
P a g i n a  | 1 

 

Saudade 

Safeguarding Immaterieel Cultureel Erfgoed: een casestudy naar de Fado 

Een onderzoek in Portugal voor een bachelorscriptie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:    Faye Lenette van ‟t Hull 

e-mail:   faye.vt.hull@gmail.com 

Studentennummer: 609518 

Opleiding:   Bachelor Cultureel Erfgoed 

Instelling:   Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Reinwardt Academie 

Collegejaar:  2011-2012 

Inleverdatum:  5 juni 2012, Amsterdam 

Begeleider:   Ruben Smit 

 



P a g i n a  | 2 

 

Voorwoord 

Dit onderzoek heb ik uitgevoerd voor mijn afstudeerproject, de kroon op mijn vierjarige studie Cultureel Erfgoed aan de 

Reinwardt Academie. Ik heb grote interesse voor de diversiteit van cultureel erfgoed. In de afgelopen jaren heb ik me 

veel beziggehouden met materieel erfgoed en met dit onderzoek heb ik een voor mij nieuw terrein betreden: 

immaterieel cultureel erfgoed. Daarom wil ik een aantal mensen bedanken, zonder wie ik geen grip had gekregen op 

dit ontastbare onderwerp. 
 

Mijn dankwoord wil ik als eerste richten op mijn begeleider, Ruben Smit. Dankzij zijn tips, ideeën en professionele visie 

zou dit project niet op deze wijze vorm hebben gekregen. Onze samenwerking verliep uitstekend, ik had me geen 

betere begeleider kunnen wensen, Ruben bedankt! 
 

Daarnaast wil ik een aantal Nederlandse deskundigen bedanken. Ten eerste Hester Dibbits, voor ons gesprek over 

Immaterieel Cultureel Erfgoed waaraan ik een duidelijke mening over de sagefuarding hiervan heb overgehouden. 

Daarnaast ben ik haar heel erg dankbaar voor het aanleveren van relevantie literatuur en de moeite die zij gedaan heeft 

om mijn vragen aan Cécile Duvelle te stellen tijdens mijn afwezigheid. Jette Janssen wil ik bedanken voor haar 

medewerking aan het interview, het was erg leerzaam om een gesprek te hebben met een consulent volkscultuur en 

Immaterieel Cultureel Erfgoed. Tot slot wil ik Albert van der Zeijden danken voor zijn uitgebreide toelichting op de 

huidige situatie in Nederland van immaterieel cultureel erfgoed. Zonder zijn concrete vragen was deze scriptie minder 

relevant geweest. 
 

Voorts wil ik de Portugese deskundigen bedanken. Ten eerste Maria Miguel Cardoso. Zonder haar was het veel 

moeilijker geweest om de contacten te leggen met de Portugese experts op het gebied van immaterieel cultureel 

erfgoed. Ik ben haar erg dankbaar voor haar antropologische visie op het project en het slechten van de taalbarrière. 

Ten tweede wil ik Paulo Ferreira Da Costa bedanken voor het geven van een open interview en de vele documenten 

betreffende mijn onderwerp. Ondanks zijn drukke werkschema heeft hij mij alle tijd gegund om al mijn vragen te stellen. 

Zijn aandeel in het resultaat van dit onderzoek is groot. Ook Sofia Bicho wil ik bedanken voor haar tijd tijdens het 

interview in het Fado Museum. Haar uitleg wat betreft de activiteiten rond de safeguarding van de fado was erg 

verhelderend.  
 

Ik wil mijn Portugese vrienden Paulo en Maria bedanken voor het openstellen van hun huis, zodat ik mijn onderzoek in 

Portugal kon uitvoeren. En mijn klasgenootje, Manon Nout, met wie ik samen een aantal interviews heb afgenomen. 

Onze gesprekken over onze scripties hebben mij veel geholpen. Dank ook aan Eric Karreman, door wie mijn Engels is 

verbeterd. 
 

Tot slot mijn ouders. Ik wil ze bedanken voor alle steun gedurende de vier jaren Reinwardt Academie. Mijn vader voor 

zijn kritische kijk, door middel van zijn grafische kennis, op de vormgeving van mijn verslagen en mijn moeder samen 

met mijn oom voor hun talent op het gebied van spelling en grammatica, zonder wie deze scriptie Algemeen Beschaafd 

Amsterdams was geweest in plaats van Algemeen Beschaafd Nederlands. Dank jullie wel!  
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Summary 

The central subject in this graduation project is the organization of the safeguarding of Intangible Cultural Heritage. 

Since the UNESCO Convention of 2003 on the Protection of the Intangible Cultural Heritage, a great change took place 

in the overall heritage area. In the spring of this year, the Netherlands have ratified this Convention and is on the verge 

of setting up a national inventory, to develop methods to safeguard the heritage, to find out what role museums can 

play in this process and to find out what the best way is to involve the communities. For advice, examples and 

inspiration, I went to Portugal to experience how they deal there with these particular aspects. Portugal has ratified the 

Convention in 2008 and is a few steps ahead, in comparison to the Netherlands. The intention of my research is to a 

concrete case study of the fado. This practice-oriented research shows that the safeguarding of ICE is a complex activity 

which needs a good and solid structure. 

 

This paper does not aim to the struggles of ratifying the Convention and whether this heritage with its dynamic 

character can be protected. It doesn‟t deal with questions like: is important to safeguard the Intangible Cultural 

Heritage? How can people experience Intangible Cultural Heritage as authentic and is it a good idea to involve the 

government (politics) in this process? 

 

I have studied two subjects specifically: the UNESCO Convention and those organizations in the Netherlands that are 

currently engaged in the safeguarding of ICE. Furthermore I‟ll conduct oral interviews for this qualitative research, 

aiming for the intended, ideal result: concrete answers that will hopefully prove to be useful for the Dutch institutions. 

 

I will do research on four levels in the fado case study, to get different perspectives on the safeguarding proces. The 

overarching management layer, the practical working level, the heritage community and the vision of an anthropologist. 

 

My main research targets of studying Portuguese Safeguard structuring of the ICE, are: I want to know how this came 

about, what they took into account, what choices they have made, which organizations are taking part and specifically: 

what can be learned and how can this information be used by the the National UNESCO Commission, The Dutch Centre 

for Folk Culture and Heritage and Intangible Heritage and the Gelders Heritage The sub-questions are: What are the 

most positive changes in response to the UNESCO Convention? What are the most negative changes in response to the 

UNESCO Convention? How did Portugal organize its national inventory? How to involve Portugal in its community? 

What is the role of museums in the safeguarding of ICE? How did Portugal exactly shape the program for the 

safeguarding of fado? 
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Samenvatting 

In dit eindexamenproject staat de organisatie van de safeguarding van Immaterieel Cultureel Erfgoed (hierna te noemen 

ICE) centraal. Sinds de UNESCO Conventie van 2003 betreffende de bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 

heeft er een grote verandering plaatsgevonden in deze erfgoed area. In de lente van dit jaar heeft Nederland deze 

Conventie geratificeerd en staat op het punt om een nationale inventarisaris op te zetten, methodieken te ontwikkelen 

voor de safeguarding van het erfgoed, te bekijken welke rol musea in dit proces spelen en hoe men daar de 

erfgoedgemeenschap het beste bij kan betrekken. Voor tips, voorbeelden en inspiratie ging ik naar Portugal en keek 

hoe men daar met deze aspecten omgaat. Portugal heeft de Conventie in 2008 al geratificeerd en men is een aantal 

stappen voor op de situatie in Nederland. Door middel van de casestudy fado is dit onderzoek concreet gemaakt. Dit 

praktijk gerichte onderzoek wijst uit dat de safeguarding van ICE een complexe bezigheid is waarbij een goede structuur 

nodig is. 

 

Deze scriptie gaat niet in op de worstelingen over het wel of niet ratificeren van de Conventie en of erfgoed met zijn 

dynamische karakter wel beschermd kán worden. Of waarom het belangrijk is om het Immaterieel Cultureel Erfgoed te 

waarborgen en wanneer mensen ICE als authentiek beleven. Ook de discussie of het een goed idee is om de overheid 

(de politiek) een rol te laten spelen in dit proces, valt buiten dit onderzoek. 

