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'To Sea o r not to sea' is c learly inspired on the w inged Shakespearean words 'to  be o r no t to 
be '. The title o f this symposium thus also indicates a certain inevitability. It is as it were a 
cond ition  o f existence to go to sea. W here my own existence is concerned this inevitability 
always seems to have played a dom inan t ro le, but this is p robab ly  less relevant here. It is m ore 
im portan t that in my own developm ent this inevitability  corresponded to a large extent with an 
inevitably grow ing interest in the sea and in the underw ater w orld  in general. In the 1960s it 
was still an area tha t was only explored by few, but this has changed drastica lly in the mean 
time. T rad itiona lly  there are w idely d ivergent and sometimes conflic ting  views and interests as 
regards the use o f the sea and everything located be low  the surface. O bviously, this is not 
som ething tha t is lim ited to the sea only; it is rather the method by which these d ifferent interests 
are trad itiona lly  balanced tha t is exceptional. T rad itiona lly  this is no t done in advance or in an 
adm inistrative m anner but afterwards when conflicts have go t ou t o f hand and need to be 
settled in court. In this respect we can see an inevitable developm ent as well.

The inevitably la rger pressure on the use o f the sea and the inevitable increase o f the kinds o f 
use and experience inevitably create a situation where interests increasingly need to be 
balanced. This results in a specific ro le fo r the governm ent organis ing the ba lancing o f interests, 
regardless w hether this is the Flemish C om m unity, the K ingdom  o f Belgium , the European 
Union o r a group  o f states tha t partic ipate  in an internationa l convention fo r reasons o f safety 
o r any o ther reasons.

As regards archaeo logy, this inevitable deve lopm ent means tha t a rchaeo log ica l policy and 
heritage protection in d ifferent zones have to be in line with each other. A  governm ent and its 
supporters have to ba lance the d ifferent interests accord ing to c lear procedures tha t offer equal 
legal security to equal parties. The principles used by a governm ent w ithin this context fo r one 
zone canno t con flic t with the principles used fo r ano ther zone. A  com plica ting  fac to r is the fact 
tha t insights on the m eaning o f heritage and the m ethod by which heritage is valued and the 
m ethod by which the fo rm al va luation with legal consequences may be realised is to  a large 
extent subject to change. In spite o f the inevitability o f the choice o f 'to  Sea o r no t to  Sea', this 
means tha t the developm ent o f a system fo r adm in is tra tion  and conservation o f m onum ents and 
historic build ings as a lready ava ilab le  on land will not be an easy process. To the contrary. The 
general interests as well as the long-term  objectives regard ing public benefit may be the same, 
but this does not make it less im possible o r less undesirable to carry through changes in one 
go.

N o, in practice there is only one Shakespearean way to take the inevitable route to the sea, 
m ore in pa rticu la r 'm easure fo r m easure'. During the lecture governm ental developm ents o f the 
last decades on the na tiona l, regional and g loba l level w ill be discussed step by step, 'm easure 
fo r m easure'.
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'To Sea o r not to Sea' is du ide lijk  geïnspireerd op de gevleugelde Shakespeariaanse w oorden 
'to  be o r not to  be '. Ais zodan ig  geeft de titel van d it symposium ook een zekere 
onverm ijde lijkhe id  aan. Het is ais het ware een z ijnsvoorw aarde om de stap zeewaarts te zetten. 
Kijk ik naar m ijn eigen bestaan, dan lijk t die onverm ijde lijkhe id  steeds sturend te zijn geweest, 
m aar dat doe t hier w e llich t iets m inder ter zake. B elangrijker is da t die onverm ijde lijkhe id  in 
m ijn eigen ontw ikkeling in be langrijke  mate ge lijk  op liep m et een groe iende belangste lling 
voo r de zee en de onderwaterwereld in den brede. Was het to t in de ¡aren zestig een gebied 
w aar weinigen b innentraden, dan is da t inm iddels drastisch veranderd. Traditioneel is er bij 
gebru ik  van de zee en hetgeen zich onder het w ateropperv lak bevindt sprake van u iteenlopende 
u itgangspunten en belangen die soms tegenstrijd ig  zijn. D aarin is de zee na tuurlijk  geen 
u itzondering, m aar w at wel u itzonderlijk  is, is de wijze w aarop de afw eging tussen 
conflic terende belangen trad itioneel plaatsvindt. Traditioneel is da t niet voo ra f en adm in istra tie f, 
m aar achteraf, ais conflicten u it de hand zijn gelopen en gerechte lijk beslecht moeten worden. 
O o k  daa r echter zien we een onverm ijde lijke  ontw ikkeling.

De grotere druk op  het gebru ik van de zee en de toenam e van soorten gebru ik en beleving 
leiden er onverm ijde lijk  toe da t meer en m eer be langenafw eging naar voren w ord t gehaald . 
Dat betekent een rol voo r de O verhe id  die de be langenafw eging organiseeert, o f d it nu de 
V laam se G em eenschap is, het Koninkrijk België, Europa o f een groep staten die om veiligheids- 
o f andere redenen deelnem en aan een in te rnationa le  Conventie.

W at de archeo log ie  betreft betekent deze onverm ijde lijke  ontw ikkeling het op één lijn brengen 
van a rcheo log iebe le id  en erfgoedbescherm ing in u iteenlopende zones. Een overheid en haar 
achterban staan immers voo r een be langenafw eging volgens inzichtelijke procedures die gelijke 
rechtzekerheid bieden aan gelijke partijen. De principes die een overheid daarb ij hanteert 
kunnen voo r de ene zone onm oge lijk  haaks staan op de principes w aar men voo r de andere 
zone van u it gaat. Een com plicerende fac to r is da t de inzichten over de betekenis van erfgoed 
en de wijze w aarop de w aardering p laatsvindt en de wijze w aarop de fo rm ele  w aardering met 
rechtsgevolgen vorm  kan krijgen in be langrijke  mate aan verandering onderhevig zijn. Dat 
betekent ondanks de onverm ijde lijkhe id  van de keuze 'to  Sea o r no t to  Sea' da t het u itro llen 
van een systeem van m onum entenzorg en adm in istra tie  zoals d it op het land een ruim e trad itie  
heeft, niet zonder horten o f stoten kan geschieden. Integendeel. De a lgem ene belangen mogen 
dezelfde zijn evenals de langeterm ijndoelste llingen to t het a lgem een nut, m aar daarm ee b lijft 
het even onm oge lijk  ais ongewenst om veranderingen in één keer d o o r te voeren.

Nee, in de praktijk  is er m aar één Shakespeariaanse weg om de onverm ijde lijke  weg naar zee 
in te slaan, en dat is 'm easure fo r m easure'. Bestuurlijke ontw ikkelingen van de laatste 
decennia op na tionaa l, reg ionaal en g lobaa l plan zullen in de voo rd rach t de revue passeren, 
stap voo r stap, 'm easure fo r m easure'.
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