
Wist je dat.......
Bewustwordingscampagne

… we vandaag de officiële start van de bewustwordingscampagne #ditook?! hebben? Immaterieel erfgoed is van en voor 
iedereen en daarom willen we de grote variëteit aan immaterieel erfgoed in Nederland laten zien, zodat mensen steeds 
meer om zich heen gaan kijken en denken: #ditook?! Word vanaf vandaag ambassadeur van deze campagne en deel 
onze berichten met de hashtag via jouw social media en zet #ditook?! op je website.

…immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar gemaakt wordt via drie kringen? 1. Netwerk Immaterieel Erfgoed; 2. 
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland; 3. Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging. Bij die laatste gaat 
het om vormen van borging die inspirerend zijn voor andere erfgoedgemeenschappen. Heb jij ook een inspirerende 
vorm van borging die je graag deelt met andere erfgoedgemeenschappen? Laat het ons weten via 
erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl.

… we in juli de 150e bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland hadden? Dat was Pride Amsterdam. 
Sinds de vorige IE-dag, in april, zijn ook de volgende vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven (of gebeurt dat 
binnenkort): Herdenking en viering van Leidens Ontzet in 1574, Straatexploitatie van draaiorgels, 4 en 5 mei, Slipjacht, 
Decoratieve schildertechnieken, Gregoriaanse Zang en Handschrift.

… er sinds de vorige IE-dag maar liefst 20 nieuwe gemeenschappen hun immaterieel erfgoed hebben aangemeld voor 
het Netwerk Immaterieel Erfgoed? Hierbij zitten Holi, Opzoomer Mee, Skûtsjesilen, Surinaams Javaanse Gamelan, 
Bietentocht en nog veel meer. Kijk op de Netwerkpagina van immaterieelerfgoed.nl om ze allemaal te bekijken. 

…het Kenniscentrum een nieuw systeem heeft ontwikkeld om de evaluatie Erfgoedzorg van de Inventaris te 
vereenvoudigen? Vanaf nu zetten wij de formulieren voor je klaar op je eigen pagina bij immaterieelerfgoed.nl. Zodra het 
formulier voor je klaar staat, krijg je van ons bericht. Met de eigen inlogcodes kun je eenvoudig bij het evaluatieformulier 
komen, het invullen en indienen. Heb je vragen, laat het weten via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl. 

… het Kenniscentrum dit najaar start met een project dat immaterieel erfgoed op locatie door heel Nederland digitaal 
zichtbaar gaat maken voor inwoners en toeristen? Zo willen we samen met de beoefenaars het ‘lokale erfgoedgevoel’ 
overbrengen door middel van QR-codes in de openbare ruimte en een digitaal platform met daarop korte filmpjes en 
achtergrondinformatie over het immaterieel erfgoed. De officiële presentatie is in 2020.

… er weer enkele films zijn gemaakt over immaterieel erfgoed, waarin je goed kunt zien wat de kracht van immaterieel 
erfgoed binnen een gemeenschap is. De nieuwe films, over het Zomercarnaval Rotterdam en de Woonwagencultuur, 
evenals al eerder gemaakte films, vind je op de pagina Immaterieel Erfgoedfilms op immaterieelerfgoed.nl.
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Films

… het Kenniscentrum een cursus 'Film je immaterieel erfgoed' organiseert? De afgelopen jaren zijn een aantal immaterieel 
erfgoedfilms gemaakt door Wendy van Wilgenburg. En nu bieden wij een cursus van haar aan, waarbij je leert hoe je zelf je 
eigen immaterieel erfgoed kunt verfilmen. De cursus die in november start is al volgeboekt. Heb je interesse om een volgende 
keer deel te nemen? Laat het weten via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl. 

Cursus 'Film je erfgoed'



Wist je dat.......
AmbachtenLab

…er voor dit najaar weer twee AmbachtenLabs zijn gepland? Een Lab 'Klompenmaken' in de Museumfabriek in Enschede 
en een Lab 'Vlechten van gebruiksvoorwerpen' in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De resultaten van deze Labs zullen 
medio januari 2020 gepresenteerd worden daarna starten weer nieuwe Labs in andere musea in Nederland. Misschien wel 
in museum bij jou in de buurt! Houd de agenda op onze website in de gaten.  

… er op 29 oktober jongstleden een nieuwe penning is gepresenteerd in de serie 'Immaterieel Erfgoed in Nederland' 
van de Koninklijke Nederlandse Munt? Na het Ambacht van Molenaar (in 2018) is deze penning gewijd aan het Ambacht 
van Diamantbewerken. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt ieder jaar een nieuwe penning in deze serie uit, in 
samenwerking met de betreffende erfgoedgemeenschap en het Kenniscentrum. 

Penningen

… het Kenniscentrum onderzoekt hoe musea, archieven en bibliotheken gemeenschappen kunnen ondersteunen bij het 
borgen van hun immaterieel erfgoed? Wij belegden hiervoor een (internationale) conferentie op 11 oktober jongstleden in 
Tilburg, in samenwerking met de Werkplaats immaterieel erfgoed uit België. De resultaten van de conferentie worden 
momenteel omgezet in aanbevelingen voor diverse erfgoedgemeenschappen en musea, archieven en bibliotheken, die in 
2020 worden gepresenteerd. 

