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Tweede historisch debat:

Thema: Geschiedenis en erfgoed, 

bondgenoten of concurrenten?

“Erfgoed is overal. Het ligt in huis, op straat, in de 
stad en in het landschap… Erfgoed is in korte tijd tot  
de kern van cultuurbeleid en cultuureducatie, nationaal 
bewustzijn en historisch besef gemaakt” (Willem Frijhoff, 
Dynamisch Erfgoed, Amsterdam, 2007).

Op 9 februari 2012 organiseert het VIGES zijn tweede 
debat over een maatschappelijk relevant onderwerp in 
verband met de geschiedenisbeoefening in Vlaanderen. 
Met "Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of concur-
renten?" heeft het VIGES het doel de relatie tussen 
de geschiedenisbeoefening en de erfgoedwerking in     
Vlaanderen af te tasten en ook te vergelijken met wat er 
in Franstalig België gebeurt.

Het is duidelijk dat er tussen erfgoed en geschiedenis 
zeer sterke banden bestaan, maar het is tevens niet te 
ontkennen dat de belangstelling voor geschiedenis 
wijzigt terwijl de erfgoedwerking in de lift zit. Zonder 
hier in te gaan op het verschil tussen beide benaderingen 
van het verleden is het misschien toch niet onbelangrijk 
om op te merken dat het toekennen van het statuut van 
"werelderfgoed" door de Unesco sinds 1998 het belang 
van erfgoed op zich aanzienlijk heeft doen toenemen. 
Niet alleen waren de diverse toekenningen van dit 
statuut telkens items in het nationale nieuws, maar nog 
brandender was de discussie toen het historisch centrum 
van Brugge in de loop van 2010 het statuut van 
"werelderfgoed" dreigde te verliezen, zodat de overheid 
werd gedwongen te reflecteren over haar beleid en dit 
zelfs diende aan te passen.

Het debat van het VIGES heeft dus ook een maatschap-
pelijk belang, want als de discussie over bijvoorbeeld de 
onvervangbaarheid van erfgoed ten gronde wordt   
gevoerd komt de geschiedenisdiscipline en haar           
expertise er automatisch weer aan te pas. Maar als de 
geschiedenis voor het beleid lastig kan zijn, is de 
erfgoedbelangstelling dit wellicht minder. Is er daarom 

Onthaal

Welkom en inleiding door prof. dr. Els Witte, 
voorzitter VIGES

Willem Frijhoff: De historicus uitgedaagd: 
erfgoed, geschiedbeoefening en de 
herinneringsgemeenschap van morgen

Marc Jacobs: “Double b(l)ind” of meerlagig 
pragmatisch: hedendaagse praktijken met 
“het verleden”

Jan De Maeyer: Het Vlaamse erfgoeddecreet en 
de culturele archiefinstellingen: interactie tussen 
onderzoek en beheer

Jean-Pierre Nandrin: Un patrimoine négligé. 
Les centres d’archives privés en 
communauté française

--- Pauze ---

Bert De Munck: Geschiedenis en erfgoed: 
een paradigmatisch verschil

Karel Velle: Archieven: beheerders van cultureel 
erfgoed of van relevante historische informatie?

Pierre Delsaerdt: Onderzoek en erfgoedzorg in 
bibliotheken
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Koninklijke Vlaamse
Academie van België
voor Wetenschappen

en Kunsten

Marc Boone: Geschiedenis en erfgoed: een 
verhaal van bange academici of het afschermen 
van corporatistische monopolies? 
Een bescheiden reflectie vanuit het standpunt 
van een lokaal historisch tijdschrift

Wout De Vuyst: STAM: de geschiedenis van een 
stad in beeld

--- Interventies: ---

Adriaan Linters: Onbekend, onbemind?

Dominique Allard: Erfgoedzorg, vertrouwen en 
inzet. De specifieke rol van een onafhankelijke 
stichting van openbaar nut

Leen Van Dijck: Archieven: niet alleen voor 
historici

Christina Ceulemans: De bijdrage van de 
wetenschap tot het behoud van het erfgoed

Gustaaf Janssens: De Koninklijke Commissie 
voor Geschiedenis en de ontsluiting van bronnen

Nico Wouters: Het erfgoed van de oorlog als 
lakmoesproef van de publieksgeschiedenis in 
Nederland en Vlaanderen
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misschien een verschuiving van de belangstelling van de 
overheid van geschiedenis naar erfgoed, of is erfgoed 
niet meer dan een nieuwe trend in de geschiedenis? Is 
het publiek van het erfgoed hetzelfde als dat van de 
geschiedenis? Is er concurrentie? Overal in Vlaanderen 
worden erfgoedcellen opgericht terwijl vele lokale 
geschiedkundige kringen verdwijnen. Hoe zit het met de 
deskundigheid? Mogen niet-historici de archieven 
beheren? Zijn archieven zelf onder te brengen in de 
erfgoedsector? Zijn professionele historici de enige en 
meest aangewezen experts voor de erfgoedstudie? Is er 
een academische erfgoedopleiding naast de                  
geschiedenis nodig en waar hoort die thuis? Is de 
voorkeur van de overheid voor erfgoed in de plaats van 
voor geschiedenis niet een zekere vorm van populisme? 
Heeft publieksgeschiedenis dezelfde inhoud als de 
erfgoedbenadering? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe 
beleidsopties voor het bibliotheekwezen? Waarin 
verschilt een erfgoedbibliotheek van een traditionele 
bewaarbibliotheek? Wordt ook de wereld van de musea 
dooreengeschud en worden de permanente collecties 
aangepast in de richting van de publieksgeschiedenis? 
Etc.

Het debat van het VIGES heeft tot doel de relaties en de 
fricties tussen erfgoed en geschiedenis in beeld te 
brengen. Daarbij kan natuurlijk niet exhaustief te werk 
gegaan worden. Slechts enkele specialismen kunnen  
aan bod komen. Architectuur, monumentenzorg, 
literatuur, muziek, beeldende kunsten konden in deze 
namiddagsessie jammer genoeg niet opgenomen 
worden. Stof genoeg dus om het debat later verder te 
zetten ...

Voor de belangstellenden en de betrokken instanties 
zullen de lezingen, de standpunten, de interventies en 
de publieksdiscussie integraal worden uitgegeven als 
“Historische debatten 2” in de reeks "Standpunten van 
de Academie". 

Inschrijven kan via hans.rombaut@skynet.be 
of per telefoon naar 02 550 23 59 of per 
gewone post naar Hans Rombaut VIGES/
KVAB, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel
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