
Jouw immaterieel erfgoed 
op www.immaterieelerfgoed.be?

HANDLE ID ING

Het platform www.immaterieelerfgoed.be is een initiatief van de Vlaamse Overheid waarmee de overheid het uitwisselen van kennis en expertise over het borgen van immaterieel erfgoed tussen alle gemeenschappen,
groepen, individuen, organisaties en experten betrokken bij immaterieel cultureel erfgoed faciliteert. Het platform is tevens de ingang naar de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed.
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Hoe pak je dit aan? Een proces in 2 stappen!

Invoeren in de databank is één iets, maar aan dit invoeren gaan enkele stappen vooraf. Je invoer toont namelijk hoe jullie 

het erfgoed zien en hoe jullie het dynamisch houden (borgen). Dit stappenplan zet je op weg.

Stap 1 Verzamel de informatie over de organisatie (WIE), de erfgoedgemeenschap,
 het immaterieel erfgoedelement (WAT) en de borgingsmaatregelen (HOE).

Werk aan de hand van eenvoudige vraagwoorden en breng zo alle facetten van je erfgoed in beeld (WIE, WAT, HOE).

Vul aan met de bijbehorende noden en acties die je onderneemt om dat facet van je erfgoed dynamisch te houden en 

door te geven (‘borgen’).

Duid aan waar uitdagingen en hindernissen liggen, waar je voorlopig nog geen oplos-

sing voor hebt. Dit kan je later gebruiken om actief op zoek te gaan naar toekomstige 

acties.

TIP!	 Organiseer	 een	brainstormmoment	met	een	aantal	betrokkenen.	Zo	

breng	 je	vast	meer	 informatie	samen	op	kortere	tijd!	Misschien	kun	

je	zo’n	brainstorm	meteen	combineren	met	het	bedenken	van	nieuwe	

acties	om	je	erfgoed	naar	de	toekomst	toe	dynamisch	te	houden?

Stap 2 Invoeren

• Vraag een login aan en meld je aan

 Vraag een login aan voor de databank via www.immaterieelerfgoed.be/deel-je-acties. Vraag deze login aan met een 

algemeen e-mailadres  vanuit de organisatie die als contact fungeert.

Je ontvangt een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord waarmee je kunt inloggen in de 

databank via http://collectiveaccess.immaterieelerfgoed.be

• Voer de informatie in

 Vul de velden in met de informatie die je hebt verzameld. De tips verder in deze handlei-

ding helpen je op weg bij de invoer.

Dit is slechts het begin ...

Je voerde een huidige stand van zaken in, maar van tijd tot tijd zul je ongetwijfeld nieuwe acties ondernemen, 

extra informatie ter beschikking hebben, nieuwe partnerschappen aangaan …

Bovendien kun je in de databank op elk moment extra bijlagen, foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten toevoegen 

om je informatie te illustreren.

 e e e   Laat de databank en website mee-groeien en laat zien dat je erfgoed leeft!  e e e

Vragen over de website en/of databank immaterieel erfgoed? 

Bel of mail naar Ellen Janssens (moderator): 050 68 37 94 – info@immaterieelerfgoed.be

Ga naar pagina 3voor een overzichtvan wat gevraagd`
wordt.

Ga naar pagina 8

en Bijlage 1.
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Stap 1: verzamelen en structureren van de informatie – wie, wat, hoe

Onderstaand overzicht geeft aan welke informatie gevraagd wordt bij een invoer in de databank voor immaterieel erf-

goed. De structuur van de items volgt de structuur van de databank.

G EG E V E N S Bekijk welke informatie gevraagd wordt en verzamel de gegevens op voorhand om de invoer vlot te laten 

verlopen. Stel beknopte, toegankelijke, duidelijk gestructureerde en publieksvriendelijke teksten op voor alle onderde-

len. Overleg hierover met de groep voor je alles invoert.

