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Een historisch moment voor België !
De Ommegang wordt
«Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van de Unesco»
Het nieuws is officieel en het moment is, sterk. De oudste optocht in historische kostuums die elk jaar plaatsvindt
op de Grote Markt van Brussel - een traditie die teruggaat tot de XVIde eeuw -, is nu beschermd op hoog niveau en
krijgt extra dynamiek door het ultieme keurmerk van de « Organisatie van de Verenigde Naties voor Wetenschap
en Cultuur ».
De Ommegang, die grootse historisch gereconstrueerde processie, vindt helemaal plaats volgens de regels van de
kunst, en verbeeldt de komst van Keizer Karel en zijn zoon Filips naar Brussel in 1549.
De stoet gaat begin juli uit op de Grote Markt in Brussel en omgeving, met meer dan 1200 deelnemers in kleding
uit die tijd, en doet het stadscentrum aan. In de rand van het hele gebeuren worden allerlei gezinsactiviteiten
georganiseerd in het Koninklijk Park.
« We zijn trots op deze erkenning en we zullen de waarden van de Unesco en onze geschiedenis bijzonder hoog in het
vaandel dragen. Dit verleent Brussel, zijn regio en het hele land de status van internationale culturele referentie.
De verbintenis wordt aangegaan, zoals de Unesco vraagt, om dit immaterieel cultureel erfgoed, dat generatie
op generatie wordt doorgegeven, aanhoudend weer tot leven te doen brengen door de gemeenschappen en
groepen, naargelang hun milieu en hun interactie met hun geschiedenis. Dit leidt tot een samenhorigheidsgevoel
en tot continuïteit, wat bijdraagt tot meer respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit. Omdat de
figuranten van de Ommegang zowel uit het noorden als uit Brussel en het zuiden van het land komen, krijgt
onze nationale wapenspreuk, ‘Eendracht maak Macht’, hier al zijn betekenis », stelt Paul Le Grand, voorzitter van
Ommegang Brussels Events.
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De eer die het Brussels Gewest en heel België te beurt valt, bevestigt de schoonheid van het evenement, dat
beantwoordt aan alle criteria van de Unesco.
België kan om de twee jaar een dossier indienen bij de Unesco. Het doet afwisselend een voorstel voor elk van de
drie gewesten. Dit moet vooraf worden goedgekeurd door de drie entiteiten en Vlaanderen, Wallonië en Brussel
moeten het eens zijn.
De Ommegang startte met het werk aan dit dossier in 2005 en moest eerst erkend worden als immaterieel erfgoed
van de Fédération Wallonie-Bruxelles, want het is het land dat het dossier moet indienen bij de instanties van de
Unesco in Parijs.
Dit vermogen om de traditie voort te zetten en de Geschiedenis tot leven te brengen, waarbij groot en klein betrokken
wordt, is een belangrijke troef voor de Belgische cultuur en geschiedenis. Zijn uitstraling over de grenzen heen geeft
het gebeuren trouwens een uitzonderlijk internationaal potentieel. De Ommegang brengt samen en stimuleert de
publieksgroepen in de context van een geschiedenis die verschillende staten met elkaar delen.
Het overtreft ruim het kader van een gewone optocht en brengt een fantastisch stuk Europese geschiedenis voor het
voetlicht, in het historisch en bruisend hart van zijn hoofstad.
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