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MAKELAARDIJ is een attittude
Brokerage is an attitude: how to make heritage work?

EEN NIEUW BEGRIP / spiegel aan de wand

Deze studiedag lanceert het begrip Makelaardij. Nog maar eens een nieuw begrip in een steeds uitgebreider en complexer 

erfgoed-jargon, denkt u misschien. We kunnen dit niet ontkennen. Maar … we doen het niet vrijblijvend. Woorden helpen 

ons immers de realiteit te vatten. En soms kunnen die woorden ook de realiteit een handje toe steken.

Met het begrip Makelaardij is het net zo. Het concept helpt bij het zichtbaar maken van een bijzondere attitude in het 

erfgoedwerk. Het begrip ‘makelaardij’ zorgt vooral dat we processen herkennen en bespreekbaar kunnen maken als rol, 

functie of werkwijze in het erfgoedwerk.

Met makelaardij willen we dus niet een zoveelste bijkomende opdracht voor de erfgoedwerker lanceren. We willen inte-

gendeel de stelling opnemen dat het géén extra werk zou mogen zijn… Het is een manier om een werkvorm te benoemen. 

Hetzelfde erfgoedwerk dus, met een bijzondere aanpak.

VAN ERFGOEDGEMEENSCHAP NAAR GEMEENSCHAPSVORMING

De doelstelling van onze erfgoedpraktijk is niet één referentiekader te creëren maar om de verscheidenheid aan referentie-

kaders zichtbaar en meedeelbaar te maken 

naar Lamotgesprekken (2007-2008)

In wezen legt het begrip MAKELAARDIJ de vinger op een hele reeks thema’s die sterk aan de orde zijn in onze cultureel-

erfgoedpraktijk. De afgelopen jaren werd al vaker gereflecteerd dat cultureel erfgoed geen vaststaand of afgerond gege-

ven kan (en mag) zijn. We willen hier niet zozeer de intrinsieke of autonome waarde van erfgoed ter discussie stellen. Wel 

willen we het accent verschuiven. We richten de focus op de gedachte dat we met zijn allen ook (en steeds opnieuw) op 

zoek moeten naar de maatschappelijke verbinding en representativiteit van ons cultureel erfgoed. Kortom: vormen onze 

collecties, onze omgang met het verleden en onze verbeelding van verledenheid een afspiegeling van de –actuele én histo-

rische- samenstelling, vragen en bekommernissen van onze samenleving?

Met deze representativiteitsvraag zijn we maar een stap verwijderd van dat andere begrip dat recent in onze praktijk 

intrede deed: erfgoedgemeenschap. Het begrip ERFGOEDGEMEENSCHAP is niet toevallig een kernbegrip in het cultureel-

erfgoeddecreet dat ons huidige referentiekader en werkkader vormt. Bij de uitbouw van het  cultureel-erfgoedbeleid werd, 

zoals bekend, ook gekeken naar internationale ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling was deze van de Kader-

conventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving (Faro, 27 oktober 2005). 

Die kaderconventie schoof het begrip ‘erfgoedgemeenschap’ naar voren als bindend element. Via de introductie van het 

begrip ‘culturele erfgoedgemeenschap’ krijgen culturele erfgoedgemeenschappen, groepen van organisaties of personen 

die een bijzondere waarde hechten aan cultureel erfgoed, een centrale plaats in het nieuwe decreet. Een cultureel-erfgoed-

gemeenschap wil dit erfgoed en haar aspecten door publieke actie behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. 

De introductie van dit begrip moest er bovendien toe leiden dat nog meer (groepen van) mensen zich bij het cultureel 

erfgoed betrokken voelen.

Het is anders gezegd de inzet van dit nieuwe decreet om als inherente opdracht in het erfgoedwerk de brug te slaan naar 

de brede samenleving. Enerzijds kan dit betekenen dat erfgoed-objecten en immateriële cultuur uit de diverse facetten 

en geledingen van de maatschappij in beeld komen. Anderzijds betekent dit ook dat de verbeelding, de interpretatie, de 

beleving, de actie rond erfgoed vanuit diverse hoeken en lagen van de samenleving belangrijk is. 

