
Raad van Aangeslotenen

Oirschot, 30 november 2017

Ineke Strouken

Immaterieel Erfgoed

Brabants Heem



Programma
12.00 u Museum de Vier Quartieren
13.30 u Café-zaal Vrijthof
• Inleiding Immaterieel Erfgoed 

door Ineke Strouken, oud-directeur 
KIEN

• Het UNESCO Verdrag en de Nationale 
Inventaris, door Saskia van Oostveen, 
teamleider Erfgoedzorg KIEN

• Immaterieel erfgoed een kans
– inventarisatie Best
– Heilige Bloedprocessie
– Driekoningenzingen Tilburg

• De praktijk
16.30 u Vergadering
17.00 u Afsluitende koffietafel



Henk Hellegers

Immaterieel erfgoed onderscheidt mijn gemeente van andere 
gemeenten en geeft het een eigen gezicht. Bovendien zorgt het 
voor een verbondenheid tussen inwoners. 



Immaterieel Erfgoed

Hoe is het gesteld met uw kennis over 
immaterieel erfgoed in Brabant?



Quiz

Waar?

DAAR!

Driekoningenzingen Tilburg

Prijsdansen Nieuw-Vossemeer

Metworstrennen Boxmeer

Acht van Chaam Sint Janstros wijding Leende

Bloemencorso Zundert

Heilig Bloedprocessie Boxtel



Wat is immaterieel erfgoed?



Vraag

Welke traditie wordt in 
jouw familiekring gevierd 
en wil je graag doorgeven 
aan je kinderen en klein 
kinderen?

Schrijf (minimaal) één 
persoonlijke traditie op



Traditie in familiekring
Jaarlijkse weekend 
bijeenkomst Center 

Parcs Broers/zussen en 
neven/nichten

Kaarten (bv rikken, 
klaverjassen, pesten) Sinterklaasintocht St Nicolaas surprise Pakjesavond Sinterklaasavondviering Krollen met speculaas 

met Sinterklaas

Circusbezoek met Kerst
Na de nachtmis bij de 

maaltijd krijgt elk lid een 
speculaasvarken

Kerstavond met 
worstenbroodjes Nachtmis, Kerstviering Kerstboom Verjaardagen Verjaardag oma

Beschuit met soep Familiedag (zomers) Familiespeldag Paaseieren zoeken
Hinkelen, tollen, 

knikkeren, spoorzoeken, 
landjepik

3-kussen geven bij 
ontmoeting Eieren met spek zondag

3 Koningen Onnozele kinderen U-zeggen Nieuwjaarsreunie Nieuwjaarsconcert + 
Receptie

Wandelen op 1/1 'hoofd 
schoonmaken' oudjaaravondviering

Openluchtmis Antonius 
kapel 't Ham

Doorgaan met 
ontwikkelen Blijf leren! Betrouwbaar zijn Principes hebben

Fietstocht 
missionarissen vat oe 

fiets
Kroketten van oma Balkenbrij

Kerkbezoek
Bewaren van simpele 

dingen. Misschien komt 
het nog ooit van pas

Iemand een stevige 
hand geven

Scheel eraf drinken na 
geboorte

beschuit met muisjes 
met Kerstmis Je eigen groenten telen Inmaken

appelmoes Zelfstandig zijn Cantharellen zoeken Oliebollen bakken met 
Vastenavond Moederdag Beschuit met muisjes Nieuwjaarskoeken



Vraag

Welke tradities heb je in 
je gemeente waarvan je 
niet wilt dat die verloren 
gaan?

Schrijf (minimaal) één 
traditie op



Traditie gemeenten
Carnavalswagens 

bouwen, 
carnavalsoptocht

Verbranding van de geit 
(einde Carnaval)

Verbranding Willemke 
Pap met Carnaval Sint 

Oedenrode

KPJ feesten (Katholieke 
Plattelands Jongeren)

Koster Brock project 
kinderen (groep 5)

Eieren ophalen in de 
goedeweek

doorschooljeugd Haaren 
Helvoirt

Dorpskwis Veghel Bloedprocessie Boxtel

Molendag Zomerfeesten Luiden geboorteklokje 
in Liempde Vlooienstoken Wielrenwedstrijd Profwielronde al 75 jaar Losschieten van de 

bruid Dauwtrappen

1 mei viering viering maria van de H. 
Eik (meimaand)