 

Ik heb literatuuronderzoek gedaan naar twee onderwerpen: de UNESCO Conventie en welke Nederlandse instellingen 

zich op dit moment bezig houden met de safeguarding van ICE en hoe. Vervolgens ging ik via mondelinge interviews 

afenemen voor dit kwalitatieve onderzoek met als beoogd resultaat: concrete bruikbare antwoorden voor de 

Nederlandse instellingen. 

 

Ik ging tijdens mijn casestudy fado op vijf niveaus onderzoek doen, zodat ik verschillende invalshoeken van het 

safeguarding proces verkreeg: de overkoepelende managementlaag, het praktische werkniveau, de 

erfgoedgemeenschap, de directrice van de UNESCO Conventie en de visie van een antropologe. 

 

Mijn probleemstelling is: ik bestudeer de Portugese safeguard structurering van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 

omdat ik wil weten hoe men dit daar heeft vormgegeven, waarmee men rekening heeft gehouden, welke keuzes men 

heeft gemaakt en welke organisaties daarbij komen kijken, opdat de Nationale UNESCO Commissie, Het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en Gelders Erfgoed van deze informatie kunnen leren en gebruik 

maken. De deelvragen die daarbij horen zijn: Wat zijn de meest positieve veranderingen naar aanleiding van de 

UNESCO Conventie? Wat zijn de meest negatieve veranderingen naar aanleiding van de UNESCO Conventie? Hoe 

heeft Portugal zijn nationale inventaris georganiseerd? Hoe betrekt Portugal zijn erfgoedgemeenschap? Wat is de rol 

van musea bij de safeguarding van ICE? Hoe heeft Portugal het safeguard programma voor de fado vorm gegeven? 
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Inleiding 

In dit eindexamenproject staat het Immaterieel Cultureel Erfgoed (hierna te noemen ICE) centraal. Voorheen werd er 

niet zo bewust nagedacht over de overdracht van tradities, hoe dit kan worden ondersteund en hoe ICE in kaart kan 

worden gebracht. Daar is sinds het begin van de nieuwe UNESCO Conventie betreffende de bescherming van het 

Immaterieel Cultureel Erfgoed in 2006 verandering in gekomen. Er is voor dit erfgoed een nieuw tijdperk aangebroken. 

Veel landen, waaronder Portugal, hadden deze Conventie al een paar jaar terug geratificeerd, maar sinds de lente van 

2012 heeft ook het ICE in Nederland wettelijke ondersteuning. Dit onderzoek wijst uit dat de safeguarding van ICE een 

complexe bezigheid is die een goede structuur nodig heeft. Daarnaast blijkt dat de UNESCO Conventie ervoor zorgt dat 

tradities, ambachten en andere gebruiken toenemend op academisch niveau worden bestudeerd en de kans bestaat op 

nieuwe bevindingen. 

Onderwerp & Aanleiding 
Deze scriptie gaat over de organisatie van de safeguarding van ICE, wie en wat daarbij komt kijken en hoe zich dat in de 

praktijk ontplooit. De aanleiding tot dit project is de grote verandering die heeft plaats gevonden op het ICE gebied. Dit 

is een relevant onderzoek voor Nederland, omdat zij aan het begin van het safeguard proces van ICE staat. Voor de 

safeguarding van ICE moeten ten eerste geschikte instellingen worden aangewezen die zich in dit onderwerp gaan 

verdiepen en het naar buiten brengen. Daarnaast moet er een nationale inventaris van het ICE worden opgemaakt en 

activiteiten worden bedacht om de gemeenschap erbij te betrekken. De kennis in Nederland is, in tegenstelling tot de 

landen die enige tijd geleden de Conventie al hebben geratificeerd, nog beperkt. Dit had tot gevolg dat de Nationale 

UNESCO Commissie opperde om in een van die landen een kijkje te gaan nemen op dit gebied. Mijn keuze viel op 

Portugal, daar men daar de Conventie in 2008 al had geratificeerd en ik daar al contacten had die zich met ICE 

bezighouden. Na wat vooronderzoek heb ik besloten in gesprek te gaan met Nederlandse instellingen die, in opdracht 

van de Nederlandse overheid, de taken van de UNESCO Conventie op zich hebben genomen, zodat ik zo goed 

mogelijk hun vragen kan meenemen. Dat zij deze kans met beide handen vastgrepen, was een teken dat ik een trend 

en tevens een stukje (redelijk) ongerept terrein van de erfgoedwereld te pakken had. Mijn doel is met de resultaten uit 

Portugal een bijdrage te leveren aan de kennis in Nederland op het gebied van het opzetten van een nationale 

inventaris, wat de gevolgen en veranderingen kunnen zijn van de UNESCO Conventie (zowel positief als negatief), hoe 

erfgoedgemeenschappen bij de safeguarding van hun ICE betrokken kunnen worden en welke rol musea daarbij 

kunnen spelen. 

 

Ik zal de resultaten van dit onderzoek verwerken in een artikel voor de Nederlandse UNESCO Commissie. Dit artikel 

wordt op hun website geplaatst. 
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Probleemstelling 
Ik bestudeer de Portugese safeguard structurering van het ICE, omdat ik wil weten hoe zij dit hebben vormgegeven, 

waar ze rekening mee hebben gehouden, welke keuzes zij hebben gemaakt en welke organisaties daarbij komen kijken, 

opdat de Nationale UNESCO Commissie, Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en 

Gelders Erfgoed van deze informatie kunnen leren en er gebruik van kunnen maken. 

Deelvragen 
De antwoorden op de deelvragen behandelen samen de probleemstelling. Ik ga op zoek naar de antwoorden op de 

volgende deelvragen:  

  Wat zijn de meest positieve veranderingen naar aanleiding van de UNESCO Conventie? 

Toelichting:   Zal een traditie na nominatie bijv. echt meer aandacht krijgen? 

  Wat zijn de meest negatieve veranderingen naar aanleiding van de UNESCO Conventie? 

Toelichting:   Zal een traditie na nominatie bijv. gaan lijden onder commercialisatie? 

  Hoe heeft men in Portugal de nationale inventaris georganiseerd? 

Toelichting:   Wie heeft er invloed op de inhoud? Werkt hun methode? 

  Hoe betrekt Portugal zijn erfgoedgemeenschappen? 

Toelichting:   Wordt de community in de praktijk betrokken zoals UNESCO dit eist of is het slechts formaliteit? 

  Wat is de rol van Portugese musea bij de safeguarding  van ICE? 

Toelichting:   Wat is de concrete taak van musea? Krijgen ze deze toegeschoven of is het eigen initiatief? 

  Hoe heeft Portugal het safeguard programma voor de fado vorm gegeven? 

Toelichting:   Welke activiteiten staan op dit programma? Zijn ze vernieuwend voor Nederlandse instellingen? 

Projectkaders  

De eerste stappen, die aan het daadwerkelijke safeguarding proces vooraf gaan, zijn uitvoerig beschreven. Ik heb dan 

ook tijdens het vooronderzoek veel literatuur en artikelen gelezen over onder andere de worstelingen over het wel of 

niet ratificeren van de Conventie en of juist immaterieel erfgoed, wat zo dynamisch is en lastig te „vangen‟ in tekst of 

beeld, wel beschermd kán worden. Daarnaast vond ik ook artikelen met uitgebreide betogen over waarom het 

belangrijk is om het ICE te waarborgen en vragen als wanneer mensen ICE als authentiek beleven en of het een goed 

danwel slecht idee is om de overheid (politiek) een rol te laten spelen in dit proces. Deze theoretische benaderingen 

heb ik doorgenomen en gedurende het gehele onderzoeksproces in mijn achterhoofd gehouden. Dit heeft gezorgd 

voor een redelijk goed beeld van de huidige situatie in Nederland rondom ICE. Dit onderzoek gaat echter niet verder in 

op deze discussies, maar richt zich op de praktische aanpak van Portugal. 
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Kort literatuuroverzicht 
Ik deed literatuuronderzoek naar twee onderwerpen: de UNESCO Conventie en welke organisaties zich op het moment 

in Nederland bezig houden met ICE. Om op de hoogte te zijn van de zaken rondom de Conventie las ik boeken, 

artikelen en kamerstukken zoals, Conventie betreffende de bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed
1
, 

Identifying and inventorying Intangible Cultural Heritage, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel 

debat, Advies National UNESCO Commissie over de Conventie betreffende de bescherming van het immaterieel 

cultureel erfgoed en een rapportage die is geschreven op basis van interviews met 33 deskundigen in opdracht van het 

ministerie van OCW: Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Daarnaast las ik ook literatuur die is geschreven door 

instellingen die zich speciaal ontfermen over ICE zoals: Volkscultuur Magazine, Levend Erfgoed (beide uitgegeven door 

het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en ICE), Immaterieel erfgoed in Nederland door Dineke Stam en het 

tijdschrift over cultureel erfgoed uitgegeven door FARO, het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed. Deze zowel 

internationale als nationale literatuur gaf een goede basiskennis van het ICE die ik kon gebruiken als fundering waarop 

ik het onderzoek verder kon bouwen. Voor details van de bronnen, verwijs ik naar de literatuurlijst. 