M E D I A Verzamel beeldmateriaal, eventueel videomateriaal, links naar andere websites … kortom materiaal dat je 

aanvraag visualiseert en je erfgoed en borgingsmaatregelen kleurrijk in beeld brengt op de website.

TIP!	 Stel	vooraf	je	eigen	dossier	samen	in	Word	of	op	papier	o.b.v.	onderstaande	structuur.	Knip	en	plak	deze	

nadien	in	de	juiste	velden	in	de	databank.	

	 Hou	in	het	achterhoofd	dat	de	informatie	zichtbaar	zal	zijn	op	de	website	en	

voor	een	breed	publiek	toegankelijk:	hou	ze	publieksvriendelijk.

Mogelijk is niet elk veld op jouw invoer van toepassing.

WIE – Gegevens van de (contact)organisatie en/of -persoon 
Zowel de organisatie kan ingevoerd worden, als de contactpersonen.

• Naam van de (contact)organisatie en/of -persoon. De contactgegevens zijn niet in te vullen. Dit gebeurt automatisch 

bij de aanvraag van een login.

• Expertise ICE: selecteer het ICE-domein waarmee er voeling is. Meerdere domeinen aanduiden is mogelijk. Selectie 

uit de categorieën ICE: orale tradities; podiumkunsten; sociale praktijken; natuur & universum; ambachtelijke technie-

ken; andere.

• Toelichting immaterieel erfgoed expertise (max. 3000 tekens): beschrijving van de organisatie (vanuit perspectief van 

het immaterieel erfgoed dat wordt ingevoerd).

• Categorie: selecteer de soort organisatie

• Trefwoorden: selecteer trefwoord(en) uit een trefwoordenlijst in de databank die voor de organisatie van toepassing 

zijn. Vrije trefwoorden kan je aanvullend toevoegen.

• Media: 1 beeld (logo, foto …)

• Documenten: mogelijkheid tot opladen documenten, vb. pdf’s met uitgebreidere info

• Website van organisatie of element immaterieel erfgoed

ICE =
immaterieel cultureel 

erfgoed

r
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WAT – Identificatie van het element immaterieel cultureel erfgoed

• Naam van het element immaterieel cultureel erfgoed.

• Beschrijving van het element (max. 3000 tekens): bondige info over het immaterieel erfgoed vandaag.

• Auteur:  geef de auteur (persoon of organisatie) van de tekst mee i.f.v. copyrights.

• Datum: wanneer vindt het element plaats? Dit is uiteraard niet bij alle elementen van toepassing.

• ICE-categorie: selecteer het ICE-domein waarbinnen het element zich situeert. 

 Meerdere domeinen aanduiden is mogelijk.

• Sociaal-culturele betekenis: de betekenis van het element voor de erfgoedgemeenschap 

– welke waarde wordt hieraan gehecht? (max. 1000 tekens)

• Trefwoorden: selectie uit een trefwoordenlijst en mogelijkheid toevoegen vrije trefwoorden

• Locatie: vul de geografische locatie(s) van het element in.

• Media: foto’s (min. 4 - max. 7), videofragmenten (max. 3, optioneel), geluidsfragmenten (max.3, optioneel)

 Noteer de copyrights in het vak ‘beschrijving van het element’ of via  

• Documenten: pdf’s met uitgebreide info over het element. Vb. geschiedenis, sociaal-culturele betekenis …

• Linken externe media: vb. youtube, flickr … (max. 5, optioneel)

• Website: Bestaan er private archieven met foto’s, krantenknipsels, objecten … i.v.m. je immaterieel erfgoed? Meld ze 

aan bij Archiefbank* via www.archiefbank.be of sophie.bossaert@archiefbank.be. Na het aanmelden kun je de link 

hier toevoegen. 

