
wijze waarop zij hiermee omgaan, de wijze waarop zij dit institutioneel invullen en plaats
geven binnen het bestuurlijk kader is verschillend. Deze verschillen komen onder meer tot
uiting in het juridische of wettelijke kader waarover de verschillende instituties beschikken
om het culturele erfgoed te beschermen. De wijze waarop deze juridische middelen plaats
hebben binnen het bestuurlijke systeem en de manier waarop deze in praktijk wordt gebracht
reflecteert een beeld van de verschillen in de culturele erfgoedsector.
In de Nederlandse culturele erfgoedsector bestaat het juridische kader uit de Monumentenwet
die door de RACM als rijksdienst wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Op hun website schrijft
de RACM het volgende erover;
“In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde of archeologische monumenten
aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument. Daarnaast geeft de
Monumentenwet voorschriften voor het “wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen” van
een beschermd monument. Die voorschriften houden in dat er niets aan het monument mag
worden veranderd zonder voorafgaande vergunning. Deze vergunning moet vooraf worden
aangevraagd. De gemeenten zijn bevoegd om hierop te beslissen….Het zonder meer opgraven
van archeologische resten is op grond van de Monumentenwet 1988 niet toegestaan. De wet
bevat voorschriften met betrekking tot de opgravingvergunning en het melden van
archeologische vondsten.
De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de subsidieregelingen voor onderhoud en
restauratie van gebouwde monumenten en historische buitenplaatsen. Daarnaast is een
aantal beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de Monumentenwet. Met
de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg is de Monumentenwet
1988 ook gewijzigd.” (RACM, website)
We spreken hierbij over circa 51.000 wettelijk beschermde gebouwde objecten en 350 door
het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast zijn er 1.500
archeologische rijksmonumenten. Met de maatschappelijke, politieke veranderingen
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gerelateerd aan de transformatie van de rijksdienstige erfgoedorganisatie tot de RACM is de
houdbaarheid van de huidige monumentenwet te bekritiseren;
“Met de herziening van de Monumentenwet 1988 is een hybride situatie ontstaan. Het Rijk
wijst monumenten aan, gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening (en
kunnen dus een door het Rijk aangewezen monument laten slopen). Het is nodig de
monumentenwet 1988 de positie van gemeenten, provincie en Rijk te verhelderen.”(MoMo)
Met andere woorden er is een situatie ontstaan waarbij de overheid centraal beleid voert dat
decentraal gehandhaafd dient te worden. Dat betekend dat op lokaal niveau belangen tegen
elkaar worden afgewogen, waarbij nationale en internationale waardevolle monumenten
beperkt beschermt zijn. De RACM reageert hierbij door zijn werkveld te verplaatsen van
handhaver naar kenniscentrum waarbij doormiddel van kennisontwikkeling en deling
draagvlak wordt gecreëerd voor behoud tot cultureel erfgoed. Over de monumentenwet en de
middelen waarover de RACM beschikt voor het beschermen van cultureel erfgoed zegt dhr.
Corten, als antwoord op de vraag of de monumentenwet het enige middel is waarover RACM
beschikt het volgende;
“Het enige wettelijke, het is een instrument wat we kunnen inzetten om onze doelen te
bereiken. Maar daarnaast is er een scala aan interventies die niet wettelijk zijn maar die soms
wel meer effect hebben zoals draagvlak creëren. Daarnaast is de mogelijkheid om in gesprek
te gaan met andere partijen, om convenant te maken met grootgrondbezitters als
Staatsbosbeheer. We adviseren, stimuleren en informeren met name op gemeentelijk gebied.
Gemeentes hebben wel zelf mogelijkheden om gemeentelijke monumenten aan te wijzen en die
op te nemen in de plaatselijke verordening. Dit geld ook voor beschermde gezichten
gemeenten kunnen een beschermd dorps of stadsgezicht aanwijzen. Dit biedt echter niet
geheel garantie omdat een gemeente zichzelf geen continuïteit oplegt. Bij verandering in het
bestuur kan het beleid worden gewijzigd.”(Corten, interview)
Formeel ligt de bescherming van het cultureel erfgoed vast in de monumentenwet die een
wettelijk kader biedt. In het rapport Modernisering Monumentenzorg (MoMo) wordt een
evaluatie gegeven van de huidige monumentenwet waarin de verantwoording van cultureel
erfgoed decentraal bij de gemeenten worden gelegd die daarmee tevens de mogelijkheid
hebben om hun eigen beleid te ondermijnen. In zijn profilering naar kenniscentrum wijst de
RACM niet alleen in de richting van de monumentenwet maar geeft zij blijk waarde te
hechten aan interventies die het draagvlak voor cultureel erfgoed vergroten.
Een van de interventies waar de RACM over beschikt is het aangaan van een conventioneel
samenwerkingsverband. Een van deze samenwerkingsverbanden is die tussen RACM en
Staatsbosbeheer, waarbij Staatsbosbeheer aangeeft zijn financiering voor cultureel erfgoed
niet rond te krijgen omdat zij geen goede afspraken hebben met het ministerie van OCW. De
conventionele samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer en de RACM richt zich op de
thema’s beheer, kennis, geld, ontwikkelingsopgave en de omgang met de monumentenwet.
Een belangrijk instrument hierbij is de Brim(Besluit rijkssubsidiering instandhouding
monumenten) regeling;
“Die Brim regeling voorziet niet in 100% financiering maar wel in cofinanciering en kan dus
wel een middel zijn voor financiering van landgoederen en misschien ook de forten. Dus daar
proberen we de wegen naar open te breken.”(Koenders, interview)
Enerzijds zien we op gemeentelijk niveau dat de decentralistische opstelling tekort schiet als
het om behoud van erfgoed gaat anderzijds geeft Staatsbosbeheer aan niet over de juiste
geldstromen te kunnen beschikken om hun cultureel erfgoed te kunnen beheren. Tegengesteld
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aan de Nederlandse decentralistische opstelling ligt de centralistische opstelling van de
Belgische erfgoedsector die zonder enige tussenniveaus functioneert.
“Dus als er iets rond erfgoed moet gebeuren of dat nu om vergunningen gaat, adviseren of
over premie verwinnen dat komt altijd allemaal rechtstreeks bij ons terecht”
De afdeling onroerend erfgoed is binnen de RWO belast met de vergunningaanvragen tot op
het kleinste niveau. Een meer decentrale instelling wordt gewenst. Als het gaat om het
daadwerkelijke juridische systeem dan valt er enige gelijkenis met Nederland te maken;
“Ja, dus we hebben ook een monumentenzorgwet die dus gebouwen beschermt, enerzijds
hebben we de inventaris van bouwkundig erfgoed dat is eigenlijk gewoon een
wetenschappelijke inventaris van al het bouwkundige erfgoed in Vlaanderen. Daaruit kunnen
selecties gemaakt worden van zaken die echt formeel in bescherming worden genomen. Dat is
een beetje dat wat monumenten bescherming heet. Daar wordt het ander op toegepast en dan
komt ook het mechanisme van hoe ga je dat beheren, hoe ga je dat restaureren”
(Borgher,interview).
Met andere woorden de Belgische structuur is in feite een gelijke aan de Nederlandse met als
verschil dat de Belgische structuur centralistisch is ingesteld en dat er gewerkt wordt aan de
hand van een complete inventaris. Deze inventaris is een belangrijk middel om inzichtelijk te
maken wat er in België aanwezig is zodat daar waardering aan kan worden gegeven. De
inventaris is echter geen juridisch middel wat inhoud dat deze niet afdoende is;
“De rest van de en dat is een beetje het probleem dat wij momenteel hebben laten we zeggen
dat een tiende vanuit de inventaris van bouwkundig erfgoed wordt maar formeel beschermt
als monument. Een tiende maar dus dat wil zeggen dat negentiende dat jezelf bestempelt hebt
als bouwkundig erfgoed, dat je zegt oké daar passen we dus die monumentenwetgeving niet
formeel op toe.” (Borgher,interview).
Dit houdt in dat deze objecten wel worden erkend als waardevolle objecten maar niet als
zodanig onderstreept worden dat gebruik gemaakt kan worden van de
beschermingmogelijkheden die de monumentenzorgwet verstrekt met de daaraan gerelateerde
subsidiëringmogelijkheden. Vanuit de RWO bestaat de wens om deze objecten toch een
juridische status mee te geven.
“Daar heb je een aantal mechanisme in ruimtelijke ordening waardoor dat men advies vraagt
aan onroerend erfgoed wanneer een sloopvergunning wordt afgegeven. Je probeert in een
inventaris de gemeente ook wel warm te maken om een structuurplan of een ruimtelijk plan
om dat te gebruiken om onroerend erfgoed aan bod te brengen. Maar die bevoegdheid die
zweeft nog. We zouden graag een aanvulling aan ons monumenten decreet hebben waarin ook
formeel een statuut word gegeven aan die inventaris van bouwkundig erfgoed dat deel
waarvan je formeel zegt dat gaat niet onder de monumentenwetgeving vallen. Dat zijn nog
stappen die moeten worden genomen. Alles is in evolutie, maar op dit moment is dat nog een
voerbare lagune. Dus wij zouden heel graag hebben dat, dat naar een provincie gaat die dat
dan ergens een statuut kan geven. En ook een soort van billijkheid toepassen dat is nu
allemaal op vrijwillige basis maar dat is meestal onvoldoende. Zeker als je in de mobilesector
terecht komt, als je dan onvoldoende stokken achter de deur hebt dan gaat snel het een en
ander verloren.” (Borgher,interview).
Ook in het Belgische erfgoedsysteem zijn veranderingen of toevoegingen aan het juridische
systeem wenselijk om zo voldoende daadkracht in het beschermen en behouden van cultureel
erfgoed te realiseren met name waar het gaat om cultureel erfgoed die niet de wettelijke status
tot beschermt erfgoed heeft is er nog een open ruimte en wordt dus een beroep gedaan op het
draagvlak van de bevolking. Een ander te nemen moeilijkheid is de bescherming van cultureel
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erfgoed in de context. Een voorbeeld van deze is Fort 4 waarbij een bepaald bouwkundig
project in een landschap staat dat bepalend is voor de context van het bouwkundige object.
Dit betekend dat in feite het monument beheerd moet worden door het decreet of de afdeling
monumenten terwijl het landschap beheerd zou moeten worden door het decreet landschap. In
België wordt daarom gewerkt aan een algemene status voor monumenten, landschappen en
archeologie. Een goed voorbeeld van de complexiteit wanneer verschillende takken van
erfgoed bij elkaar komen is het voorbeeld van fort 7;
“Fort 7, hetzelfde als fort 4 maar daar is het hoofdaspect van de bestemming natuur
geworden. En dan kun je dus zeggen had daar monument van gemaakt daar kun je veel beter
landschapsbeheerplannen voor opstellen…Dus dat is een fort wat door onze collega’s van
natuurbeheer wordt beheerd. Zij hebben dat fort nu in beheer maar zij moeten die regels van
die bescherming ook naleven. Dat zijn natuurlijk algemene regels. En eigenlijk is het, het
beste als je een monument gebruikt waarvoor het gebouwd is, maar als dat er niet meer is dan
moet je het herbestemmen. Bestemmen is altijd op een of andere manier toegeven naar een
reorganisatie. Of dat nu een gebouw is of een landschap, je moet altijd een beetje mee naar
de nieuwe bestemming. Daar komen zij af met oké het is hier habitat gebied. En er zit een
grote winterpopulatie vleermuizen in en daarvoor willen ze dan een aantal gangen zelfs onder
water zetten, wat de structuur zelf op termijn dan kapot maakt. Als zij dat willen dan moeten
ze dat in studies aantonen. Dus wij willen dat altijd wetenschappelijk onderbouwt zien.”
(Borgher,interview).
Het Belgische juridische systeem voorziet in deze niet in een eenduidige bescherming van het
monument in de context waarbij het gebouwde ofwel losgekoppeld dient te worden van het
landschap ofwel eveneens onder de noemer landschap beschermd dient te worden. Maar ook
in de enkelvoudige bescherming van geklasseerde objecten lijken er tekortkomingen. Hierbij
kunnen we stellen dat de RWO een object classificeert als een object met culturele
erfgoedwaarde dat lokaal, nationaal of internationaal van belang is en welke behouden moet
blijven maar dat de middelen waarover zij beschikt in praktijk niet toerijkend zijn. Dit
resulteert voor particuliere bezitters van cultureel waardevolle objecten dat zij zich moeten
conformeren met de gestelde eisen van de RWO en dat in ruil hiervoor financiële
ondersteuning mogelijk is. Echter blijkt dat deze financiële ondersteuning niet volledig is en
wordt bepaald naar de financiële situatie van de eigenaar. Daarnaast is er een langdurige
wachttijd tussen aanvraag en ontvangst van deze financiële ondersteuning.
Vaststellend kunnen we dus zeggen dat wanneer er decentraal beleid wordt gevoerd men in
confrontatie komt bij de uitvoering en handhaving van het beleid dat door hoger overheid
wordt aangestuurd maar door lagere overheden gehandhaafd dient te worden waardoor op
lokaal niveau belangenverstrengeling optreed. Anderzijds stelt een centraal beleid het
mankement dat hierdoor de rol van wetshandhaver te groot is, waardoor een dienst
verantwoordelijk is voor de kleinste ingrepen op gebied van erfgoed. Daarnaast blijkt de
opgave om cultureel erfgoed juridisch te beschermen en daarbij subsidie toe te kennen aan het
behoud van erfgoed een gecompliceerde zaak. Met name als het gaat over objecten en hun
context of objecten die beheert worden door andere organisaties is de juridische bescherming
van objecten moeilijk.
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Dhr. Corten merkt daarnaast nog een aantal interessante verschillen op;


“België wat wel een interessant verschil is met Nederland, België is er in geslaagd om
en dat is wel succesvol om een min of meer volledige beschrijving te maken van zijn
monumenten en dat in boekvorm uit te geven en daar zijn we in Nederland nog niet in
geslaagd. Al vanaf 1903 zijn we in Nederland bezig om al onze monumenten van
historie te beschrijven en een aantal delen zijn er in Nederland wel uitgebracht maar
een geheel is nooit gelukt en dat is in België wel zo.



Waar het gaat om geld als subsidies heeft Nederland iets meer te bieden dan België.



Waar het gaat om publiek draagvlak is dat in België denk ik iets groter dan in
Nederland.” (Corten,interview)

Waar we het hebben over publiekelijk draagvlak dan scoort ook Engeland hoog, maar waar
het gaat om de bescherming van cultureel erfgoed geeft Andy Burnham aan;
“…Though actually only a relatively small proportion of our sum total of buildings and sites
are to all intents and purposes inviolable.” (Burnham, 2008)
Met andere woorden ook in Engeland valt de juridische bescherming te bediscussiëren, terwijl
ook Engeland een lange traditie kent als het gaat om de bescherming van cultureel erfgoed;
“The Ancient Monuments Act of 1882 gave the government legal responsibility for the
historic environment. Over the next 100 years, it continued to be involved in protecting the
nation's heritage through various organizations. In the early 1980s, Michael Heseltine, then
the secretary of state for the environment, proposed that most of the responsibility for the
historic environments be passed to a semiautonomous agency that could operate with greater
efficiency and vision, free from day-to-day ministerial supervision. Therefore, in 1984, the
Historic Buildings and Monuments Commission, commonly known as English Heritage, was
created.” (Dorn, 2009)
“The Ancient Monument Act of 1882” voldoet uiteraard allang niet meer en dus is de
discussie aangaande de veranderingen in de juridische bescherming van cultureel erfgoed ook
in Engeland los gebarsten. Tessa Jowell voormalig minister van Department Cultuur, Sport en
Media geeft aan;
“Our built heritage and historic environment matter to us all. The heritage protection system
is about how we protect and sustain it, both for today and for generations to come. We all
want a system that provides the right levels of protection, but we also want one that is easy to
use and allows everyone a stake in it.” (Tessa Jowell, 2007)
Als antwoord heeft English Heritage een nieuw programma geconstrueerd;
“The Heritage Protection Review program is a huge project to update legislation that
identifies historic buildings, monuments, landscapes, gardens and such for protection—and
how to protect them. Currently there are three different systems, including listing buildings,
scheduling monuments and registering parks, gardens, landscapes and battlefields. Each of
these systems has its own separate rules. The Heritage Protection Bill proposes a unified
register for all these assets, and a set of rules for their protection. The purpose is to make the
system more efficient, more transparent and more fair; and to encourage more involvement
from the public without lessening the current levels of protection.” (Dorn, 2009)
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Het belangrijkste is wel dat Engeland zijn erfgoed categoriseert op een lijst. Zij volgen
daarvoor meerdere categorieën en gradaties van bescherming. Deze erfgoedlijst vind zijn
uitwerking in het beleid van Englisch Heritage als mede het Department for Culture, Sport en
Media. Tevens worden erfgoedlijsten ook geïmplementeerd in het planningsysteem. Thijs
Offermans projectleider ‘Crossing the Lines’ geeft een belangrijk item weer in de juridische
bescherming van het Engels cultureel erfgoed;
“Zij (Engeland) hebben landschap en bouwkundige historie in een wet.” (Offermans,
interview).
Het lijkt erop dat de maatschappelijke en economische ontwikkelingen er toe geleid hebben
dat ook de juridische bescherming van cultureel erfgoed aan verandering onderhevig is. Alle
drie de landen geven aan dat op welke wijze ook de juridische systemen niet complementair
zijn met de gestelde eisen van de huidige maatschappij. Wellicht geeft dit juist de
moeilijkheid maar zeker ook de noodzaak weer van de bescherming van het cultureel erfgoed.
4.3