Methode en werkwijze 
In dit kwalitatieve onderzoek wilde ik via het afnemen van interviews achter de antwoorden op mijn vragen komen. 

Deze keuze maakte ik op basis van het verloop van het vooronderzoek van mijn scriptie. Tijdens dit proces merkte ik 

dat er nog weinig is geschreven over de concrete manier van de safeguarding van ICE. Ik vermoedde dat dit kwam 

doordat dit voorheen een onbewust proces was, maar sinds de UNESCO-Conventie is men wakker geschud en er meer 

bewust mee bezig. Voorst ontdekte ik ook al snel dat op het gebied van geschreven bronnen safeguarding van ICE nog 

in de kinderschoenen staat. Door het literatuuronderzoek kwamen er namen van deskundigen in Nederland naar 

boven, met wie ik contact opnam. Zij konden mij verder helpen bij het schetsen van een beeld van de huidige 

Nederlandse situatie omtrent ICE. 

Interview 
Veel landen en haar deskundigen zijn al druk bezig met de ontwikkeling van safeguard methodieken, waardoor er veel 

informatie in de hoofden van deze deskundigen aanwezig is. De juiste werkwijze om deze informatie tot mijn 

beschikking te krijgen, is via mondelinge interviews. Deze keuze maakte ik omdat je tijdens een gesprek flexibel kunt 

reageren en er een mogelijkheid is tot doorvragen. De vragen zijn gebaseerd op het vooronderzoek via literatuur en 

gesprekken met Nederlandse deskundigen. 

 

                                                 
1
 Zie Bijlage II Conventie betreffende de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed voor meer informatie over de Conventie 
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UNESCO Conventie safeguarding ICE (fado) 

Fig. 1. Vijf niveaus 

Ik stelde gerichte interviewvragen op voor een gedeeltelijk gestructureerd interview, 

want met het gesprek wilde ik concrete antwoorden krijgen waarmee Nederlandse 

organisaties, die bezig zijn met de safeguarding  van ICE, aan de slag kunnen. Door het 

gestructureerde interview verkleinde ik het risico dat er vragen onbehandeld bleven. Ik 

begon met algemene vragen over safeguarding  en welke organisaties daarbij komen 

kijken. Voorts versmalde ik mijn onderzoeksveld met behulp van de casestudy fado, 

zodat ik op het onderwerp in kon zoomen. Daarmee bleef het concreet en praktisch. 

Het werden individuele gesprekken, zodat ik mij goed kon richten op de deskundige. 

De interviews die ik afnam bij Portugese deskundigen verliepen in het Engels en er was 

een tolk bij aanwezig om de taalbarrière te slechten. Het zou immers zonde zijn om 

tijdens die unieke gesprekken informatie te missen. 

Vijf niveaus 
Tijdens mijn casestudy fado deed ik op vijf niveaus onderzoek, zodat ik via verschillende 

relevante invalshoeken een goed beeld van het safeguarding proces verkreeg. Ten 

eerste interviewde ik Paulo Ferreira da Costa
2
. Hij is verantwoordelijk voor de 

managementlaag (fig. 1. groene laag) van het ICE in Portugal en stuurt de organisatie 

van fado van bovenaf. Hij vervult een functie die vergelijkbaar is met wat Albert van der 

Zeijden
3
 voor het Nederlands ICE doet. Ik heb hem dan ook veel vragen gesteld die uit 

mijn gesprek met Van der Zeijden naar voren kwamen.  

 

Op het praktische werkniveau benaderde ik het Fado Museum (fig. 1. paarse laag). Men 

werkt direct met de gemeenschap samen en voert het safeguard programma van fado 

uit dat is ontwikkeld voor de nominatie van fado voor de Representatieve Lijst van 

UNESCO van het ICE van de Mensheid. Deze praktische activiteiten zijn onder andere 

relevant voor Jette Janssen
4
, Albert van der Zeijden en musea in Nederland die zich 

bezig (gaan) houden met de safeguarding van ICE. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Paulo Ferreira da Costa‟s gegevens 

3
 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Albert van der Zeijden‟s gegevens 

4
 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Jette Janssen‟s gegevens 
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Voorts interviewde ik de uitvoerende zangers zelf, de fadisten (fig. 1. blauwe laag), omdat zij het dichtst staan bij de 

fado traditie. Ik heb drie generaties fadisten weten te benaderen. Ieder uit een ander milieu. Ieder heb ik op 

verschillende gelegenheden horen zingen. Zij zijn de praktiserende erfgoedgemeenschap van de fado. De community 

zorgt voor continuïteit door de fado daadwerkelijk uit te voeren. Hun mening en visies zijn minstens zo belangrijk als de 

al genoemde deskundigen. De vragen zijn uiteraard wel aan de doelgroep aangepast, want de fadisten kijken niet op 

dezelfde manier naar de fado als de deskundigen in de managementlaag. 

 

Ook heb ik de opinie gevraagd van Cécile Duvelle
5
 over hoe Portugal de nominatie van de fado heeft gerealiseerd. 

Duvelle is de secretaris van de UNESCO Conventie betreffende de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed en 

vertegenwoordigt de grijze laag in figuur 1. 

 

Tot slot neem ik de visie van de antropologe (fig. 1. oranje), Maria Miguel Cardoso
6
, in het onderzoek mee. Zij staat 

minder in het proces van de activiteiten rondom de nominatie van fado en zal vanuit antropologisch perspectief in het 

onderzoek aanvullingen doen. Dit vind ik belangrijk, omdat het voor de deskundigen (die de uitvoerders zijn van de 

safeguarding van fado) moeilijker is om een stapje achteruit te doen en met enige afstand naar het safeguarding proces 

van fado te kunnen kijken. Dit is relevant voor de volledigheid van het onderzoek, zodat er niet alleen visies in 

voorkomen van belanghebbende deskundigen die zich inzetten voor de safeguarding van fado. 

Opbouw scriptie 
Deze scriptie gaat verder met het theoretische kader in hoofdstuk één en twee. Belangrijke begrippen worden 

toegelicht, de lezer krijgt een beeld van de huidige Nederlandse situatie aangaande ICE en ook de rol van UNESCO en 

de Conventie wordt besproken. Hoofdstuk drie leidt de instellingen en deskundigen in waarmee ik een gesprek heb 

gehad en de resultaten van dit vooronderzoek worden uiteengezet. Hoofdstuk vier doet hetzelfde, maar dan met de 

Portugese instellingen waar ik op bezoek ben geweest en daarnaast wordt de fado traditie geïntroduceerd. 

Hoofdstukken vijf, zes en zeven bespreken de bevindingen en resultaten die uit het onderzoek in Portugal komen. Tot 

slot worden in de conclusie puntsgewijs de antwoorden op de deelvragen en de probleemstelling behandeld en volgt 

mijn advies na een kritische reflectie. Doordat ik al tijdens mijn tweedejaars stage ondergedompeld ben geraakt in de 

fado traditie in Portugal heb ik mijn persoonlijke ervaringen bij sommige aspecten van dit onderzoek meegenomen. 

Deze staan in aparte blokjes samen met afbeeldingen en modellen aan de linkerzijde van de pagina. Ik raad aan eerst 

de paragraaf zelf te lezen en dan mijn persoonlijke ervaring in het aparte blokje. 