Dit begrip ‘erfgoedgemeenschap’ brengt zo een andere reeks inhouden en betekenissen binnen onze huidige erfgoedprak-

tijk. Het brengt vragen mee als: Waar houdt het belang van het erfgoed op om over te gaan in het belang van  ‘gemeen-

schap’? en nog een stap verder: waar betekent erfgoed een raakvlak met, of een opstap naar gemeenschapsvorming?
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ERFGOED PUBLIEK GOED

Onze relatie met ‘het publiek’ wordt veelvoudig (een prisma!). Ons publiekswerk in het erfgoedveld is niet louter gefocust 

op het deelnemen, op de vraag ‘hoe wij erfgoed naar het publiek of naar andere sectoren kunnen brengen, vertalen, …

Verder dan deze receptieve participatie, luidt de vraag nu: ‘hoe kunnen wij als erfgoedwerkers leren zien waar mensen, 

publiek, medewerkers in andere sectoren misschien ook met erfgoed bezig zijn maar daarbij de vraag (nog) niet naar het 

erfgoedveld te richten?’, ‘hoe kunnen wij er helpen voor zorgen dat zij de stap naar het erfgoedveld zetten?’ of ook nog: ‘hoe 

kunnen wij aansluiten bij mensen of andere organisaties/domeinen uit de samenleving die zelf erfgoedreflexen maken?’.

In een doorgedreven denken, brengt dat ook mee dat ‘het publieke’ niet beperkt blijft tot de opdracht van de publiekswer-

kers in onze erfgoedpraktijk, maar ook doordringt in collectievorming, registratie,…

Hoe wordt erfgoed op een andere wijze  ‘publiek’?

Het is een zoektocht naar het heruitvinden van het begrip ‘publiek’, een begrip dat vandaag veeleer geassocieerd wordt 

met receptief deelnemen dan met deelhebben, toe-eigenen, realiseren,… In een doorgedreven denken van erfgoedgemeen-

schappen vindt een betekenisverschuiving plaats. Erfgoed wordt bij uitstek PUBLIEK DOMEIN.

Deze visie sluit overigens nauw aan bij de visie en erfgoedpraktijk van tapis plein vzw.

Tapis plein vzw vertrekt van een maatschappelijke visie waarbij erfgoed vele en verschuivende betekenissen heeft, wis-

selend en variabel naargelang het individu, de groep, organisatie of gemeenschap die het erfgoed  behartigen of interpre-

teren.

Onze kennis en beleving van het cultureel erfgoed vormen samen met de individuele emancipatie en creativiteit van elke 

burger, belangrijke basisvoorwaarden voor een verdere groei van een evenwichtige en duurzame  kennissamenleving. 

Ze zorgen ervoor dat we ons individueel verhaal en keuzes kunnen situeren binnen de context van collectieve geschiede-

nissen. Erfgoed bezorgt de samenleving in al zijn verscheidenheid en betekenissen een belangrijke basis van identificatie, 

oriëntering en verbondenheid. Het cultureel erfgoed een plaats geven binnen de gemeenschap van vandaag is daarom 

cruciaal. 

Participatie vormt de toegang naar het deelnemen en deelhebben aan ons cultureel erfgoed. Participatie vormt daarmee 

de hefboom tot maatschappelijke verbreding en actualisering van ons cultureel erfgoed in Vlaanderen.

Het actualiseren van het cultureel erfgoed, het geven van een actuele betekenis of het cultureel erfgoed een plaats geven 

binnen de gemeenschap van vandaag is om deze redenen cruciaal.

DUIK IN DE PRAKTIJK

Duiken we even met deze reflecties op de achtergrond, terug in de praktijk. 

Tapis plein vzw kan al snel geduid worden als een typevoorbeeld makelaarsorganisatie. Actieve participatie aan het sa-

men-werken rond een erfgoed-thema, van het individuele of brede publiek tot het maatschappelijke middenveld, vormt 

de rode draad doorheen 7 jaar werking Dit kan interessante leerstof bieden: wat kunnen we opmaken uit dit afgelegde 

parcours van praktijkervaringen?

Als voormalig projecthuis en actueel landelijk expertisecentrum, kunnen we analyseren dat ‘andere’ sectoren vooral de 

stap naar onze werking zetten, wanneer ze op zoek zijn naar aangepaste vertaal-oefeningen naar een doelgroep of publiek 

(de zogenaamde ‘vertaalslag’), ofwel wanneer publieke betrokkenheid en/of gemeenschapsvorming de doelstelling is. In 

beide gevallen staat de zoektocht naar een andersoortige verbeelding/beeldvorming op een streek/stad/dorp of thema 

centraal.