Archeologie

“De bodem kun je zien als een boek, vol informatie over het verleden. Dit geschiedenisboek
kan helaas slechts eenmaal gelezen worden, aangezien bijvoorbeeld opgravingen
informatieve grondverkleuringen verstoren. Daarom moeten we er met z’n allen voor zorgen
dat dit boek alleen op het juiste moment op de juiste wijze wordt geopend en gelezen. Wie
mag de lezer zijn en wanneer? Het liefst stellen we dat moment zo lang mogelijk uit, om zeker
te weten dat de juiste keuze wordt gemaakt.”(RACM, Archeologie en ruimtelijke ordening)
Deze tekst typeert de archeologische erfgoedsector, waarin de bodem wordt voorgesteld als
een enorme informatiebron die alleen op basis van wetenschappelijke afwegingen en door
geclassificeerde mensen inzichtelijk mag worden gemaakt. Om het moment zolang mogelijk
uit te kunnen stellen, op juiste verantwoorde wijze opgravingen te doen en te documenteren
heeft de archeologie zich hard gemaakt. In 1992 is er in het verdrag van Malta tussen
verschillende Europese landen een afspraak gemaakt om beter te zorgen voor het
archeologische erfgoed door het nemen van fysieke beschermingsmogelijkheden.
“Twee uitgangspunten in het Verdrag van Malta die doorwerken in het proces van de
ruimtelijke ordening in Nederland zijn ‘behoud in situ’ en de ‘verstoorder betaald’. Behoud
van situ wil zeggen dat het archeologische erfgoed op de plek waar het ligt geconserveerd en
in stand gehouden moet worden…...Het idee van het principe dat de verstoorder betaalt, is
dat wanneer de initiatiefnemer van bodemverstorende activiteiten het archeologische
onderzoek moet betalen deze geprikkeld wordt om zo veel mogelijk te proberen de
archeologie in situ te behouden.” (RACM, Archeologie en ruimtelijke ordening)
Met het verdrag heeft de archeologie de middelen in handen om hun wetenschappelijke
benadering juridisch te ondersteunen en uiting te geven aan de voor archeologie wenselijke
situatie om te behouden tenzij. Een andere ontwikkeling binnen de culturele erfgoedsector is
de samenvoeging van monumentenzorg en archeologie die zowel in België als in Nederland
recentelijk is geschied. Hoewel de archeologie binnen een organisatie is samengevoegd met
de monumentenzorg worden deze beide disciplines afzonderlijk van elkaar gezien Dhr.
Koenders spreekt vanuit de samenwerking met Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor
Cultuurlandschap, Archeologie hier als volgt over;
“De organisatie is uit twee diensten samengesteld uit de rijksgebouwen dienst en de
rijksarcheologische dienst en dat zijn verschillende diensten en culturen geweest. De een
beheerde wat meer het geld en stond misschien wat steviger als je met stenen en gebouwen
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bezig bent is dat over het algemeen wat harder en tastbaarder dan de softere kant de
archeologie. De archeologen waren over het algemeen meer de onderzoekers, de verkenners.
In de samenwerking komen beide poten terug en bied het ook kansen om de verschillende
culturen dichter bij elkaar te krijgen. De uitdaging voor hun is ook om te werken aan een
organisatie waarin die twee culturen samensmelten en zij die nieuwe organisatie RACM
kunnen worden.”(Koenders, interview)
Een vergelijkbare situatie is die van de Belgische;
“Archeologie heeft als uitgangspunt je moet alles laten zitten. Het is alleen als er een
ontwikkeling is waar je niet anders kan dat je moet opgraven en documenteren. Dat is de
filosofie. Maar dat is in principe de uitzondering. Er zijn ook uitzonderingen wanneer het echt
wetenschappelijk toegevoegde waarde heeft. Maar dat is aanzich natuurlijk zeer conservatief
want dat komt neer op overal van alles afblijven. Men spreekt dan ook veel van
archeologische potenties vanuit de centraal archeologisch inventaris maar dat zijn alleen
maar de vondsten. Dat is natuurlijk niet echt de archeologische waarde van iets. Dat zijn
toeval punten, niet eens een relevante steekproef enzo rederneren zij. Nu proberen zij mee te
denken om in bepaalde zones de potenties moeten aan te geven. Dat als je zegt als je in die
zone zit dan moet je oppassen daar ga je archeologische waardevolle vondsten tegen komen.
Als er dan een ontwikkeling is probeer die dan daar te doen en niet in die waardevolle zone.
Die proberen stil aan ook wel mee te denken. Ik noem mijn collega’s nu niet echte
conservatisten of verwijten van conservatisme. Maar het is gewoon de manier van waaruit je
zaken bekijkt. Maar als ze dus dan die hoge snelheidslijn tussen België en Nederland gaan
trekken dan kunnen zij daar niet tegenop, maar als je dan gaat graven dan moet dat wel op
een vol archeologische manier. Zodat dat gedocumenteerd kan worden zodat men weet wat er
gebeurd is. En dan draven zij wel met veel overtuiging op. Maar eigenlijk zeggen ze dat zijn
zaken die je eigenlijk moet laten zitten.”(Borgher, interview)
Vanuit het voorgaande kunnen we zeggen dat er een verschil bestaat in de institutionele
cultuur tussen de disciplines van monumentenzorg en archeologie. Het grote verschil wat
hierbij geconstateerd kan worden is dat de monumentensector in het algemeen sterker staat
doordat zij zorg heeft over gebouwde constructies die zichtbaar en tastbaar in het landschap
aanwezig zijn. Meer dan de archeologie richt de monumentenzorg zich met name in
Nederland op het creëren van draagvlak. Betekenis geven, waardering brengen aan
monumentaal erfgoed voor bescherming en behoud. Zij probeert hierbij in te springen op
maatschappelijke ontwikkelingen als de behoefte naar recreatie, identiteit en differentiatie.
De archeologische discipline werkt voornamelijk vanuit een wetenschappelijke benadering.
Met behulp van wetenschappelijke argumentatie en feitelijke kennisontwikkeling in
combinatie met formele wet en regelgeving probeert zij formeel bescherming te bieden aan
het onzichtbare. Mede door deze wetenschappelijke benadering waarin naar feitelijkheden
wordt gezocht en het feit dat archeologie grotendeels onzichtbaar en ontastbaar zich onder de
grond bevind is er een vergrote afstand waarin ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak
een moeilijke opgave is.
De archeologie beschrijft de bodem als een boek dat een maal gelezen kan worden en dat iets
verteld over het verleden van een bepaalde plaats, over ons verleden. Hoe dik dat boek is en
welke informaties de bladzijdes bevatten weet niemand. Dit maakt de archeologie binnen het
planningsysteem een kwetsbare speler.
“Ik ben niet tegen archeologie of zo maar ik vindt dat de zichtbare en monumentenzorg
belangrijker is in je planning systeem.”(Assche, interview)
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Doordat ook in het Belgisch cultureel erfgoed de archeologie is samengevoegd met de
monumentensector profiteren zij van de korte communicatie afstand tussen de dienst
onroerend erfgoed en de ruimtelijke ordening. Door veranderingen in de erfgoedsector en het
Verdrag van Malta heeft de archeologie een sterkere positie gekregen. Waarbij van Assche
opmerkt dat;
“Natuurlijk de Europese wetgevingen, de Europese veranderingen hebben nu ook wel
invloed. Dus de archeologen krijgen ook wel iets meer te doen maar het is dus duidelijk wel
veel minder dan in Nederland.”(Assche, interview)
Met andere woorden in verhouding tot België lijkt het erop dat in Nederland de archeologie
meer ontwikkeld is. Wanneer we dit vertalen naar Engelse begrippen dan kunnen we stellen
dat de Engelse zo lijkt het voorop lopen. De discipline van de archeologie is dan ook breed
vertegenwoordigd;
“Archaeological records for England currently contain around 600,000 sites and
monuments.” (Planning Policy Guidance 16: Archaeology and Planning)
De Engelsen hechten veel waarde aan de archeologie maar vooral aan ‘het verhaal’.
Archeologie is voor de Engelsen dan ook een spannend jongensboek vol verhalen over
veldslagen en het eerdere leven. Waar in Nederland en België de archeologie en monumenten
als aparte disciplines worden gezien kunnen we stellen dat in Engeland beide disciplines
elkaar versterken. De monumenten voor de Engelsen de zichtbaarheden van het jongensboek
waarvan de spannende verhalen nog onzichtbaar zijn. Archeologie is in Engeland een populair
onderwerp en kan dus rekenen op een breed draagvlak. Dit draagvlak vindt uitwerking in tvprogramma’s en zo ook bied National Trust werkvakanties op het gebied van archeologie aan
om zo het verhaal en de beleving compleet te maken. English Heritage haalt het stoffige
imago van de archeologie van Nederland en België verder onderuit door het benoemen van
een ‘landscape detective team’.
Vastgesteld kan worden dat zowel in Nederland, België als ook Engeland de archeologie is
samengevoegd met de monumentenzorg. Hierbij profiteert de Belgische archeologische dienst
van de positionering ten aanzien van de ruimtelijke ordening. In Nederland profiteert de
archeologie van de wet en regelgeving die reeds bestonden ten aanzien van monumentenzorg
en die aanpassing hebben gevonden waar het gaat om archeologie. In Engeland speelt
archeologie een prominentere rol waarbij de monumenten aangeven waar de spannende
verhalen liggen verstopt.
Gesteld kan worden dat de archeologie in België en Nederland zich minder richt op de
maatschappelijke waardes van cultureel erfgoed en meer op de wetenschappelijke informatie
die het bezit. Deze wetenschappelijke informatie vertaalt zij in een ongelezen boek, dit
ongelezen boek wordt gezien als een boek vol avonturen, waarbij de ruimtelijke planning
meer waardering uitspreekt voor de hedendaagse realiteit. Voor de Engelsen kunnen we
stellen dat de Archeologie de meester is die het boek voorleest en waar alle kinderen
aandachtig naar luisteren.
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4.4

Erfgoed en samenleving

Het systeem van het culturele erfgoed staat in interactie met andere maatschappelijke
systemen. De culturele sector staat onder invloed van verschillende factoren als
maatschappelijke ontwikkeling, economische belangen en ruimtelijke vraagstukken. Een
aantal van die factoren zullen hier worden besproken.
4.4.1 De vermaatschappelijking van erfgoed
De Nederlandse erfgoedsector heeft de beschikking over een aantal formele
beschermingsmiddelen zoals de monumentenwet. Het enkel richten op statische en formele
bescherming duid op vermindering van draagvlak en het vergroten van de afstand tussen de
erfgoed sector en maatschappij. Vermaatschappelijking van de overheidsdienst wordt daarom
als het sleutelwoord gebruikt om draagvlak te creëren waardoor de maatschappelijke
betrokkenheid wordt vergroot. Een belangrijk punt in de vermaatschappelijking van cultureel
erfgoed is identiteit;
“Opzoek naar eigen identiteit dat zie je nu in de Nederlanden, in postcommunistische landen
bijvoorbeeld maar dat zag je toen ook. De 19de eeuw is zo en zo romantiek en nationalisme. In
die nieuwe landen gingen ze heel erg op zoek naar hoogte punten uit het verleden, wat met
identiteit te maken heeft. En ook daarbij spelen de Belgische en Vlaamse kunststeden een
belangrijke rol. Om dat te restaureren, over te schrijven, historische romans over te
schrijven. In het Frans, in het Vlaams en in het Nederlands. Die dingen speelden ook mee dat
was in Nederland minder een issue, minder een discussie. Nederland was al langer
onafhankelijk natuurlijk.”(Assche, interview)
Wanneer we over identiteit praten dan gaat het over bindingen en scheidingen. In de nieuwe
landen werd in de 19de eeuw opzoek gegaan naar hoogte punten uit het verleden die symbool
staan voor de cultuur, de identiteit die mensen van een land als België met elkaar verbind en
onderscheid maakt tussen landen. In het huidige Nederland zien we een andere verschuiving.
Door globalisering, uniformiteit en de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen is er
een sterke hang naar waardering voor cultureel erfgoed dat als vaste waarde in een omgeving
blijft bestaan dat identiteit geeft aan een omgeving en dat een omgeving onderscheid van
anderen.
“De doelstelling van erfgoed discipline is principaal gericht op het behoud van historische
identiteit en erfgoed…. De doelstelling van de ruimtelijke ordening zit hem voornamelijk in de
vitaliteit het vitaal en leefbaar houden van de leefomgeving. Het kruispunt zou dan zijn het
vitaal houden van de leefomgeving met gebruik maken van de historische identiteit en
erfgoed….. Dus het instandhouden moet een bijdrage leveren aan de maatschappelijke
doelstelling.”(Corten, interview)
In deze wordt het kruispunt van de erfgoedsector in verhouding tot de ruimtelijke ordening
besproken. In het kruispunt van de twee disciplines worden beslissingen in de ruimtelijke
ordening afgewogen ten aanzien van het maatschappelijke belang. Dit wil zeggen wanneer
erfgoed zijn maatschappelijke waarde verliest zij door de macht van de ruimtelijke ordening
wordt overtroffen. Door initiator te zijn van de ruimtelijke identiteit en mee te spelen in het
vitaal en leefbaar houden van de omgeving kan maatschappelijk draagvlak worden gecreëerd
en vergroot.
Het creëren van maatschappelijk draagvlak tot behoud is een besef dat reeds bestaat en dat
groeiende is. Het herbestemmen van monumenten is een van deze uitwerkingen waardoor een
object een maatschappelijke functie krijgt met behoud van het historische verhaal. Dit
betekend een verandering in de omgang met cultureel erfgoed dat niet door ieder wordt
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uitgewerkt. Institutioneel gezien zijn over het vermaatschappelijken van cultureel erfgoed
verschillende opvattingen. In het interview met dhr. Corten is gevraagd of deze gedachten
binnen de RACM door een ieder wordt gedragen;
“Dat hangt natuurlijk van de individuen af. Daar is ook nog wel wat te winnen. Er zijn binnen
de dienst heel veel mensen met verschillende achtergronden, perspectieven vanuit
verschillende disciplines. Te meer we nu gefuseerd zijn merk je dat er verschillen zijn. Dat is
voor een deel ongunstig maar voor een deel ook gunstig want daardoor krijg je spanning en
tegenstrijdigheid en dat zorgt voor debat en ontwikkeling dus dat heb je ook nodig.”(Corten,
interview)
De basis gedachten van de omgang met cultureel erfgoed is cultureel erfgoed beschermen
alsof zij in een glazen vitrine staat. Binnen de huidige Nederlandse erfgoedsector bestaat er
ook een meer modernere gedachten waarbij het glas tussen het cultureel erfgoed en
maatschappij gebroken wordt. Het gaat hierbij om ‘de beleving’ van cultureel erfgoed waarbij
openstelling en herbestemming een middel zijn voor het maatschappelijk implementeren van
cultureel erfgoed. Deze gedachten is in de natuurbeheer al verder doorgedrongen;
“je kunt de betrokkenheid van mensen vergroten m.b.t. cultureel erfgoed dan kun je wel een
flinke slag maken. Dat hebben we in het verleden met natuur ook gedaan en dat kan met
cultureel erfgoed ook heel goed…..En dat is vooral de insteek om cultuurhistorie weer levend
en beleefbaar te maken zodat de verhalen weer tot leven komen en daarbij is de belangrijkste
opgave met de RACM om de samenleving daarbij te betrekken.”(Koenders, interview)
Koenders verwijst hier terecht naar een verandering de institutionele gedachten naar behoud
van natuur en landschappelijke waarde. Deze gedachten is gebaseerd op beleving ter
ontwikkeling van draagvlak welke uitwerking vind in het zoveel mogelijk openstellen
beleefbaar maken van natuur en landschappelijke waarden. Eenzelfde transformatie zien we
in de gedachten in de omgang met cultureel erfgoed waarbij wordt gezocht naar
maatschappelijke implementatie. Inspelen op de culturele beleving, identiteit ontwikkeling,
hang naar het verleden en structurering. Een van de plaatsen waar cultureel erfgoed bij kan
dragen aan de leefbaarheid van een omgeving zijn de probleem wijken die door minister
Vogelaar zijn aangewezen;
“Daar zijn we wel zij het wel op een laag pitje mee bezig. Ik ben het helemaal met je eens met
name de Vogelaar wijken de kracht wijken zou een hele goede gelegenheid zijn om daar ook
de historische component een rol te laten spelen. En zelf denk ik dat we daar eerder op
hadden moeten inspelen, maar dat is een persoonlijke mening. Juist omdat het veel in
beweging is en juist omdat het maatschappelijk relevant is zou je daar als sector een hele
goede bijdrage aan kunnen leveren…Overigens is het zo dat in een aantal van die
Vogelaarwijken al gebiedjes zijn die we volgens de monumentenwet beschermen en er zijn
een aantal gebieden die we nog gaan beschermen.”(Corten, interview)
Binnen de RACM is er wel een tendens om in te spelen op maatschappelijke vraagstukken.
Uit de praktijk blijkt echter dat dit bemoeilijkt wordt door het omvangrijke vraagstuk op het
kruispunt van ruimtelijke ordening en maatschappelijke ontwikkeling waarin cultureel
erfgoed vaak als kleine speler op het veld wordt weggezet. Door integrale positionering van
cultureel erfgoed zou ingezet kunnen worden op een bredere context waardoor samenhang in
ruimtelijke structuur ontstaat met als resultante een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit. De
RACM spreekt hierover dat zij weldegelijk aanwezig is maar dat zij te kort schiet in integrale
beleidsontwikkeling. Wanneer we over de Belgische erfgoedsector spreken dan merken we op
dat deze zich op een andere wijze manifesteert ten aanzien van de Nederlandse situatie.
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“Dat beschermen is een aspect ervan natuurlijk want dat heeft ook tot doel de mensen bewust
te maken van een aantal zaken en men hoopt op die manier een wisselwerking te krijgen ook
naar gemeente bestuur en ook naar private.”(Borgher, interview)
De RWO profileert zijn beleid met name op het gemeentelijk bestuur. Daarnaast geeft zij aan
ook een wisselwerking met de private sector tot stand te brengen. Waar het gaat om de private
sector kunnen we hier een kantekening zetten. De vraag is immers of hier daadwerkelijk een
brede maatschappelijke context mee bedoeld wordt of dat het hier gaat om een specifieke
groep namelijk de bezitters van cultureel erfgoed. Met de volgende uitspraak over het twee
maandelijks tijdschrift Monumenten & Landschappen kunnen we stellen dat de Belgische
erfgoedsector zich in de private sector vooral selectief opstelt naar een bepaalde groep;
“Je bereikt daar de geïnteresseerde mee die er meestal ook wel iets van kent. Dat is ook wel
een beetje het verwijt wat wij krijgen dat, misschien terecht maar oké we zijn twintig jaar
geleden zo begonnen en dat is een beetje ons huisblad. Dat heeft toch wel een grote afname,
maar het is niet naar de gewone echte burger geschreven. Dat klopt wel. We hebben dus niet
een echt populair blad. In dat kader hebben wij niet echt veel brochures. Eigenlijk is dat
aspect voor een groot deel wel overgenomen door erfgoed verenigingen die meer toegankelijk
publiceren.”(Borgher, interview)
De RWO publiceert een twee maandelijks tijdschrift dat op het niveau geschreven is dat deze
niet toegankelijk is voor iedereen. Anderzijds geeft de RWO hierbij aan dat zij met name een
bestuursdienst zijn die zich boven het niveau van de erfgoedverenigingen bevind.
Waar in België de erfgoedsector nauwelijks is afgestemd op de man met de pet, gaan de
Engelsen uit van het principe;
“ dat monumenten van hen allemaal zijn.” (Emst, interview)
Het cultureel erfgoed van Engeland kan rekenen op een breed georiënteerd draagvlak. Van
oudsher lag de zorg voor cultureel erfgoed bij de bevolking zelf. Hierdoor werd door de
bevolking zelf waarde gekoppeld aan bepaalde vormen van cultureel erfgoed. Met de
ontwikkeling van de erfgoedsector is de zorg voor cultureel erfgoed verschoven van de
bevolking naar kenners/wetenschappers, politici en beleidsmakers. Voormalig staatssecretaris
van het Departement Cultuur, Sport en Media Tessa Jowell betoogt in haar speech ‘from
consultation to conservation’ dat de erfgoedsector te ver af staat van de ontwikkelingen die in
de maatschappij spelen en die de waarden van het publiek bepalen (Strolenberg, 2006 )
Voormalig minister van het Departement Cultuur, Sport en Media David Lammy schrijft
hierover het volgende;
“Perhaps the most importantly, we are looking at how we give ownership back to the local
communities themselves. We have some way to go. The heritage sector is perceived as expert
talking to themselves. There is a lack of trust. The experts are seen as only willing to engage
with communities on their own terms – and in a language that excludes those to whom they
are talking…..The messages were clear: the heritage experts did not ‘trust the community’ or
believe in what they were doing.”(Lammy, 2006)
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Hoewel de Engelsen dus uitgaan van het feit dat erfgoed van iedereen is en dat er binnen
Engeland een breed draagvlak heerst kunnen we stellen dat er een kloof is tussen de
erfgoedsector en de burger. Niettemin wordt er in Engeland wel ingegaan op het brede
draagvlak en het feit dat erfgoed van iedereen is. Dit laatste resulteert in het besluit dat
erfgoed voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn;
“Essex had typische keuze. Het hele gebouw moest aangepast worden om beschikbaar te zijn
voor gehandicapten, daarvoor moest bijna het halve pand gesloopt worden, dat was voor ons
partners vreemd. Zij hadden de eis, elk monument dat een openbare functie heeft moet
rolstoeltoegankelijk zijn. Dan zouden we de hele binnenkern uit de Domtoren moeten slopen.
Alle molens moeten aanpassen. Dat staat niet in verhouding. Dat verbaasde ons ook. Er is
een lift in die toren gekomen, dat zou in Nederland niet denkbaar zijn.” (Offermans,
interview)
Wanneer we spreken over de vermaatschappelijking van het cultureel erfgoed dan kunnen we
stellen dat de Engelsen voorop lopen als het gaat om het vermarkten van hun cultureel
erfgoed. Er wordt breed ingezet op de beleving en herbeleving van cultureel erfgoed;
“In 2006 English Heritage opened its first five holiday cottages as another way not only to
bring in revenue, but also to give individuals a more intimate feel of an historical property.
There are now 12 holiday cottages, each located at the heart of an historical property usually
open to the public.”(Dorn, 2009)
Om in te spelen op de grote interessen van cultureel erfgoed biedt English Heritage
verschillende wijzen van lidmaatschap aan;
“There are various categories of membership and each includes free admission to all English
Heritage properties, a yearly handbook and quarterly issues of its colourful and informative
magazine.” (Dorn, 2009)
Het meest typerende voor Engeland is wel de herbeleving van de cultuurhistorie die
voornamelijk gebaseerd is op het
herbeleven van bekende veldslagen
als bijvoorbeeld de ‘Battle of
Hasting’. Om deze veldslag her te
beleven werd de veldslag 940 jaar
na dato nagespeeld (Figuur 4.3).
Drieduizend mensen speelden de
gebeurtenis na onder het toeziend
oog van tweeëntwintigduizend
toeschouwers. De herbeleving van
deze veldslag is een manier om ‘het
Figuur 4.3: Herbeleving Battle of Hasting
verhaal’ waar de Engelsen zoveel
waarden aan hechten tot leven te brengen. Thijs Offermans projectleider van Crossing the
Lines maakt de volgende vergelijking tussen Nederland en Enegeland;
“Is een verhaal van 60 jaar oud of ouder betrouwbaarder? Nederlanders zijn wat sceptischer.
Hoe waardevol is die informatie? Misschien wel om te documenteren maar niet vanuit
historisch aspect. De historische betrouwbaarheid is niet groot. De Engelsen geloven meer,
wat men zegt en wat ik mij herinner, is waar. Dat is een groot verschil.”(Offermans,
interview)
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In vergelijking met de RACM en English Heritage profileert de RWO zich meer als een
bestuursdienst die zich langs de lijnen van gemeentelijk bestuur en wetenschappelijke
benadering manifesteert. De RACM daarin tegen profileert zich als adviseur en regisseur van
de erfgoedsector. Een stap verder gaat English Heritage die zich als adviseur, regisseur van de
culturele erfgoedsector eveneens richt op de marketing door het erfgoed op verschillende
wijzen aan te bieden. Deze verschillen komen tot uiting wanneer we de verschillende
internetsites naast elkaar leggen. De internetsite van de RWO wordt gekarakteriseerd door een
formeel kader. Op de site wordt de burger verwezen naar enkele beleidsdocumenten, de rest
wordt afgeschermd en is voor intern gebruik. De RACM presenteert een site die veel
toegankelijker is. Op de site geeft de RACM op formele wijze weer waar zij voor staan en
waar zij mee bezig zijn. Veel breder georiënteerd is de site van English Heritage. Een
kleurrijke site met een agenda waarin alle evenementen zijn opgenomen, de mogelijkheid om
objecten af te huren voor uiteenlopende arrangementen als een trouwerij en een giftshop
waarin producten met een connectie naar het verleden of de regio eigen cultuur worden
aangeboden. Daarnaast staat onder de link English Heritage TV enkele videofilms en is er
voldoende materiaal te vinden over het behoud, de omgang en de beleving van cultureel
erfgoed. Waar het gaat om vermaatschappelijking lijkt English Heritage voorop te gaan.
4.4.2 Ontwikkeling en behoud
Een van de uitwerkingen van de vermaatschappelijking van de culturele erfgoedsector is het
in Nederlands gestelde termologie van ‘Behoud door Ontwikkeling’ waarbij cultureel erfgoed
wordt doorontwikkeld naar de behoefte van de maatschappij op gebied van functie
verandering, identiteit ontwikkeling en versteviging en de behoefte naar cultuurhistorische
worteling en recreatiebehoefte.
“We live in a world of changing perceptions.”(Cossons, 2006).
Zo schreef Sir Neil Cossons Chairman of English Heritage in zijn artiekel ‘Capturing the
value of places’. Hiermee geeft hij aan dat ook de perceptie van cultureel erfgoed aan
verandering onderhevig is. Om het cultureel erfgoed te behouden en plaats te geven in de
huidige maatschappij is ook de Engelse culturele erfgoedsector aan verandering onderhevig.
Deze veranderingen volgen elkaar in de tijdschaal op;
“So the heritage movement that emerged in the late 19th and early 20th centuries was driven
to a large extent by a desire to reflect and promote social change, supported by an interest in
curtailing the excesses of the new breed of designers and architects. It was the same impulse
that in 1926 led Patrick Abercrombie and others to found the Council for the Preservation of
Rural England, not as a wish to mummify the countryside, but to preserve a public connection
with the past threatened by tearing development and social change.” (Lammy, 2006)
Over de veranderende omgangsvormen van het cultureel erfgoed in Engeland zegt Steve Bee
Planning and Development Director for Engllish Heritage het volgende;
“Today I think we have a much more sophisticated approach to conservation. We identified
arrange of heritage value we applied to places in order to establish in pity objective way
where the historic significance lies and how significance it is. In doing that rotten to say
something is historic and has to be preserved and protected for many change. We can say
here is a historic place that has changed over times, this is why it is interested, this is why it is
significance, these part of it are less important so we can allowed this to change. (Bee,2008)
Samengevat schrijft English Heritage op zijn site het volgende;
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“The conservation movement has progressed toward an idea of not preventing change but of
helping everyone to manage it, so that the important elements that tell us about our culture
continue through time - connecting us to the continuing story of human existence. The best
way to save a building is to find a new use for it. Use it or lose it.” (English Heritage,
website)
Met andere woorden omarmt ook Engeland het idee om cultureel erfgoed maatschappelijk te
implementeren door functionele verandering. Steve Bee legt hierbij uit dat het belangrijk is
om te inventariseren wat de belangrijke waardes van erfgoed zijn en waardoor deze
gekarakteriseerd worden. Hierdoor wordt ruimte gegeven aan de discussie op welke wijze
veranderingen kunnen worden toegepast;
“Some people might think how could that be considered expectable. But if you take the time to
understand where the historic significance lies and understand and except that historic
significance is a reflection of the passage of time and time is continuing the pas. Then it is
really to be easy to move from the understanding to identify how might best change.”
(Bee,2008)
Dat de culturele erfgoedsector in Engeland meegaat in de verandering van de maatschappij
mag duidelijk zijn. Dit betekent echter nog niet dat veranderingen in de praktijk zomaar
worden doorgevoerd. Een voorbeeld van de wijze waarop tegenstrijdige belangen in de
praktijk worden afgewogen bewijst het volgende praktijkvoorbeeld van de kerk van
Chittlehampton;
“English Heritage is known for the fact that it wants every building restored in the way it
was, irrespective of the costs, the possible inefficiency or the environment. When the church
roof was destroyed in 1997 by a tree from the church yard falling down, English Heritage
demanded that the roof would be fixed with the original material, namely led. Led is known to
be expensive, polluting in its production, not sustainable etc. Naturally English Heritage was
aware of this, but still kept its ground and persisted that led would be used.
Another occasion where the Chittlehampton church has to face English Heritage is the recent
discussion on solar panels. The idea has risen with some church members that the church
roof is very suitable for solar panels. However, not everyone in the parish agrees, for it would
not be efficient or aesthetically fitting. In short, a big fuss was made out of this idea.”(Booij,
2008)
Vast gesteld kan worden dat deze discussie ook in de case studie van Crossing the Lines is
gevoerd. In hun conceptualisatie gaan de Engelsen ervan uit dat de buitenkant van het cultreel
erfgoed in dezelfde staat moet blijven zoals het ooit was. Echter wanneer een gebouw niet in
de oude staat is terug te renoveren of wanneer de functionele veranderingen aanpassingen van
het erfgoed vereist dan laten de Engelsen een duidelijk contrast zien tussen oud en nieuw. Op
deze wijzen worden gebouwen op de oude fundamenten met moderne middelen opnieuw
opgebouwd.
De mate waarop binnen de Nederlandse erfgoedsector wordt omgegaan met deze vorm van
vermaatschappelijking van de erfgoedsector is verschillend;
“Binnen de Rijksdienst voor Monumentenzorg overheerste wel een kunsthistorisch
paradigma. Dat er erg gericht werd op de instandhouding. Dat meer gericht werd op
bouwstijlen, restauratie daar zaten elementen in die soms bang waren voor ontwikkeling en
daar zit natuurlijk ook altijd wel een spanning in tussen behoud en ontwikkeling. Binnen de
oude RDMZ waren er stromingen die wat behoudender waren op dat gebied. Die elementen
zitten binnen de nieuwe dienst ook. Ik heb wel de indruk dat er meer begrip is voor deze
benadering.”(Corten, interview)
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We kunnen hierbij stellen dat de visie van erfgoed aan verandering onderhevig is, waarbij de
oude visie uitgaat van behoud door conservering en de nieuwe ontwikkeling behoud door
maatschappelijke implementatie;
“Als je alles wil houden dan is dat wel een probleem en het kan zijn dat er mensen binnen de
organisatie zo denken al weet ik ze zo niet aan te wijzen. Ik denk ook dat er genoeg mensen
zijn die anders denken. Het zou ook en dat zou een persoonlijk verhaal zijn, het is een ahistorische positie om niet te willen dat dingen veranderen en aangezien wij voor historie zijn
kunnen wij niet tegen verandering zijn….Maar wat je wilt is dat de ontwikkelingen de
geschiedenis zoals die zijn beloop heeft dat die op de oude manier in een bepaald gebied
wordt voortgezet zodat hij voortborduurt op een bestaande traditie. Dat wil niet zeggen dat je
dingen stil zet en dat je dingen onveranderd laat in tegen deel je wilt juist dat die
geschiedenis voort gaat. Juist dat wat interessant is, mee komt en dat het blijft meedraaien
met de huidige samenleving want op het moment dat het niet meer kan meedraaien in een
huidige samenleving zul je het verliezen. En dat is nou juist wat we willen voorkomen dus je
zal moeten zorgen dat er ontwikkeling plaats vind je zult ontwikkeling moeten stimuleren en
dan is het natuurlijk de opgave welke ontwikkeling past binnen het gebied en welke is strijdig
met de identiteit, het karakter en de traditie. Dat zijn zeg maar de onderzoeksvragen die er
steeds liggen.” (Corten, interview)
“Als er een gebied is dat vanwege de historie interessant en belangrijk is dan kies ik ervoor
de identiteit te beschermen dan betekent die bescherming dat ik moet zorgen dat er een
bestaansbasis is dat er een overlevingsperspectief is en dat er een ontwikkelingperspectief is
en dat ik ook zorg dat het in de huidige samenleving weer een plek krijgt. Dat is en dat geeft
ik toe een benadering die niet door iedereen op eenzelfde manier wordt gevoerd en begrepen.
Dat is misschien een invulling die persoonlijk is maar het idee dat je ontwikkeling nodig hebt
om instandhouding te krijgen is een ontwikkeling die al vrij diep is ingedaald.” (Corten,
interview)
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening spreekt op zijn
beurt in zijn nota 2004 – 2009 luik onroerend erfgoed over Monumenten en Landschappen
‘Zorgen voor morgen, met respect voor het verleden (behouden om te inspireren en te
ontwikkelen)’. Dit geeft al aan dat België waarde hecht aan zijn cultureel erfgoed en het
verleden in de toekomst wil laten terugkomen om te inspireren en te ontwikkelen. Formeel
legt de minister dit als volgt in zijn nota vast;
“Het specifieke beleidsveld onroerend erfgoed legt traditioneel de nadruk op het veilig stellen
van het verleden. Beschermen en het opleggen van erfdienstbaarheden is echter niet de enige
manier om aan onroerend-erfgoedzorg te doen. Dit kan ook bevriezend werken en een meer
open houding hieromtrent is aangewezen. In dialoog met andere beleidsvelden als ruimtelijke
ordening, cultuur, economie, leefmilieu en toerisme kunnen immers meer
ontwikkelingsgerichte resultaten worden geboekt. Initiatieven zoals herbestemming van
monumenten en het creëren van oplossingen voor zonevreemd beschermd erfgoed worden
genomen om de verankering van erfgoedkenmerken in de ruimtelijke ordening na te
streven.”(Mechelen, 2004)
Binnen de RWO wordt dit beleid gedragen en verwoordt. Er is in zekere zin een
omschakeling gaande van een verdedigende reflex naar een soepelere interpretatie;
“Het is wel aan het omschakelen. Klopt ja, We krijgen nu minder het verwijt alles te willen
bevriezen. De minister heeft ook in zijn beleid je zal kunnen zien dat hij toch wel veel belang
hecht aan die herbestemming. Dat wil dus zeggen oké je hebt een monument dat staat leeg
maar je moet dat niet willen koesteren dat er niks mag aan komen. Nee dat moet leven daar
moet in gewerkt worden. Net als in een landschap daar moet je in leven, daar moet je in
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werken die teleur is er wel en dan moet je natuurlijk wel van alle kanten moet beseffen dat wel
iets mag doen maar dat je het papwater niet mag weggooien. Dat je wel degelijk met een
waardevol iets zit en dat je dat tussen aanhalingstekens moet koesteren. Dat is wel heel
anders dan conservatisme. Dat is bewust maken van zaken en soms ook proberen dingen
helder te maken. Toerisme is op vele vlakken een bondgenoot. Tenzij ze bepaalde projecten
voor ogen hebben die, tja een monument is altijd te klein voor zijn bestemming. Daar moet je
altijd water bij de wijn doen en tja waarom doe je dat daar dat is omdat het daar past. Die
discussies worden toch altijd met een ander teneur gevoerd. Maar dat is al veel minder vanuit
dat conservatisme.”(Borgher, interview)
Bij een vergelijking tussen Nederland en België lijkt in Nederland het herbestemmen,
ontwikkelen en maatschappelijk implementeren van het culturele erfgoed grote belangstelling
te hebben. In de Nederland is de ruimtelijke claim groter en dus de ruimte schaars.
De moeilijkheid binnen het Nederlands bestuurskader is wel dat herbestemming/ functionele
wijzigingen via formele wegen gebaand moet gaan. Dit betekent dat bestemmingsplannen
gewijzigd moeten worden gewijzigd al vorens herbestemming en vergunning aanvragen
mogelijk is. Daarbij zijn maatschappelijke belangen in de molen van ontwikkeling aan
verandering onderhevig. In België is de ruimtelijke claim minder issue, daarnaast lijkt het dat
de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed groter is dan in Nederland. Door de minder
formele beleidsvoering is er een flexibelere omgang met cultureel erfgoed. Het lijkt erop dat
het culturele erfgoed in België langer zijn functionele waarde behoud waardoor er ook
zwaarder wordt gewogen aan de erfgoedwaarde van het betreffende object. Echter blijkt
binnen de RWO ook een cultuuromslag van de traditionele bescherming van behoudt dat
behouden kan worden naar een meer ontwikkelingsvisie. Deze zelfde cultuuromslag is er
eveneens in Engeland. Waar deze omslag zich vooral richt op ruines die door ander initiatief
opnieuw worden opgebouwd. De brede interessen voor cultureel erfgoed resulteert in een
aanzienlijke belangstelling om cultureel erfgoed opnieuw op te bouwen. Op deze wijze
binnen de verschillende landen op geheel eigen conceptualisatie principes invulling gegeven
aan de stelling ‘use it or lose it’.