                                                 
5
 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Cécile Duvelle´s gegevens 

6
 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Maria Miguel Carso‟s gegevens 
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1. UNESCO & Immaterieel Cultureel Erfgoed 

1.1 Inleiding UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hierna te noemen UNESCO) is een van de 

gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Zij is opgericht na de Tweede Wereldoorlog onder het motto: 

„Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed‟. Naast 

het bijdragen aan wereldvrede is UNESCO actief op werkterreinen als onderwijs, wetenschap (natuur, - sociale en 

humane wetenschappen), cultuur, communicatie en informatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te 

realiseren; namelijk universele gelijkheid en de leefomstandigheden van alle mensen op de wereld te verbeteren door 

armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog.
7
 

 

Naast de wereldwijd overkoepelende organisatie van UNESCO, zelf, heeft elke deelnemende lidstaat een Nationale 

UNESCO Commissie. De Nationale Commissie in Nederland heeft verschillende hoofdtaken. Zij is de schakel tussen de 

in UNESCO verenigde wereldgemeenschap en het Nederlands professionele veld (zoals de Nederlandse overheid, de 

media, het brede publiek, organisaties op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie met de 

daarbij horende professionele deskundigen en het maatschappelijk middenveld). Dit is tweerichtingsverkeer: de 

Nationale Commissie bevordert dat de besluiten van UNESCO zo breed mogelijk ingang vinden in Nederland en het 

Nederlandse gedachtengoed is op zijn beurt opgenomen in het programma van UNESCO. Daarnaast bevordert de 

Nationale Commssie de publieke bekendheid van UNESCO in het algemeen en de activiteiten rond UNESCO in 

Nederland in het bijzonder. Tot slot adviseert ze de Nederlandse regering  over de onderwerpen van UNESCO.
8
  

1.2 UNESCO ‟s definitie van Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Doordat ik, mede via de Nationale UNESCO Commissie, aan mijn scriptieonderwerp kwam en deels voor hen dit 

onderzoek uitvoer, koos ik er voor om hun definitie van ICE te hanteren. Deze houdt het volgende in: 

„1. Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden 

als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die gemeenschappen, 

groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel cultureel 

erfgoed, overgedragen van generatie op generatie, wordt altijd herschapen door gemeenschappen en groepen als 

antwoord op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis, en geeft hen een gevoel van identiteit 

en continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit. In deze Conventie wordt 

uitsluitend rekening gehouden met het immaterieel cultureel erfgoed dat zowel compatibel is met bestaande 

internationale instrumenten voor mensenrechten als met het vereiste van wederzijds respect tussen de 

gemeenschappen, groepen en individuen, en met duurzame ontwikkeling.
9
 

                                                 
7
 Zie: < http://www.unesco.org/new/en/> 4 februari 2012 

8
 Zie < http://www.unesco.nl/over-unesco> 4 februari 2012 

9
 Zie Bijlage II Conventie betreffende de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed: Artikel 2 

http://www.unesco.org/
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1.3 UNESCO Conventie betreffende de bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
UNESCO heeft het belang van materieel erfgoed en natuurlijk erfgoed al erkend, maar hoe zit het met het 

onafhankelijke ontastbare erfgoed? Met de effecten van globalisering, het beleid gericht op uniformering en gebrek aan 

waardering of financiële middelen, groeien de gevaren voor het immateriële erfgoed. UNESCO vond het tijd voor actie: 

safeguarding en promotie van dit vluchtige erfgoed. Het is een onderdeel van ons leven en dat willen we doorgeven 

aan volgende generaties. Het is de drijfveer van culturele diversiteit zoals wordt benadrukt in de aanbeveling van 

UNESCO over de bescherming van de traditionele cultuur en folklore in 1989 en de UNESCO Universele Verklaring over 

Culturele Diversiteit in 2001. Op 17 oktober 2003 tijdens de 32
e
 zitting van UNESCO hebben de lidstaten van de 

Verenigde Naties de UNESCO Conventie over de safeguarding van ICE aangenomen en in 2006 trad zij in werking. Met 

dit verdrag vraagt UNESCO aandacht voor ICE en moedigt internationale samenwerking aan.  

 

Volgens Els Jacobs (algemeen secretaris van de Nationale UNESCO Commissie) gaat de safeguarding  van ICE om het 

levend houden in een actieve zin, niet om reproductie, onveranderd laten voor de toekomst en bevriezen in een quasi 

authentieke toestand van „vroeger‟, maar om het doorgeven van liefde, kennis en vaardigheden aan volgende 

generaties.
10

 

1.3.1 Beschrijving 
De UNESCO Conventie houdt rekening met het autonome karakter van immaterieel cultureel erfgoed ten opzichte van 

het materiële cultureel erfgoed. Het is tenslotte de oorsprong van de culturele diversiteit. Dit benadrukt onder andere 

de aanbeveling over de bescherming van traditionele cultuur en folklore van UNESCO (1989) en ook de Universele 

Verklaring over Culturele Diversiteit van UNESCO (2001). Voor cultureel en natuurlijk erfgoed bestaan al internationale 

overeenkomsten, resoluties en aanbevelingen. Dit moet doeltreffend worden aangevuld met nieuwe reglementen voor 

de immateriële tak. Deze Conventie is een tool om (met de focus op de jongere generaties) een groter besef te creëren 

van het belang van Immaterieel Cultureel Erfgoed en de safeguarding ervan. De Conventie beoogt met de bijdrage van 

de internationale gemeenschap aan de safeguarding van het ICE, mensen dichter bij elkaar brengen, waardoor 

wederzijds respect wordt bevorderd. De communities herscheppen het ICE steeds waardoor het wordt overgedragen 

en de Conventie biedt de hulpmiddelen om dit proces mogelijk te maken. Deze Conventie verwijst naar de al 

geschreven internationale instrumenten voor de economische, sociale, en culturele rechten en daarnaast naar de 

mensenrechten en politieke rechten.
11

 

 

De vier doelstellingen luiden als volgt: 

„(a) het immaterieel cultureel erfgoed beschermen;  

(b) respect verzekeren voor het immaterieel cultureel erfgoed van de betrokken gemeenschappen, groepen en 

individuen;  

                                                 
10

 Citaat van Els Jacobs, geciteerd naar Ineke Strouken, „Symposium Immaterieel Erfgoed‟: 3 
11

 Zie Bijlage II Conventie betreffende de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed: 68-69 
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(c) op lokaal, nationaal en internationaal niveau het bewustzijn verhogen van het belang van het immaterieel cultureel 

erfgoed en daarvoor wederzijdse waardering verzekeren;  

(d) voor internationale samenwerking en hulp zorgen.‟
12

 

 

De volledige inhoud van de Conventie is te vinden is in Bijlage II Conventie betreffende de bescherming van 

Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

1.3.2 Lijsten, register & fonds 
UNESCO heeft twee lijsten in het leven geroepen: 

-de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid; 

-de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed dat dringend bescherming nodig heeft. 

 

Zoals Artikel 16 van de Conventie beschrijft, moet de Representatieve Lijst zorgen voor een wereldwijd betere 

zichtbaarheid van het ICE, het bewustzijn van zijn betekenis verzekeren en daarnaast de dialoog, die culturele diversiteit 

respecteert, aanmoedigen. Erfgoed dat dringend bescherming nodig heeft, komt op de andere lijst voor gepaste 

beschermingsmaatregelen. Beide lijsten houdt UNESCO up-to-date en wordt gepubliceerd. Er is ook een register met 

door UNESCO geselecteerde programma‟s, projecten en activiteiten voor de safeguarding van het ICE. De voorstellen, 

die het beste de missie van de Conventie weergeven en in de praktijk effectieve maatregelen blijken te zijn voor de 

safeguarding van ICE, krijgen een voorbeeldfunctie en worden in dit register opgenomen. Zo kunnen ze dienen als 

inspiratiebron voor ieder die geïnteresseerd is in de bescherming van ICE. Om in aanmerking te komen voor deze lijsten 

en het register moet aan een aantal criteria worden voldaan; deze zijn te vinden op 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011. Tot slot is het Fonds voor de Bescherming van het 

Immaterieel Cultureel Erfgoed opgericht om vooral projecten te ondersteunen uit landen met een kleinere 

bestuurskracht. 

