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Immaterieel cultureel erfgoed

= gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken van vroeger die mensen nu levend 
willen houden en willen doorgeven aan volgende generaties. 

1. De praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, 
vaardigheden

2. met inbegrip van de bijhorende instrumenten, artefacten 
en culturele ruimtes

3. die gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, 
individuen

4. erkennen als deel van hun cultureel erfgoed.
5. Dit immaterieel cultureel erfgoed, dat van generatie op 

generatie wordt overgeleverd,
6. wordt voortdurend opnieuw gecreëerd door 

gemeenschappen en groepen in reactie op hun omgeving, 
hun interactie met de natuur en hun geschiedenis

7. en geeft hun een gevoel van identiteit en continuïteit.

• Niet-tastbaar

• Gemeenschap!

• Over generaties heen: 
doorgeven

• Dynamisch
• Deel van identiteit, 

cultuur



UNESCO conventie voor het 
Werelderfgoed (1972)

uniek materieel erfgoed 
met uitzonderlijk hoge 
waarde

‘



UNESCO conventie voor het 
Immaterieel Erfgoed (2003)

levende cultuur van 
gewone mensen



Misverstanden over 
immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed …

 … ‘is typisch iets voor oude mensen’

 … ‘is saai: het gaat over vroeger’

 … ‘moet typisch Vlaams zijn’

 … ‘is hetzelfde als Unesco Werelderfgoed’

 … ‘zijn de verhalen achter de museumobjecten’



Hoe zorgen voor immaterieel 
erfgoed?

Hoe draag je zorg voor iets 
wat niet tastbaar is en leeft?

Niet …
 bevriezen

 folkloriseren

 commercialiseren



Erfgoedzorg is BORGEN

= doorgeven
= toekomst geven
= actie ondernemen
= openstaan voor vernieuwing

= to safeguard
= zorgen dat dit erfgoed 

blijft verder bestaan



Molenaarsambacht toekomst geven

Verleden toekomst

Economische en 
maatschappelijke 
functie vroeger

Rijke traditie, expertise, 
kennis, passie …

Zoeken naar nieuwe 
aansluiting met 
hedendaagse 
maatschappij



Toekomst geven? 5 soorten acties

1. In kaart brengen

2. Onderzoeken

3. Bekendmaken 

4. Actief doorgeven

5. Herlanceren

Borgingsmaatregelen



1. Identificatie & documentatie

 Benoemen en beschrijven

 Documenteren = documentatie verzamelen & audiovisueel documenteren



2. Onderzoeken

 Historisch onderzoek

 Richting toekomst: om ICE levend te houden en toekomst te geven



3. Communicatie en sensibilisering

• Respect verzekeren

• Belang in de kijker zetten

• Waardering verhogen

• Sensibilisering en educatie voor jongeren





4. Overdracht



5. Herlanceren

 Niet zomaar folklore of nostalgie

 Niet heropwekken van ‘uitgestorven’ elementen

 Wel ondersteunen en versterken van ICE-praktijken die ernstig 
bedreigd zijn, nieuwe toepassingen



Toekomst geven?

= ademruimte geven

= vooruit kijken

= niet stilstaan

= mee met de tijd gaan

= nieuwe kansen grijpen

Jullie zijn goed bezig !



Nieuwe kansen voor molenaars



Duurzame ontwikkeling

 Sociaal 

 Ecologisch

 Economisch

3 pijlers:

Cultuur en culturele diversiteit

Immaterieel erfgoed



Nieuwe kansen voor molenaars

Duurzame voeding & korte keten

Recht van bij de boer, boerenmarkten, 
zelfplukboerderijen …





Korte keten

Molen en molenaar als cruciale spil in korte, lokale 
voedselketen -> zichtbaar maken!