4.5

Stedelijke ontwikkeling

Zoals elk levend object is ook het stedelijke gebied aan ontwikkeling onderhevig. Deze
ontwikkeling speelt zich af aan de hand van de tijdlijn van historische verankering,
toekomstige vernieuwing en maatschappelijke en individuele behoeftes. Daar waar de
ruimtelijke vierkante meter fictief het kleinst is en gedeeld wordt door een groot aantal ofwel
daar waar de dichtheid van de bevolking en de ruimtelijke claim het grootst is hebben we te
maken met een versterkte ontwikkeling in materiele perspectief maar ook vanuit immateriële
perspectief. Door de stedelijke ontwikkeling nader te belichten wordt inzicht verkregen in de
culturele ontwikkeling, de wijze waarop het stedelijke gebied zich ontwikkeld is een reflectie
van de culturele impliciete lagen;
“Typerend voor België, zeker voor Vlaanderen is denk ik toch wel het verhaal van de
kunststeden de Belgische kunststede en de Vlaamse kunststede” (Assche, interview)
“Als je kijkt naar de ontwikkeling van onze binnen steden dan zie je bijvoorbeeld dat de
Nederlandse stad eigenlijk in Europese stad heel a-typisch is. De Europese stad is met name
een 19de eeuwse stad althans ten aanzien en structuur ervan. Dat heeft te maken met het feit
dat veel Europese steden in de 19de eeuw een grote ontwikkeling hebben meegemaakt. Een
grote urbanisatie golf heeft er plaats gevonden in de 19de eeuw. Althans in de landen om ons
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heen alleen nou net niet in Nederland. Dat heeft te maken met een andere
industrialisatieontwikkeling, dat anders was dan in de andere landen” (Corten, interview).
Hieruit kunnen we opmaken dat er vanuit cultureel historisch oogpunt de accenten op
stedelijke ontwikkeling binnen Nederland en België verschillend zijn opgebouwd. Binnen
België is er het verhaal van de kunststeden waar door de geïnterviewde veel waarde aan
gehecht wordt;
“Dat is iets wat al in de 19de eeuw is opgekomen. Ik besef dat, dat ook wel echt iets
bijzonders was die collectie aan oude steden die we daar hebben. En alle architectuur en
verschillende periodes die daar zitten, de bloeiperiodes van Vlaanderen. Niet alleen in de
Middeleeuwen maar ook later want in Nederland denken ze dan dat België helemaal is
ingestort toen Amsterdam begon te groeien, maar dat is gewoon helemaal niet waar. Kijk,
17de eeuw Antwerpen Rubbens, Jordaans en van Dyck, enz. Economisch ging het allemaal
goed, dat heeft zich allemaal geheroriënteerd in ieder geval het historisch besef, de
historische rijkdom in architectuur werd dan vaak aan kunst gekoppeld. Het idee je hebt al
die mooie huizen, je hebt de straten en pleinen het zijn niet alleen de aparte gebouwen maar
ook de verschillende stijlen van gebouwen die daar zijn en daar wordt dan zo de
beeldvorming gekoppeld aan allerlei kunststijlen. Dat is wel het centrale begrip en wel
duidelijk anders dan in Nederland. Maar ook en dat is veel sterker dan in Nederland dat zijn
de Neostijlen. Want als je ook rondloop in Leuven en Antwerpen of zo dan heb je heel veel
verschillende neostijlen en architectuur, neomiddeleeuwse dingen, neorenaissance, neobarok,
enz. er is zelf een bloeiperiode van artnouveau en artdeco wat ook wel heel succesvol was in
België.” (Assche, interview)
Van Assche spreekt over de kunststeden met negentiende eeuwse bouwstijlen die opgevolgd
wordt door verschillende neostijlen die terug grijpen naar de historie. Daarmee schetst hij een
beeld van Vlaanderen waarin de Bourgondische Belg geschetst wordt zoals deze op
schilderijen afgebeeld staan. Dit beeld wordt bevestigd in het liedje ‘Vlaanderen boven’ van
de Nederlands-Belgische zanger Raymond van het Groenewoud die zingt over een
schuimkoningin die defileert, waar het volk goedlachs is, waar mensen belangrijk zijn en de
buiken omvangrijk zijn.
De hoge mate van waardering voor neostijlen impliceert een zekere hang naar het verleden en
een bewaardrang of conservatisme. De waardering voor het erfgoed is in België ook al vroeg
begonnen;
“Ja, er is al een vroege waardering voor het erfgoed vooral in de steden, er was ook veel, er
is meer dan in Nederland dat wordt ook vaak vergeten.” (Assche, interview)
Jean-Paul Corten beschrijft de stedelijke structuur van België vanuit de ruimtelijke ordening
en het historisch perspectief.
“De 19de eeuw is bij uitstek België eigenlijk het eerste land dat is geïndustrialiseerd leidend
tot urbanisatie en dat zie je bijvoorbeeld terug in de grote steden Antwerpen, Gent met name,
Luik en Namen denk ik ook wel en daarnaast natuurlijk Charleroi daar zie je dat duidelijk
terug. Die hebben ook heel erg dat 19de eeuws uiterlijk die steden. Voor zeg maar de pre 19de
eeuwse architectuur en stedenbouw moet je buiten de grote steden zijn daar vind je meer de
traditionele bouw nog terug in België. België heeft een heel andere ruimtelijke ordening
traditie met heel andere principes ook met minder instrumenten en veel grotere vrijheden. Dat
leidt ook tot een ander verstedelijking en ontwikkeling patroon. Veel meer een lintbebouwing
en ontwikkeling in linten en een verspreide uitbreiding van steden een soort urban sprawl.
Nederland is er altijd in geslaagd en ik vindt het een verdienste om de steden compact te
houden. Dat is in België duidelijk niet het geval daar is ook minder regie gevoerd vanuit de
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overheid dat zie je. Een ander punt is in hoeverre je dat moet waarderen als je kijkt naar Luik
dan zie je heel duidelijk langs die Maasoevers die speculatie die er geweest is maar dat is ook
wel weer heel boeiend.(figuur 4.4)
Boeiend is dan om te zien hoe zo’n stad in de 19de
eeuw op bloeit dan in de jaren 70 inzakt en
vervolgens weer op krabbelt. Dat is een andere
conjectuur dan die van de Nederlandse. Die juist
niet in de 19de eeuw in een dal zat maar pas in de
2de helft van de 20ste eeuw tot nieuw leven is
gekomen.” (Corten, interview)
Over de Nederlandse ontwikkeling van steden
zegt hij;