*	 Archiefbank	Vlaanderen	verzamelt	gegevens	over	het	privaat	erfgoed	in	Vlaanderen.	
	 Die	gegevens	worden	ondergebracht	in	een	onlinedatabank	en	zijn	voor	iedereen	raadpleegbaar	via	de	zoekbox.

r

Geef je
uitgebreide info

 mee via pdf.

d



5       HANDleiDiNg

Informatie over de erfgoedgemeenschap 

= niet zichtbaar op www.immaterieelerfgoed.be

Onder ‘WIE’ verzamelde je informatie over de (contactorganisatie) voor de erfgoedgemeenschap. Beschrijf hier de 

ruime erfgoedgemeenschap.

• Naam van de erfgoedgemeenschap: ‘erfgoedgemeenschap (element)’

 Vb. Erfgoedgemeenschap Heilige Bloedprocessie Brugge

• Beschrijving: identificeer de (andere) betrokken gemeenschappen, groepen, of indien van toepassing individuen, en 

hun locatie. 

 De invoerder wordt beschouwd als contactorganisatie. Contactgegevens van andere betrokken organisaties & perso-

nen kunnen in deze beschrijving van de erfgoedgemeenschap toegevoegd worden. Deze zullen niet zichtbaar zijn op 

de website.

HOE - Informatie over de borgingsmaatregel(en)

Welke initiatieven nam je in het verleden, neem je nu en zul je in de toekomst nemen om het erfgoed levend te houden en 

door te geven aan volgende generaties? De initiatieven die je neemt om het erfgoed een toekomst te geven noemen we 

de borgingsmaatregelen.

Aan ieder element kunnen meerdere borgingsmaatregelen gekoppeld worden. We delen de maatregelen in de databank 

op in verschillende categorieën: identificatie/documentatie, onderzoek, communicatie/sensibilisering, overdracht, her-

lanceren.

Vermeld de huidige acties, de acties uit een recent verleden en de maatregelen die je uiterlijk binnen een jaar zal nemen 

voor de borging van het element immaterieel erfgoed.

Hoe je maatregelen structuren?

* Meld je acties gebundeld aan per categorie, m.a.w. bundel je documentatie-acties, je onderzoek-acties, 

communicatie-acties … en voer deze samen in op één pagina. Begin je tekst met de huidige acties boven-

aan en ga zo terug in de tijd. Baseer je voor deze chronologische rangschikking op de startdata. (Vermeld 

bij initatieven die afgerond zijn ook de einddatum).

 Helemaal onderaan kun je de plannen voor het eerstkomende jaar toevoegen. Gebruik hiervoor de on-

dertitel ‘Plannen’.

* Voor iedere categorie maatregelen maak je dus een nieuwe pagina aan. 

* Per categorie heb je de mogelijkheid om 1 actie extra uitlichten door deze ook individueel aan te mel-

den.

> Meer informatie over borgen en de categorieën:

 zie bijlage 2.

TIP!	 Maken de borgingsmaatregelen deel uit 

van een groter geheel en visie op de be-

nadering van het immaterieel erfgoed-

element? Maak dit zeker duidelijk door 

deze visie in zijn geheel als een docu-

ment toe te voegen (pdf).
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Informatie per aangemaakte pagina:

• Naam

 >  Bij een actie: ‘actie’ en ‘element’,  vb. Tentoonstelling Mechelse Ommegangsreuzen

 >  Bij een bundel van acties, vb. Communicatie-acties Heilig Bloedprocessie Brugge

• Beschrijving: bondige beschrijving van de actie(s) – eventueel met subtitels in de tekst

• Auteur: geef de auteur (persoon of organisatie) van de tekst mee i.f.v. copyrights.

• Periode waarin de actie loopt

 >  Bij een actie: geef de periode aan waarin de actie loopt

 >  Bij een bundel van acties: geef aan wanneer algemeen gestart werd met het nemen van 

initiatieven voor die bewuste categorie maatregelen en tot wanneer deze zullen doorlopen.

 Pas dit telkens aan wanneer je later een nieuwe actie toevoegt.

• Locatie: vul de geografische locatie(s) van de maatregel in.