1.4 Ratificatie in Nederland 
Voordat de Conventie was geratificeerd, waren al verschillende activiteiten georganiseerd als voorbereiding op de 

operationalisering ervan. Voorbeelden hiervan zijn de vele publicaties van onder andere het VIE, Nederlands Centrum 

van Volkcultuur en Immaterieel Erfgoed (om de bewustwording van het verdrag in Nederland te vergroten), de 

verkenning van de internationale mogelijkheden, en het onderzoek dat DOCA Bureaus
13

 in 2005 heeft gedaan 

(Immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Rapportage op basis van interviews met 33 deskundigen, in opdracht van 

het ministerie van OCW, directie Cultureel Erfgoed.)
14

 

 

                                                 
12

 Zie Bijlage II Conventie betreffende de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed: Artikel 1 
13

 Bureau voor Documentatie Onderzoek Coördinatie en Advies 
14

 Muskens 2005: 1-36 
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De Nationale UNESCO Commissie adviseerde de Nederlandse regering positief over de desbetreffende UNESCO 

Conventie. Dit advies is gebaseerd op argumenten die de ratificatie ondersteunen. Eén van deze argumenten is dat het 

onverstandig zou zijn, wanneer de Nederlandse overheid en het Nederlandse erfgoedveld zich zouden buitensluiten 

van de internationale gedachtenwisselingen over de betekenis van het ICE in het cultuurbeleid. Ook is de ratificatie een 

blijk van waardering voor het erfgoed van ontwikkelingslanden en een teken dat Nederland de inspanning op het 

gebied van cultuurontwikkeling toejuicht. Het advies van Nederlandse experts over de ratificatie van de UNESCO 

Conventie luidde als volgt: „Een representatieve groep van Nederlandse experts op het gebied van ICE is warm 

voorstander van ratificatie van de Conventie ICE, zoals blijkt uit het debat van 25 juni 2008. Zij zien de Conventie ICE als 

een instrument dat de zichtbaarheid van het immateriële erfgoed, de bewustwording van de betekenis ervan en de 

bevordering van actief burgerschap en culturele dialoog, op nationaal, lokaal en internationaal niveau kan helpen 

bevorderen.‟
15

 Voor verdere argumenten verwijs ik naar het document
16

 waarin het complete advies is terug te lezen. 

 

Na dit advies heeft de Nederlandse regering in 2009 bekend gemaakt dat ze de UNESCO Conventie ICE wil ratificeren. 

Dit is in Nederland een langdurig proces. Eind november 2011 is de rijksministerraad overeengekomen om de 

Conventie te ratificeren. Vervolgens heeft de Raad van State drie maanden de tijd om een advies te geven. Daarna 

heeft de Tweede Kamer eveneens drie maanden om de Conventie goed te keuren. Dit is op 19 april als hamerstuk 

afgehandeld. Begin mei 2012 worden de officiële stukken geregistreerd bij het Secretariaat van UNESCO in Parijs en dan 

treedt na drie maanden de Conventie in werking.
17

 

1.5 Verantwoordelijkheden 
De State Parties moeten na de ratificatie een aantal verplichte stappen doorlopen om werkzaamheden rond het 

safeguarding te bevorderen en te verzekeren. Ze moeten verschillende deskundige instanties aanwijzen die de 

safeguarding van het ICE, dat aanwezig is op haar grondgebied, in goede banen moet leiden. Zij sturen en bevorderen 

de Conventie landelijk. Op nationaal niveau wordt het ICE gedefinieerd en geïnventariseerd. UNESCO eist dat de 

erfgoedgemeenschappen deelnemen aan deze fase. Daarnaast stelt men een algemeen beleid op dat gericht is op de 

implementatie van de Conventie in de maatschappij.  

 

Op wetenschappelijk, artistiek en technisch gebied moeten de State Parties onderzoeksmethoden stimuleren met de 

focus op effectieve safeguarding van het ICE en in het bijzonder het ICE dat in gevaar is. Tot slot moeten er passende 

wettelijke, financiële, administratieve en technische maatregelen worden getroffen, die gericht zijn op het aanmoedigen 

van oprichting of versterking van organisaties die op hun beurt de safeguarding van ICE bevorderen. Deze maatregelen 

verzekeren de toegankelijkheid tot het ICE, met respect voor de gebruikelijke praktijken die de toegang tot specifieke 

aspecten van dat erfgoed regelen. 

                                                 
15

 Nationale UNESCO Commissie s.a.: 3 
16

 Ibidem 
17

 Zie: <http://www.unesco.nl/nieuws-agenda/nieuws-unesco/nederland-ratificeert-unesco-conventie-immaterieel-erfgoed> 25 april 2012  
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2. Huidige situatie 

2.1 Safeguarding 
UNESCO gebruikt in de originele conventietekst het woord safeguarding. In de Nederlandse versie van de 

conventietekst wordt het woord safeguarding vertaald naar bescherming. De term bescherming geeft meer het idee dat 

men een stolp over het immateriële erfgoed heen wil zetten, wat totaal tegen de visie van UNESCO ingaat. Bij gebrek 

aan een betere vertaling wordt in veel artikelen gesproken over het waarborgen van ICE. Bijv. „Safeguarden of 

waarborgen is vooral voorwaardenscheppend: het scheppen van omstandigheden waarin het te koesteren immaterieel 

erfgoed kan gedijen.‟
18

 Maar ook deze vertaling geeft, evenmin als bescherming, de juiste werkwijze aan wat betreft de 

bedoeling van UNESCO. 

 

Jette Janssen vindt dat de term safeguarding al snel verkeerd wordt vertaald en een verkeerde indruk geeft. Alsof je het 

ICE in een kluis, safe, kan stoppen en er een bewaker, guard, voor kan plaatsen. Daarnaast is zij van mening dat de term 

vooral is gericht op het behouden van het culturele erfgoed en niet op het dynamische aspect ervan. Als tijdens 

gesprekken met de achterban de term safeguarding valt, krijgt ze dan ook de vraag of het ICE moet worden behouden 

precies zoals het is en of men er helemaal niets meer mee mag doen. De term waarborgen lijkt haar ook niet geschikt 

om het proces aan te duiden, omdat men er dan een waardeoordeel over uitspreekt en het streng en nationalistisch 

klinkt. De term borgen acht zij het beste alternatief, maar als UNESCO mensen aanstelt die de term safeguarding goed 

kunnen uitleggen en begeleiden, zal het vast goed komen. 

 

Albert van der Zeijden gebruikt het woord safeguarding, omdat hij van mening is dat er eigenlijk nog geen goede 

Nederlandse vertaling is. Niettemin moet tijdens het ratificatieproces in de officiële documenten de Nederlandse 

vertaling van safeguarding, beschermen, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vastgesteld, 

gebruikt worden. In het plan van aanpak dat het VIE schrijft in opdracht van het ministerie van OCW neemt men het 

woord beschermen over en geeft er die actieve inhoud aan die het ministerie van OCW en VIE voor ogen hebben. 

 

Veel mensen zijn nog zoekende naar een goede term om het proces te beschrijven dat het ICE met het initiatief van 

UNESCO moet ondergaan. In de publicatie Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat , waar 

o.a. H. Dibbits en A. van der Zeijden aan hebben meegewerkt, wordt het volgende geschreven over de vertaling van 

safeguarding: „Vanuit de gedachte dat het immateriële strikt genomen niet beschermd of behouden kan worden, maar 

hooguit gereproduceerd, nadat er een proces van waardering, van waarde toekenning heeft plaatsgevonden, wordt 

safeguarden ook en adequater vertaald met op de meer toekomst gerichte werkwoorden als “veiligstelling”, “koesteren”, 

“waarborgen” en “gangbaar houden”‟
19

. In deze scriptie zal de term safeguarding worden gebruikt, omdat deze wordt 

gebruikt in de originele UNESCO conventietekst.  

                                                 
18

 Dibbits 2011: 101 
19

 Dibbits 2011: 100 

Persoonlijke benadering bij paragraaf 2.1 

Tijdens een gesprek met mijn oom over de 

term safeguarding kwam hij met de vertaling 

“hoeden”. Ik ben het volledig met hem eens 

dat dit wel eens een geschikte kandidaat kan 

zijn voor de vertaling van safeguarding in de 

juiste geest van de UNESCO-Conventie. Hij 

legde dit als volgt uit: 

 „Zie het hoe een herder zijn kudde hoedt: de 

dieren zijn voor hun voortbestaan van hem 

afhankelijk (hij biedt ze grazige weiden aan, 

anders verkommeren ze en met zijn hond 

beschermt hij ze tegen gevaren, zoals wolven 

of dat ze het verkeerde pad op gaan), maar hij 

zorgt er óók voor dat het een levend, 

dynamisch geheel blijft, want onderling 

hebben ze een gezellig eigen schapenleven, 

geheel binnen de levende maatschappij 

daaromheen. En, misschien nog belangrijker: 

hij heeft hun ook nodig (voor zijn brood op de 

plank), en dat is misschien ook wel de essentie 

van (zeker het immaterieel) cultureel erfgoed: 

het verrijkt ook ons! 

