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DUIDING | Levende Menselijke Schatten? 

In Vlaanderen wordt op dit moment intens gewerkt en nagedacht hoe om te gaan met ons immaterieel cultureel erfgoed. 

Het is op zo’n momenten altijd inspirerend om ook eens over de landsgrenzen heen te kijken: hoe gaan andere landen en 

culturen om met hun immaterieel erfgoed? En kunnen we daar inspiratie halen voor het Vlaamse verhaal? Immaterieel 

erfgoed beschermen, koesteren, erkennen, oplijsten en levend houden kan je duidelijk op verschillende manieren doen.

Interessante voorbeelden hiervan zijn te vinden in Japan, dat al decennia experimenteert met een programma rond zoge-

naamde nationale levende schatten, de Verenigde Staten en Frankrijk. In de Verenigde Staten van Amerika kent de National 

Endowment for the Arts (NEA) sinds het eind van de jaren 1970 jaarlijks een beperkt aantal national heritage fellowships 

toe aan bijzondere individuen. Frankrijk werkte op haar beurt in 1994, op initiatief van de Franse minister van cultuur, een 

politiek uit ten voordele van (oude) ambachten. De titel van maître d’art wordt er toegekend aan mensen met bijzondere 

ambachtelijke vaardigheden, via een ceremonie in aanwezigheid van het Staatshoofd of een minister: een formule ver-

gelijkbaar met de Vlaamse ‘erfgoedprijzen’. Interessant hier is het gebruik van een soort beurzensysteem waardoor elke 

aangestelde maître d’art opleiding voor leerlingen kan realiseren. Het programma is voorzien voor makers van muziekin-

strumenten, boekbinders en prentenmakers, meubelmakers, juweliers …

Onder de noemer van de Levende Menselijke Schatten-programma’s roept UNESCO sinds het midden van de jaren 1990 op 

om met dergelijke systemen te experimenteren. Eén mogelijkheid is het erkennen van bepaalde speciale vaardigheden 

en het identificeren en officieel erkennen van meesters in dat vak of die kunst. Een andere variant is een leertijdsysteem, 

waarbij men het leerlingen mogelijk maakt om bij een meester een bepaald vak of kunst (bvb muziek, steenhouwen …) 

aan te leren. Nog een andere mogelijkheid, zoals in het NEA-programma in de Verenigde Staten, is dat door de keuze van 

speciale mensen ook een specifieke groep -met hun cultuur- mee in het zonnetje gezet wordt en zo opgenomen wordt in 

een grotere culturele mozaïek.

 

Wanneer we onze blik op de VSA richten, zien we daar in de public folklore-beweging de laatste dertig jaar praktijkontwik-

kelingen die vandaag de dag opnieuw interessant en relevant zijn. Zo specialiseerde dr. Alan Govenar (Documentary Arts) 

zich in het documenteren van de kunst en het leven van NEA National Heritage Fellows. Een van de manieren om hen te 

presenteren is via levensgrote foto’s, zowel in dagdagelijkse kledij als in hun erfgoedoutfit. Dit roept vragen op over hoe je 

‘de schat’ dan herkent? In context, in groep of als individu? Kan je zien dat iemand een heel speciale drager (erkend als een 

schat) is van immaterieel cultureel erfgoed (ook een schat)? Schatten in, of schatten van mensen? Erkennen of herkennen? 

Wat zijn de gevolgen van de opname van erkende fenomenen in een lijst of een verzameling? Bij uitbreiding zijn dat soort 

van vragen relevant voor de nationale en internationale lijsten en inventarissen van de UNESCO-conventie van 2003.

Eén bekommernis achter dit soort programma’s van Menselijke Schatten is dat ze ervoor willen zorgen dat kennis en vaar-

digheden gecultiveerd worden en verder doorgegeven worden aan leerjongens en -meisjes. Het plaatst de ‘vaardigheden’ 

voorop. Door specifieke mensen een ‘schat’ te noemen, kan worden gesensibiliseerd voor immaterieel erfgoed en de sleu-

telfiguren die het belichamen. Tot nog toe werd er in Vlaanderen geen variant gelanceerd op de door UNESCO gepropa-

geerde formule van de Levende Menselijke Schatten. Dergelijke systemen zouden ook in Vlaanderen bestudeerd kunnen 

worden en in de erfgoedsector belangrijke resultaten kunnen opleveren. In de visienota Immaterieel cultureel erfgoed die 

minister Schauvliege eind 2010 presenteerde wordt dit alvast vernoemd als één van de programma’s waar de komende 

jaren verder moet worden over nagedacht, met een focus op het leraar-leerlingschap en het doorgeven van kennis en vaar-

digheden. (p.24 visienota ICE minister Schauvliege).