• Effectiviteit: geef de resultaten, impact en tevredenheid over de voorbije acties weer (met datum van invoer)

• Media: foto’s (min. 1 - max. 7), videofragmenten (max. 3, optioneel) en geluidsfragmenten (max. 3, optioneel).

 Noteer de copyrights in het vak ‘beschrijving van het element’.

• Documenten: pdf’s met uitgebreide info over de actie(s)

• Linken naar externe media: vb. youtube, flickr ... (max. 5, optioneel)

• Website: mogelijkheid om een website op te geven waar meer informatie over de maatregel(en) te vinden is.

Geef je

uitgebreide info

 mee via pdf.
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Stap 2: invoeren van de gegevens

Login aanvragen

Vraag een persoonlijke login aan via de website www.immaterieelerfgoed.be/deel-je-acties. 

1. Ga naar www.immaterieelerfgoed.be. Klik in de linkerbovenhoek op ‘Deel je acties’.

2. Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘ok’.

3. Je ontvangt een e-mail met een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord.

4. Ga naar de databank via http://collectiveaccess.immaterieelerfgoed.be en vul de gebruikersnaam en

 het paswoord in.

5. Welkom in de databank.

Je krijgt één login per organisatie of immaterieel erfgoedelement. Hou deze gegevens goed bij!

Enkel met deze login kun je later aan de gegevens die je invoert om zaken toe te voegen of te wijzigen. 

Werk je met meerderen aan hetzelfde? Gebruik dan steeds dezelfde login.

Invoeren

De databank is opgebouwd rond 4 grote onderdelen:

• Organisatie/persoon WIE op www.immaterieelerfgoed.be

• Element ICE WAT op www.immaterieelerfgoed.be

• Erfgoedgemeenschap niet zichtbaar op de website

• Borgingsmaatregel HOE op www.immaterieelerfgoed.be

Het invoeren van gegevens doe je vanuit ‘Nieuw’ in de hoofdmenubalk in de rechter-

bovenhoek. Van daaruit maak je voor alle onderdelen pagina’s aan voor jouw invoer. 

Onder elk onderdeel voer je telkens de specifieke informatie over dat onderdeel in 

(zie p. 3). Eens een pagina aangemaakt, vind je deze later terug via ‘Vind’ in het hoofd-

menu.

Elke pagina heeft verschillende subpagina’s. Het menu in de linkerkolom begeleidt je 

langs de verschillende subpagina’s.

Bewaar steeds je invoer!

 

Link je pagina’s!

Maak duidelijk dat de verschillende pagina’s die je aanmaakt één geheel vormen door ze aan elkaar te 

linken! De linken zorgen ervoor dat iemand op de website kan doorklikken naar al je ingevoerde info. 

De linken leg je bij elke nieuwe pagina via ‘relaties’ in het menu in de linkerkolom.

Wanneer verschijnt je bijdrage op de website?

E Heb je de algemene informatie over jouw element immaterieel erfgoed ingevuld en voldoet dit aan de definitie van 

immaterieel cultureel erfgoed?

E Heb je in de databank aangetoond welke maatregelen je onderneemt, reeds ondernam, of plant te ondernemen om 

de traditie of praktijk levend te houden (= borgingsmaatregelen)? 

E Heb je aangetoond wie de contactpersoon of –organisaties (=organisatie(s) en personen) is en dat er een gemeenschap 

bestaat die bij dit erfgoed betrokken is en dit in consensus als hun erfgoed ziet (= erfgoedgemeenschap(pen))? 

E Heb je in de databank aangeduid dat je invoer ‘voltooid’ is?

 Dit doe je op iedere aangemaakte pagina via het submenu: onder ‘beheer’ – veld ‘status’

We doen nog een laatste check op spelling en laten je bijdrage vervolgens verschijnen op  de website.