 Van graan tot brood

 Van akker tot bakker

Bewust produceren en consumeren
 Sociaal & lokaal

 Ecologisch 

 In markt gedomineerd door industriële 
productie





Herontdekken van verleden als 
sleutel tot vernieuwing

BEVER / GALMAARDEN / REGIO - Bruegelbrood, Molens en Landschap 
leert ‘Bakken met Zuurdesem’ aan - © Deschuyffeleer





Eerlijke, lokale producten, bakken 
met zuurdesem, zelf brood 
bakken in houtgestookte bakoven, 
terug naar wortels van voeding …

= hip

Leemoven in ‘Het goeie Leven’ op Eén

De Superette, Gent © Johan Martens



Culinaire ambachten



Diversiteit 

 Oude graansoorten herontdekken -> biodiversiteit

 Aan smaken <-> geglobaliseerde ‘eenheidsbrood’ 

 Sociaal

 Molen in het dorp als ‘ontmoetingsplek’

 Boeren – molenaars – (thuis)bakkers – tuiniers – verenigingen –
organisaties – gidsen – heemkringen – musea – scholen – nieuwe 
Vlamingen …

 Sta open voor kansen en juich diversiteit in al zijn verschillende 
aspecten toe





Nieuwe kansen voor molenaars

 Toerisme

 Educatie

 Klimaatverandering: kennis natuur en energiebeheer!
 Inspiratie voor innovators om ideeën te ontwikkelen voor een duurzame manier van opwekken 

van energie met behulp van water en wind

 Samenwerken, netwerken, uitwisselen en doorgeven van kennis en 
praktijken!

 Verbinden van 

heden & verleden
boeren & bakkers

materieel & immaterieel erfgoed
ouderen & jongeren

onderzoek & educatie
…



Uitsmijter: immaterieel 
erfgoedbeleid als kans

Nederland draagt het ambacht van 
de molenaar voor bij UNESCO 

 Representatieve lijst van immaterieel 
cultureel erfgoed van de mensheid

 Beslissing Unesco: eind 2017
http://www.unesco.org/culture/ich/en/files-
2017-under-process-00859

• Duurzame ontwikkeling

• Internationale kennis- en praktijkuitwisseling

http://www.unesco.org/culture/ich/en/files-2017-under-process-00859


Immaterieel erfgoedbeleid in Vlaanderen

www.immaterieelerfgoed.be



www.immaterieelerfgoed.be

Stap 1. je laat je ICE zien #ikschrijfgeschiedenis



www.immaterieelerfgoed.be

Stap 1. je laat je ICE zien #ikschrijfgeschiedenis

Stap 2. Je geeft uitgebreider info - databank
• Meer uitleg geven

• Acties en ervaringen delen

• Organisatie bekend maken





www.immaterieelerfgoed.be

Stap 1. je laat je ICE zien #ikschrijfgeschiedenis

Stap 2. Je geeft uitgebreider info - databank
• Meer uitleg geven

• Acties en ervaringen delen

• Organisatie bekend maken

Stap 3. Inventaris Vlaanderen
• Bewust engagement

• Blijvende erfgoedzorg

• voorbeeldfunctie



Inventaris Vlaanderen

 Engagement voor het erfgoed op langere termijn

 BORGEN = centraal (niet het element op zich)

 Kwaliteit van erfgoedZORG (niet kwaliteit van het 
erfgoed)

 Voorbeeldfunctie

 2 indiendata per jaar 15 mei – 15 november

 Jaarlijkse rapportering

 => lang traject



Ondersteuning en begeleiding

 Via netwerk van organisaties

 Maar ERFGOEDGEMEENSCHAP blijft centraal 

Natuur en universum

Ambachten

Podium-kunsten & 
muziek

Feesten en 
tradities

Orale tradities

LECA

http://www.cagnet.be/
http://www.cagnet.be/


Algemeen erfgoedzorgtraject 

1. Kennismaking

2. In kaart brengen (wie, wat, hoe)

3. Samenbrengen erfgoedgemeenschap

4. Nadenken: SWOT/noden- en behoeftenonderzoek

5. Doen: Erfgoedzorgplan met borgingsmaatregelen

6. Draagvlak aftoetsen

7. Dossier schrijven en aanvraag indienen

8. En dan begint het pas…



Lijsten van immaterieel erfgoed

Plaats op lijst of erkenning ≠ doel op zich
= middel tot borgen

“in inventorying intangible heritage the process of involving communities is 
more important than the inventory itself” 

Tim Curtis

secretaris UNESCO conventie immaterieel erfgoed
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 Duurzame ontwikkeling (sociaal, economisch en ecologisch)

 Bewust produceren en consumeren

 Herontdekken van verleden als sleutel tot vernieuwing

 Diversiteit

 Samenwerken

 Immaterieel erfgoedbeleid

 …

Een DYNAMISCHE toekomst

voor EEUWENOUD ambacht



www.HetVirtueleLand.be
chantal.bisschop@cagnet.be

016/32 35 73