Figuur 4.4: De lintbebouwing/ urban sprawl van
Luik langs de Maasoever

“Allereerst was de industrialisatie in Nederland
veel later en had ook een ander karakter hier was
dat vervlochten met de agrarische sector. En daardoor heeft de Nederlandse stad een hele
andere verandering meegemaakt in de 19de eeuw dan die Europese countyparts. En dat zie je
nu nog steeds in onze binnensteden die nu nog steeds veel meer een middeleeuwse structuur
hebben dan veel andere Europese steden. Daarbij bezitten ze nog veel van die Renaissance
architectuur en de allure ook nog behouden hebben. En veel minder van die 19de eeuwse
veranderingen en elementen hebben dan in andere Europese landen. Ik denk dat daar ook een
rol heeft gespeelt op het moment dat de druk op onze steden zo groot wordt dat je wel grote
structurele veranderingen kon verwachten was met name na de oorlog in de jaren 60 en 70.
of eigenlijk de jaren 70 na de oorlog hebben we de Nederlandse binnen steden een beetje
vergeten en richten we ons vooral op het oplossen van de woningnood. Dus de politiek was
vooral gericht op het bouwen van nieuwe woningen buiten het oude centrum. Pas rond 1970
dan komt die aandacht voor die Nederlandse binnenstad. Dan komen ook allemaal grote
verbeterprojecten en doorbraakgedachten maar die hebben zich nooit goed doorgezet want
die zijn direct gestuit op een mondige en kritische bevolking om die reden hebben ze zich niet
kunnen voortzetten. Als je dat vergelijkt met de 19de eeuw dan is dat een periode waarin een
bevolking zich nog veel makkelijker dingen liet aanleunen dan in de 20ste eeuw. Daardoor is
denk ik de 19de eeuwse Europese stad zich veel makkelijker getransformeerd dan de 20ste
eeuw. Dat betekend dat toen het moment daar was in Nederland voor die transformatie door
die mondige bevolking de historie een veel belangrijker bestaande kwaliteit en
herkenbaarheid van de leefomgeving veel meer een rol is gaan spelen dan je anders zou
kunnen verwachten en dat heeft er toe geleid dat heel veel van onze binnen steden die historie
hebben kunnen behouden.” (Corten, interview)
Kristof van Assche representeert zijn mening over de Nederlandse stad in verhouding tot die
van de Belgische structuren;
“Iedereen is trots op Amsterdam ik vindt het zelf een
verschrikkelijke stad, dat is mijn mening het heeft wel iets. Ik
vind vooral interessant dat je een groot assemblee hebt in
dezelfde tijd met die grachtjes allemaal 17de eeuw en zo. Ook
neostijl negentiende eeuw. Maar ik vindt het zeer matig boeiend
als je dat vergelijkt met Bruggen(figuur 4.5) daar zie je veel
meer stijlen. Het is ook maar voor de helft echt middeleeuws
maar de verschillende periodes. Het is zoveel mooier. In Gent
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Figuur 4.5: De verscheidenheid
vanBrugge

heb je dat veel meer dat al die stijlen door elkaar staan en je hebt ook die grachtjes maar ik
vindt het gewoon 1000x keer interessanter en je vroeg naar redenen waarom, natuurlijk er
was veel.
Maar er is ook nog iets wat mee speelt Nederland was ook arm toen, een stuk armer. En het
intellectuele levensstijl stelde ook niet al teveel voor in die periode, Nederland was na de
gouden eeuw echt heel zwaar ingezakt veel meer dan België. Het is niet alleen in de
industriële revolutie. Dat is ook iets wat misvat wordt, is dat het enige punt waarop België
goed deed was vooral de lonen door de industriële revolutie. Ook in begin 19de en 18de was
België wel wat waarder dan Nederland, natuurlijk had Nederland dan wel weer voor dat ze
nog op een hele hoop slapend kapitaal zaten van rijke perioden.” (Assche, interview)
Het beeld van de Bourgondische levensinstelling van de Belg is reeds geschetst. In het
interview spreekt dhr. Corten over dat de Belgen minder reglementair zijn wat zich uit in een
urban sprawl. Hierbij reflecteert hij Belgische stedelijke ontwikkeling en cultuur aan die van
Nederland. In feite verwijst hij hierbij naar de Bourgondische levensinstelling waarin vrijheid
wordt gegeven aan de invulling van de ruimte. Terwijl in Nederland de stedelijke
ontwikkeling ordelijk verloopt aan de hand van formele wet en regelgeving. Hoewel hij het
plaatst binnen een tijdslijn spreekt hij ook over Nederlanders als een mondig volk. Van
Assche ondersteunt de ordelijkheid en formeelheid van stedelijke ontwikkeling door te
spreken over een zekere mate van saaiheid van Nederlandse steden. Een saaiheid die de
Nederlandse formele wet en regelgeving, rationele planningmethodiek en ordelijkheid
reproduceert in de vorm van een eenzijdige bebouwing. Met de
uitspraak als het slapend kapitaal van Nederland wordt een beeld
geschetst van een nuchtere Nederlander die zich niet laat gek
maken en zijn kapitaal rationeel beheert. Terwijl de Belgen een
extroverte levensstijl beogen waarin de krullen van middeleeuwse
bouwstijlen worden uitvergroot in verschillende neostijlen. De
Engelse gentlemen met zijn tradities wordt geschetst door het
hedendaagse straatbeeld van ‘Great London’ (zie figuur 4.6) de
stad van Engeland, de stad van de verhalen van Charles Dickens
en Cherlock Holmes, waar de dubbeldeksbussen en telefooncellen
rood gekleurd zijn, de politie traditioneel een helm draagt en waar
eveneens nog dagelijks traditioneel de wacht van Buckingham
Palace ceremonieel wordt gewisseld. De stad van het monument
van de First Duke of Wellington die triomf voerde over Figuur 4.6: Het straatbeeld
Napoleon. Daarnaast is Londen ook de stad van de stadsparken in van Londen.
Engelse Landschapstijl, de stad waarvan de romantiek
weerspiegeld wordt in films als Nothing Hill;
“Unplanned, sprawling and immensely varied, London is unique among European cities.
Maintaining that uniqueness and variety is crucial to its prosperity. From its earliest days
London has never had a single centre. Instead, spreading nearly 15 miles in every direction,
London is made up of an infinite number of different communities. Some, like Bloomsbury,
began as planned urban quarters, while others, such as Petersham or Ruislip, still retain their
original village feel. Many grew up in the 19th and early 20th centuries around railway or
Underground stations, key forces in London’s growth. Each has its distinct character. Today
different neighbourhoods may merge one into another so that to those passing through it can
be hard to know where one ends and the next begins, but to those who live there the sense of
identity each provides is vital. That identity begins with an area’s historic
environment.”(Changing London, English Heritage)
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De ‘unplanned’ en ‘sprawling’ ontwikkeling in combinatie met een enorme rijkdom aan
cultureel erfgoed heeft Londen tot een wereldstad gemaakt. Een wereldstad die zich
exponentieel uitbreid. Om deze uitbreiding tegen te gaan of te begeleiden heeft de overheid in
1935 in de Planning Policy 2 de Greenbelt geïntroduceerd;
“The first official proposal "to provide a reserve supply of public open spaces and of
recreational areas and to establish a green belt or girdle of open space" was made by the
Greater London Regional Planning Committee in 1935. New provisions for compensation in
the 1947 Town and Country Planning Act allowed local authorities to incorporate green belt
proposals in their first development plans. The codification of Green Belt policy and its
extension to areas other than London came in 1955 with an historic circular inviting local
planning authorities to consider the establishment of Green Belts…………The fundamental
aim of Green Belt policy is to prevent urban sprawl by keeping land permanently open; the
most important attribute of Green Belts is their openness. Green Belts can shape patterns of
urban development at sub-regional and regional scale, and help to ensure that development
occurs in locations allocated in development plans. They help to protect the countryside, be it
in agricultural, forestry or other use. They can assist in moving towards more sustainable
patterns of urban development.” (Planning Policy Guidance 2; Green Belt)
Het principe van de ‘Green Belt’ is door de Nederlanders vertaald naar eigen vormen van
ruimtelijke planning onder de noemer ‘Randstad-groen-structuur’. In het principe van de
Randstad-groen-structuur wordt echter vooral gebruik gemaakt van het aanplanten van bos
om zo de groene ruimte structuur te geven. Terwijl het Engelse concept van Green Belt
uitgaat van ‘open’ ruimte. De uitbundigheid en losbandigheid van de Belgen staat in schril
contrast met de wijze waarop de Engelsen praten over ‘Great London’ waarin de huizen even
statig en beleeft naast elkaar staan als de Engelse Gentlemen.

4.6

Bottum up / top down

Vanuit de systeem theorie kunnen we een driedeling maken in het bestuurlijk systeem van een
eenheid als een land. Deze driedeling kunnen we maken in; het politiek-bestuurlijk systeem,
het economisch systeem met het marktmechanisme en het maatschappelijk systeem. De wijze
waarop het politiek-bestuurlijk systeem in interactie staat met het economische en
maatschappelijk systeem is bepalend voor de wijze waarop zij sturing geeft; beleid
formuleert, uitvoert en handhaaft.
Wanneer het politiek-bestuurlijk systeem volledig autonoom vanuit zijn eigen
zelfreferentialiteit functioneert dan kunnen we spreken van een sterke top-down benadering
waarbij de overheid zijn beleid construeert en oplegt. De daadkrachtige en directe aanpak van
de top-down benadering wordt met name in crisistijden toegepast zoals gedurende de
wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereld Oorlog of bij vraagstukken die van
nationaal belang zijn zoals bij het Nederlands waterbeheer.
Wanneer het beleid van het politiek-bestuurlijk systeem wordt geconstrueerd vanuit het
marktmechanisme of maatschappij dan spreken we over een bottum-up benadering. In de
bottum-up functioneert het politiek-bestuurlijk systeem in de rol van regisseur waarbij zij de
verschillende acteurs bij elkaar brengt om samen een stuk te schrijven en uit te voeren. Hierbij
moeten we opmerken dat de bottum-up benadering in meerdere niveaus voor komt. Zo kan de
bottum-up benadering plaatsvinden vanuit het economische systeem waarbij het
marktmechanisme het politieke beleid beïnvloed, vanuit het maatschappelijke systeem
waarbij de bevolking problemen constateert en daar oplossing aangeeft. Maar de bottum-up
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benadering is ook mogelijk vanuit het politiek-bestuurlijk systeem waarbij lagere overheden
het beleid op hoger niveau beïnvloeden.
De wijze waarop het politiek-bestuurlijk systeem zijn beleid formuleert en tot uiting brengt is
typerend voor de wijze waarop zij omgaat met maatschappelijke vraagstukken als het behoud
van cultureel erfgoed en ligt ten grondslage aan culturele aannamen.
Binnen het Belgisch bestuurlijk systeem klinken de twee geluiden van de theorie en praktijk
als compositie van de Bottum-up en de top-down benadering. Op de vraag of er België een
top-down beleid voert krijgen we bij de RWO het volgende antwoord:
“Ja, noch thans wij proberen hier veel overleg te plegen met gemeenten. Het is zo natuurlijk
in de wetgeving gestructureerd. Topdown heb je het laatste woord zo is dat nu eenmaal. Maar
wij proberen altijd dat dossiers mee op te bouwen zodanig dat het topdown niet zo overkomt.
Dus als je samen de zaak opgebouwd hebt en je moet het daarna formeel alleen nog maar
bevestigen. Dat is heel anders dan dat zij een voorstel naar u sturen en dat je ‘ja’ of ‘nee’
zegt. Dus er wordt al veel meer op een informele wijze samengewerkt.” (Borgher, interview)
Met andere woorden formeel is de wetgeving zo geconstrueerd dat vanuit topdown
benadering de eindverantwoordelijkheid ligt bij de wetgever en handhaver ervan die in dit
geval wordt bepaald door de verantwoordelijke Vlaams Minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening;
“het klopt wel zo dat een minister toch altijd wel een stevige stempel drukt op dat beleid. Hij
stippelt dat uit. Je hebt natuurlijk die wetgeving, wat je opgebouwd hebt, heb je opgebouwd,
wat beschermd is, is beschermd. Maar uiteindelijk, je staat nooit waar je wilt staan. Je moet
altijd mee in heel die dynamiek en daarin is die minister enorm belangrijk, en dat klopt.”
(Borgher, interview)
In deze zin bestaat het Belgisch culturele erfgoed uit een topdown situatie waarin de
uiteindelijke eindverantwoordelijke Vlaams Minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening een monopoliepositie heeft. Een gevaarlijke situatie omdat deze
minister zowel voor de ruimtelijke ordening als wel voor het cultureel erfgoed
verantwoordelijk is. De contradictie die hierin bestaat wordt afgeschermd door de wetgeving.
De RWO zelf geeft aan om voorstander te zijn van een meer bottum-up benadering waarbij zij
waarde hecht aan samenwerking met gemeentes. Dit laatste wordt onderstreept door dhr. van
Assche;
“Zelf bestuur, lokaal bestuur is in België belangrijker dan in Nederland. Provincies in België
hebben weinig te zeggen.” (Assche, interview)
Dhr. Lernout onderschrijft deze uitspraak van dhr. Van Assche met een vergelijking van het
Belgische systeem met dat van het Nederlandse.
“Ik denk een ander verschil met Nederland is dat jullie een veel meer top-down manier van
werken hebben terwijl wij meer een bottum-up manier van werken hebben. Ik ga dat proberen
te vertalen zover ik daarvan op de hoogte ben met een voorbeeldje. De Nederlandse, de
Nieuwe Hollandse Waterlinie is een project dat nationaal gestuurd wordt en waar locale
bestuurders uitgenodigd worden om mee te doen. Iets dergelijks kennen wij niet.”(Lernout,
interview)
Met andere woorden binnen de Belgische structuur is de rol van de gemeente groter dan die
van gemeentes in Nederland. Dit verschil komt duidelijk tot uiting in het voorbeeld waarbij de
Hollandse Nieuwe Waterlinie als project wordt vergeleken met die van de Fortengordel van
Antwerpen. In Nederland zo stelt dhr. Lernout wordt een project als de Hollandse Nieuwe
Waterlinie van bovenaf gestimuleerd zo gebeurt het dus ook dat het ministerie van VROM het
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mogelijk maakt om binnen het project Crossing the Lines een voorfinanciering kan doen van
50% terwijl dit in België er meer inzet vanuit de gemeente nodig is;
“Het is door onze bemoeienis dat de provincie zover geraakt is om dat ook op provinciaal
object gaan bekijken. Niet dat ene fort van Mortsel maar dus die acht forten rond Antwerpen.
“Ik bedoel dat komt niet van boven naar beneden, dat komt van onder naar boven.” (Lernout,
interview)
Dhr. Lernout zet hierbij de rol van zijn eigen gemeentelijke dienst af tegen de rol die de
overheid vervuld op gewestelijk niveau;
“veel minder van boven naar beneden stuurt. Maar wel van onder naar boven. Je ziet dat ook
hé, onze gewest plannen bijvoorbeeld dat zijn dan bestemmingsplannen op een hoger niveau
die dateren van de jaren zeventig, sindsdien is daar niets aan veranderd. Zal ik zeggen hoe
dynamisch we daarmee bezig zijn.” (Lernout, interview)
Dit verhaal wordt door Kristof van Assche ondersteund. Waarbij hij een gebalanceerd
systeem beschrijft dat vergelijkbaar is met het Nederlandse systeem maar dat met de
Belgische cultuur wordt uitgewerkt;
“Nu is er wel op papier een mooi gebalanceerd systeem van structuurplannen op drie niveaus
maar in de praktijk gaat dat volgens mij niet meer opgelegd worden door het beleid in het
midden omdat door het bestuur meer verantwoordelijkheid bij de gemeentes is geschoven.”
(Assche, interview)
Met de verwijzing naar een mooi gebalanceerd systeem van structuurplannen op verschillende
niveau’s lijkt dhr. van Assche te kijken vanuit het Nederlands gestructureerde formele beleid
waarin een benadering van topdown naar voren komt. Met een duidelijke formele formulering
geeft dhr. Corten aan dat er binnen het Nederlandse politiek-bestuurlijk systeem een topdown
benadering heerst waarbij er een duidelijke taakverdeling geschetst wordt;
“Dus wij kunnen beschermde gebieden, beschermde monumenten en beschermde
archeologische sites aanwijzen. Dat is een bevoegdheid die bij ons ligt en die wij namens de
minister van OCW, waar het gaat om gebieden doen we dat niet alleen uit naam van de
bewindspersoon van OCW maar ook die van VROM. Dat is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid die geregeld is in de monumenten wet.” (Corten, interview)
Deze monumentenwet wordt vervolgens via de volgende formele structurering uitgevoerd;
“Binnen het decentrale bestel ligt de verantwoordelijkheid voor aanwijzing van beschermde
gebieden, objecten ligt bij het rijk en de uitvoering bij de gemeenten. Wanneer het rijk een
gebied aanwijst als beschermt stads of dorpsgezicht dan is het vervolgens aan de gemeente
om dat rechtsgevolg te geven in een ruimtelijk beleid wat vastgelegd word in het
bestemmingsplan.” (Corten, interview)
De wijze waarop er in Nederland over de rolverdeling, structurering en
verantwoordelijkheden wordt gepraat en de wijze waarop waarde wordt gehecht aan het
vastleggen ervan, geeft aan dat er een sterke formele formulering van het beleid is waarbij wet
en regelgeving leidraad zijn. Indien de praktijk situatie zich ontwikkeld naar maatschappelijke
ontwikkelingen en dus niet meer voldoet aan de huidige situatie vind er herstructurering
plaats;
“Wij wijzen aan, gemeente maakt bestemmingsplan en wij toetsen het bestemmingsplan. In de
nieuwe Wro zal dat verschuiven dan zal de situatie wijzigen met name bij de toetsing,
achteraf. Maar daarvoor in de plaats krijgen we meer gelegenheid om op voorhand meer in te
brengen. Hoe dat ingevuld wordt moet nog worden bezien maar dat zal ongeveer gelijk zijn
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aan de praktijk situatie zoals we die nu kennen waar we vooraf op informele wijze
vooroverleg voeren. In de nieuwe Wro zal dit op formele wijze en transparanter invulling
moeten krijgen.” (Corten, interview)
Wanneer we het Belgisch politiek-bestuurlijk systeem vergelijken met het systeem van
Nederland merken we duidelijke verschillen op. In de eerste plaats is de rol van de overheid
op gemeentelijk niveau groter dan dat van Nederland. Daarbij is er in België een grotere
afstand tussen beleidsvorming en uitvoering die we kunnen relateren aan het feitelijk
achterblijven van de formele formulering van het beleid wat impliceert dat er informeel
belangrijke informatie wordt uitgewisseld. Binnen het Nederlands systeem wordt er veel
waarde gehecht aan formele verbanden, rolverdeling en het vastleggen van
verantwoordelijkheden welke topdown door hogere overheden worden ingevuld. Iets dat
zeker is terug te leiden op culturele aannames;
“Ik denk dat het ook wel te maken heeft met Nederland en water. Jullie moeten heel goed
overleggen om het droog te houden, terwijl wij dat niet hebben.” (Lernout, interview)
In Nederland kennen wij een aantal moeilijke vraagstukken die vragen om een topdown
sturingsysteem waarbij het beleid feitelijk wordt beargumenteerd om op die wijze
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor te nemen besluiten. Een van die vraagstukken is
de door Lernout aangehaalde waterproblematiek. In Nederland is het dan ook niet vaak dat de
minister zelf verantwoordelijkheid neemt, maar dat er gesproken wordt over ministeriele
verantwoordelijkheden. Waar in België gesproken wordt vanuit de minister wordt in
Nederland vaak gesproken vanuit het ministerie.
Het volgende voorbeeld getuigt eveneens van de informele bottum-up benadering van de
Belgen die afgespiegeld wordt tegen de formele topdown benadering van Nederland;
In ons eerste project waar Den Helder projectleider was hadden we een consultant die zei:
‘jongens pas op, Europa voorzichtig zijn niet lobbyen, niet in de weg lopen wij doen het wel’.
Toen vervolgens ons project werd afgewezen gingen wij te raden bij onze eigen ministerie van
economische zaken. Meneer G. kunt u mij uitleggen waarom ons project niet erdoor is
gekomen. ‘Ja’, zegt hij: ‘ik zat in de commissie om het project te keuren maar ik ken uw
project niet. Ik was heel verwonderd dat er een Belgisch project tussen zat. Ik had nog nooit
van u gehoord’. En als je dan tussen de regels door kan lezen.
Ja, je had me vooraf toch eens moeten contacteren. Nu word ik daar plots overvallen en het
was dat mijn collega van VROM in Nederland daar niet voor 100% achter stond, dat ik maar
gevolgd ben. Anders had ik jullie wel verdedigd want we hebben vanuit België veel te weinig
projecten. (Lernout, interview)
In dit voorbeeld trekt de Nederlandse consultant de verantwoordelijkheid naar zich toe om
vervolgens via formele onderbouwing hun doel te bereiken. Hierbij hebben zij geen rekening
gehouden met de krachten van het informele Belgische circuit, waarbij andere wetten gelden.
Formele formuleringen en wetenschappelijke onderbouwingen worden teniet gedaan wanneer
er niet op informele wijze kennis is genomen van de aanvraag van het project, en dus is de
aanvraag voor het project afgewezen op culturele verschillen.
Wanneer we het hebben over de Engelse situatie dan bemerken we dat er geheel andere
tradities zijn;
“Dat weet ik niet heel goed. Om te beginnen zijn er andere tradities, gebruiken en wetgeving.
Ten aanzien van Engeland durf ik niet veel te zeggen, in vergelijking met Engeland is denk ik
wel opvallend dat er in Engeland een veel groter draagvlak is voor historie en monumenten
dan Nederland. Dat is een soort Engelse traditie misschien wel volksuiting, maar de Engelse
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zijn op een of andere manier altijd wel bezig met hun historie in de meest gekke vormen en
organisaties living historie.
In Engeland is er ook een typisch Brits instituut daar zijn mensen die gietijzeren putdeksels
met papier bedekken en er dan met potlood overheen gaan en daar hebben ze een hele society
voor. Op de meest gekke vlakken hebben ze wel een society. In Engeland komt heel veel vanuit
de bevolking op veel meer dan hier in Nederland. Engeland is ook wat centralistischer denk ik
en waar het gaat om industrieel erfgoed daar is Engeland ook een voorloper in geweest. De
industry heritage is een fenomeen dat in Nederland toch nou ja het heeft wel een bloeiperiode
gehad maar niet zo uitgebreid als in Engeland.” (Corten, interview)
In deze wordt de Engelse situatie gekenmerkt door een enorm draagvlak voor cultureel
erfgoed in de vorm van verschillende society’s dat zich resulteert in een sterke bottum up
benadering vanuit de burgermaatschappij. Hierbij kan gesteld worden dat de erfgoedsector is
ontstaan vanuit het enthousiasme van de burger, maar dat dezelfde erfgoedsector zich
institutioneel heeft ontwikkeld waarbij een kloof is ontstaan tussen de burgerij en de
erfgoedsector;
“The messages were clear: the heritage experts did not ‘trust the community’ or believe in
what they were doing.”(Lammy, 2006)
In deze stellen we vast dat English Heritage via een toepassing van bottum-up benadering
zich als adviseur voor de overheid centralistisch opstelt. En dat er vanuit de maatschappij een
sterk draagvlak is voor cultureel erfgoed maar dat English Heritage vanuit zijn centralistische
positie hun beleid oplegt. In vergelijking met Nederland en België lijkt Engeland te
beschikken over een breder draagvlak voor het cultureel erfgoed maar heeft de
professionalisering van de erfgoedsector ertoe geleid dat er een kloof tussen de sector en de
maatschappij is ontstaan.