Lees er zeker ook de wettelijke bepalingen op na voor je hiervoor intekent: 

http://www.immaterieelerfgoed.be/wettelijke-bepalingen

Praktische tips

voor de invoer vind

je in Bijlage 1.
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• URL databank http://collectiveaccess.immaterieelerfgoed.be

• Pagina aanmaken: ‘Nieuw’

 Voer je gegevens in via ‘Nieuw’ in de hoofdmenubalk in 

de rechterbovenhoek. 

 Maak voor elk onderdeel een nieuwe pagina aan en voer 

er telkens de informatie over dat specifiek onderdeel in.

• Overloop alle onderdelen en velden en vul zoveel mogelijk velden in. Je bent niet verplicht om overal iets in te vullen. 

Mogelijks zijn niet alle velden bij jouw invoer van toepassing.

• Menu in de linkerkolom 

 Navigeer doorheen de subpagina’s via het menu in de

 linkerkolom. 

 Het veld ‘beheer’ laat je links liggen.

• Relaties

 Link je aangemaakte pagina’s via ‘relaties’ in de

 linkerkolom.

 De linken zorgen ervoor dat alles wat je invoert

 met elkaar verbonden is op de website.

• Wat waar invoeren?

 Plaats je cursor op de namen van de velden voor meer 

uitleg over de gevraagde gegevens of volg de handlei-

ding (p. 3).

Bijlage 1 – Tips bij invoer

D

D

D

D
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• Bewaar je gegevens!

 … door na een bewerking op een pagina de ‘bewaar’-knop 

aan te klikken.

• Meerdere gegevens invoeren 

 Vaak kun je meerdere gegevens of documenten invoeren 

voor een veld. Klik voor extra gegevens ‘voeg ... toe’ aan 

en volg dezelfde werkwijze.

• Ingebouwde zoekfuncties

 Verschillende velden hebben een ingebouwde automati-

sche zoekfunctie. De zoekfunctie wordt geactiveerd van 

zodra je drie tekens in het veld typt.

• Websites & externe media

 Deze noteer je zo:

• Data

 Data voer je zo in:

 Let op: ook de spaties en tekens maken deel uit van de 

correcte schrijfwijze

 TIP: als een element jaarlijks op dezelfde dag plaats-

vindt (vb. 1ste zaterdag van mei), vul hier dan de eerst-

volgende in en vermeld dit ook in de beschrijving van 

het element.

• Periodes

 Periodes voer je zo in: 

 Let op: ook de spaties en tekens maken deel uit van de 

correcte schrijfwijze

• Na de invoer

 Je ingevoerde gegevens vind je terug via ‘vind’ in de 

hoofmenubalk. Je kan je invoer steeds wijzigen. 

TIP!	 Hou het nummer van je invoer telkens bij!

 Door ‘*’ als zoekfunctie op te geven, krijg je

 een overzicht van alle ingevoerde data.

Voorbeelden:

http://www.immaterieelerfgoed.be

http://www.youtube.com/watch?v=P6_a2o8-

GZM&feature=plcp

Mogelijkheden:

- maand en jaar: juni 2010 of 6/2012

- specifieke datum: 14 juni 2012 of 14/6/2012 of 

14/6/12

- datum + tijdstip: 14 juni 2012 om 14:00 of 14 juni 

2012 @ 14:00 of 14 juni 2012 om 14:00 tot 18:00

- periodes: 14 juni tot 18 juni 2012 ;14 juni 2012 tot 

18 juni 2014; 14 juni 14:00 tot 18 juni 2012 om 14:00 

of 2012 - 2018

- eeuw, decennia …: 19de eeuw; 20ste eeuw; 1990’s

- onzekere datum: circa 14 juni 2012; circa juni 2008; 

circa 15de eeuw

- onbepaald: ???? - 2040 of 2009 - ???? of 23/6/???? Of  

6/????

