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Europa Nostra reikt Erepenning uit aan haar Vicevoorzitter Piet Jaspaert 

 

 

Tijdens de ceremonie voor de European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021, die 

op 23 september in Venetië werd gehouden in het kader van het Europees Erfgoedforum 

2021, heeft de Uitvoerend President van Europa Nostra, Hermann Parzinger, 

bekendgemaakt dat het Bestuur van Europa Nostra unaniem heeft besloten de Europa Nostra 

Erepenning toe te kennen aan Vicevoorzitter Piet Jaspaert (België). 

 

Sinds zijn verkiezing tot lid van het Bestuur van Europa Nostra in 2009, waarvan hij de 

maximale drie termijnen van drie jaar met succes heeft volbracht, heeft Piet Jaspaert zich 

onvermoeibaar ingezet voor de groei van het netwerk van de organisatie en in het bijzonder 

voor haar lobby- en verbindingswerk bij de Europese instellingen, met name langs de 

European Heritage Alliance, waarvan hij een van de coördinatoren was.  

 

In 2015 werd Piet Jaspaert benoemd tot Vicevoorzitter van Europa Nostra, een functie die hij 

nog steeds met veel efficiëntie, impact, loyaliteit en enthousiasme vervult. De afgelopen 12 

jaar was hij op verschillende fronten proactief: als jurylid van de European Heritage 

Awards/Europa Nostra Awards in de categorie "Exemplary Service to Cultural Heritage"; als 

deskundige van Europa Nostra ter ondersteuning van het programma "7 Most Endangered 

Sites"; als zeer actief lid van de Belgische vertegenwoordiging van Europa Nostra; en meest 

recentelijk als voorzitter van het Intern Adviescomité. Telkens wanneer het nodig was, stond 

Piet Jaspaert klaar om Europa Nostra te vertegenwoordigen bij talrijke prijsuitreikingen, 

conferenties en missies in heel Europa en om het team van het Secretariaat, zowel in Den 

Haag als in Brussel, waardevolle steun en bijstand te verlenen.  

 

In een videoboodschap onderstreepte professor Parzinger de buitengewone bijdrage die Piet 

Jaspaert aan Europa Nostra heeft geleverd, en verklaarde hij dat "in de lange geschiedenis 

van Europa Nostra slechts weinig mensen zo'n positieve en belangrijke stempel op het leven 

van onze organisatie hebben gedrukt". Hij voegde eraan toe dat "deze medaille slechts een 

bescheiden blijk is van onze diepe achting en dankbaarheid jegens Piet". 

 

De Secretaris-Generaal van Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, overhandigde 

de erepenning aan Piet Jaspaert namens het Bestuur en namens alle leden van het 

Secretariaat in Brussel en Den Haag. Zij onderstreepte dat Piet Jaspaert "een uitzonderlijk lid 

van de Europa Nostra-familie was, en in het bijzonder voor de leden van het Secretariaat, 

omdat hij niet alleen een breed gekende Vicevoorzitter voor het erfgoed is, maar ook altijd zijn 
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volledige steun en waardevolle adviezen heeft gegeven aan de uitbouw van onze organisatie 

en haar Secretariaat".  

 

Silvia Costa, voormalig voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees 

Parlement, feliciteerde Piet Jaspaert met de cruciale rol die hij heeft gespeeld bij het verdiepen 

en verbreden van de betrekkingen tussen Europa Nostra en de Europese instellingen. Zij 

memoreerde de buitengewone jaren die Piet met gulheid, intelligentie en standvastigheid aan 

Europa Nostra heeft gewijd, en omschreef hem als "een van de pijlers van het nieuwe 

Europese beleid voor cultuur en cultureel erfgoed".  

 

Piet Jaspaert bedankte op zijn beurt het  Bestuur en de Secretaris-Generaal en de leden van 

het Europa Nostra Secretariaat met wie hij zijn medaille wilde delen als blijk van erkentelijkheid 

voor hun begeleiding, creatieve inspiratie en logistieke steun. Hij bedankte ook alle vrienden 

en collega's van Europa Nostra met wie hij een sterke ambitie voor de toekomst van Europa 

Nostra deelde, evenals de vertegenwoordigers van de Europese instellingen en andere 

overheidsorganisaties met wie hij een relatie van respect en vriendschap heeft opgebouwd.  

 

Piet Jaspaert bevestigde  dat "Europa Nostra in korte tijd van een ambitieuze stem van het 

maatschappelijk middenveld die zich inzet voor cultureel erfgoed, is uitgegroeid tot een 

volwaardige partner voor politieke leiders en instellingen in Europa, een hartstochtelijk 

pleitbezorger voor het welzijn van de burgers, een fervent voorvechter van een veerkrachtige 

samenleving en een duurzaam milieu". 

 

De Erepenning van Europa Nostra is de hoogste onderscheiding van de organisatie en is 

slechts aan een klein aantal personen toegekend die een buitengewone bijdrage hebben 

geleverd aan de bevordering van de missie en het bereik van Europa Nostra, waaronder 

Denis de Kergorlay (Frankrijk), John Sell (VK), Costa Carras (Griekenland), Alexander 

Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (Duitsland), Dineke de Koster (Nederland) en Marcel 

van Jole (België).  
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