• De cultuurbeleidscoördinator van het dorpje Geluveld was op zoek naar een originele en licht-humoristische insteek om 

met een grote publieke betrokkenheid van de inwoners een reflexieve en zelf-relativerende jubileumviering op te zetten 

voor de 900ste verjaardag van het dorpje Geluveld;

• Showroom ZB verbond de uitdagingen van een gevoelige woonwijk aan de kansen van een nieuw buurthuis en de ge-
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meenschapsvormende rol van buurtwerk via de katalysator van een volkscultuurproject;

• VormingPlus Vlaamse Ardennen was op zoek naar manieren om plattelandsontwikkeling te koppelen aan beeldvorming, 

en zag erfgoed als een kans om duurzame invullingen te vinden;

• Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen wou in een stadsontwikkelingsproject ook de beeldvorming rond de Roeselaar-

sestraat in Izegem aanpakken en daarbij een project opzetten waar buurtparticipatie centraal stond en erfgoed als hef-

boom gevraagd werd;

• De cel Stedenbeleid in Brugge wou de leegstand in de Langestraat tegengaan met een herwaarderingsproject en legde 

contact met tapis plein vzw om vanuit erfgoed een zinvol inhoudelijke aanpak te ontwikkelen voor deze buurt, wat re-

sulteerde in Quartier Bricolé - een project waar ambachtelijke tradities,  creatieve economie, erfgoedtoerisme en beeld-

vorming met stadsontwikkeling gelinkt worden. 

Bij elk van deze projecten lijkt erfgoed een hefboom tot ontwikkeling met oog voor duurzaamheid. Achter elk van deze pro-

jecten gaat ook telkens een resem diverse samenwerkingsverbanden schuil. Partners met erg uiteenlopende werkvelden 

en doelstellingen, verbinden hun trajecten vanuit de relevante win-win-situaties die deze kruisverbanden meebrengen, 

nieuwe perspectieven, nieuwe deuren die opengaan, een andere wind die door gekende thema’s kan waaien …

Het is verder een interessante bevinding of ervaring dat de sterkste processen ontstaan in deze praktijken waar partners 

op basis van gelijkwaardigheid in overleg stappen en samen de schouders onder een praktijk zetten waar erfgoed één rol 

in speelt, naast andere talen en lagen en eventuele doelstellingen die meespelen. Er is bij makelaardij dan ook geen sprake 

van hiërarchie of van de dominantie van erfgoed op andere finaliteiten. Erfgoed treedt in interactie, in dialoog met andere 

maatschappelijke vragen en uitdagingen: de nood aan economische opwaardering, de zoektocht naar samenhorigheid in 

een buurt, een oefening in duurzame streekontwikkeling … 

TOT SLOT: ENKELE REFLECTIES  UIT EEN MAKELAARSPRAKTIJK

Over gelijkwaardigheid en veelrichtingenverkeer

Tapis plein vzw zelf trachtte in zijn prille werkingsjaren net dat principe van gelijkwaardigheid in de samenwerking te 

huldigen, en maakte hier het verschil met een andere ‘uitvoerder’. Hier geen opdrachten, offertes of producten. Met tapis 

plein vzw stap je als partner in een proces, dat in twee of zelfs meerdere richtingen beweegt. In die zin was een project ook 

steeds slechts een werkwijze om bovenal een samenwerking, een uitwisseling, een leerproces, te induceren. 

Tapis plein vzw brengt als katalysator, kameleon, creatief ideeënlabo, expertisecentrum, knooppunt méé de verbindingen 

teweeg in een context waar voordien de dingen los van elkaar leken te bestaan. Maar tapis plein vzw kan die rol slechts 

spelen wanneer die losse eindjes zélf de wilskracht tonen om in dialoog te treden en éénrichtingsverkeer te vermijden. 

Over onzichtbaar zijn / onmisbaar zijn

Het zijn processen waar we jaar na jaar de praktijk in beoefenen, waarvoor partners ons opzoeken en aanschrijven zonder 

precies te benoemen waarom of waarvoor, een soort buikgevoel zeg maar, ‘jullie stijl en projecten spreken ons aan’…

Een paar jaar geleden sprak men van ‘interdisciplinair’ maar het bleek al snel over méér te gaan, over ‘iets anders’ nog. 

Een praktijk van makelaardij wordt met dit begrip nu zichtbaar gemaakt.

Al blijft die zichtbaarheid evenwel zélf een erg delicate evenwichtsoefening.  