4.7

Cultuur, erfgoedcultuur en verschillen

Ieder land heeft een eigen cultuur en identiteit die geworteld ligt in de tijdslijn van de
geschiedenis. Hoewel de historie verledentijd is zijn de leestekens nog steeds zichtbaar.
Zowel bovengronds als ondergronds liggen de verhalen van het landschap, het verleden en de
cultuur verborgen in monumenten, landschappen en archeologische opgravingen. De
leestekens van het verleden zijn bepalend voor onze huidige cultuur en identiteit. Het is
daarom niet verwonderlijk dat de belangstelling voor monumenten, landschappen en
archeologie groot is, echter de wijze waarop hiermee wordt omgegaan is per land en cultuur
verschillend.
“Zo denken Engelsen over het behoud van het culturele erfgoed; die denken over de
buitenkant moet er zo uitzien als toen koningin Victoria het opende en het lintje doorknipte,
de binnenkant interesseert ons daarbij niet. Want we moeten wel met de tijd mee het moet
warm, waterdicht en toegankelijk zijn en dat kan tegenwoordig wel met kit dat hoeft niet
allemaal moeilijk met lood of zo, Maar Nederlanders denken daar heel anders over, Belgen
nog anders.” (Groen, interview)
Met andere woorden betekent dit dat ieder land een andere conceptualisatie heeft ten aanzien
van de omgang met het culturele erfgoed. Deze conceptualisatie is onder meer afhankelijk van
de cultuur van een land. Waar het gaat om België wordt vaak gesproken over de tweedeling
tussen het Franstalige gewest en het Nederlandstalige gewest.
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“Als je spreekt over België en dan zullen we maar meteen beginnen met de cultuurverschillen
met de Franstalige. Erfgoed is zo en zo iets dat met cultuur te maken heeft. En cultuur heeft zo
en zo met taal te maken en als je dan spreekt over België dan zijn er inderdaad twee culturen.
Ik zeg niet dat België niet bestaat maar er zijn inderdaad twee culturen.” (Lernout, interview)
Deze verwijzing naar twee verschillende culturen geeft aan dat België niet zomaar een
eenheid op de kaart is. Het verschil tussen het Franstalige gewest en het Nederlandstalig
gewest is typerend voor België en ligt geborgen in de tijdslijn van de geschiedenis. In 1302
was er in België een grote opstand die in de geschiedenisboeken staat beschreven als de grote
opstand van de guldenspoorslag welke deel is geworden van de Vlaamse onafhankelijk strijd
en onderdrukking;
“wat ook weer zo’n raar verschijnsel is want ze zijn nooit onderdrukt geweest door de Walen
dat is gewoon nooit gebeurt. Het is meer de eigen ‘boursoisie’ die Frans sprak, maar ja die
spraken overal Frans zelfs in Nederland en ook in Rusland.” (Assche, interview)
In deze zou gezegd kunnen worden dat de Vlamingen niet een strijd hebben geleverd naar de
onafhankelijkheid maar naar een eigen identiteit. Deze eigen identiteit is voor de Vlaamse
bevolking een belangrijk punt. Het is dan ook iets dat diep geworteld ligt in de cultuur,
waarbij wij een soort conservatisme kunnen ontdekken die symbolen en iconen levend houd
ter ondersteuning van de identiteit.
“Er is een soort conservatisme dat is wel waar. En stukken van de Vlaamse beweging daar
spelen zo ook nogal met de gedachten van de Vlaamse kunststeden, de middeleeuwen en de
gilden en iconen uit de middeleeuwen zoals Jan Breydel, Pieter de Coninck.” (Assche,
interview)
Het terug grijpen op de oude iconen als Jan Breydel en Pieter de Coninck en oude symbolen
is het terug grijpen naar de expliciete lagen van de cultuur die in de diepere aannames
verborgen liggen. Deze diepere aannames zijn onder andere het verstevigen van de eigen
identiteit ter onderscheid van de Waalse identiteit en Nederlandse identiteit. Ter versteviging
en behoud van deze identiteit is er een sterke hang naar conservatisme die tot uiting komt in
een vroege aandacht voor restauratie;
“De restauratiebeweging was in België ook wel vroeg. Je hebt in de 19de eeuw half 19de eeuw
in Frankrijk mannen als Viollet Le Duc die echt veel gingen restaureren en ook in Engeland
was er een beweging die zich bezighielden met herwaardering van middeleeuwen en zo. Maar
dat is in België ook snel opgang gekomen de feitelijke bescherming en feitelijke restauratie.”
(Assche, interview)
En als we het hebben over de nationale identiteit dan werd daar in de 19de eeuw al aandacht
aan besteed door het intellectuele levensstijl;
“de nationale identiteit daar zijn 19de eeuwse historische schrijvers al mee bezig geweest als
je iets nieuws zoekt in het verleden naar identiteit vaak, het simpele feit dat er veel was en het
bewust zijn dat het bijzonder is wat we hebben.” (Assche, interview)
Er was dus al een vroege waardering van cultureel erfgoed dat zich uitte in een vroege
restauratie beweging en een expliciete waardering via schrijvers. Daarnaast zijn ook de
neostijlen die vaak terug grijpen naar eerdere stijlen een belangrijk item.
“Een deel van het typerende erfgoed van Brussel van eind 19de begin 20ste eeuw dus heel veel
van de bijzondere neonstijlen.” (Assche, interview)
Een grappig detail hierbij is dat er wel een sterke waardering is voor het culturele erfgoed
maar dat dit weinig gepromoot wordt, ofwel commercieel gemaakt wordt voor het toerisme.
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Van oudsher is Nederland een echte handelsnatie. Overal ter wereld spreiden Nederlanders
hun koopwaar uit, hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de marketingmachine. Elke
kans wordt aangegrepen om de symbolen van de Nederlandse cultuur tentoon te spreiden, de
kleur oranje, molens, tulpen en klompen zijn hierbij herkenbare
symbolen (zie figuur 4.7). De Nederlander weet alles te
verhandelen. Niet alleen de kwaliteiten van ons land als die van de
landbouw maar ook de problematiek van het Nederlandse
landschap of het gevecht tegen het water wordt omgebogen tot
kwaliteit en vermarkt tot ver over de grenzen. Terwijl Heineken
Nederlands nationale trots met de slogan ‘serving the planet’ de
wereldmarkt veroverd en menig Nederlander een warm thuis geeft
op grote evenementen als de olympische spelen, wordt het
Belgische Palmbier gekoppeld aan nostalgie. ‘Palm puur rasbier’
luid de slogan die ondersteunt wordt met het beeld van Belgische
trekpaarden en houtenvaten. Het tegenwoordige Palmbier is Figuur 4.7: Nederlandse
ontstaan doordat in Karel de IV, Keizer van Duitsland in 1364 symbolen en handelswaar
verplichte de brouwers bij het brouwen van bier, hop te gebruiken.
Sinds die tijd kleurt nostalgie en cultuur het karakter van het Palmbier. Waar Nederland
gekenmerkt wordt door een zekere handelsgeest, wordt België ook hier door een zeker
conservatisme gekenmerkt.
“Aan de ene kant is er dus wel erkenning en trots op het erfgoed maar aan de andere kant
wordt dat weinig gepromoot en nog altijd onderschat.Dat hebben de Nederlanders veel beter
gedaan om zichzelf te promoten daar zijn ze zo en zo beter in, om dingen te verkopen inclusief
hun mooie steden architectuur. Ik woon nu in Amerika iedereen kent Amsterdam. Dat heeft
niet te maken met de historische connectie dat komt omdat ze goed zijn om zich te
positioneren om overal te adverteren.” (Assche, interview)
Gesteld kan worden dat Nederland vooral in ontwikkeling is, voor op de markt wil lopen om
problemen op te lossen en zichzelf in de kaart te spelen om zich te presenteren op de
wereldmarkt.
“Onze manier van aanpak heeft er voor een stuk ook mee te maken dat we en dat is ook iets
heel erg on-Belgisch dat wij het probleem op voorhand hebben aangepakt. Gewoonlijk een
Belg lost het probleem pas op als het er is. Een gevleugelde uitspraak van onze vroegere 1ste
minister Jean-Luc Deheane ‘ik los de problemen op als ze er zijn’. En als je dan door denkt,
ik los dus geen problemen op die er misschien wel eens zouden komen. Dat is voor een
Nederlander ongeveer als vloeken in de kerk, schat ik. Maar ja zo zit het wel in elkaar.”
(Lernout, interview)
Innovatie en ontwikkeling zijn misschien wel kenmerkend voor Nederland waar altijd
gebouwd wordt aan de toekomst;
“Wij Nederlanders vernieuwen ook veel sneller dan de Belgen. In België kan een fabriek wel
30 jaar mee in Nederland moet deze na 8 jaar al op de schop omdat we het ding al weer zat
zijn daarom zetten wij ook van die golfplaten neer.”(Groen, interview)
Het Nederlandse systeem van ruimtelijke ordening wordt eveneens gekenmerkt door
toekomstige ontwikkeling en ruimtelijke visie waar de Vlaamse structuurplannen ruim 15 jaar
oud zijn wordt in Nederland reeds de 5de nota ruimtelijke ordening uitgewerkt die het
antwoord is op de kritiek van de 4de nota extra. De Nederlandse invulling van ruimtelijk
gebruik wordt op detail verwerkt en is kenmerkt voor de Nederlandse cultuur ten aanzien van
de Belgische.
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“Ik denk dat het ook wel te maken heeft met Nederland en water. Jullie moeten heel
goed overleggen om het droog te houden, terwijl wij dat niet hebben.” (Lernout,
interview)
De waterproblematiek wordt in deze zin symbool gesteld voor de noodzaak om alle processen
in detail te plannen en vanuit centralistische overheid topdown te plannen om zo
verantwoording te kunnen dragen voor de veiligheid van Nederland. Terwijl de Belgen zich
veel minder bezig houden met de bestuurlijke structuur. Zij leggen liever de nadruk op de
Bourgondische levensstijl;
“Ik denk dat het meer een bestuurlijke chaos is. Niet met geld maar bestuurlijke chaos dat het
daar veel moeilijker was dan in Vlaanderen om een consistent erfgoed beleid te voeren. In
ieder geval waar ik naar toe wilde die oude adel is nog zoals in Frankrijk die levenstijl en die
mooie tuinen enzo en de levenstijl met tradities als jagen. Maar niet gewoon alles
neerschieten maar heel erg gecodificeerd. Dat leeft daar nog sterk dat heb je nog steeds en
daar zijn ook wel nieuwe groepen bij aangesloten en ook wel nieuw geld.” (Assche,
interview)
Dhr. Groen stelt een ander verschil vast tussen de bestuurlijke systemen van de verschillende
landen en hun culturen;
“In zo’n zelfde model kun je ook zeggen ik wil iets weten over hiërarchisch denken. Als je een
project met Britten doet moet je bedenken dat je op het juiste niveau communiceert. Als je dan
bedenkt dat je met de werkgroep iets afspreekt en de baas is niet geïnformeerd dan gaat het
niet door. In Nederland is het andersom als je met de baas iets afspreekt en je hebt het
vergeten met het team te overleggen gaat het niet door. Als je bij Belgen niet op de borrel
bent geweest dan boeit niemand het project.”(Groen, interview)
Deze laatste wordt door dhr. Lernout onderstreept in zijn voorbeeld over het lobbyen bij de
Belgische overheid voor de subsidie mogelijkheden voor het project Crossing the Lines. Door
afraden van het Nederlandse projectbureau om te lobbyen raakte de Belgische waarnemer in
verlegenheid doordat hij niets afwist van een Belgische inzending voor Europese subsidie.
Met andere woorden hij was niet op ‘de borrel’ geweest. Waar we het hebben over de
conceptualisatie van cultureel erfgoed dan merken we een groot verschil tussen Nederland en
België;
“We hebben een rare wens als enige land van misschien wel de wereld om alles te willen
restaureren. We hebben vier officiële ruines in Nederland. Wij hebben de neiging verder te
willen restaureren dan de ruïne zelf….. In België liggen tientallen slechte ruïne die wel veilig
zijn maar waarvan niet de toren opnieuw gebouwd wordt. Nederland heeft de neiging om die
toren dan weer op te bouwen.” (Offermans, interview)
De Engelsen daarin tegen kennen een andere vorm van conceptualisatie. Het geen wat oud is
moet te allen tijden behouden blijven zoals dhr. Groen reeds sprak moet alles eruitzien als op
de dag toen koningin Victoria het opende. Dit betekent dus dat er een geheel conservatieve
gedachten heerst waar het gaat om het behoud van cultureel erfgoed. Zo pleite de Engelse
ervoor om in het project ‘Crossing the Lines’ geen gebruik te maken van zonnecollectoren en
beveel English Heritage dat de kerk van Chittlehampton weer in oude staat werd hersteld met
dezelfde materialen. Steve Bee merkt in zijn artikel op dat er een nieuwe stroming in de
Engelse culturele erfgoedsector is;
“New development in historic setting and you will see from all of these…… that they have
quit a dramatic interventions, replacements to historic places. Some people might think how
could that be considered expectable. But if you take the time to understand where the historic
significance lies and understand and except that historic significance is a reflection of the
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passage of time and time is continuing the pas. Then it is really to be easy to move from the
understanding to identify how might best change.”(Bee, 2008)
Vanuit dit standpunt is het in Engeland mogelijk geworden om oude ruines compleet nieuw
op te bouwen met moderne materialen zolang het oude zichtbaar blijft en er een contrast is
tussen oud en nieuw. De historische waarde ligt bij de Engelsen vooral in ‘het verhaal’;
“Ik heb in Engeland wel regelmatig van die manifestaties gezien bij kastelen enzo en dan
hebben ze grootte feesten en dat noemen ze living historie dan spelen ze de dingen van
vroeger na. Dat doen ze in Frankrijk ook. En inderdaad in een zo authentiek mogelijke setting
feesten organiseren, toneelstukken opvoeren en muziek die confrontatie met het verleden dat
vinden mensen leuk. Dus die kastelen moeten er zo authentiek mogelijk uitzien niet met
windmolens of zonnecellen dat valt dan natuurlijk niet in de smaak.”(Jonkhof, interview)
In deze wordt reeds nogmaals bevestigt dat de Engelsen met name waarde hechten aan ‘het
verhaal’. Zo wordt het verhaal van ‘The Battle Hasting’ gedetailleerd met de ondergang van
Koning Harold de Tweede die met pijl en boog in het rechter oog geschoten werd en de dood
vond waardoor Willem de veroveraar Hertog van Normandië zijn overwinning kon boeken.
En ook de dood van William Wallece in 1305 wordt door de Engelsen gekleurd door de
kleinste details.Engeland een eiland dat zich boven de zee verheft waar men het heeft over
bloedige veldslagen, glorieuze overwinningen en de mysterie van Stonehenge, staat in
contrast met het kleine nuchtere Nederland waar de geschiedenis vooral door feitelijkheden
wordt weergegeven terwijl de Belgen hun geschiedenis liever reflecteren in een gedekte tafel
waar mensen hun proosten op de smakelijkheden van het leven.
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4.8