Mogelijkheden:

- 14 juni tot 18 juni 2012

- 14 juni 2012 tot 18 juni 2014

- 14 juni 2012 – 18 juni 2012

- 14 juni 2012 om 14:00 tot 18 juni

- 2012 om 14:00

- 2012 – 2018

- Onzekere datum: circa 14 juni 2012

 circa juni 2008 of circa 15de eeuw

- Onbepaald: ???? - 2040; 2009 - ????; 23/6/????; 6/????

D

D

D

D

D

D

D
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Bijlage 2 – Borgen?

1. Wat?

Onder borgen verstaan we ‘het verzekeren van de leefbaarheid van immaterieel cultureel erfgoed’. Dit wil eigenlijk zo-

veel zeggen als ‘met de gemeenschap die dit erfgoed belangrijk genoeg vindt om door te geven aan volgende generaties, 

ervoor te zorgen dat het immaterieel cultureel erfgoed een actief onderdeel van het leven van vandaag blijft, dat het 

blijft evolueren en doorgegeven wordt aan die volgende generaties.’

Om het erfgoed te ‘borgen’ kun je als gemeenschap verschillende soorten maatregelen nemen en acties opzetten. De 

initiatieven die je neemt om dit erfgoed te laten evolueren en door te geven aan volgende generaties, noemen we de 

‘borgingsmaatregelen’.

> We splitsen de maatregelen op in 6 categorieën:

• Identificeren

 Identificeren houdt in dat je een immaterieel-erfgoedelement en zijn context benoemt en beschrijft, waardoor het zich 

onderscheidt van andere elementen. 

• Documentereǹ

 Immaterieel erfgoed in zijn huidige staat en diversiteit beschrijven en/of audiovisueel vastleggen en documentatie 

verzamelen die ermee verband houdt.

• Onderzoek

 Onderzoek m.b.t. immaterieel cultureel erfgoed heeft als voornaamste doelstellingen een element of een groep van 

elementen beter te begrijpen en dit vanuit een exploratie van de vormen, sociale, culturele en economische functies, 

toepassingen, overdrachtswijzen, artistieke en esthetische functies, geschiedenis en de dynamiek van creatie en re-

creatie.

• Communiceren en/of sensibiliseren:

 De promotie, sensibilisering over en ontsluiting van immaterieel erfgoed, met speciale vermelding van educatieve ini-

tiatieven die vooral een eerste kennismaking met een element of thema voor ogen houden.

• Overdragen

 Overdracht of transmissie van ICE vindt plaats wanneer beoefenaars en dragers van tradities hun praktijken, skills, 

kennis en ideeën doorgeven aan anderen. Meestal gebeurt de overdracht naar jongere mensen, via formele of niet-

formele leervormen. 

• Herlanceren

 Het herlanceren van immaterieel cultureel erfgoed betekent het ondersteunen en versterken van ICE-praktijken die 

ernstig bedreigd zijn. Voorwaarde is dat het ICE nog een minimale vitaliteit vertoont binnen de groep of gemeenschap. 

Het heropwekken van ‘uitgestorven’ elementen valt echter buiten het terrein van de UNESCO-Conventie voor het bor-

gen van immaterieel cultureel erfgoed.

2. Welke initiatieven horen onder welke categorie thuis?

Het is op het eerste zicht misschien niet evident om je initiatieven onder een bepaalde categorie te plaatsen. Welke 

initiatieven horen onder welke categorie thuis? Sommige van je initiatieven horen naar jouw gevoel misschien onder 

meerdere thuis?

Op de website www.immaterieelerfgoed.be vind je vele voorbeelden van initiatieven en waar andere gemeenschappen 

deze onder categoriseren. Daarnaast biedt het artikel ‘Borgen-Wat en Hoe. Werk maken van immaterieel cultureel erf-

goed’ een verhelderende blik op de soorten borgingsmaatregelen, gestoffeerd met voorbeelden uit de praktijk.

TIP!	 Als je initiatief naar jouw gevoel onder meerdere categorieën valt, plaats het dan onder de categorie 

waar het het best bij aansluit.