Het is eigenlijk óók net als bij bedreigde 

diersoorten. Die wil men voor uitsterven 

“behoeden”, maar evenmin door ze onder een 

stolp (in dierentuinen) te plaatsen, maar ze vrij 

te willen laten leven, zoals walvissen, geheel 

onderdeel van het leven op aarde. Middelen 

zijn wetgeving (bijv. verbod op illegale jacht) 

of subtiele combinatievormen van 

bescherming en vrij eigen leven (zoals  een 

immens reservaat voor wilde dieren, toch niet 

bepaald een krappe stolp!).     

 

Het klinkt alleen wat archaïsch, “het hoeden 

van het ICE”, en er bestaat geen zelfstandig 

naamwoord bij. 

‟
1 

1
Citaat Han Wesche, mijn oom.  
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2.2 Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Cécile Duvelle

20
 beschrijft het verschil tussen materieel en immaterieel erfgoed op de volgende manier: 

‟The difference between tangible and intangible heritage is the historical gap. Tangible heritage is 

heritage that had a function or value in the past. Intangible heritage has its importance only in the 

present en because of its continuity.‟
21

 In tegenstelling tot de term safeguarding, is het Engelse 

intangible heritage prima te vertalen naar het Nederlandse immaterieel erfgoed. De deskundigen die 

werkzaam zijn in het erfgoedveld kunnen deze term goed plaatsen, maar bij de leek zal het abstract 

aanvoelen en niet meteen de juiste definitie oproepen. Dit probeert het VIE op te lossen met het 

initiatief “Jaar van Immaterieel Erfgoed”, waarover meer in paragraaf.2.3.  

De term ICE wordt tegenwoordig op cultureel en politiek gebied veel gebruikt. Naast deze term komen 

ook andere termen naar voren die te maken hebben met cultuur van het dagelijks leven of met de 

verbeelding daarvan: „volkscultuur‟, „cultuurhistorie‟, „populaire cultuur‟ en „volkskunst‟. In Immaterieel 

erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat wordt opgemerkt dat sommige van deze 

begrippen weleens als synoniemen en door elkaar heen worden gebruikt, maar de 

gebruiksgeschiedenis loopt uiteen.
22

  

 

Het VIE legt het als volgt uit: „Volkscultuur en immaterieel erfgoed hebben allebei te maken met tradities: met de 

gewoonten en gebruiken die iedereen van huis uit meekrijgt en die van generatie op generatie worden doorgegeven. 

Volkscultuur omvat alle tradities en immaterieel erfgoed is een selectie van belangrijke tradities die wij niet verloren 

willen laten gaan en dus willen beschermen.‟
23

 Zie voor visualisatie figuur 2.
24

 In het boek Dit zijn wij van Ineke Strouken 

worden 100 tradities in kaart gebracht die de Nederlanders als belangrijkste betitelen. Het volgende citaat verduidelijkt 

figuur 2: „Op deze lijst staan gebruiken met een geschiedenis, die ook op een immaterieel erfgoedlijst niet zouden 

misstaan, bijvoorbeeld Sinterklaas, Koninginnedag en de Nederlandse traditie om beschuit met muisjes te eten als er 

een kind geboren is. Maar er staan ook heel jonge gewoonten en gebruiken op die deze historische dimensie nog niet 

hebben, zoals het file rijden en het e-mails lezen. Deze gewoonten horen absoluut bij de volkscultuur, maar zijn (nog) 

geen immaterieel erfgoed.‟
25

 

 

 

 

                                                 
20

 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Cécile Duvelle‟s gegevens 
21

 Duvelle „Questions & Answers sessie, Reinwardt Academie‟ 18 maart 2012 
22

 Dibbits 2011: 19 
23

 Zie: <http://www.volkscultuur.nl/definities_24.html> 4 april 2012 
24

 Ibidem 
25

 Nederlands Centrum Volkscultuur voor Immaterieel Erfgoed 2010: 12 

Fig. 2. Verband Volkscultuur,  

Immaterieel Erfgoed en Tradities 
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Welke termen wel als juiste synoniemen kunnen worden gebruikt zijn: levend of dynamisch cultureel erfgoed. Deze 

begrippen visualiseren de betekenis beter dan immaterieel cultureel erfgoed. Ze geven goed aan dat dit erfgoed 

bewegend is en daarom een andere benadering behoeft dan materieel erfgoed. Het kan niet in een geklimatiseerde 

vitrine worden geplaatst of veilig worden opgeborgen in een depot. Het enige dat wel kan worden gearchiveerd zijn 

audio- of video-opnamens van een traditie, de instrumenten die gebruikt worden bij een ritueel, de geschreven 

recepten van een ambacht, foto‟s gemaakt tijdens een feestdag of interviews die zijn afgenomen bij een gemeenschap. 

Dit alles kun je in een database stoppen, zoals bijv. gebeurt bij het Meertens Instituut
26

 en openstellen voor toekomstige 

generaties om in te zien, te bekijken e.d. en voor wetenschappers om informatie uit te putten voor onderzoek. Iedereen 

kan ervan leren. Maar het belangrijkste aspect van dit erfgoed gaat verloren, namelijk het levende. Op deze manier 

bevriezen we het erfgoed en dat is in strijd met de essentie van de UNESCO Conventie. Zoals Ineke Strouken
27

 zegt: 

„Immaterieel erfgoed moet gedragen worden door mensen, het is levend erfgoed, dat een rol speelt in het leven van 

mensen vandaag.‟
28

 

 

Er is dan ook veel gedebatteerd over de beslissing om een Representatieve ICE-Lijst op te stellen. Men was bang dat, 

wanneer eenmaal iets op zo‟n lijst stond, het juist zou kunnen leiden tot het bevriezen of zelfs het vernietigen ervan. 

Met dit in het achterhoofd hebben de deelnemende landen toch gekozen om zo‟n lijst op te stellen, expliciet met als 

doel om een grotere bewustwording teweeg te brengen. Er wordt in Nederland dan ook een beleid uitgewerkt waar 

ruimte is voor dynamiek en waarbij de bevolking een actieve rol speelt in het, proces van schepping en herschepping. 

Zo kan immateriële cultuur mee-evolueren met de actuele samenleving en daardoor levend en relevant blijven. Cultuur 

over het algemeen is een steeds in ontwikkeling zijnd dynamisch fenomeen waar elke nieuwe generatie zijn eigen draai 

aan geeft.  

 

Om verwarring te voorkomen is er in deze scriptie gebruik gemaakt van de door UNESCO gebruikte term Immaterieel 

Cultureel Erfgoed (ICE). Dit leek mij een logische gevolgtrekking uit de sterke verwevenheid van UNESCO met dit 

onderzoek. In het Tijdschrift over cultureel erfgoed van FARO (het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed) worden 

vijf punten als de belangrijkste kenmerken van ICE genoemd, namelijk dat: het dynamisch is, het voortdurend evolueert, 

het telkens wordt toegeëigend, het de erfgoedgemeenschap is die zijn immaterieel cultureel erfgoed benoemt, en dat 

de kern van de safeguarding  het ICE in het doorgeven ligt.
29

 

 

Deze punten geven de essenties aan van ICE. De erfgoedgemeenschap heeft zelf de sleutel in handen, zij houdt het 

dynamisch door het voordurend te evalueren, toe te eigenen, te benoemen en door te geven. 