Erfgoed sector en de ruimtelijke ordening

Vanuit de systeemtheorie beschouwen we de erfgoedsector als een maatschappelijk
subsysteem dat in interactie staat met andere subsystemen. Een van deze subsystemen is de
Ruimtelijke Ordening. De ruimtelijke ordening is enerzijds de beschermheilige van het
cultureel erfgoed anderzijds is zij de vijand die achter de linie op de loer ligt. Cultureel
erfgoed is enerzijds de ‘pain in the ass’ voor de ruimtelijke ordening anderzijds de bewaker
van ruimtelijke kwaliteit, van identiteit en differentiatie. Cultureel erfgoed is onderdeel van de
cultuur, het vormt het verhaal van de geschiedenis van het landschap van waar we vandaan
komen en spreekt over hoe het vroeger was, maar wat is dat waard onder de druk van
maatschappelijke ontwikkeling, economische vooruitgang en politiek.
“Als je dat dan vanuit maatschappelijk lint zou zien dan blijft de hoofddoelstelling altijd
liggen in de doelstelling van de R.O. dus het maatschappelijke belang staat hoe dan ook
voorop. Dus het instandhouden moet een bijdrage leveren aan de maatschappelijke
doelstelling. En in het kruis met de ruimtelijke ordening zit dat in de leefbaarheid van de
leefomgeving. En waar wij aan bij kunnen dragen is met name het herkenbaar houden van de
leefomgeving die historische identiteit benutten en daarmee ook het belang van
instandhouding.” (Corten, interview)
In dit verhaal stelt de Nederlandse erfgoedsector zich op als ondergeschikte van de ruimtelijke
ordening. Waar het maatschappelijke belang de waarde van cultureel erfgoed overreedt maakt
het culturele erfgoed plaats voor de bulldozers van de ruimtelijke ordening. Door in te spelen
op de maatschappelijke vraagstukken als leefbaarheid van de leefomgeving en historische
identiteit wordt draagvlak als verdediging opgeworpen. Anderzijds waar maatschappelijke
waardes voorbij worden gelopen schept het systeem van de ruimtelijke ordening
mogelijkheden om erfgoed in de juridische context vast te leggen;
“Wat het erfgoed aan de ruimtelijke ordening heeft is dat je met de ruimtelijke ordening
gunstige condities kunt scheppen voor instandhouding.” (Corten, interview)
In theorie bestaat er dus een kruispunt waarin erfgoed en ruimtelijke ordening elkaar
ontmoeten. Dit betekent dat er een relatie, een samenwerkingsverband bestaat tussen deze
twee maatschappelijke subsystemen waarbij beide systemen elkaar kunnen versterken. In de
praktijk blijkt deze relatie vrij summier. Door herstructurering van het bestuurlijke systeem is
er een kloof ontstaan tussen het systeem van het culturele erfgoed en de ruimtelijke ordening.
Deze kloof is mede ontstaan door het opheffen van de vroegere rijksplanologische dienst.
Waar het gaat om het thema ruimtelijke kwaliteit zou er nog winst in deze samenwerking
behaald kunnen worden. Niettemin kent het ministerie van VROM verschillende reglementen
die eveneens betrekking hebben op het culturele erfgoed met als voorbeeld het project
Crossing the Lines;
“In Nederland wordt men van bovenuit gestimuleerd om zulk soort dingen te doen, bij ons niet
integendeel. Dus het hele voortraject van Crossing the Lines is door jullie ministerie van
VROM voorgefinancierd voor vijftig procent.” (Lernout, interview)
Op ministerieel niveau blijkt de interactie tussen de beide subsystemen beperkt. Op
gemeentelijk niveau is dit per gemeente verschillend. Binnen de Nederlandse situatie ligt de
relatie tussen de culturele erfgoedsector en de ruimtelijke ordening vast in formele
verhoudingen waarbij de culturele erfgoedsector onder ministeriele verantwoording van het
ministerie van OCW valt en de ruimtelijke ordening van het ministerie van VROM. Als
systemen functioneert de culturele erfgoedsector dus naast die van de ruimtelijke ordening en
ligt hun relatie vast in het formele kader van nota’s en subsidies.
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Daar waar het gaat om erfgoed cultuur van nationaal of internationaal belang stelt zij zich
verantwoordelijk op door deze in te bedden in het juridische systeem. Door decentrale
positionering van de Nederlandse overheid zijn de verantwoordelijkheden voor cultureel
erfgoed neergestreken binnen het gemeentelijke apparaat, waarbij cultureel erfgoed juridische
bescherming vind in de bestemmingsplannen. Waar we het hebben over ruimtelijke ordening
hebben we het over ontwikkeling, als we het hebben over de culturele erfgoedsector dan
hebben we het veel al over statische vormen. Enerzijds wordt ruimtelijke ontwikkeling
daardoor afgeremd anderzijds wordt herbestemming van cultureel erfgoed geremd door
dezelfde statische status die de ruimtelijke ordening het culturele erfgoed oplegt. Binnen de
Belgische situatie zien we een andere inbedding van het culturele erfgoed;
“Dat zit in België redelijk goed ingebouwd. Kijk ook maar naar mijn vader die is
verantwoordelijk voor Oost Vlaanderen voor huisvesting, stedenbouw en monumenten en
landschappen. Dus planologie en ruimtelijke ordening valt daaronder die werken nauw
samen.” (Assche, interview)
“Voor alle duidelijkheid omdat het woord erfgoed al een paar keer gevallen is dat is niet mijn
core-business ik ben hoofd van de technische dienst ik ben dus vooral met tastbare dingen
bezig en daar hoort erfgoed bij. Maar dit is dus geen erfgoed dienst, wij zijn alleen maar met
ruimtelijke ordening en dergelijke dingen bezig.” (Lernout, interview)
Met andere woorden het systeem van de culturele erfgoedsector ligt ingebed binnen het
systeem van de ruimtelijke ordening. Ook op centraal niveau binnen de Vlaamse overheid is
de erfgoedsector gepositioneerd binnen het systeem van de ruimtelijke ordening;
“Ruimtelijke Ordening en Onroerend erfgoed zijn samengebracht in de hoop, ik zeg het zo in
de hoop dat de overlap nog zal groeien omdat het vroeger eigenlijk twee aparte dingen waren
waar vroeger heel weinig overleg tussen was, samenwerking tussen was. En waar je dan
zowel in het stedelijk als in het ruimtelijke gebied in de problemen kwam. Dat Ruimtelijke
Ordening werd gepleegd die geen rekening hield of vrij weinig rekening hield met Onroerend
Erfgoed. Dus binnen Ruimtelijke Ordening is Erfgoed een aparte organisatie die we dus sterk
willen gaan klinken aan Ruimtelijke Ordening. Maar we werken nog altijd via verschillende
wetgevingen, verschillende decreten zoals dat heet in Vlaanderen. En dat geeft soms
wrijvingen en anderen met zich mee.” (Borgher, interview)
Niet alleen de positionering van de erfgoedsector is verschillend met Nederland ook het
uiteindelijke planningsysteem verschild;
“Het planningsysteem is kleiner dan in Nederland. Er zijn gewoon minder mensen
organisaties bij betrokken, het is ook veel goedkoper en sneller. Het is ondanks
structuurplannen die er zijn, best een mooi systeem op papier met provinciaal gewestelijke en
gemeentelijk structuurplan ondanks dat is er ook een groot stuk niet permit planning of
toestemming, vergunningen het is een soort gemengd systeem democratie, politiek er hangt
minder wetenschap aan vast dan Nederland maar dat vindt ik ook wel goed. Dus de
procedures zijn minder ingewikkeld. En ook minder uniform eigenlijk, dan in Nederland…Je
ziet ook als je kijkt naar planning dat er weinig aandacht is besteed aan platteland en
plattelandgemeentes en dat die dan vaak ook tegen planning waren en dat er heel lang in
België en Vlaanderen een anti stedelijk beleid is gevoerd dat daar weinig geld naar planning,
architectuur en verkeer enz. Veel te weinig, dat is nu uiteindelijk wel veranderd maar een
uitzondering op die anti stedelijke tendens en anti planning tendens een uitzondering waren
toch wel vaak dingen die te maken hadden met het beeld van de kunststeden, Bruggen, Gent,
Antwerpen, Leuven en eigenlijk ook al Brussel is ook voornamelijk een Vlaamse bedoeling,
die daar toch allang aandacht aan bestede.” (Assche, interview)
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Het planningsysteem van de Vlaamse overheid is niet alleen kleiner het culturele erfgoed is
ook beter binnen dit systeem geïmplementeerd. Waar jaren lang een anti-stedelijk beleid is
gevoerd heeft de ruimtelijke planning zijn aandacht laten uitgaan naar de kunststeden waar
cultureel erfgoed een belangrijke plaats in neemt;
“Ja, dat is ook een verschil met Nederland over het algemeen is er meer neo-stijlen meer
renovatie en meer puntingrepen. En er is veel minder de neiging om en ook minder mogelijk
door het planningsysteem om grote plekken plat te slaan en er nieuw te bouwen in
modernistische stijl. Dus het platslaan is minder interessen voor en het nieuw bouwen dat is
toch wel het grote verschil. Er zijn ook wel vele verschillen die met elkaar samenhangen in
een web als je op een punt voor iets kiest dan hangt dat samen met een ander punt.
Terwijl die monumenten en landschappen of nu erfgoed dan dat is of ze nu willen of niet die
zijn er en die zitten ook gewoon ingebouwd in het planningsysteem. En die kijken ook heel
vaak mee over de schouders van andere projecten om te kijken of ze niks interessants kapot
maken, dat zijn gebouwen maar ook landschappen die kunnen beschermd worden en zijn ook
dorpsgezichten enzo, dat is in Nederland ook allemaal wel.” (Assche, interview)
Mede door de positionering in het systeem van de ruimtelijke ordening heeft de Belgische
erfgoedsector een stevige positie in het planningsysteem waarbij zij onder meer profiteren van
de aanwezige erfgoedwaarde van het land. Dat mede door puntingrepen is behouden. Een
apart gegeven omdat het planningsysteem ook zijn keerzijde heeft;
“dat was een geknoei met de gewest plannen. Stukken rood inkleuren van vriendjes, het is
gewoon zeer moeilijk om mensen te overtuigen dat, dat niet goed is.” (Assche, interview)
Daarnaast heerst er in België kritiek op het Nederlandse en Scandinavische planningssysteem;
“En de mensen die dan naar Nederland wijzen of naar Scandinavië die zeggen dat willen we
dus echt niet daar willen we onze vrijheid niet voor inperken en nog meer voor gaan betalen.
Wij zijn niet geïnteresseerd in meer groenstroken langs de snelweg of drie vierkante meter
groen in het dorp, dat geeft ons echt helemaal niks. Mensen zijn onethisch maar ook omdat ze
niet geloven in de ethische doelen die goed zouden zijn, die geloven daar gewoon niet in. Die
vinden dat niet belangrijk en interessant. Het gevolg daarvan is dat veel experimenten mislukt
zijn. Nu is er wel op papier een mooi gebalanceerd systeem van structuurplannen op drie
niveaus maar in de praktijk gaat dat volgens mij niet meer opgelegd worden door het beleid
in het midden omdat door het bestuur meer verantwoordelijkheid bij de gemeentes is
geschoven. Een aantal van die gemeentes hebben geen echte planner of iemand die daar goed
voor opgeleid is.”(Assche, interview)
Het vreemde verschijnsel in dit verhaal is wel dat in België weinig aandacht gaat naar
ethische doelen. Maar waar het gaat om cultureel erfgoed dan blijkt dat deze een sterke positie
heeft binnen het systeem van de ruimtelijke ordening. Hoewel dit in de praktijk ook enigszins
wordt beperkt;
“Er is evenzeer een spanningsveld tussen ruimtelijke planning en erfgoed maar hier is het zo
gestructureerd dat zeker wanneer je plannen moet opmaken. Dan is er een procedure waarin
wij eigenlijk de plenaire partners zijn tijdens een vergadering waaraan advies wordt verleent.
Maar je kunt daar niet echt je stempel in doordrukken. Dat gaat hopelijk verbeterd worden
omdat wij nu echt structureel samen zitten in dat ministerie bij ruimtelijke ordening. Dus
ruimtelijke ordening gaat nu hopelijk onze stem wat meer gewicht geven zonder overwicht te
willen geven maar dat dus op zijn minst de stem op een eerlijke manier mee in de afweging
zit” (Borgher, interview)
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Waar het gaat om het Nederlands planningsysteem praat men over formele verhoudingen die
gereflecteerd worden in nota’s. Er wordt gesproken over gescheiden verantwoordelijkheden
waarbij de erfgoedsector beperkt is in zijn middelen. Daar waar het gaat om nationale en
internationale erfgoedwaarden zal de culturele sector moeten lobbyen bij het ministerie van
VROM om deze waarden formeel vast te leggen in de nota’s. Daar waar de erfgoedwaarde
vooral lokaal van belang is zal zij moeten lobbyen bij gemeentelijk bestuur. Waarbij zij tegen
het probleem aanlopen dat;
“dat gemeentes bang zijn om nog meer partijen rond de tafel te vragen. Omdat dan het hele
proces nog omvattender wordt. Niettemin valt er dus nog veel werk te verrichten.” (Corten,
interview)
Daar waar de Rijksoverheid of wel provinciale overheid en gemeentelijk bestuur meer belang
hecht aan economische of andere maatschappelijke belangen zal de erfgoed zich moeten
richten op het creëren van maatschappelijk draagvlak. Dit betekent dat de erfgoedsector zich
als een kameleon zal moeten aanpassen aan de omstandigheden die zich afspelen tegen de
achtergrond van de ruimtelijke ordening. Dit in tegenstelling tot de Belgische erfgoedsector
die zich manifesteert als onderdeel van de ruimtelijke ordening en die in die hoedanigheid ook
aanwezig mag zijn aan de gesprekstafel. Decentraal op gemeentelijk niveau is de
erfgoedsector afhankelijk van de lokale situatie. Van Assche stelt dat niet iedere gemeente een
echte planner in dienst heeft of die daar voor opgeleid is. De erfgoedsector is hierbij
afhankelijk niet van de rationele besluit nemer maar van de emotionele betrokkenheid van het
gemeentelijk bestuur als het om cultureel erfgoed gaat.
In het kruispunt van cultureel erfgoed met de ruimtelijke ordening staan de twee disciplines
institutioneel nog steeds tegenover elkaar. Institutioneel gaat ruimtelijke ordening over
ontwikkeling terwijl cultureel erfgoed gaat over het behouden van iets waardevols;
“Wij(onroerend erfgoed) kwamen over als een aparte kliek bij manier van spreken. Die
eigenlijk alleen maar opdook als er problemen waren. Of die de problemen zelf veroorzaakte
bij manier van spreken.” (Borgher, interview)
Met andere woorden waar ruimtelijke ordening ontwikkeling wil aanbrengen is het de
culturele erfgoedsector die zijn voet tussen de deur zet waar erfgoedwaarden in het geding
zijn. En dus stelt de Nederlandse erfgoedsector dat zij het vuur warm moet houden om
aandacht te behouden voor het erfgoed om op die wijze draagvlak te creëren om zo niet te
verstrikken in de formele formaliteiten. Het belang van cultureel erfgoed wordt in Engeland
breed gedragen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het erfgoed plaats heeft binnen het
kader van de ruimtelijke planning.
“ There is a fair case to be made that English Heritage, by providing authoritative advice
with the minimum of delay has done more than most to oil the regulatory wheels of the
planning system.” (West, 2005)
Dit vertaald zich in een relatie die tot uiting komt in de planning policy;
The 1947 Planning Act nevertheless made the Ministry of Town and Country Planning
responsible for listed buildings, and the ghosts of this cultural divide (which allowed historic
designed landscape to fall between the stools) persisted into the early years of English
Heritage. In the meantime, the government’s Planning Policy Guidance Note on Archaeology
and Planning and on Planning and the Historic Environment perpetuated the idea that (in
some minds at least) archaeology stopped at ground level, or possibly at some time in the first
millennium CE. The language in Power of Place was therefore deliberately inclusive, talking
about the environment as a whole rather than making a distinction between sites and
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buildings. Since then, the government has adopted a similarly inclusive approach, both in its
2001 policy statement, A Force for Our Future, and subsequently in its review of heritage
protection. (West, 2005)
Als minister van Department for Culture, Sport and Media onderkent ook Andy Burnham de
noodzaak van de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke planning;
“We are a country blessed with a long and spectacular heritage. Though actually only a
relatively small proportion of our sum total of buildings and sites are to all intents and
purposes inviolable.” (Burnham, 2008)
Met andere woorden de culturele erfgoedsector is wel vertegenwoordigd in het spectrum van
de planning maar waar het om feitelijke bescherming gaat laat deze te wensen over. Dit is
mede omdat de Engelse erfgoedsector zijn eigen juridisch beschermingstatuut weergeeft in de
vorm van een lijst waarop verschillende gradaties van erfgoed staan. De implementatie van
deze lijst moet door de brede oriëntatie van het erfgoed ook breed geïmplementeerd worden.
In dezelfde speech pleit Burnham voor een nieuw policy waarin erfgoed verder in het
planningsysteem geïmplementeerd wordt;
“We aim to produce a new Planning Policy Statement which is clear and up to date, which
brings together the various heritage protection regimes and underlines their essential place in
the planning context. We will of course circulate the draft for full public consultation so that
you can have your say. Alongside this, we are also working closely with colleagues to develop
a clear statement of the Government’s vision and priorities for the historic environment – a
statement that properly captures its value in the widest sense across government and puts
heritage at the heart of the planning system”. (Burnham, 2008)
In deze kunnen we wel stellen dat de Engelsen in verhouding tot de Nederlanders en de
Belgen het erfgoed in een opzicht beter geïmplementeerd hebben in het systeem van de
ruimtelijke planning doordat de verschillende erfgoeddisciplines op eenzelfde wijze worden
beschermd hierdoor kan beter worden voorzien in de bescherming van gebouwen in
combinatie met het landschap.
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5.

Interpretatieve analyse

We hebben geconcludeerd dat we de erfgoedsector
kunnen beschouwen als een sociaal (sub)systeem van de
maatschappij. Het systeem van de culturele erfgoedsector
is opgebouwd uit verschillende erfgoeddiensten,
organisaties die gezamenlijk een discour construeren dat
gericht is op het behoud van cultureel erfgoed. De manier
waarop omgegaan wordt met het behoud van cultureel
erfgoed is afhankelijk van de maatschappelijke,
economische en technologische ontwikkelingen, de
culturele achtergronden, de organisatie en de
positionering van de organisatie in het bestuurlijk systeem
en de tegenwoordige tijd.
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5.1

Institutionele cultuur van erfgoed organisaties

Wanneer we de culturele erfgoedsector beschouwen als een sociaal maatschappelijk
(sub)systeem dan kunnen we binnen dit systeem een distinctie aanbrengen waarbij het
culturele erfgoedsysteem van Engeland, Nederland en België los van elkaar functioneren en
interacteren. Door het aanbrengen van deze distinctie kunnen we de systemen van elkaar
loskoppelen en daardoor een vergelijking maken tussen de verschillende systemen. Daarnaast
kunnen we een tweede distinctie aanbrengen namelijk die van beleid en uitvoering van beleid.
Om recht te doen aan meerdere orde observaties is een distinctie aangebracht die de relatie
tussen de culturele erfgoedsector met de ruimtelijke ordening beschrijft. Vanuit de
systeemtheorie kunnen we stellen dat de institutionele cultuur van de culturele erfgoedsector
wordt geconstrueerd door de wijze waarop mensen en subsystemen met elkaar interacteren en
de wijze waarop het systeem de impulsen vanuit zijn omgeving omzet in communicaties. Aan
de hand van het beantwoorden van de volgende vragen die per paragraaf aanbod komen zal
geprobeerd worden om de institutionele cultuur van het cultureel erfgoedsector inzichtelijk te
maken


Op welke wijze is het systeem van de culturele erfgoedsector geconstrueerd en
gepositioneerd binnen het bestuurlijk kader?



Op welke wijze worden impulsen uit de omgeving opgenomen en gereconstrueerd
binnen het systeem?



Op welke wijze interacteert de culturele erfgoed sector met andere systemen als die
van de ruimtelijke ordening?



Welke invloed heeft de culturele achtergrond op de omgang met cultureel erfgoed?



Waar zitten de verschillen in beleid en uitvoering van dit beleid?

5.1.1 Culturele erfgoedsector en positionering
In een vergelijking van de verschillende systemen zien we dat de positionering van de
erfgoedsector binnen het bestuurlijk kader per land verschillend is. In het bestuurskader is de
Nederlandse culturele erfgoedsector in de vorm van de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) ondergebracht onder het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In deze legt de RACM verantwoording af aan
de minister van OCW. In het bestuurlijk kader stelt de RACM als rijksdienst zich decentraal
op waarbij zij verantwoordelijk is voor het beleid, de ontwikkeling ervan als wel de
handhaving. Daarbij delegeert de RACM de uitvoering van zijn beleid en handhaving naar
lagere overheden. Hierbij geeft de RACM aan dat hier verantwoordelijkheden uit het systeem
lekken. Deze verantwoordelijkheden worden op autopoietische wijze ofwel vanuit het eigen
systeem zelfreferentieel door het gemeentelijk bestuurlijk systeem geïnterpreteerd. Met
andere woorden op gemeentelijk niveau wordt invulling geven aan het monumentenbeleid
welke wordt opgenomen in de wet en regelgeving die op gemeentelijk niveau gehandhaafd
wordt en die via eigen herformulering ondermijnd kan worden om zo gehoor te geven aan
andere maatschappelijke en economische belangen. Herformulering van de monumentenwet
moet deze ontstane hybride situatie formeel wijzigen, zodat de formele handhaving terug
komt te liggen in het systeem van de erfgoedsector in Nederland.
Het systeem van de Belgische culturele erfgoedsector wordt gekenmerkt door een korte
communicatie met het systeem van de ruimtelijke ordening. In het systeem van het Belgisch
Vlaams bestuurlijk kader is de erfgoeddienst Onroerend Erfgoed onder gebracht in de dienst
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO). In tegenstelling tot het
70