Educatie

Immaterieel-Materieel erfgoed

… het Kenniscentrum samen met de Nederlandse UNESCO Commissie en het LKCA onderzoekt of en hoe immaterieel 
erfgoed een plek kan krijgen in het onderwijs? Tijdens de UNESCO Scholendag op 24 september jongstleden namen we 
alvast een proef op de som in drie workshops waaraan zo’n 70 schoolleiders, docenten én leerlingen deelnamen. 
Verschillende scholen hebben aangegeven mee te willen werken aan een ontwikkeltraject hiervoor in 2020. We berichten 
de vervolgstappen via onze website (pagina Educatie).

… het Kenniscentrum sinds enige tijd onderzoek doet naar het superdiverse erfgoed in de stad? Na de West-Kruiskade in 
Rotterdam wordt nu in een superdiverse wijk in Arnhem, als tweede onderzoeksgebied, verkend om te kijken of de 
Rotterdamse bevindingen ook bruikbaar zijn buiten de Randstad. Onze bevindingen over superdiversiteit worden ook 
meegenomen naar het buitenland. Tijdens de volgende vergadering van het ICH-NGO Forum, voorafgaand aan de 
vergadering van het Intergouvernementeel Comité van UNESCO, begin december in Bogotá (Colombia), verzorgen we 
een voordracht over onze ervaringen met superdiversiteit in Nederland.

Superdiversiteit

…er vlaggen worden ontwikkeld met daarop vermeld 'Immaterieel Erfgoed Nederland' en het logo van de Inventaris? 
Voor alle gemeenschappen, groepen en individuen met immaterieel erfgoed in de Inventaris is een exemplaar 
beschikbaar. Tegen kostprijs kun je meer exemplaren bijbestellen. De vlaggen zijn beschikbaar op de volgende IE-dag, 
voorjaar 2020. Ook wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor kioskvlaggen en beachflags. Maak gebruik van het 
bestelformulier dat vandaag is uitgereikt.  

Vlaggen

…het Kenniscentrum onderzoek doet naar Immaterieel Erfgoed waarover in de samenleving soms verhit wordt 
gedebatteerd? Mensen kunnen en mogen verschillende visies hebben. Waarden en normen verschuiven met de tijd. Dat 
heeft regelmatig gevolgen voor allerlei vormen van immaterieel erfgoed. Daarom voeren we vanuit het Kenniscentrum 
momenteel gesprekken met verschillende gemeenschappen die daar ervaring mee hebben. We willen een methode 
ontwikkelen die erfgoedgemeenschappen in hun borging ondersteunt en vooral ook bijdraagt aan een open dialoog. Meld 
ons via kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl als jouw traditie, festiviteit of ambacht hier ook mee te maken heeft.

Dialoog

… wij open staan voor suggesties voor onderwerpen van IE-dagen en voor trainingen op een gebied van 
Erfgoedzorg? Laat ons weten waar jij graag een training of workshop in zou willen volgen via 
erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl.  

Meedenken
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Cursus wet en regelgeving


… het Kenniscentrum dit najaar een cursus organiseert over vergunningen? In 2018 heeft Willem 
Westerman geïnventariseerd waar verschillende erfgoedgemeenschappen tegenaan lopen met 
betrekking tot wet- en regelgeving rondom evenementen in de openbare ruimte. Tijdens deze cursus 
gaat Willem dieper in op de verschillende soorten vergunningen én behandelt hij de knelpunten. 
Binnenkort krijg je een uitnodiging voor deze cursus, dus houd je mail in de gaten! 
Meedenken


... we dit jaar vier AmbachtenLabs hebben georganiseerd? Ambachtslieden van papierknipkunst, 
papierscheppen, Fries houtsnijwerk en stoelenmatten hebben met kunstenaars en studenten 
samengewerkt en nagedacht over de toekomst van hun ambacht. Op www.immaterieelerfgoed.nl/
ambachtenlab staat van alle ambachten een leuk filmpje! 


… we het fijn vinden als je met ons meedenkt? Voor de workshops en cursussen die wij aanbieden, 
proberen we altijd zoveel mogelijk rekening te houden met jullie behoeften. Daarom horen we 
graag over welke onderwerpen je meer wilt weten én over welke onderwerpen je met anderen in 
gesprek wilt gaan. Vul het strookje in op de IE-dag of mail naar erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl. 


Meedenken


AmbachtenLab


 


… als je een vraag hebt, je altijd even contact met ons kunt opnemen? Bel dan van maandag t/m 
vrijdag met (026) 357 61 13. Meestal krijg je Lisanne aan de telefoon en als zij je niet kan helpen, zorgt 
zij er voor dat je vraag bij een van de adviseurs Erfgoedzorg of wetenschappelijk medewerkers 
Kennisontwikkeling terecht komt. 


Contact











