
Netwerk- en kennisdelingsdag  
vrijdag 2 september 2022 
in het Jan van Besouw Cultureel Centrum

Heemkunde ontmoet 
Immaterieel Erfgoed



Brabants Heem, Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland houden op vrijdag 2 september een 
bijeenkomst onder de titel ‘Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed: netwerk- en 
kennisdelingsdag’. De bijeenkomst is in het Jan van Besouw Cultureel Centrum, 
Thomas van Diessenstraat 1 in Goirle

Op vrijwillige basis zich inzetten voor het lokale erfgoed. Dat is slechts één van de dingen 
die heemkundekringen en immaterieel erfgoedgemeenschappen met elkaar gemeen 
hebben. Met hun inzet leveren zij een waardevolle bijdrage aan de levendigheid van 
gemeenten en provincie. Dit willen we op 2 september laten zien.

Tegelijkertijd lopen heemkundekringen en immaterieel erfgoedgemeenschappen tegen 
veel dezelfde uitdagingen aan. Ze kunnen veel aan elkaar hebben. Op 2 september gaan 
we met een aantal vraagstukken aan de slag door samen te werken, kennis te delen en 
oplossingen te zoeken.

Het bijwonen van de dag is gratis, aanmelden is verplicht. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar immaterieelerfgoed@brabantsheem.nl. 
Geef dan meteen aan welke workshop u wilt volgen.
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Programma vrijdag 2 september

10.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lekkers
10.30 uur:  Welkom door dagvoorzitter Ineke Strouken, bestuurslid Brabants Heem
10.40 uur:  Opening door Henk Hellegers, voorzitter van Brabants Heem
10.50 uur:  Opfrisser: het korte filmpje ‘Wat is immaterieel erfgoed?’
11.00 uur:  Marco van Baalen, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 

Nederland, over het landelijk immaterieel erfgoed beleid en de rol van het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bij de uitvoering hiervan 

11.20 uur:  Film over het Bloemencorso Zundert
11.40 uur:  Paul Bastiaansen, Bloemencorso Zundert en voorzitter van de Stichting 

Corsokoepel, over het corso, de passie ervoor, het belang voor Zundert, het 
betrekken van jongeren, de plaatsing op de Nederlandse inventaris en op 
de UNESCO lijst

12.00 uur:  Lunch 

13.15 uur:  Workshops
14.30 uur:  Pauze
15.00 uur:  Gesprek in de vorm van ‘Café de Zachte G’ onder leiding van 
 Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant
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Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed

Workshop 1 

Hoe speel je in op alle gevoeligheden die er in de 
samenleving leven?

De samenleving is voortdurend in beweging, en 
daarmee ook ons immaterieel levend erfgoed. Normen 
en waarden veranderen, en daarmee kan het zijn dat 
dierbaar erfgoed opeens lijkt te moeten veranderen. 
We leven nu eenmaal in een diverse en dynamische 
samenleving en tegen erfgoed kan verschillend worden 
aangekeken. Ook heemkundekringen en immaterieel 
erfgoed gemeenschappen hebben hiermee te maken. 

Wanneer deze verschillen ongemakkelijk worden, is er sprake van schurend erfgoed. Bekende 
voorbeelden zijn Zwarte Piet, de donkere koning bij het Driekoningenzingen, stereotypen bij 
het carnaval, paasvuren en immaterieel erfgoed rondom dieren. Waarom zijn bepaalde vormen 
van erfgoed gaan schuren? Hoe kunnen we omgaan met erfgoed in beweging? Waar liggen de 
gevoeligheden? Hoe speel je daarop in - of wil je je er eigenlijk niets van aantrekken?

Onder leiding van Jet Bakels, wetenschappelijk medewerker van het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland



Workshop 2 

Hoe kun je immaterieel erfgoed een plekje 
geven in je museum of archief ?

Wat kunnen heemkundekringen, erfgoedorganisaties 
en musea bijdragen aan de uitvoering van het UNESCO 
Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed? Bij immaterieel erfgoed ligt de taak om het 
erfgoed te borgen bij de gemeenschappen. Het is levend 
erfgoed. Bovendien vindt UNESCO het participeren 
van de immaterieel erfgoed gemeenschappen bij het 
documenteren en collectioneren van wezenlijk belang. 
Sinds de International Council of Museums in 2006 

de internationale museumdefinitie wijzigde, behoort immaterieel erfgoed officieel tot de 
museumtaken. Ook voor heemkundekringen ligt hier een kans. Het betrekken van immaterieel 
erfgoed bij heemkundekringen en musea blijkt heel nuttig te zijn voor beide kanten. Maar 
hoe doe je dat? Hoe documenteer en verzamel je erfgoed dat niet tastbaar is? Hoe verzamel je 
erfgoed in een wereld die constant aan het veranderen is? Hoe zorg je er voor dat immaterieel 
erfgoed gemeenschappen participeren? Hoe creëer je een win-win situatie?

Onder leiding van Ineke Strouken, erfgoedadviseur bij Brabants Heem
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Workshop 3 

Hoe pak je het aan om een bijdrage te leveren 
aan het verduurzamen van de samenleving?
Duurzaamheid heeft veel kanten: van 
energiebesparing tot maatschappelijke 
betrokkenheid. Duurzaamheid en erfgoed 
hebben alles met elkaar te maken, dus ook 
om die reden zijn veel erfgoedorganisaties 
ermee aan de slag. Hoe pak je het aan 
als je duurzaamheid hoog in het vaandel 
wil plaatsen? En daar ook je leden of je 
bezoekers deelgenoot van wilt maken? 
Kan daar bijvoorbeeld een keurmerk, zoals 
Green Key, bij helpen?

Onder leiding van Annette Gaalman, 
projectleider bij Erfgoed Brabant
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 Workshop  4

Hoe bereiken we jongeren via het onderwijs?

Jij hebt passie voor jouw immaterieel erfgoed. 
Een veel gestelde vraag is hoe je die passie 
voor de toekomst kunt delen met jongere 
generaties. Daarbij komt het onderwijs al snel 
in beeld. Maar hoe combineer je immaterieel 
erfgoed met de maatschappelijke complexiteit 
van het onderwijsveld? In deze workshop 
verkennen we tips die inzicht geven over waar 
immaterieel erfgoed in het onderwijs kan 
schuren of juist kan bijdragen aan inclusiviteit 
en diversiteit. Het geeft u inzichten die kunnen 
bijdragen aan nieuwe perspectieven op uw 
eigen passie!

Onder leiding van Rolf Vonk, 
medewerker educatie bij Erfgoed Brabant

Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed



Café de zachte G
Onder leiding van presentator Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant, gaan wij met 
elkaar in discussie over de thema’s:

- Wat kunnen gemeenten doen om de immaterieel erfgoed gemeenschappen te steunen bij 
het borgen van hun erfgoed?

- Hoe kunnen heemkundekringen en immaterieel erfgoed gemeenschappen samenwerken om 
het lokaal erfgoed te versterken en om te gaan met actuele uitdagingen? 

Muziek: Nick Pilmeyer

‘Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed’ wordt georganiseerd door:
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Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
immaterieelerfgoed@brabantsheem.nl.
Geef dan meteen aan welke workshop u wilt volgen.

Aanmelden
Het bijwonen van de dag is gratis, aanmelden is verplicht.