Leestip  

Neyrinck J., ‘Borgen – Wat en Hoe. Werk maken van immaterieel cultureel erfgoed’, 

FARO-tijdschrift over cultureel erfgoed, 5 (2012) 3. 

Het artikel is te vinden op www.immaterieelerfgoed.be/themas/borgen-wat-is-dat
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Bijlage 3 – Woordenlijst

r (Waar)Borgen: het verzekeren van de leefbaarheid van immaterieel cultureel erfgoed, namelijk ervoor zorgen dat 

immaterieel cultureel erfgoed een actief onderdeel van het leven van vandaag blijft, dat het wordt doorgegeven aan 

volgende generaties en evolueert.1

r Borgingsmaatregel: een initiatief dat de borging van een element immaterieel cultureel erfgoed ondersteunt.

r Borgingsprogramma: een borgingsprogramma heeft een bovenlokale inzet en ontwikkelt in samenwerking met meer-

dere elementen of organisaties overkoepelende borgingsinitiatieven. Aan een borgingsprogramma kunnen meerdere 

borgingsmaatregelen worden gekoppeld. Een programma overkoepelt of groepeert die verschillende maatregelen.

r Domein: Immaterieel cultureel erfgoed manifesteert zich in verschillende domeinen (cfr. Unesco-conventie 2003). 

• orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als vehikel van ICE

• podiumkunsten of voorstellingen

• sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

• kennis en praktijken over de natuur en het universum

• ambachtelijke vaardigheden

 Uiteraard is dit slechts een aanduiding en kan immaterieel cultureel erfgoed ook buiten deze categorieën vallen.2`

r Element (immaterieel cultureel erfgoed): een element is een gewoonte, gebruik, kennis of praktijk die een gemeen-

schap of groep overgeërfd heeft gekregen of die historisch ingebed is, en die de gemeenschap of groep in consensus 

voldoende belangrijk vindt om door te geven aan toekomstige generaties. (zie ook ‘immaterieel cultureel erfgoed’)3

r Erfgoedgemeenschap: een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten 

aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel erfgoed of aspecten ervan door publieke 

actie wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties.4 Immaterieel cultureel erfgoed kan pas worden be-

noemd als erfgoed wanneer het zo beschouwd wordt door de gemeenschappen die het voortbrengen, onderhouden 

en doorgeven. Zij bepalen uiteindelijk welke elementen deel uitmaken van hun cultureel erfgoed. Zonder erkenning 

kan niemand anders bepalen of een praktijk hun erfgoed is of niet.5

r Immaterieel cultureel erfgoed (ICE): immaterieel cultureel erfgoed is niet-tastbaar. Het zijn de gewoontes, gebruiken, 

kennis en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft gekregen of die historisch ingebed zijn, en die 

de gemeenschap of groep in consensus voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties. We 

denken dan aan o.a. orale tradities, opvoeringen of ‘podium’kunsten, sociale gebruiken, rituelen, festiviteiten, ken-

nis en praktijken in verband met de natuur en het universum, vaardigheden en traditionele ambachten. Immaterieel 

erfgoed is dynamisch; door evolutie in de tijd en door interactie met de omgeving krijgt het nieuwe betekenissen en 

verandert het gebruik of de functie.6

1 Immaterieel Cultureel Erfgoed, Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Wat is immaterieel cultureel erfgoed, p. 8

2 Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota, Vlaams minister van cultuur Joke  Schauvliege, dec. 2010, p. 9

3 Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota, Vlaams minister van cultuur Joke  Schauvliege, dec. 2010, p. 9

4 Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota, Vlaams minister van cultuur Joke  Schauvliege, dec. 2010, p. 8

5 UNESCO, Immaterieel cultureel erfgoed, ‘Wat is immaterieel cultureel erfgoed’, p. 4

6 Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota, Vlaams minister van cultuur Joke  Schauvliege, dec. 2010, p. 9 


