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IInmaterieel cultureel erfgoed

In 2006 stemde de Vlaamse Gemeenschap In met de UNESCO conyemie uU
~ over de bescherming van het Imma eneel cultureel erfgoed Oaarmee
engageerde de Vlaamse Gemeenschap Zich om een beleid te ontwiKkelen voor
het immaterteel cu~ureel erfgoed In Vlaanderen

Immaterteel cultureel erfgoed vormt een derde pijler van hei ertgoed en staat
naast het roerend en onroerend ertgoed De UtJESCO heeft verschillende
conventies voor de bescherming van elk van deze drie groepen erfgoed Oe
conventie un 1970 wil illegale In- en uitvoer van cultuurgoederen (rOerend
ertgoed) tegengaan en \\~I zorgen voor res itu/ie ervan De convenne van 1972

over het wereldertgoed plen voor de bescherming van monumenten en van na uurtijke en culturele
landschappen
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Immaterteel cultureel erfgoed gaat over hel niet-tastbare Immaterteel cultureel ertgoed Zijn gewoon es
gebrUiken. kennis en praktijken die een gemeenschap ol groep overgeërfd heeft gekregen olln een histortsCh
connnuüm kunnen gevat worden en die de gemeenschap ol groep in consensus voldoende belangrtjK acht om
door e geven aan toekomstige generaties Hel gaat steeds om immateriële en dus niet-Iastbare uitingen van de
interactie tussen de mens en Zijn omgeving Immaterteel cu~ureel erfgoed is dynamisch. door evolutie in de ijd
en door interactie meI de omgeving krtjgt hel nieuwe betekenissen en verande het gebruik ol de functie

Het benoemen als immaterieel cultureel ertgoed is tijds- en plaatsgebonden Het is een cuJturele acïe die ingrijpt
op de gewoon e he gebruik de kennis en de praktijk Het benoemen geen de mogelijkheid om proac iefle
handelen en zorgt ervoor da het doorgegeven word of dat actiel kan ingeze worden op processen van
doorgeven

Een kleine illustratie van deze definitie immaterieel cultureel ertgoed zou kunnen gaan over sloe en en
processies over hel dragen van reuzen over bedevaa en en over kantklossen over hel maken van kostuums
de kennis nodig voor het maken van meubels het spelen van bepaalde spellen het beoelenen van een
bepaalde sport. he gebruik van trekpaarden 0 a bij het gamaalvissen ... voor zover de ertgoedgemeenschap
deze ge'Noonte Iradine of hel gebruiK benoemt als Immaterieel cultureel ertgoed Het Kan OOK gaan over
technieken die gebruikt worden bij het restaureren van gebouwen (rietdeKken vakwerkbouw vi sen ) over
Kennis voor hel bereiden van bepaalde gerechten (culinair ertgoed) Ol over bepaalde danspatronen
speltechnieken uit de thea ertraditie kennis voor he maken van decors ot (histortsch) KaS uums

De \1aamse Gemeenschap riep in 2008 de Inven aris van Immaterieel Cultureel Ertgoed Vlaanderen in het
leven Hiermee werd aan de UtIESCO-verplichting Ie voldaan en vergroten we de Zichtbaarheid van het
Immaterieel cultureel erfgoed
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Deel uw kennis O\-er
Vlaamse tradities en
gebruiken op
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De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed bestaat sinds 2008 Met de inventaris wil de
Vlaamse Gemeenschap hel immaterieei cultureel erfgoed in Vlaanderen in de kijker plaatsen. De Vlaamse
Gemeenschap toont met de inventaris ook de diversiteit aan Immaterieel cultureel erfgoed_ Zoals je hieronder J'On ft .::J
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De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed bestaat sinds 2008. Met de inventaris wil de
Vlaamse Gemeenschap het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen in de kijker plaatsen. De Vlaamse
GemeenSchap toont met de inventaris ook de diversiteit aan immaterieel cultureel erfgoed. Zoals je hieronder
kan Zien gaat het niet alleen om wat iedereen als erfgoed beschouwt maar ook om minder evidente zaken zoals
de Vlaamse Gebarentaal. de valkerij en de Geelse psyclJlatrisclJe gezmsverplegmg.

Het Zijn de groepen en individuen die met het immaterieel cultureel erfgoed beZig Zijn die vragen om een element
in de inventaris op te nemen Opname in de inventaris is geen eindpunt De groepen en individuen moeten dan
maatregelen nemen zodat het immaterieel cultureel erfgoed kan biiJven beslaan Daarover rapporteer je Jaarlijks
aan de Vlaamse Gemeenschap
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