Gaandeweg en al doende begin je processen, interacties en dynamieken steeds beter te herkennen en steeds fijner te kun-

nen beantwoorden, je rol op te nemen die je vaak onuitgesproken toegeschoven krijgt: er is een derde nodig, een onafhan-

kelijke, een externe actor. Om dingen te verbinden, beslissingen te rechtvaardigen, knopen te kunnen leggen. Deze rol is 

niet onschuldig. Ze is quasi onzichtbaar en moet dat ook zijn, wil ze zichzelf misbaar maken in de toekomst. Maar ze moet 

anderzijds voldoen aan de hoogste eisen van de deelnemers die op zoek zijn naar een complexe som die ze alleen niet kun-

nen bijeentellen. Een som die méér wordt dan de delen ook. Méér dan een gulden middenweg, moet je het talent ontwik-

kelen om de dingen uit hun eigen kaders te tillen, andere spelregels werkzaam te maken, en daarbij zelf voortdurend op de 
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dunne lijn tussen het podium en de backstage balanceren, zonder zelf ooit specifiek in de schijnwerpers hoeven te staan 

(Je moet je klanten verdienen, elke dag!).

Bij trajecten waar tapis plein vzw de rol van coach opneemt geldt dat zelfs nog in sterkere mate. Niet zelden maken we 

onszelf als makelaar gaandeweg minder opgemerkt. Wat niet wegneemt dat wij toch ook even moeten slikken wanneer 

we op een uiteindelijke publieke communicatie helemaal geen melding meer wordt gemaakt van tapis plein vzw als com-

pagnon-de-route die ideeën aanbracht, feedback gaf, teksten nalas, vergaderingen begeleidde en wat meer. Dan slikken we 

dat verder ook gewoon door, luidop denkend dat de erfgoedpraktijk er weer een samenwerking en een mooi traject rijker 

op is geworden. Maar we moeten er niet flauw over doen, makkelijk is zo’n attitude niet altijd. Aan de ene zijde vereist ze 

empathie, betrokkenheid en engagement, aan de andere kant is ze kort van geheugen en soms ondankbaar. 

Wie wil deze rol en hoe lang hou je ze vol? Eén stelling willen we alvast poneren naar aanleiding van deze denkoefening 

en op basis van eigen opgebouwde ervaringen. Om een duurzame en evenwichtige makelaarsrol uit te bouwen dient men 

enerzijds genoeg krediet op te bouwen (lees: zelf als initiatiefnemer interessante erfgoedproducties realiseren en in het 

voetlicht treden) terwijl men er anderzijds in moet slagen om tijdens makelaarstrajecten op de achtergrond te treden en 

vooral procesbewaker te worden. In deze praktijk komen uiteindelijk dus zeer verschillende competenties bijeen.

Over projecten / processen

Heel vaak neemt makelaardij de vorm van projectsamenwerking aan. Dat kunnen we ook zien in de 15 praktijkverhalen die 

werden ingezonden bij de open oproep naar praktijkverhalen rond makelaardij in erfgoed. Er is uiteraard niets mis met 

projecten,  alleen hoeven interdisciplinaire projectsamenwerking en makelaardij niet hélemaal gelijkgesteld te worden. 

Een project belichaamt slechts een makelaarsproces wanneer er een reële gelijkwaardige dialoog met minstens enkele 

duurzame processen, contacten, inzichten die tussen de deelnemende spelers op gang is gekomen. 

Het hoeft evenwel geen doel te zijn om een veelheid aan nieuwe institutionele of gestructureerde overlegplatforms in het 

leven te roepen. Het kan evengoed zijn dat een mooi samenwerkingstraject naar aanleiding van een project leidt tot een 

lage drempel tussen organisaties om in de toekomst in de dagelijkse werking met elkaar van gedachten te wisselen, de 

telefoon te nemen, te weten wie en hoe en waarover je elkaar kunt vinden. Makelaardij belichaamt zo een vloeiende vorm 

van gemeenschap, een vloeiende duurzaamheid eerder dan nieuwe vaste structuren of systemen of ritmes te introduce-

ren.