Dodenherdenking op 
kamp vught 4 mei Bevrijdingsdag Dodenherdenkingen Jazzfestival Breda Brabantse dag Monumenendag

Oranjefeesten Bid- en Dankdagen Eten mikkemannen Kribkesroute
Kerststallen Liempde weekblad Bart 

aandachtonverwacht Interviews inventarissen

Jas de Keistamper 
Boxtel Carillon Cultuur Boxtel Koningsdag Zomercarnaval Ploegfestival Bergeijk "Gilde"schieten Kermis

Houtere mannen 
bakken = broodje met 

speculaaskruiden

Zwarte Piet Sinterklaas intocht Sinterklaas op kasteel 
(Udenhout) Pezerik kussen Openluchtspelen Vlooienmarkt harmonie Missienaaikring Sint Odulphus gilde

Ziekentriduum Meimaand (Maria 
viering) Gilde-dag Kerstboomverbranding Griendcultuur Slipjacht Koekloten Kermisdag Mais doolhog

Paaseieren zoeken in 
Drunese duinen

Jaarlijkse dorpskalender 
Scouting Teendag Gilde Gildens Carbidschieten met 

oud-jaar

Oudejaarszingen door 
kinderen voor snoep in 

Budel
Dorpsfeesten (1x pj) Clunen



UNESCO en de  
Inventaris Immaterieel  

Erfgoed Nederland

30 november 2017
Saskia van Oostveen, Teamleider erfgoedzorg



• 2003 UNESCO Verdrag ter 
Bescherming van het  
Immaterieel Cultureel
Erfgoed

• 2012 Ondertekening Verdrag 
in Nederland

• Ook Caribisch deel van het
koninkrijk

• Nu 5 jaar bezig in Nederland

Immaterieel cultureel erfgoed



Immaterieel erfgoed

Sociale gewoonten, voorstellingen,  
rituelen, tradities, uitdrukkingen,  

bijzondere kennis en/of vaardigheden  
die gemeenschappen en groepen  

erkennen als een vorm van cultureel  
erfgoed



• Het is levende cultuur
• Van generatie op generatie
• De beoefenaars willen het doorgeven
• Centrale rol voor de beoefenaars
• Dynamisch erfgoed
• Hoeft niet ‘typisch …’ te zijn
• Immaterieel erfgoed in Nederland
• Cultureel divers

Kenmerken



Beschermen van immaterieel erfgoed

Op een dynamische manier toekomst  
geven



Materieel erfgoed ~ immaterieel erfgoed

1972 Werelderfgoed
- Cultureel en/of natuurlijk
- Van buitengewone universele waarde

- Authenticiteit is belangrijk
- Belang ervan in het verleden
- Gedomineerd door Europa
- Experts en regeringen bepalen

2003 Immaterieel erfgoed
- Cultureel en/of sociaal
- Betrokken gemeenschappen bepalen

de  waarde
- Immaterieel erfgoed verandert met de tijd
- Belang ervan in het heden en de

toekomst
- Wereldwijd
- Gemeenschappen bepalen



UNESCO Immaterieel erfgoed lijst



Netwerk Immaterieel Erfgoed: zichtbaar maken
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland: actieve borging
Register goede voorbeelden: inspirerende voorbeelden van borging

Immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar door



Netwerk Immaterieel Erfgoed
- Aanmelden door beoefenaars en betrokkenen
- www.immaterieelerfgoed.nl
- Account aanmaken
- Aanmelden: wie, wat, hoe veranderd?
- Zichtbaar
- Activiteitenkalender
- Geen verplichting
- IE-dagen

http://www.immaterieelerfgoed.nl/


Kansen?

Vragen?
www.immaterieelerfgoed.nl

info@immaterieelerfgoed.nl

http://www.immaterieelerfgoed.nl/
mailto:info@immaterieelerfgoed.nl


Samenvatting

Immaterieel erfgoed = 
levend dynamisch 
erfgoed met grote rol 
voor de dragers

Beschermen = het 
doorgeven aan de 
toekomst



- Harrie van Vroenhoven hkk Best(gemeentelijke inventaris)
- Chris van Eekelen hkk Boxtel (Heilig Bloedprocessie)
- Henk Veltmeijer hkk Tilburg (Driekoningenzingen)
- Berrie Raaijmakers museum Oirschot (Winterfeesten)



Kansen
Biedt immaterieel erfgoed kansen voor je

heemkundekring en/of je museum?



