
Sessie 2: Borgen, hoe doe je dat? 
Duurzame toegang tot het immaterieel 

cultureel erfgoed (ICE)  
 

Rob Belemans  
 

Troongebouw / Prigogine 



Programma sessie 2 |Duurzame toegang tot het 
immaterieel cultureel erfgoed (ICE) 
 
• Verwelkoming en introductie | Rob Belemans 
• Deel 1: Handen uit de mouwen. Interactieve 
oefening  
• Deel 2: voorstelling ICE-platform| Ellen Janssens 
 

PAUZE 
 

• Deel 3: feedback & gedachtewisseling 
• Besluit | Rob Belemans 



Soorten erfgoed 

       materieel       cultureel 
 
onroerend           roerend   immatereel 



erfgoed = werkwoord 

    in stand       beleven & 
     houden     bewaren &        doorgeven 
         tonen 



Definitie van immaterieel cultureel erfgoed? 

Immaterieel cultureel erfgoed is niet-tastbaar. Het zijn die gewoontes, 
gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap overgeërfd heeft 
gekregen of in een historisch continuüm kunnen gevat worden en die de 
gemeenschap of groep in consensus voldoende belangrijk acht om door 
te geven aan toekomstige generaties. Het gaat steeds om immateriële en 
dus niet-tastbare uitingen van de interactie tussen de mens en zijn 
omgeving. Immaterieel cultureel erfgoed is dynamisch; door evolutie in 
de tijd en door in interactie met de omgeving krijgt het nieuwe 
betekenissen en verandert het gebruik en de functie.  

 

Het benoemen als ICE is tijds- en plaatsgebonden. Het is een culturele actie 
die ingrijpt op de gewoonte, het gebruik, de kennis en de praktijk. Het 
benoemen geeft de mogelijkheid om proactief te handelen en zorgt er 
voor dat het doorgegeven wordt of dat actief kan ingezet worden op 
processen van doorgeven.  



evolutie in erfgoedaandacht 

1) na WO II : focus op bouwkundig erfgoed / volkskunde = verdacht 
 
 ю 1960-’70: heritage als concept 
 ю 1972: Convention Concerning the Protection of the World Cultural  
  and Natural Heritage 
 ю Unescolijst van het Werelderfgoed 
 





verbreding / tegenbewegingen: 
 

ю 1950: in Japan aandacht voor traditionele vaardigheden 
  

ю ’70-er jaren: VS public folklore beweging & hyphenated identities  
     

ю ’80-er jaren: Frankrijk Jaar van het erfgoed met mobilisering van  
            onderop voor immaterieel erfgoed 
  

ю 1989: Recommendation on the Safeguarding of Tradional Culture and Folklore 
              weinig succesvol 

 

ю 1993: UNESCO lanceert het “Human Living Treasures” programma 
 

ю 1997: UNESCO lanceert het “Masterpieces of Oral and Intangible Heritage  
 of Humanity” programma 
 

ю 1999: Internationale conferentie in Washington om de Recommendation uit 1989  
 nieuw leven in te blazen  
 Conclusies: traditionele cultuur staat onder druk, 
       maar: Recommendation 1989 is achterhaald  
 

ю 2003: Conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed 
ю 2008: Conventie operationeel 
 



Unesco-Conventie 2003 
Doel = ‘safeguarding’ van alle vormen van ICH 
 
 
inter alia de volgende categorieën : 
 
Ю orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van ICH  
 
Ю podiumkunsten 
 
Ю sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen  
 
Ю kennis en praktijken betreffende de natuur en het universum  
 
Ю traditionele ambachtelijke vaardigheden  
 
 => groot internationaal succes: vandaag al in 143 lidstaten van de VN 



Unesco-Conventie 2003 
Wat doen lidstaten via deze conventie met ICH op hun grondgebied? 
 
 
Ю inventariseren (nationale inventaris) 
 
Ю bevorderen de beleving en overdracht ervan binnen de ICH-gemeenschap  
 
Ю (internationaal) kennis en expertise uitwisselen over safeguarding 
 
Ю eventueel aanmelden voor o.m. de internationale Representatieve Lijst  
 
Ю (laten) bestuderen 
 
 
 => geaccrediteerde NGO’s (bv. Sportimonium, tapis plein, Bokrijk,…) 



Unesco-Conventie 2003 
Werkingselementen van de Conventie: 
 
Lidstaten faciliteren, stimuleren, bevorderen safeguarding van ICE door de 
eigen gemeenschappen op hun grondgebied  
 
 
 
Ю nationale inventarissen (2012: 33 elementen in Vlaanderen) 
 
Ю Representatieve Lijst van het ICE van de mensheid (Art. 16) (7 elementen uit 

Vlaanderen) 
  
Ю Lijst van ICE-verschijnselen die dringend nood aan safeguarding hebben 
 
Ю Erkende goede voorbeeldpraktijken inzake safeguarding (1 item uit Vlaanderen) 



  



“Een beleid voor  
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen” 

Een toelichting bij de visienota 2010 

Beleidsnota Cultuur  
2009-2014  

Minister Joke Schauvliege – Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur: 

 
• “Wat het immaterieel cultureel erfgoed betreft wil ik de ratificatie van 

de UNESCO-conventie van 2003 ter bescherming van het immaterieel 
erfgoed aangrijpen om hiertoe een duurzaam en toekomstgericht 
beleid uit te bouwen, afgestemd op de internationale ontwikkelingen. 
Zo wil ik ook het immaterieel erfgoed haar eigen plaats geven binnen 
het cultureel-erfgoedbeleid.” 



Immaterieel cultureel erfgoed 
• Minstens 5 grote groepen 

– verhalen, dialecten, vertelkunst  
 

– ICE van kunsten (performing arts)  
 

– stoeten, feesten, rituelen en sociale 
interactie 

 

– kennis over de natuur en het universum 
 

– ICE van technieken en ambachten 

 
- Is geen eindige lijst 
 
- Deze thematische domeinen overstijgen deels 

ook het cultuurbeleid => transsectorieel 
 

 



De beleidsvisie in 1 zin 
  

“De Vlaamse Gemeenschap geeft erfgoedgemeenschappen kansen om 
het immaterieel cultureel erfgoed te koesteren en door te geven. Omdat 
de nadruk op het doorgeven wordt gelegd, investeert de Vlaamse 
Gemeenschap in een duurzaam beleid. Door deze kansen te geven borgt 
de Vlaamse Gemeenschap het immaterieel cultureel erfgoed.” 
 
“Borgen” is o.a. identificeren of herkennen, inventariseren, 
documenteren, onderzoeken en doorgeven van immaterieel cultureel 
erfgoed – levend houden (=ensuring viability) 
 
Belangrijke randvoorwaarde uit de conventie: “prior and informed consent” - Staten moeten daarbij zo 
veel mogelijk rekening houden met de groepen, gemeenschappen en individuen die dragers zijn van het 
immaterieel cultureel erfgoed en hen betrekken bij alle maatregelen die genomen worden 

 





De rol van de Vlaamse Gemeenschap 

 
• De Vlaamse Gemeenschap voert een faciliterend beleid.  

 
• De Vlaamse Gemeenschap neemt het voortouw in het 

internationaal vertalen van het beleid in Vlaanderen en 
stimuleert erfgoedgemeenschappen om ook internationaal 
actief te zijn. 
 

• De Vlaamse Gemeenschap bewaakt de kwaliteit en 
modereert.   



Duurzame toegang tot het ICE in 
Vlaanderen via het platform 
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