Bij tapis plein vzw neemt dit een verregaande vorm aan, van de partnerorganisaties tot en met de vrijwilligers, de free-

lancers, de tijdelijke professionele projectmedewerkers,… Tapis plein vzw spreekt wel eens over haar los-vaste erfgoed-

gemeenschap of ‘interim-gemeenschappen’: naast een gedragen netwerk van erfgoedpartners mobiliseert de werking 

immers zeer diverse actoren, vanuit enerzijds het lokale en regionale cultuurbeleid (cultuurbeleidscoördinatoren, cultuur-

centra, vorming Plus, toerisme,...), vanuit het niet-erfgoed-georganiseerde burgerinitiatief of het maatschappelijke mid-

denveld (bvb. buurtcomités, onderwijzers, etc), tot individuen die veelal op hun persoonlijke competenties en interesses 

worden aangesproken: zo zijn er de jonge kunstenaars die deelnemen aan een oproep of betrokken worden in de creatieve 

erfgoedpresentatie, de jongeren die op een workshop inschrijven, de stagiairs die bij ons maandenlang in een stevig erf-

goedbad plonzen, de gezinnen die aan een publieksmoment participeren, de jonge starters of net gepensioneerde vrijwil-

ligers die zich voor de projectwerking komen aanmelden, noem maar op. Het gaat om een voor het bestaande erfgoedveld 

veeleer atypische maar des te meer vernieuwende erfgoedgemeenschap van actieve burgers en participanten. Met geen 

van deze partners ambieert tapis plein vzw an sich een structurele samenwerking, maar doorheen de tijd vertakt de ken-

nis, de praktijkervaring, het referentiekader, zich doorheen én met deze mensen, organisaties en werkvelden.

In die zin is makelaardij een voortdurend proces, een vloeibare opdracht die mettertijd doorheen alle andere werk stroomt 

en nog moeilijk van de inhoudelijke taken afgescheiden kan worden, gaandeweg wordt deze vernetwerking inherent on-

derdeel van alle inhoudelijke expertise en werking… Een attitude dus. En daarmee zijn we opnieuw bij onze beginwoorden 

beland. Makelaardij hoeft géén zoveelste nieuwe of bijkomende opdracht te zijn, we leggen gewoon de vinger op iets wat 

al volop gebeurt en waarvan we de werkwijze en de meerwaarde leesbaar willen maken.
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Makelaardij – functie en/of attitude?

Rest ons de vraag of makelaarschap ook een functie kan zijn?

Jawel. Meer zelfs, zoals blijkt de werking van heel wat landelijke cultureel-erfgoedorganisaties, uit een aantal van de in-

gediende praktijkverhalen, of uit de dagelijkse werking van erfgoedcellen bvb, zijn reeds heel wat makelaars actief in de 

actuele erfgoedpraktijk. Net als in verwante sectoren met bvb cultuurbeleidscoördinatoren of stedenbeleidscellen, stellen 

we in het erfgoedveld ook een evolutie naar bemiddeling en makelaarschap vast. Dit is een troef maar ook een potentiële 

valkuil. Het nadeel van een makelaarsfunctie is immers dat het makelen dreigt toegewezen aan deze functie, maar dan ook 

vernauwd wordt tot enkel deze functie. 

Een functiegebonden makelaarsrol houdt bovendien ook het risico van sterk persoonsgebonden netwerken in. Met het 

wegvallen van de makelaar, valt anders gezegd vaak ook het hele netwerk weg. 

Redenen ten optel voor een pleidooi voor makelaardij als attitude in erfgoedwerk. 

Wanneer we van makelaardij met zijn allen, doorheen de hele organisatie en verspreid doorheen erfgoedveld een attitude 

maken, zijn we een pak minder kwetsbaar voor het wegvallen van spilfiguren in de eigen organisatie. Bovendien eigenen 

we onszelf zo al doende een hele bagage competenties en netwerken toe waar onze volle erfgoedpraktijk rijker van wordt. 

Of waarmee de gemeenschap een beetje erfgoed-rijker wordt. 

En daar was het ons toch allemaal om te doen?!

 

abstract

Tapis plein vzw koppelt in een korte theoretische bespiegeling het concept ‘makelaardij in erfgoed’ aan verwante begrip-

pen als erfgoedgemeenschappen en erfgoed als publiek domein.

Vervolgens nemen we een duik in de praktijk met een reeks concrete ervaringen en inzichten uit het (eigen en brede) 

erfgoedwerk. In het terugblikken op deze praktijk komen weliswaar ook enkele kritische reflecties en kanttekeningen in 

beeld bij het ideaal en het engagement van de makelaarsrol. We trachten uit deze praktijktoets een aantal bruikbare tips 

te halen en toekomstgezinde competenties te benoemen die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van makelaarspraktijken 

in erfgoedland. Doorheen dit alles brengen we bovenal een pleidooi voor erfgoed-makelaarschap – niet als een nieuwe of 

bijkomende functie maar als een dagdagelijkse of structurele attitude doorheen het erfgoedwerk.