Kansen?
Immaterieel erfgoed = levend erfgoed = tradities

= erfgoed van nu

= erfgoed dat leeft

= dynamisch erfgoed



Kansen?
immaterieel erfgoed geeft heemkunde toekomst

= meer 
draagvlak

• Betere bekendheid
• Groter netwerk
• Meer leden

= samen-
werking
zoeken

• met organisaties buiten de eigen kring
• enthousiaste beoefenaars

= meer 
invloed in 
gemeente

• meedenken en uitvoeren immaterieel erfgoedbeleid



Kansen?
Voorbeelden van immaterieel erfgoed

1 mei viering. Oorsprong de was die nog aan 
het waslijn hing
•Elk dorp. Wat buiten stond (wat eigenlijk binnen moest staan) 
werd naar het centrum bij ‘t cafe gezet.

Kerstboom omzagen
•20 jaar in stand gebleven

Losschieten van de bruid met carbid
•Vanaf 6e klas jongens
•+ vat bier schenken
•Straf: bij erf omgeploegd, stro in de voor gezet
•de weg naar de kerk klompjes gehangen om geld in 
te zamelen

1849 Harmonie gaat 1x naar Baest
aubade brengen
•Muziek maken
•+ koffietafel

Dauwtrappen 1e zondag mei 
– 6.00 ‘s morgens op pad
•Harmonie
•nu mogen de wandelaars ook mee

Boerenovertrek
•Met de buurt met de huifkar werd alles 
over gehuisd



Inventariseren en documenteren

1. Wanneer is iets immaterieel erfgoed? 
2. Hoe betrek je de inwoners c.q. betrokken 

mensen bij het inventariseren?
3. Hoe beschrijf je de verschillende immaterieel 

erfgoed elementen?
4. Wat ga je met de inventarisatie doen?



Hoe ga je te werk? 

Besluit tot inventarisatie immaterieel erfgoed

Richt een werkgroep op

Werkgroep gaat op zoek naar de lokale tradities

Werkgroep beschrijft de lokale tradities met behulp van de immaterieel 
erfgoed dragers

Heemkundekring presenteert de inventarisatie aan de gemeente en de 
gemeenschap

Heemkundekring:



Welke stappen moet je nemen?
Inventariseren: op zoek gaan

• Wat weet je zelf
• Oproep in de lokale krant

Beschrijven: documenteren
• Interviews met de immaterieel erfgoed dragers
• Onderzoek in archieven van de immaterieel erfgoed organisaties
• Wat heeft de heemkundekring zelf? Bijvoorbeeld foto’s
• Wat heeft het archief?

Presenteren: bekendmaken resultaten inventarisatie
• Presentteren aan gemeente
• Presenteren aan gemeenschap door middel van

• Tentoonstelling
• Publicatie
• (Sociale) media

Enthousiasmeren: gemeenschap bewust maken van de waarden van immaterieel erfgoed 
• Samen met de immaterieel erfgoedorganisaties
• Materieel erfgoed waar mogelijk aan immaterieel erfgoed koppelen
• Jeugd kennis laten maken met immaterieel erfgoed



Hoe beschrijf 
je immaterieel 

erfgoed?
1. Beschrijving van 

traditie
2. Beschrijving van de 

betrokken mensen
3. Beschrijving 

geschiedenis met 
oog voor de 
ontwikkeling

4. Hoe wordt de 
traditie doorgegeven



Beschermen 
c.q. doorgeven

1. Waarom zouden volgende 
generaties het immaterieel 
erfgoed willen overnemen?

2. Waar zitten de problemen in 
de overdracht naar volgende 
generaties? 

3. Hoe lossen wij die 
problemen stap voor stap 
op?



Aan de slag

1. Wie wil een gemeentelijke 
inventaris gaan maken?

2. Wie wil een traditie gaan 
beschermen c.q. doorgeven?

3. Wie wil immaterieel erfgoed een 
plek geven in het museum?



Aan de slag

1. Hoe gaan wij het maken van een 
gemeentelijke inventaris 
aanpakken?

2. Hoe gaan wij die en die traditie 
beschermen?

3. Hoe gaan wij een thema vanuit 
immaterieel erfgoed presenteren 
en collectioneren in het museum?



Dank voor uw aandacht !
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