                                                 
26

 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. 
27

 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Ineke Strouken‟s gegevens 
28

 Nederlands Centrum Volkscultuur voor Immaterieel Erfgoed 2010: 12 
29

 Schauvliege 2010: 27 
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2.3 Jaar van Immaterieel Erfgoed 
Met het uitroepen van 2012 tot “Jaar van het Immaterieel Erfgoed” wil het VIE de bevolking kennis laten maken met het 

begrip ICE. Daarnaast verzoeken ze de cultuursector om door het organiseren van verschillende activiteiten, de 

bevolking actief bij het erfgoed te betrekken, zodat wij het daadwekelijk voelen en beleven en het niet blijft bij een 

louter de technische introductie van het begrip. Het gaat om tentoonstellingen, festivals, publicaties en educatieve 

programma;s, e.d. zoals het WK stamppot koken, Midwinterhoornblazen, Oud Limburgs Schuttersfeest, Holi, NK 

Maasheggen vlechten, sprookjestocht, kievitseieren zoeken, Allerzielen, wereldrecord paaseieren schilderen en nog veel 

meer leuke ondernemingen die terug zijn te vinden op de website (www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl). Door dit 

soort participerende activiteiten wordt de grootsheid van het ICE zichtbaar gemaakt. Het doel is om zoveel mogelijk 

mensen bewust te maken van het belang van ICE, want het is iets van ons allemaal. Op deze manier hoopt het VIE te 

bereiken dat wij allen bewust worden van ons eigen erfgoed en van de tradities die wij als community belangrijk achten 

om door te geven aan volgende generaties. Deze doelstelling sluit aan op die van de UNESCO Conventie.  

 

Het VIE heeft al eerder een themajaar georganiseerd. Om het ICE een gezicht te geven is 2009 uitgeroepen tot het Jaar 

van Tradities. Door middel van een enquête wilde het VIE een opstap maken naar het Jaar van Tradities en kon men de 

belangrijkste tradities anno 2008 in Nederland documenteren. Naar aanleiding van dit grootschalige onderzoek onder 

de Nederlandse bevolking is het boek Dit zijn wij van Ineke Strouken met de 100 belangrijkste tradities van Nederland 

uitgebracht. 

2.4 Definities 
Naast de voorheen, nog relatief, onbekende termen safeguarding en en ICE, zijn er meer begrippen die het toelichten 

waard zijn. In de volgende paragrafen worden erfgoedgemeenschap, invention of tradition en de “-eringen” behandeld. 

2.4.1 Erfgoedgemeenschap 
De benaming erfgoedgemeenschap is een welomschreven begrip in het Cultureel-erfgoeddecreet

30
 van 2008 en wordt 

in artikel 2,5˚ als volgt gedefinieerd: „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.‟
31

  

Wanneer zo‟n gemeenschap iets tot erfgoed benoemt, dan betekent dat, dat ze, namens ons allen, dát element wenst 

door te geven aan de volgende generaties. Het begrip is overgenomen uit de Conventie van Faro
32

 en is relevant voor 

deze scriptie omdat de erfgroepgemeenschap een groot aandeel heeft in het dragen van het ICE. Zoals in paragraaf 2.2 

wordt toegelicht, is het deze, die het ICE benoemt. 

                                                 
30

 Het Cultureel-erfgoeddecreet bevat de regels op basis waarvan de Vlaamse Gemeenschap het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen ondersteunt en subsidieert. 
31

 Decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid Artikel 2,5˚ 
32

 De Conventie van Faro is voluit: „De kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdragen van cultureel erfgoed aan de samenleving‟. Deze Conventie werd 

aangenomen in Faro, Portugal op 27 oktober 2005. 

Fig. 3. “Old” and “New” Paradigm 
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Persoonlijke benadering bij 2.4.1 

Als we nog eens kijken naar figuur 3, 

waar zien we het ICE dan terug? Waar 

moet er rekening worden gehouden met 

het ICE? Logischerwijs zouden we 

denken aan de heritage-cirkel in het 

midden, maar dit is niet correct. We 

hebben al vast gesteld dat ICE niet kan 

worden beschermd binnen de muren 

van een instituut, zoals gebeurt met het 

erfgoed in de binnenste cirkel. Zit het ICE 

dan in de society-cirkel aan de 

buitenkant? De erfgoedgemeenschap 

draagt tenslotte het ICE. Dit is naar mijn 

idee juist, maar deze theorie is niet 

compleet. Ik denk dat het ICE als een 

dwarsbalk/rode draad alle cirkels kruist 

(fig. 4.). Elk gebied van het model draagt 

bij aan de safeguarding van het ICE. ICE 

is de aura van het erfgoed, het verhaal 

achter een object wat er context aan 

geeft. De safeguarding  activiteiten 

(function-cirkel) van het ICE zijn anders 

dan bij het beschermen van het 

materiële erfgoed. Het institutionele 

kader waarin de functies zijn 

geïmplementeerd is overeenkomend 

met instituten die zich ook ontfermen 

over het materiële erfgoed. Mijn 

voorkeur gaat uit naar musea, want dan 

wordt de immateriële en materiële kant 

van erfgoed verenigd. Ze hebben 

namelijk vaak een directe band en 

versterken elkaars betekenis. 

Fig. 4. “ICE” paradigm 

De focus is in de erfgoedwereld niet altijd gericht op het belang van de gemeenschap, tijdens de “eerste museum 

revolutie” (grofweg tussen 1880 en 1920) was de stroming vanuit de kern naar de samenleving (fig. 3 “old” paradigm). 

Deze periode wordt gekenmerkt door de behoefte om de kennis op het gebied van erfgoed te professionaliseren door 

disciplines als kunstgeschiedenis, antropologie, management theorie en communicatiewetenschappen te ontwikkelen. 

De eerste vakbladen worden gepublicieerd, de eerste ethische code werd goedkeurd en de term “museologie” werd 

geboren om dit opkomende professionele perspectief mee te identificeren. De conservator had het meeste invloed op 

de activiteiten binnen het museum.
33

 Vanaf de jaren zestig tijdens de “tweede museum revolutie” verschoof de macht 

naar de community (fig. 3 “new” paradigm). Ook in de definitie opgezet door het 

International Council of Museums (hierna te noemen ICOM) wordt de 

gemeenschap centraal gezet: „Een museum is een permanente instelling, niet 

gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat 

aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, 

onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiele en 

immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van 

studie, educatie en genoegen.‟
34

 Hetgene wat de erfgoedgemeenschap 

voortbrengt safeguard het museum (op de relatie tussen gemeenschap en 

museum gaat hoofdstuk 6 verder in).  

 

Figuur 3, afkomstig uit de erfgoedtheorie, wordt als volgt verklaard: „The first 

parameter is identified here as heritage ("object of action"). Within the context of 

museums it may take the shape of collection, or musealised object. The second 

parameter, "functions", refers to the complete range of activities concerning the preservation and use of heritage 

("pattern of action"). The third parameter, "institutions", is the institutional framework in which the functions are 

implemented ("form of action"). Finally, the fourth parameter refers to society at large as the general context of 

museological thinking and acting ("purpose of action").‟
35

 Met de verschuiving van het “oude” paradigma naar het 

“nieuwe” paradigma en daarmee het begin van “new museology” (begin 1970) wordt er uitgegaan van de behoeften 

van de gemeenschap en ligt de concentratie op de sociale rol van erfgoed. In tegenstelling tot de aanpak van 

community museology vinden traditionele musea de collectie hun primaire verantwoordelijkheid en niet de 

erfgoedgemeenschap.
36

 (dit symboliseerd de rode pijl in fig. 3 die wijst vanuit het erfgoed naar de gemeenschap, “old” 

paradigm). Deze visie werkt niet in combinatie met de rol van musea in het safeguarding proces van tradities, daar moet 

de focus liggen op de gemeenschappen (dit symboliseerd de rode pijl in fig. 3 die wijst vanaf de gemeenschap naar het 

erfgoed in het midden, “new” paradigm). Nu bepaald de community hun erfgoed en niet andersom. 
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 Mensch s.a.: 3 
34

 Etische Code voor Musea 2006: 6 
35

 Mensch s.a.: 6-7 
36

 Mensch s.a.: 7 
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2.4.2 Invention of tradition 
Invention of Tradition is een fenomeen dat door Eric J. Hobsbawm in de jaren tachtig is geïntroduceerd in zijn 

gelijknamige boek. Er zijn verschillende soorten situaties waarin tradities worden “uitgevonden”. Een voorbeeld van een 

dergelijke situatie illustreert Van der Zeijden
37

 aan de hand van
:
: „de traditie van de Schotse kilt, die niet zo eeuwenoud 

is zoals in de negentiende eeuw werd gedacht maar in feite een betrekkelijk jonge uitvinding was‟. Dit voorbeeld komt 

uit het boek van Hobsbawm
38

 uit het hoofdstuk: The Highland Tradition of Scotland van Trevor-Roper.  
 

