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Aanmelden 

U kunt uw aanmelding vóór 17 september 2018 mailen naar 

rjm.van.voren@scez.nl   

Graag vernemen wij van u de 

- voor en achternaam van de deelnemer(s) 

- uw organisatie 

- uw keuze (voorkeur deelsessie) voor ronde 1 en ronde 2 

- eventuele dieetwensen i.v.m. de lunch 

 

 

Algemene gegevens over deze contactdag 

Datum Maandag 24 september 2018 

Tijd Inloop vanaf 09.30 uur, programma van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Locatie Nieuwe Kerk 

Plaats Kerkplein 1, 4301 EE Zierikzee 

 

 

Contactpersoon 

Marc Kocken 

Sectorhoofd Erfgoed en Publiek 

mhjm.kocken@scez.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging en programma 

Contactdag 
Erfgoed en Publiek 

Immaterieel Erfgoed in 

Zeeland 

Maandag  
24 september 2018 
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Deelsessie 1: Scharenslijper Ariën van Oord - Sensei Nederland, 

Verrenieuwstraat 24 

AmbachtenLab: Hoe zorg je ervoor dat ambachten ook in de toekomst 

relevant blijven voor ‘de markt’ en aantrekkelijk blijven voor nieuwe 

beoefenaars? Daarvoor is innovatie van de ambachten essentieel: laat de 

ambachten zich vernieuwen en aansluiten bij ontwikkelingen van de markt 

van nu. Op welke punten kunnen diverse instellingen in Zeeland samenwerken 

met bijvoorbeeld Ariën van Oord om zijn ambacht een duurzame toekomst te 

geven? 

 

Deelsessie 2: Scheepsambachtslieden - Museumhaven Zeeland, Vissersdijk 2 

Materieel – immaterieel erfgoed en musea: UNESCO deelt musea en 

erfgoedinstellingen een rol toe bij de borging van immaterieel erfgoed. 

Hiermee verandert de rol van musea enigszins: hoe kunnen musea en 

erfgoedinstellingen bijdragen aan de borging van immaterieel erfgoed? Hoe 

wordt in de Museumhaven het scheepsambacht geborgd? 

 

Deelsessie 3: Molenaar Jeroen van Dijke - Molen Den Haas, Bolwerk 

Immaterieel erfgoed en toerisme: versterken deze twee elkaar of kunnen ze 

ook schuren? Wanneer helpt toerisme immaterieel erfgoed en wanneer 

neemt toerisme de overhand, ten koste van de borging zoals de immaterieel 

erfgoedgemeenschap dat wil? Een molenaar is naast molenaar tegenwoordig 

ook vaak gastheer of -vrouw op de molen. Bezoekers zorgen voor inkomsten. 

Hoe verhouden immaterieel erfgoed en toerisme zich tot elkaar?  

 

Deelsessie 4: Beiaardier Janno den Engelsman - Stadhuismuseum Zierikzee, 

Meelstraat 6 

Jongeren zijn essentieel voor het levend houden van (immaterieel) erfgoed 

en de toekomst van cultuur. Dat het interessant is om jongeren dus te 

betrekken in (immaterieel) erfgoedactiviteiten is duidelijk. Een kant die hierin 

wel eens over het hoofd wordt gezien, zijn de bijdragen en de cultuuruitingen 

van jongeren zelf. Jonge mensen dragen niet alleen iets bij, maar maken ook 

nieuwe vormen van cultuur, zoals een eigen muziekcultuur.  

Wat vinden jongeren belangrijk in cultuur en wat betekent immaterieel 

erfgoed voor hen? Hoe kunnen de “oude” en “nieuwe” cultuuruitingen elkaar 

versterken? 

 

 

Contactdag Erfgoed en Publiek 
Immaterieel Erfgoed in Zeeland 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en Kenniscentrum 

Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) nodigen u uit om kennis te 

maken met en meepraten over immaterieel erfgoed in Zeeland.  

 

Welke kansen liggen er voor erfgoedorganisaties, overheden en 

bijvoorbeeld de toeristische sector in de samenwerking met immaterieel 

erfgoedgemeenschappen?  

 

In de ochtend delen we algemene informatie en komen gemeenschappen 

uit de provincie aan het woord. In de middag worden vier locaties bezocht 

waar een immaterieel erfgoed kwestie ter sprake gebracht wordt in relatie 

tot die plek en de persoon die er werkt. 

 

Wij zien uit naar uw komst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Leo Adriaanse (KIEN) 

Marc Kocken (SCEZ) 

 
Programma 
9.30 - 10.00 uur Inloop met koffie/thee 

10.00 - 12.00 uur Ochtend (plenair) 

 Welkomstwoord (Marc Kocken, SCEZ) 

 Interactieve quiz: hoe IE-ntelligent ben jij? (KIEN) 

 UNESCO Verdrag en immaterieel erfgoed in Nederland (Leo Adriaanse, 

KIEN) 

 Panelgesprek immaterieel erfgoed in Zeeland met: 

- Margo Grevel, Straô-comité Burgh-Haamstede 

- Hans Kole, Stichting Behoud Hoogaars 

- Jan Willem Poppe, Zeeuwse Ringrijders Vereniging 

- Spreker Krulbollen (onder voorbehoud) 

12.00 - 12.50 uur Lunch 

13.00 - 16.00 uur Middag (deelsessies op locatie) 

13.00 - 14.15 uur Ronde 1 (geef uw voorkeur aan in de aanmelding) 

14.30 - 15.45 uur Ronde 2 (geef uw voorkeur aan in de aanmelding) 

16.00 - 16.30 uur Plenaire terugkoppeling sessies 

 Interactief moment 

16.30 - 17.00 uur Plenaire afsluiting en borrel 

 