Nederlands erfgoedsysteem heeft het Onroerend Erfgoed in Vlaanderen een centralistische
positionering waarbij alles wat om onroerend erfgoed gaat of dit om vergunningen, advisering
of subsidie verlening gaat terecht komt bij de RWO. Gesteld kan worden dat de aanvraag van
vergunning gezien kan worden als een beslissing die binnen het operationeel gesloten systeem
genomen wordt en die afgelegd wordt tegen het ontwikkelde beleid. Waar het beleid binnen
het Nederlands systeem vanuit een topdown benadering via formele lijnen tot stand komt,
kunnen we stellen dat het Belgische systeem gekenmerkt wordt door een bottum up
benadering die vanuit de lager overheden aansturen naar de bovenliggende lagen van de
Vlaamse overheid. Deze is onder andere af te meten aan het feit dat op gemeentelijk niveau
initiatieven worden genomen om de verantwoording voor het erfgoed naar zich toe te halen.
De Nederlandse topdown benadering waarbij de RACM vooral gericht is om zijn beleid
vanuit de organisatie de maatschappij in te zetten om op deze wijze een breed draagvlak te
mobiliseren uit zich vooral in een aanzienlijke productie van informatie die zij via de website,
nieuwsbrieven en andere media verspreid. De RACM weet hierbij de impulsen vanuit de
maatschappij binnen de organisatie om te zetten in onderzoeksresultaten en die inzichtelijk te
maken en te verspreiden waarbij zij zich ontwikkeld als kenniscentrum en adviseur op
formele wijze maar ook op informele wijze. Hierbij ontstaat onder meer een open
communicatie tussen de RACM en Staatsbosbeheer waarbij beide organisaties profiteren van
de ervaringen, kennis en middelen van elkaar.
Binnen de Engelse erfgoedsector zien we een ontwikkeling die het mogelijk maakte de
erfgoedsector te privatiseren in deze wordt het erfgoedbeleid gedecentraliseerd van de
overheid naar de English Heritage die binnen de erfgoedsector als beleidsontwikkelaar,
handhaver en uitvoerder een centralistische positie inneemt. Deze positie betekent voor de
English Heritage dat zij enerzijds een adviserende rol hebben naar verschillende
overheidsdepartementen en anderzijds handhaver zijn van het gevoerde erfgoedbeleid. Met
deze ontwikkeling is er een kloof ontstaan tussen de burger en de erfgoedsector, waarbij de
erfgoedsector in dit geval English Heritage zich als organisatie zelfreferentieel en
autopoietische heeft ontwikkeld. Nieuwe impulsen moeten ervoor zorgen dat de kloof in het
professionele discour en leken discour ofwel de kloof tussen erfgoedsector en burger verkleint
wordt. Niettemin kan de erfgoedsector van Engeland rekenen op een breed draagvlak waarop
de erfgoedsector gemakkelijk weet in te spelen.
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5.1.2 Conceptualisatie en cultureel erfgoed
Sociale systemen houden zichzelf in stand door permanente interne communicatie, door het
continue scheppen van eigen elementen en door permanente interactie met de buitenwereld.
Op deze wijze wordt er binnen het systeem een discour ontwikkeld waarlangs het systeem
zich zelfreferentieel ontwikkelt. Deze zelforganisatie wordt gerealiseerd doordat sociale
systemen gesloten zijn en tegelijkertijd informationeel en materieel open.
Wanneer we het hebben over het discour van de erfgoedsector dan kunnen we stellen dat deze
principaal gericht is op ‘het beschermen en behouden van culturele erfgoedwaarden’. Door
interactie met de omgeving en het feit dat sociale systemen zichzelf in stand houden is de
invulling waarmee het discour wordt bewerkstelligt aan verandering onderhevig. De
Nederlandse RACM heeft hierbij een verandering in discour ondergaan die gericht was op het
‘beschermen door bescherming’, naar een discour die uitgaat van ‘ontwikkeling om te
beschermen’ of zoals de Engelse zeggen ‘use it or lose it’. De impuls die zij hierbij heeft
gekregen is ontstaan vanuit het gegeven dat wanneer iets wordt beschermd tegen
maatschappelijke invloeden deze in maatschappelijke waarden afneemt. Daarnaast is er in
contrast van snelle ontwikkelingen en globalisering een sterke toename in waardering voor
vaste ankerpunten uit het verleden, die niet alleen het verhaal van de geschiedenis vertellen
maar ook bepalend zijn voor de identiteit van de omgeving. Vanuit de eigen organisatie is
deze impuls omgezet naar een verlegging van het accent van het beschermen van het object
naar bescherming van de identiteit van het object en zijn context. Hierdoor ontstaat
ontwikkeling waarbij gezocht wordt naar maatschappelijke implementatie ter ontwikkeling
van het draagvlak. Deze verandering wordt geconstrueerd vanuit het eigen systeem dat uitgaat
van het beschermen van cultureel erfgoed. De ontwikkelingen die ontstaan worden dan ook
zelfreferentieel aan het systeem getoetst. Waar we het hebben over de zelfreferentialiteit van
de RACM dan kunnen we stellen dat de RACM vanuit de eigen organisatie bepaalt wat wel
en wat geen erfgoed is. De RACM doet dit met behulp van de informatie die zij opvangt
vanuit de samenleving waarbij zij spreekt in termen als draagvlak en vermaatschappelijking
van het cultureel erfgoed.
Indien we de RACM verdelen in subsystemen van de discipline van de monumentenzorg,
archeologie en cultuurlandschap dan kan worden opgemerkt dat binnen deze verschillende
disciplines er institutioneel een ander accent ligt op het discour. Sinds 2006 zijn
monumentenzorg en archeologie samengebracht in een organisatie en is daar onder de ‘C’
cultuurlandschap erbij gekomen. De institutionele verschillen in omgang met cultureel
erfgoed zijn vooral groot wanneer we de discipline van de monumentenzorg vergelijken met
de archeologie. Archeologie wordt ook wel aangeduid als de softe kant van de erfgoedsector.
De archeologie beschouwt de bodem als een boek dat maar eenmaal gelezen kan worden en
waarover wij nu slechts een paar woorden beschikken. Het boek kan slechts een keer worden
gelezen, dat betekent dat het met de grootste zorgvuldigheid en grootst mogelijke
wetenschappelijke kennis behouden dient te blijven tot de tijd daar is om het op te graven. Het
moment van opgraven stellen zij met behulp van wetenschappelijke beargumentering en
juridische ondersteuning zo lang mogelijk uit. Alleen indien het niet anders kan dan wordt er
met de grootst mogelijke aanwezige kennis en middelen gewerkt om te redden wat te redden
valt. Institutioneel is de archeologie erg wetenschappelijk gericht. De wetenschappelijke
waarden en waardering heeft er toe geleid dat verschillende Europese landen afspraken
hebben gemaakt om een juridisch kader te vormen waarin archeologisch bodemmateriaal
juridisch wordt beschermt. In Nederland heeft dit geleid tot wijzigen van de monumentenwet.
De monumentenzorg daarentegen verlegt zijn accent van formele wetgeving naar interventies
zoals het creëren van draagvlak, waarbij zij gebruik maken van de harde vorm en tastbaarheid
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van de bouwkundige constructies die zichtbaar zijn en het verhaal van het landschap vertellen.
Hier wordt dus sterk gezocht naar vermaatschappelijking van het cultureel erfgoed. De
discipline van het cultuurlandschap houdt zich bezig met de dynamiek van het landschap dat
door mens en natuur wordt gevormd. Naast het creëren van maatschappelijk draagvlak richt
zij zich tevens op de implementatie van het cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening en op
het systeem van het natuurbeheer.
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met het Belgische erfgoedbeleid dan zien we dat
ook hier de drie disciplines van monumenten, archeologie en landschap bij elkaar zijn
gebracht in een erfgoeddienst. Hierbij moeten we opmerken dat de archeologische dienst in
Nederland een groter aandeel in het beleid heeft dan de Belgische archeologische dienst. In
vergelijking met de Belgische erfgoeddienst kunnen we stellen dat de Nederlandse
erfgoedsector zich heeft ontwikkeld via formele wet en regelgeving die topdown zijn
geconstrueerd en die zich nu in transformatie bevinden als reactie op het maatschappelijk
vraagstuk. De Belgische erfgoedsector daarin tegen heeft zich vanuit een vroege waardering
voor erfgoed ter ontwikkeling van een eigen identiteit ontwikkeld vanuit maatschappelijke
waardering en heeft plaats gekregen in het formeel bestuurlijk systeem. Mede door de initiatie
vanuit de maatschappij kunnen we wellicht concluderen dat de discipline van de archeologie
minder omvattend is dan die van Nederland.
De Engelse erfgoedsector en zijn positionering wijkt op een aantal punten af van het
Nederlandse of Belgische systeem. Eveneens was er ook in Engeland een vroege beweging
die zich inzette voor het behoud van cultureel erfgoed. Deze beweging is ingezet ter behoud
van ‘het verhaal’ waarbij de monumenten beschouwd kunnen worden als de expliciete
waarnemingen van een verhaal. Op deze wijze wordt er met zorg aandacht besteed aan het
landschappelijke slagveld van de Battle of Haisting en het kasteel van koning Arthur. Waar de
monumenten in deze het decor van het verhaal vormen, vormt het landschap het toneel en de
archeologie een gesloten boek vol verhalen. In deze maken de Engelse in feite geen
onderscheid tussen de verschillende disciplines maar worden deze beschouwd als cultureel
erfgoed. Hierbij moeten we opmerken dat de archeologie een belangrijke positie in de
erfgoedsector inneemt. Doordat de Engelse het cultureel erfgoed vertalen naar een verhaal
ontstaat er een conceptualisatie waarbij het erfgoed beschouwt wordt als algemeen bezit
waardoor er een sterk draagvlak is die gericht is op de beleving welke zich representeert in
een keur aan mogelijkheden waarbij cultureel erfgoed aangeboden wordt bijvoorbeeld in de
vorm van werkvakanties, toneelstukken en mogelijkheden om erfgoed af te huren als locatie
voor een diner, trouwerij of congres.
Door de centralistische positionering van de dienst onroerend erfgoed binnen de RWO is deze
verantwoordelijk voor zowel ontwikkeling in beleid als handhaving van het beleid. Hierdoor
is zij sterk gericht op aanvragen die zij vanuit de maatschappij krijgen en die zij toetsen aan
het formele kader. Om dit formele kader handvatten te geven voor bescherming is de
erfgoedsector gepositioneerd ten samen met de dienst ruimtelijke ordening. De Belgische
ruimtelijke ordening wordt gekenmerkt door een kleinere en informeler structuur dan die van
de Nederlandse of Engelse. Door een hogere maatschappelijke en economische waardering en
een kleiner planningsysteem is herbestemming of ontwikkeling van cultureel erfgoed
gemakkelijker. Hoewel het maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed groot is kunnen
we stellen dat in verhouding met de RACM of English Heritage de RWO als het gaat om
informatie deling minder extrovert is. De culturele erfgoedsector wordt in België nogal eens
verbonden met het ‘elitaire’ leven waarbij het weinige informatie materiaal vaak geschreven
is voor kenners en wetenschappers.
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Eveneens kunnen we stellen dat de Belgische erfgoedsector geconceptualiseerd wordt door de
distinctie Vlaanderen en Wallonië waarbij het Vlaams cultureel erfgoed zich met name richt
op hoogtepunten uit het verleden die Vlaanderen onderscheid van Wallonië. Er wordt met
name waarden gehecht aan de conflicten die het verleden tekenen en de middeleeuwse stijlen
die het verleden kleuren.
In vergelijking kunnen we stellen dat binnen de Nederlandse erfgoedcultuur een
conceptualisatie over cultureel erfgoed bestaat die uitgaat van functionele/ economische
waarde, in België daarentegen wordt meer belang gehecht aan de culturele identiteit, terwijl
de Engelsen opgaan in het verhaal waarin zij zichzelf reflecteren als de grootmacht ‘England
ruled the world’.

5.1.3 Cultureel erfgoed en Ruimtelijke Ordening
Door een continue communicatie met de omgeving staat het sociale systeem van de culturele
erfgoedsector in interactie met onder meer het systeem van de ruimtelijke ordening. Doordat
sociale systemen operationeel gesloten zijn en tegelijkertijd informationeel open is er wel
interactie met de omgeving maar de wijze waarop hiermee wordt omgegaan wordt bepaald
door de eigen organisatie.
Wanneer we het discour van de culturele erfgoedsector ‘het beschermen en behouden van
culturele erfgoedwaarden’ vergelijken met dat van de ruimtelijke ordening dan merken we op
dat het bij cultureel erfgoed vooral gaat om het behouden en beschermen van bepaalde
waarden in het landschap. De ruimtelijke ordening daarin tegen is gericht op ontwikkeling
van economische, technische en maatschappelijke waarden. Daarbij kan gesteld worden dat
cultureel erfgoed als statische elementen een ruimtelijk obstakel vormen voor de ruimtelijke
ontwikkeling.
In het perspectief van de Nederlandse ruimtelijke ordening kunnen we stellen dat de grote en
toenemende ruimtelijke claim ervoor gezorgd heeft dat ruimtelijke ontwikkelingen elkaar in
hoog tempo opvolgen waardoor economische, technologische en maatschappelijke waarden
slechts beperkt houdbaar zijn. In vergelijking met België is er in Nederland een sterke
voorkeur om grote gebieden tegelijk te ontwikkelen terwijl België wordt gekenmerkt door
ontwikkeling middels puntingrepen. De omgang met de Nederlandse ruimtelijke ordening
heeft er niet alleen voor gezorgd dat de planologie zich heeft kunnen ontwikkelen tot een
complex systeem dat wetenschappelijk onderbouwd wordt maar ook voor een eenzijdige
invulling van de ruimte waarbij ruimtelijke kwaliteit en identiteit onder druk zijn komen te
staan. Termologie als ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘identiteit’, ‘regionale ontwikkeling’ en
‘differentiatie’ zijn begrippen die in populariteit stijgen. De instandhouding van cultureel
erfgoed moet dus bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling van de ruimtelijke ordening
waarbij cultureel erfgoed kan bijdragen aan de leefbaarheid van de leefomgeving door het
benutten van de historische identiteit. Nota’s, streekplannen en bestemmingsplannen vormen
hierbij het juridisch kader van de ruimtelijke ordening.
In interactie met het systeem van de Nederlandse Ruimtelijke ordening met de culturele
erfgoedsector kunnen we stellen dat de communicatie verloopt doormiddel van het formele
technische en juridische kader van nota’s. Toenemende mate van maatschappelijke input op
gebied van leefbaarheid van de leefomgeving heeft ervoor gezorgd dat de culturele
erfgoedsector weer als speler op het veld aanwezig mag zijn.
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De Belgische ruimtelijke ordening is in verhouding tot de Nederlandse minder omvattend,
minder formeel en minder wetenschappelijk. Hoewel op papier een gebalanceerd systeem van
structuurplannen op drie niveaus uitgewerkt is wordt deze op informele wijze
geïmplementeerd. Uitingen hiervan zijn onder meer het ontbreken van vakkundige planologen
op gemeentelijk niveau en verouderde structuurplannen. Daarnaast is de druk op de
ruimtelijke claim minder groot, waardoor technologische en economische waarden van
bijvoorbeeld bouwkundige objecten langer gewaarborgd blijven en deze dus langer
meedraaien in de maatschappij. Tevens zien we dat er in België meer wordt gewerkt met
puntingrepen waardoor de identiteit en de context van cultureel erfgoed beter bewaard blijft.
Daar waar het gaat om werkelijke interactie tussen de twee systemen kunnen we zeggen dat
de erfgoedcultuur hier een sterkere positie heeft dan in Nederland doordat zij actief onderdeel
uitmaken en geïntegreerd zijn in het formele juridische kader van de ruimtelijke ordening.
Hoewel de erfgoedsector autonoom naast de ruimtelijke ordening functioneert, profiteert zij
van de korte communicatielijn met de ruimtelijke ordening waardoor zij mee zit aan de
onderhandelingstafel en vaak over de schouder mee kijkt.
De Engelse erfgoedsector is binnen het systeem van de ruimtelijke planning breed
geïmplementeerd toch echter laat de concrete implementatie te wensen over waardoor de
noodzaak gevonden is om een nieuw policy in planning te maken waarbij de erfgoedsector
beter gepositioneerd wordt in het planningsysteem. Waar de Engelsen zich hierbij
onderscheiden is wel dat zij geen feitelijke deling in disciplines hebben waardoor er een
beleid wordt gevoerd voor monumenten en landschappen.
Hoewel de ruimtelijke ordening van Nederland complexer, formeler en rationeler in elkaar zit
dan de Belgische en Engelse geniet zij enerzijds van een betere juridische bescherming maar
loopt zij ook tegen de bureaucratische molen op waarin beslissingen genomen dienen te
worden.

5.1.4 Cultuur en Cultureel erfgoed
De waardering voor cultureel erfgoed ligt verborgen in de impliciete basis aannames van een
cultuur. Wanneer we kijken naar de Nederlandse cultuur dan wordt deze gekenmerkt door het
gevecht tegen water, de ontwikkelingen in de landbouw en de grote handelsgeest. Als we het
gevecht tegen het water niet willen verliezen, de positionering van de landbouw op
wereldschaal niet willen kwijtraken en de handel niet willen laten stagneren is een constante
ontwikkeling noodzakelijk. Dit resulteert onder meer in nieuwe inzichten als ruimte voor de
rivier, de bouw van een tweede maasvlakte, de ontwikkeling van internationale
spoorweginfrastructuur en innovatie in de landbouw. Met andere woorden de Nederlandse
cultuur wordt gekenmerkt door ontwikkeling die tot uiting komt in een grote druk op de
ruimtelijke claim. Voor het gevecht tegen het water moet het oude idyllische dijklandschap
vervangen worden door dijkverzwaring, door innovatie in de landbouwsector verliezen oude
boerderijen hun economische waarden waardoor ze overbodig worden. In grote projecten als
die van nieuwe infrastructuur is het maatschappelijke belang van dien aard dat cultureel
erfgoed al gauw moet wijken. Om alle belangen tegen elkaar af te kunnen wegen en om
bijvoorbeeld de veiligheid voor de bevolking te kunnen waarborgen. Waar het om de
waterproblematiek gaat is het noodzakelijk om een sterke overlegcultuur te volgen waarin
formeel en rationeel gezocht wordt naar de juiste omgangsvorm van een problematiek. Dit
betekent dat Nederland gekenmerkt wordt door toekomst gericht te werken, waar een Belg
pas een probleem oplost als het zich voor doet. Het cultureel erfgoed van Nederland wordt
dan ook vaak geassocieerd met technische ontwikkelingen en innovatie uit het verleden als
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bijvoorbeeld de molens, stoomgemalen, de forten met inundatiesystemen, bruggen en
deltawerken. De cultuur van formele wet en regelgeving en rationele planningsmethodiek is
voedingsbodem voor sterke ordelijke maar ook een eenzijdige ruimtelijke structurering die
doorgaans als saai beschouwd wordt. Er wordt dan ook waardering uitgesproken voor
ankerpunten uit het verleden die bepalend zijn voor de ruimtelijke identiteit.
Uiteraard hebben ook de overblijfselen uit de tweede wereldoorlog plaats gekregen in het
cultureel erfgoed. Echter waar er grote delen plat gebombardeerd zijn is gekozen voor
herstructurering en ontwikkeling.
In België staat zwart/wit gezien niet de ontwikkeling centraal maar de identiteit. Al vroeg was
er in België een waardering voor cultureel erfgoed die resulteerde in een vroege beweging om
cultureel erfgoed te renoveren. Een ontwikkeling die gestuurd wordt vanuit de impliciete
culturele lagen ter ontwikkeling van de eigen identiteit en ter onderscheid van de distinctie
Vlaanderen ten aanzien van Wallonië en de omliggende landen. Wanneer we de definitie van
cultuur representeren zouden we voor de Belgische cultuur kunnen zeggen dat wanneer
cultuur wordt beschouwd als een mentaal collectief van een bepaalde groep, de Vlamingen
zich manifesteren als een bepaalde groep waarin waarden wordt gehecht aan een mentaal
collectief ter ontwikkeling van een cultuur die de Vlamingen een eigen identiteit geeft
waardoor Vlaanderen bestaat en zich onderscheid van Wallonië en omliggende landen.
De Vlamingen profileren zich graag met een extroverte Bourgondische levensstijl en een
zeker conservatisme die zich uit in een vroege renovatiebeweging en grote waardering voor
cultureel erfgoed. Met als verschil met de Nederlanders dat Vlaanderen ook meer heeft aan
cultuurhistorie. Met name de kunststeden zijn een belangrijk onderdeel van het cultureel
erfgoed. Waarbij grote aandacht is geweest voor de extroverte neostijlen. Deze historische
rijkdom in architectuur wordt in België vaak gekoppeld aan kunst en aan het ‘intellectuele
levensstijl’ zoals die van de adel met tradities.
De Engelsen hechten vooral waarde aan het verhaal. Het verhaal van de legendarische First
Duke of Wellington die triomf voerde over Napoleon, over de bloedige veldslag ‘the Battle of
Hasting’ waar Willem de veroveraar zijn overwinning boekte doordat zijn rivaal met pijl en
boog in zijn rechter oog geschoten werd en de dood vond of het verhaal waarbij geen enkel
detail over de dood van William Wallace wordt bespaard. De detaillering van de verhalen is
groot even als de geloofwaardigheid van de Engelsman in deze eeuwenoude verhalen
waardoor de verhalen een sterk nationalistisch accent krijgen. De veldslag bij Hasting was
ook niet de veldslag waarbij Willem de veroveraar zijn rivaal de oorlog verklaarde maar een
van de bloedigste veldslagen in de geschiedenis waar Willem de veroveraar Hertog van
Normandië triomf voerde en waar menig Engels voorouder in gestorven is waardoor het
vroegere slagveld bestempeld wordt als cultureel erfgoed een landschap dat ten alle tijden
open behouden dient te worden. Een ander aspect is wel de wijze waarop de Engelsen hun
traditie in ere houden waardoor het straatbeeld van ‘Great London’ gekleurd wordt door de
traditionele politie helm en de rode dubbeldekker. De Engelse staan in voor het behoud van
het nationalisme waarin Engeland nooit de wereld veroverde maar wel regeerde.
De Nederlander daarentegen houd zich vast aan feitelijkheden en is in deze veel nuchterder en
de bevolking mondiger waar het gaat om besluitvorming. Wanneer je in Nederland iets
afspreekt met de opdrachtgever zal dit eerst besproken moeten worden met het team waarbij
een sterke democratische gelijkheid heerst. Terwijl in België zonder informele contacten de
ontwikkeling in project stagneert. De Engelsen houden daarentegen vast aan een strenge
rangorde met daaraan gekoppelde persoonlijke titels.
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5.1.5 Institutionele cultuur
De institutionele cultuur van erfgoedsector wordt bepaald door een aantal factoren die van
buitenaf grip hebben op het functioneren van de erfgoedsector als wel door factoren waaruit
zij is opgebouwd. Factoren zijn onder meer de eigen geschiedenis, culturele achtergrond, het
politiek bestuurlijk systeem en de positionering daarin, de elementen waaruit de organisatie is
opgebouwd en interacteert met andere (sub)systemen en de maatschappelijke, technische en
economische ontwikkelingen.
Waar het om Nederland gaat, is cultureel erfgoed gepositioneerd onder verantwoording van
ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap waar zij een decentraal beleid voert vanuit
een topdown besturing die loopt via formele communicaties. Als het gaat om de culturele
achtergrond van het land dan hebben we het vooral over de ontwikkeling die centraal staat, de
mondige bevolking, de nuchterheid en rationele besluitvorming. Dit betekend dat het cultureel
erfgoed eveneens in het teken van ontwikkeling moet staan en dat voor behoud gericht wordt
op een sterk maatschappelijk draagvlak. Andersom stellen we dus dat wanneer cultureel
erfgoed statisch wordt beschermd deze in ontwikkeling stagneert en ook in maatschappelijke
waardering achteruit gaat en ten prooi valt aan de rationele planningsmethodiek die uitgaat
vanuit het maatschappelijk belang. Waar het gaat om cultureel erfgoed kunnen we deze vatten
in ‘ontwikkeling als onderscheidend karakter’. Wanneer we het cultureel erfgoed bekijken
zien we vooral de innovatie, ontwikkeling die het karakter van Nederland onderscheid en
positie geeft op de wereldmarkt. Het gaat om het gevecht met het water, de innovatie in de
agrarische sector, het gevecht van een klein landje tegen de grootmacht Duitsland. Het gaat
om de molens, stoomgemalen, inundatie forten ter verdediging cultureel erfgoed die zijn tijd
ver vooruit was maar ook de scheepvaart met het gevecht tegen het woeste bestaan, de wijze
waarop Anne Frank de Duitse bezetter bijna te slim af was.
De Belgisch Vlaamse erfgoedsector wordt gekenmerkt door ‘identiteit als onderscheid’. Het
onderscheid dat België anders maakt dan Nederland, Duitsland en Frankrijk maar belangrijker
nog het onderscheid van Vlaanderen ten aanzien van Wallonië. Vanuit dit onderscheid was er
al vroeg interessen voor restauratie ter conservatie van de bestaande identiteit. Een identiteit
geconstrueerd vanuit de culturele achtergronden waaruit de Vlamingen zich presenteren als
Bourgondiërs met een extroverte levensstijl waarin veel waarde gehecht wordt aan nostalgie.
Binnen de Vlaamse gemeenschap wordt de 19de eeuwse architectuur vaak gekoppeld aan
kunst, daarbij kan gesteld worden dat er een enorme waardering is voor het cultureel erfgoed
die zich reflecteert in omvang en de grote verscheidenheid aan middeleeuwse bouwstijlen en
latere neostijlen. De Bourgondische levensstijl van de Belgen uit zich eveneens in het feit dat
zij niet vaak een probleem zullen oplossen dat zich nog niet aan doet, dat zij minder
geïnteresseerd zijn in ethische doelen en dat er een sterke informele cultuur heerst. Voor het
politiek bestuurlijk systeem betekend dit onder andere dat de ruimtelijke planning minder
wetenschappelijk en complex is dan dat van Nederland. Op papier is er weldegelijk een sterke
structurering als het gaat om ruimtelijke planning de uitvoering hiervan laat te wensen over
door het achterhaalde systeem, het informele karakter van de planningcultuur en gebrek aan
juist opgeleide planners op gemeentelijk niveau. Als het om onroerend erfgoed gaat is deze in
het bestuurlijk systeem gepositioneerd binnen de dienst Ruimtelijke ordening Wonen en
Onroerend erfgoed. De besturing is centraal gericht en wordt vanuit lagere overheden bottum
up geïnitieerd. Het formele kader van de erfgoeddienst wordt gevormd door de centralistische
positie en de positionering in het systeem van de ruimtelijke ordening waardoor formele taken
vooral op het gebied van handhaving en uitvoering van het beleid liggen. Waar het gaat om
renovatie wordt deze gekenmerkt door een sterke keuze voor een bepaalde periode waarnaar
geprobeerd wordt toe te gaan.
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Wanneer in het systeem van de culturele erfgoedsector van Nederland als mede België een
distinctie maken tussen de disciplines monumentenzorg, archeologie en cultuurlandschap dan
komen we tot andere inzichten. De institutionele cultuur van de monumentenzorg wordt
vooral gekenmerkt door het feit dat de monumenten tastbaar in het landschap aanwezig zijn
en dat zij zichtbaar het verhaal van de omgeving vertellen. Institutioneel richt de
monumentenzorg zich tot het formele kader waarin zij het monument beschermt anderzijds
wordt er in gespeelt op het creëren van het maatschappelijke draagvlak. Binnen de
Archeologie heerst er meer een wetenschappelijke benadering waar vanuit argumentatie
wordt gehaald voor het formele juridische kader. Vanuit het oogpunt dat je pas kunt opgraven
indien alle middelen aanwezig zijn of uitstel niet langer mogelijk is zet zij in op zoveel
mogelijk beschermen van het geen wat behouden moet blijven. De dynamiek van het
landschap initieert een kader van beheersplannen, juridische implementatie binnen de
ruimtelijke ordening ter behoud van het karakter van het landschap.
De Engelse erfgoedsector wordt bepaald door English Heritage die als privatiserende
organisatie een centralistische rol heeft in de erfgoedsector. De conceptualisatie van het
erfgoed wordt met name bepaald door ‘het verhaal van Engeland als grootmacht’ hierdoor
krijgt het erfgoed een nationalistische betekenis en ontstaat er een conceptualisatie waarin
monumenten het decor vormen, het landschap het toneel en de archeologie het gesloten boek
vol verhalen. Doordat het toneel en het decor pas gaan leven wanneer het verhaal verteld
wordt heeft de archeologie een sterke positionering in de Engelse erfgoedsector. Het
nationalistische karkater van het erfgoed geeft weer dat het erfgoed gezien wordt als iets van
alle Engelsen. Welke Engelsman heeft immers geen voorvader die niet meespeelden in de
verhalen die de geschiedenis presenteert. Vanuit deze invalshoek zijn de Engelsen van mening
dat ieder monument voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit betekent dat het decor van
buitenaf gelijk moet blijven en niet vervuild mag raken met iets als zonnecollectoren maar dat
de binnenkant rustig verbouwd mag worden om ook minder validen toegang te kunnen
verlenen. Het draagvlak van de culturele erfgoedsector in Engeland is dan ook groot wat mede
gerepresenteerd wordt in de lidmaatschap van English Heritage of andere erfgoed
instellingen, de kijkcijfers van tv-programma’s als BBC’s restoration programme en de vele
wijze waarop cultureel erfgoed beleeft wordt en de geschiedenis herbeleeft wordt.
Wanneer we de conceptualisatie van erfgoed vertalen naar het project ‘Crossing the Lines’
dan merken we dat de Nederlanders er alles aan doen om alles weer geheel in oude staat te
brengen en gereed te maken voor een rendabele invulling van het erfgoed door het verpachten
van een herberg en theehuis. Natuurlijk worden hier de gebruikelijke wandel en fietspaden
aangekoppeld zo dat ieder het monument op zijn eigen wijze kan passeren. De Belgen
daarentegen kiezen bij de restauratie voor een bepaalde tijdsperiodes. Doormiddel van het
geven van concerten en de wens voor een café wordt het publiek binnengehaald om elkaar te
ontmoeten terwijl de Engelsen hun kannonen nogmaals laten klinken zoals die vroeger ook
klonken toen Napoleon nog regeerde, maar was het niet diezelfde Napoleon die zij verdreven
hebben.
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6.

