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Eind 2018 stonden er in totaal 148 tradities in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland,
een toename van 16 ten opzichte van 2017 (132). De meeste bevinden zich binnen de
domeinen Sociale Praktijken (107) en Traditionele Ambachten (38).

Bovenstaande grafiek toont het aantal tradities op de Nationale Inventaris immaterieel
erfgoed aan het eind van 2018, onderverdeeld in 5 categorieën.

Meeste tradities in domeinen Sociale Praktijken en Traditionele
Ambachten
Op 31 december 2018 waren er 148 uitingen van immaterieel erfgoed bijgeschreven in de
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Net als in 2017 een toename van 16 ten
opzichte vanhet jaar daarvoor. De meeste van bijschrijvingen zijn gerangschikt binnen de
domeinen Sociale praktijken (107) en Traditionele Ambachten (38) .
De bijschrijvingen van 2018 betroffen: 1 Aprilviering Brielle, Fierljeppen, Grondelvaart
Giethoorn, Houtdorp Rijssen, Midwinterhoornbouwen, Oprechte Dalfser Moptraditie,
Pinksterrijden, Schuttersbogenroute Didam, Shanties zingen, Sint Piterfeest in Grou,
Snertkoken, Strontweek, Weervisserij, Voorschotense Paardendagen, Sallandse
Bottermarkt en Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen.
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Molenaarsambacht op internationale UNESCO-lijst,
Op 7 december 2017 besloot het Intergouvernementeel Comité vanUNESCO het
Ambacht van Molenaar te plaatsen op de internationale Representatieve Lijst van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Het belangrijkste adviesorgaan van
UNESCO, de Evaluation Body, beoordeelde de voordracht als een “exemplary file”. Het
Ambacht van Molenaar is vooralsnog de enige plaatsing in het Register van Inspirerende
Voorbeelden van Borging, binnen de Nederlandse netwerkstructuur.

KIEN belast met samenstelling nationale lijst
Sinds het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland -inclusief Caribisch Nederland- , Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten) in 2012 het ‘2003 UNESCO Verdrag ter Bescherming van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed’ ondertekende, werkt het Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland (KIEN, onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum) aan de
implementatie van dit Verdrag in Nederland. In 2018 zal een overzicht beschikbaar komen
van de inventarissen in het Caribisch gebied. De tradities die zijn opgenomen op deze lijst
kunnen via de website van het Netwerk Immaterieel Erfgoed worden ingezien.

Bronnen:
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN),
www.immaterieelerfgoed.nl
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Verantwoording:
Sommige tradities worden onder meerdere domeinen gerangschikt. Hierdoor
is de optelling van het aantal tradities per domein hoger dan het totaal aantal
bijschrijvingen. Voor een opsomming van alle tradities op de Nationale Inventaris:
zie de website www.immaterieelerfgoed.nl.
Sinds 2017 maakt het Kenniscentrum het immaterieel erfgoed niet alleen
zichtbaar door middel van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland maar
ook via een Netwerk. Gemeenschappen, groepen en individuen kunnen op een
laagdrempelige manier, wanneer zij een erfgoedzorgplan hebben opgesteld
gericht op borging / voortzetting van hun immaterieel erfgoed, via de website
www.immaterieelerfgoed.nl hun erfgoed aanmelden, .Naast de Inventaris waren
er op 31 december 2018 113 uitingen van immaterieel erfgoed onderdeel van het
Netwerk Immaterieel Erfgoed, die (nog) niet in de Inventaris zijn bijgeschreven,
een toename van negentien ten opzichte van 31 december 2017 (94). In het
Netwerk en in de Inventaris zijn per 31 december 2018 bij elkaar dus 261 uitingen
van immaterieel erfgoed in Nederland opgenomen.
Sinds 2017 is de naam ‘Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed in Nederland’ veranderd in ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland’.
Op 7 december 2017 heeft het Intergouvernementeel Comité vanUNESCO
besloten het Ambacht van Molenaar te plaatsen op de internationale
Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de
Mensheid. Deze eerste voordracht vanuit het Koninkrijk der Nederlanden werd
samengesteld door een werkgroep waarin de molenaarsgilden, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed én het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
zitting hadden. De begeleiding was in handen van het Kenniscentrum. Het
belangrijkste adviesorgaan van UNESCO, de Evaluation Body, beoordeelde deze
voordracht als een “exemplary file”. Het Ambacht van Molenaar is tevens de enige
plaatsing in het Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging, binnen de
Nederlandse netwerkstructuur.
Lees hier meer over het onderwerp Immaterieel erfgoed.