Conclusie

Monumenten, cultuurlandschappen en archeologische
vondsten behoren tot het cultureel erfgoed. Het zijn de
voetstappen uit het verleden die iets vertellen over onze
huidige cultuur. Het zijn de tastbaarheden van de expliciete
cultuur lagen die vanuit de impliciete lagen van de cultuur
worden geïnterpreteerd. Met andere woorden de waarden en
waardering voor het cultureel erfgoed wordt vanuit de
impliciete cultuur laag geconstrueerd.
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De waarde en waardering van cultureel erfgoed valt in het perspectief van de drie landen
(Nederland, België en Engeland) op verschillende wijze te typeren. Het Nederlandse culturele
erfgoed kan worden getypeerd door ontwikkeling als onderscheidend karakter. De Belgische
cultuur kunnen we typeren identiteit als onderscheid waarbij de distinctie Vlaanderen/
Wallonië een belangrijke rol speelt. Waar we spreken over Engeland dan wordt deze cultuur
vooral getypeerd door een sterk nationalisme waarmee Engeland zijn historisch verhaal als
grootmacht positioneert.
De verschillende typeringen van cultureel erfgoed zijn terug te genereren naar de wijze
waarop de verschillende landen hun cultureel erfgoed conceptualiseren. De Vlamingen
profileren zich als Bourgondiërs en conceptualiseren hun cultureel erfgoed vooral vanuit het
samenzijn, samen eten, samen drinken en samen genieten van het leven. Om hun
Bourgondische cultuur te accentueren geven de Belgen vooral de voorkeur aan extroverte
architectuurstijlen zoals barok, renaissance of de later neostijlen. De Engelsen daarin tegen
hechten veel waarde aan het verhaal en de oude tradities die hun nationalistische cultuur en
hun positionering als grootmacht reflecteert. Cultureel erfgoed wordt hierbij vooral gebruikt
als podium waar de geschiedenis tot leven komt. In contrast van deze twee culturen staat de
rationaliteit en nuchterheid van de Nederlander. Waar een Belg een probleem vaak pas oplost
als het zich aandoet, bedenkt de Nederlander de oplossing vaak eerder dan het probleem zich
voordoet. En in tegenstelling tot de Engelse gaat de Nederlander vooral uit van bestaande
feiten. De rationele berekende nuchtere houding is vooral het gevolg van het gevecht met en
tegen het water. De haat liefde verhouding met het water heeft ervoor gezorgd dat Nederland
vooruit denkt en constant in ontwikkeling is. Het cultureel erfgoed wordt dan ook getypeerd
door innovaties. De dijken die het water tegen houden, de molens die het water wegpompen
en de verscheidenheid aan bruggen zijn allemaal oplossingsgerichte innovaties uit het
verleden. Dit zien we natuurlijk ook in de Nederlandse landbouw. Een andere tegenstelling
met die van Engeland en België is wel dat Nederland in feite geen ruines kent. Uiteraard
zwakke plekken in een verdedigingslinie betekent een toenemende bedreiging voor
vijandelijkheden of het water. Een ruïne zal in deze dus altijd worden vervangen of worden
gerenoveerd. Bij de renovatie wordt in Nederland niet vaak gekozen voor een bepaalde
tijdsperiode. Hier staat dan ook niet het ‘samen zijn’ of ‘het verhaal’ centraal maar ‘de
ontwikkeling’ in tijd.
De conceptualisatie van cultureel erfgoed wordt voor een groot deel door de generieke cultuur
bepaald. Indien we vanuit de systeemtheorie per land een vergelijking maken van de
institutionele cultuur van de culturele erfgoedsector dan komen we verschillen tegen. De
systeemtheorie stelt dat sociale systemen operationeel gesloten zijn en tegelijk informationeel
en materieel open, met andere woorden er is wel interactie met de omgeving maar de wijze
waarop hiermee omgegaan wordt is bepaald door het eigen systeem. De Nederlandse
erfgoedsector in de vorm van RACM gepositioneerd onder ministerie van OCW heeft een
sterke centralistische positie waarbij zij informatie uit verschillende hoeken interpreteert naar
een eigen beleid en deze doorgeeft. Hierbij is de RACM de spin in het web van hogere
overheid en lagere overheidsorganen, tussen overheid en burger en als laatste tussen
wetenschap en sector. De RACM heeft een sterk onderhandelend karakter waarbij zij
informatie vanuit lagere overheden, burgers en de wetenschap interpreteren in een
adviserende rol naar de Rijksoverheid die daarmee het beleid construeert en de uitvoering en
handhaving terug legt bij de RACM. Dit betekent dat de RACM voor het realiseren van zijn
beleid niet alleen afhankelijk is van de overheid maar ook van de burgers en wetenschap.
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In vergelijking met het Nederlandse systeem kunnen we stellen dat het Engelse systeem te
vergelijken is met een topdown hiërarchie waarbij de English Heritage een sterk autopoietisch
karakter heeft dat geconstrueerd wordt vanuit een de wetenschap, een professionele discour
die zij zelf vormen en implementeren in het overheidsbeleid en communiceren naar de burger.
In deze is er een kloof ontstaan tussen English Heritage als het systeem van de erfgoedsector
en het maatschappelijke systeem.
De Belgische erfgoeddienst heeft een ondergeschikte rol waarbij zij meer een uitvoerende
functie van het overheidsbeleid heeft. Daarbij kan ook hier in zekere zin gesteld worden dat er
een sterke kloof is tussen het maatschappelijk systeem en dat van de erfgoed organisaties
doordat de informatie die zij reproduceert vooral wetenschappelijk gericht is en niet
toegankelijk is voor de burger.
Binnen het systeem van het cultureel erfgoed kunnen we een distinctie maken tussen
monumenten, landschappen en archeologie. Over het algemeen kunnen we stellen dat de
monumentenzorg door hun tastbaarheid een sterkere positionering in het systeem heeft. In
tegenstelling tot de monumentenzorg heerst er binnen het systeem van de landschappen een
sterke dynamiek. Het archeologische werkveld is in verhouding tot monumentenzorg en
landschappen niet gericht op ontwikkeling van draagvlak maar kent een sterke
wetenschappelijke benadering. Doormiddel van wetenschappelijk onderzoek en wettelijke
argumentatie dwingt de archeologische sector zijn doelen af. Hierbij moet gezegd worden dat
binnen het Engelse cultureel erfgoed systeem de archeologie een prominente rol speelt. Deze
positionering is mede afhankelijk van de waarde die Engelsen hechten aan het verhaal en de
beleving van het verhaal.
Een belangrijke factor in de juridische bescherming van het cultureel erfgoed is de relatie
tussen het systeem van de culturele erfgoedsector en dat van de ruimtelijke planning. Hierbij
kan vermeld worden dat het systeem van de Nederlandse ruimtelijke planning complex is.
Niettemin is de bescherming van cultureel erfgoed niet geheel sluitend. Door het sterke
rationele planningsystematiek worden verschillende belangen tegen elkaar afgewogen en
rationeel de mogelijkheden tegen elkaar afgewogen. De Belgische ruimtelijke planning is
minder complex en minder rationeel. De erfgoedsector geniet hier een sterke positionering
doordat zij ondergebracht is binnen het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en
Onroerend Erfgoed. Waar zowel Nederland als België in te kort schieten is de gecombineerde
juridische bescherming van monumenten en landschappen. Binnen de Engelse ruimtelijke
planning worden de monumenten en landschappen binnen een wetgeving geregeld waardoor
zij een juridisch sterkere positionering hebben. Doordat de planningsystematiek binnen
Engeland en België minder complexiteit bevat is het gemakkelijker om binnen het systeem
flexibeler om te gaan met het cultureel erfgoed. Wanneer we hierbij kijken naar het
Nederlandse systeem dan wordt de herbestemming van cultureel erfgoed door het
vergunningstelsel van de ruimtelijke planning bemoeilijkt.
Overeenkomstig kunnen we stellen dat zowel Nederland, België als Engeland waardering
hebben voor het cultureel erfgoed. Deze waardering wordt vanuit de eigen cultuur
geconstrueerd. Hoewel de verschillende wegen in de tijdslijn van de geschiedenis vaak bij
elkaar komen kunnen we stellen dat de interpretatie van de voetstappen verschillend zijn.
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6.1

Reflectie op methodologie en theorie

Om inzicht te krijgen in de institutionele van de culturele erfgoedsector van Nederland, België
en Engeland is gebruik gemaakt van de systeemtheorie van Luhmann. Vanuit deze
systeemtheorie stellen we de erfgoedsector als een sociaal (sub)systeem van de maatschappij
voor. In het onderzoek is hierbij niet alleen een distinctie gemaakt in de drie landen
Nederland, België en Engeland maar is er ook een distinctie aangebracht in de
beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid. Als laatste is er ook een distinctie
aangebracht waarbij de erfgoedsector wordt verdeeld in de discipline monumenten,
cultuurlandschappen en archeologie.
Tevens is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de erfgoedsector als systeem interacteert
met andere sociale (sub)systemen waarbij het systeem van de ruimtelijke ordening centraal
staat. Door de verschillende distincties met elkaar te verbinden wordt recht gedaan aan het
outsiders en insiders perspectief.
De complexiteit en differentiatie in distincties geeft enerzijds de oppervlakkigheid aan van het
onderzoek waarin niet de diepte kan worden verkregen die beoogd wordt. Daarnaast is de
complexiteit van het systeem van de erfgoedsector groter dan deze in eerste instantie
reflecteert. Door een selectieve wijze van organisatiekeuze en materiaal is een beeld
geconstrueerd die de institutionele cultuur reflecteert maar die tevens nog enige
onderzoeksvelden onderbelicht laat.
Onderzocht is bijvoorbeeld de wijze waarop de RACM zich in Nederland presenteert en
verhoud ten aanzien van het politieke systeem, de ruimtelijke ordening, de maatschappij en de
wijze waarop het systeem intern is opgebouwd, het beleid tot stand komt en deze uitwerking
krijgt. De conclusies die hierbij getrokken zijn, zijn slechts geconstrueerd uit een beperkte
hoeveelheid van informatiemateriaal wanneer we deze in verhouding uitzetten ten aanzien van
de complexiteit. Een van de conclusies van de systeemtheorie is wel dat systemen
organisatorisch gesloten zijn maar materieel open waarbij in het onderzoek een globale schets
is gemaakt van de wijze waarop dit zich presenteert. Echter welke input wordt nu als prikkel
opgenomen in het systeem, waar komt deze prikkel vandaan en hoe wordt deze in het systeem
verwerkt vraagt om een dieper onderzoek.
Met behulp van de systeemtheorie is dit onderzoek uitgevoerd via de lijnen van het sociaal
constructivisme welke uitgaat van een sociale werkelijkheid die geconstrueerd wordt vanuit
structuren en instituties welke bestaan door de gedragingen van de mens welke handelt naar
het bestaan ernaar waardoor deze uitwerking krijgt. Vanuit het uitgangspunt dat de sociale
werkelijkheid geconstrueerd wordt namelijk vanuit het handelen van de mens kan gesteld
worden dat dit onderzoek eveneens slechts een constructie is van een werkelijkheid die zich in
het onderzoek presenteert, namelijk wie anders onderscheid construeert ook een andere
werkelijkheid welke gereflecteerd wordt in differentiatie in onderzoeksresultaten.
Daarbij wordt gesteld dat de werkelijkheid op subjectieve wijze vanuit de achtergrond van de
cultuur wordt gevormd en is dus de vraag in hoeverre de eigen achtergrond van invloed is op
de interpretatie van de onderzoeksresultaten en in hoeverre deze van invloed is op de
beoordeling van andere culturen.
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6.2

Suggesties voor vervolg onderzoek

Geconcludeerd mag worden dat de complexiteit van het onderzoek nog vele vragen
onbeantwoord laat. Of om in termen van archeologie te spreken ligt er onder de bodem nog
een aanzienlijke hoeveelheid onderzoeksmateriaal dat nog onbelicht is gebleven. Met dit
onderzoek is slechts een gedeelte van het onderzoeksmateriaal naar boven gehaald en
geïnterpreteerd.
In het onderzoek zijn er verschillende distincties aangebracht. Deze verschillende distincties
presenteren niet alleen de complexiteit van het onderzoek maar geven ook aan dat achter elke
distinctie een onderzoeksveld ligt die om nader onderzoek vraagt.
Wanneer we het systeem van de culturele erfgoedsector uiteen rafelen en Nederland centraal
zetten blijkt dat de Nederlandse erfgoedsector complexer en groter is dan slechts de RACM.
Waarbij volgende onderzoeksvragen bovengronds komen te liggen;


Uit welke elementen is de Nederlandse cultureel erfgoedsector opgebouwd,



Met welke systemen staat de culturele erfgoedsector in Nederland in interactie,



Welke impulsen van buiten het systeem initiëren het beleid van de erfgoedsector,



Wat is de maatschappelijke waardering voor het Nederlands erfgoed cultuur,



Op welke wijze interacteert het professionele discour van de culturele erfgoedsector
met het leken discour van het maatschappelijk systeem en hoe verhouden deze zich
ten aanzien van elkaar.

Waar het gaat om de interactie met de ruimtelijke ordening kunnen we vaststellen dat dit
onderzoeksveld nog onderbelicht is. Interessant in dit verhaal is dan op welke wijze er binnen
het systeem van de ruimtelijke ordening omgegaan wordt met cultureel erfgoed als
monumenten, speculatieve monumenten, archeologie en landschappen.
Interessanter nog is de vraag op welke wijze cultureel erfgoed kan bijdrage aan de ruimtelijke
ordening waarbij begrippen als ‘identiteit’, ‘ruimtelijke kwaliteit’ en ‘context’ invulling
krijgen. Welke rol en invloed zou de culturele erfgoedsector kunnen innemen als het gaat om
de leefbaarheid van achterstandswijken. Wanneer we dit voor Nederland doen zouden we dit
onderzoek kunnen herhalen in andere landen als België of Engeland. Waarbij we meteen de
vraag kunnen stellen op welke wijze de culturele erfgoedsector zijn positie neemt als het gaat
om de ‘ruimtelijke kwaliteit’en hoe gaan de verschillende landen daar mee om. Eveneens
kunnen we stellen dat de interessen voor internationale samenwerking toeneemt, waarbij we
ons kunnen afvragen op welke wijze de landen zich manifesteren binnen zo’n samenwerking
ten aanzien van elkaar.
Een ander onderdeel is wel de constructie van de werkelijkheid, waarbij we de vraag kunnen
stellen op welke wijze interpreteren landen/ culturen hun winst en verlies. Op welke wijze
wordt bijvoorbeeld het verhaal van de tweede wereldoorlog gerepresenteerd in het culturele
erfgoed en hoe krijgt deze gebeurtenis uitwerking in ander landen als Engeland, Frankrijk en
natuurlijk Duitsland. Of op welke wijze wordt het verhaal van de slag bij ‘Waterloo’ in de
verschillende landen geconceptualiseert. De Engelsen spreken over de Arthur Wellesley als
een van de belangrijkste personen in de geschiedenis van Engeland en eren hem in een
monument. De Fransen ere evengoed Napoleon, die op het strijdtoneel van het Belgische
Waterloo zijn verlies moest leiden. Hoe worden deze winsten en verliezen geïnterpreteerd en
wat zegt dit over de conceptualisatie van het cultureel erfgoed.
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