Maar ook mensen die een oude traditie willen behouden krijgen continu te maken met dit fenomeen, mensen vinden 

nieuwe tradities uit, als een uiting van hun complexe verhouding tot heden en verleden
39

. Hier is bijna niet aan te 

ontkomen, want met de tijd verandert de situatie of de omgeving waarin de traditie zich voortbeweegt en muteren 

betekenis en vorm. „Mensen willen graag iets uit het verleden behouden maar moeten dat noodgedwongen doen in de 

taal van het heden, en dat stelt nieuwe eisen aan hun oude gebruiken.‟
40

 Juist hierdoor verkrijgen tradities actuele 

dynamiek. 

 

Helaas herscherpt men ook tradities, speciaal voor het toerisme, met louter het oog op winstbejag. Dit visualiseerde 

mijn scriptiebegeleider Ruben Smit erg mooi met het volgende voorbeeld: een tourbus Amerikanen rijdt door de 

Filippijnen langs een inheems volk. De Filippijnen beginnen in hun traditionele klederdrachten een volksdans onder de 

begeleiding van het geluid dat wordt geproduceerd met oude muziekinstrumenten. De Amerikaanse toeristen vinden 

dit geweldig, maken er foto‟s van en betalen ervoor (typisch geval van; I‟ve been there, done it, seen it and bought the 

damned T-shirt) en vertrekken vervolgens. Zodra de toeristen uit het oog zijn verdwenen, kleden de “erfgoedhoeders” 

zich om en vertrekken in jeans en blouse per Vespa naar huis. Zoals in de inleiding al vermeld gaat deze scriptie niet 

verder in op de discussie of het erg is om een traditie opnieuw uit te vinden, te “her”scheppen, als waardebehoud voor 

het nageslacht, dan wel een traditie opnieuw te bedenken (te  “her”vormen), puur vanuit belang voor het economisch 

toerisme. Maar de term invention of tradition wordt wel een aantal keer genoemd in voorbeeldsituaties. 

2.4.3 De “-eringen”. 
Er zijn veel debatten gaande over de mogelijke gevolgen van de UNESCO Conventie. Hierbij komen veel begrippen 

voorbij zoals: globalisering, regionalisering, commercialisering, commodificering, canonisering, festivalisering, 

individualisering en modernisering. Sommige fenomenen kunnen een bedreiging vormen voor het ICE. In deze 

paragraaf wordt een korte inleiding gegeven van enkele “-eringen”. Deze scriptie gaat echter niet dieper in op de 

discussie erover. Voor het debat achter de termen en de uitgebreide uitleg ervan wil ik graag verwijzen naar het boek 

Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat.  

                                                 
37

 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Albert van der Zijden‟s gegevens 
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 Hobsbawm en Terence 1983: 15-41 
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Toch is het belangrijk om deze aspecten in het achterhoofd te houden tijdens het lezen van deze scriptie, omdat het 

parameters zijn die een grote rol spelen bij de UNESCO Conventie, zoals het volgende citaat toelicht:  

„Mensen ervaren dat de wereld in hoog tempo verandert en daar reageren zij op. Zo ontstaat er een interessante 

dynamiek: vanuit het idee dat overal ter wereld dezelfde producten te krijgen zijn (globalisering), groeit de 

belangstelling voor juist het regionale product (regionalisering), iets wat vervolgens wordt ingezet voor de markt 

(commercialisering), dat na aanpassingen voor de consument beter verkoopbaar wordt gemaakt (commodificering) en 

dat ten slotte op een lijst kan komen te staan van meest gewaardeerde producten (canonisering).‟
41

 

 

Wanneer ICE wordt aangepast om het bij de toerist beter verkoopbaar te maken, heeft dat onmiskenbaar een weerslag 

op het erfgoed zelf, waardoor er een discussie ontstaat over de vraag of het nog wel authentiek is. „Overheden, 

toeristische organisaties en bedrijven kunnen er belang bij hebben om de omgang met erfgoed en volkscultuur te 

stimuleren en te “vermarkten”. Wat de processen van commercialisering en commodificatie zo complex maken, zijn de 

reacties die ze uitlokken. Op het moment dat een ritueel of een bepaalde traditie als te commercieel wordt beschouwd 

zal een deel van het publiek op zoek gaan naar een minder vercommercialiseerd alternatief, want commercie heeft een 

negatieve connotatie. Dit verklaart ook waarom zoveel belang wordt gehecht aan authenticiteit, aan “waarachtigheid”. 

Commercialiteit en authenticiteit worden vaak als onverenigbaar beschouwd.‟
42

 Toch is authenticiteit ook maar een 

relatief begrip, omdat ICE dynamisch is en evolueert. „Ook traditie is een relatief begrip. Vaak wordt traditie gelijkgesteld 

aan “zoals het vroeger gebeurde” en wordt gezocht naar of gerefereerd aan de meest oorspronkelijke, de meeste echte 

of oudste vorm. Traditie gaat over het continuüm en over de processen van toe-eigening. Ook deze maken deel uit van 

het immaterieel cultureel erfgoed.‟
43

 

 

Daarnaast loopt het ICE dan kans om in te boeten op diversiteit. Dit is het logische gevolg wanneer er bijvoorbeeld een 

traditie toegankelijk moet worden gemaakt voor een zo groot mogelijk publiek. Er bestaat een kans dat de diepgang 

verdwijnt en er slechts een oppervlakkige weerspiegeling van de oorspronkelijke handeling, ambacht of ritueel, 

overblijft. Dit zijn ontwikkelingen die een averechtse uitwerking hebben op wat de UNESCO Conventie nou juist wil 

bereiken. Het is daarom erg belangrijk om hier tijdens het ontwikkelen van de safeguarding methodieken rekening mee 

te houden, want het risico is te groot dat gedane zaken geen keer nemen. 

 

Tot slot hebben we te maken met een overkoepelende factor die een grote rol speelt in alle genoemde processen: 

macht. Bijvoorbeeld in het geval van canonisering: Wie maakt de keuzes en wie bepaalt welk erfgoed safeguarding 

nodig heeft? Wat is superieur? Het element macht komt in dit onderzoek een aantal keer in beeld, onder meer bij de 

betrekking van de erfgoedgemeenschap bij het safeguarding proces. 
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documentatie 

      promotie + 

zichtbaarmaking 

      presenteren + 

museaal verzamelen 

Fig. 5. Infractructuur ICE 

    3. Culturele instellingen Nederland 

Voor het onderzoek in Nederland heb ik met deskundigen gesproken die werkzaam zijn bij instellingen die 

fungeren als competent body
44

 en die de verantwoordelijkheid dragen voor het lokale management en de 

safeguarding van het ICE in Nederland. De instellingen die deze taak op zich hebben genomen zijn onder 

anderen het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. De 

deskundigen die hebben meegewerkt aan het onderzoek in 2005, uitgevoerd door DOCA Bureaus in opdracht 

van het ministerie van OCW en directie Cultureel Erfgoed, kwamen tot de volgende aanbeveling: ´De rijksoverheid 

moet een adequate landelijk infrastructuur voor het immaterieel cultureel erfgoed blijven garanderen, waarin het 

Meertens Instituut, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur NCV en volksculturele musea zoals het 

Openluchtmuseum en het Zuiderzeemuseum centrale functies vervullen.´
45

 De UNESCO Conventie structureert het 

ICE op internationaal gebied. Op landelijk gebied zal het Meertens Instituut de documentatie over ICE als 

verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast zien zij het als hun plicht om allerlei zaken uit het domein van de cultuur 

van het dagelijks leven en het ICE te onderzoeken. Dit is overigens geen punt uit de Conventie, al vraagt men, 

volgens Van der Zeijden, wel degelijk aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Het VIE zal de taken van 

promotie en zichtbaarmaking van het ICE op zich nemen. Musea als het Nederlands Opluchtmuseum en het 

Zuiderzeemusem zullen het ICE presenteren en museaal verzamelen. Deze infrastructuur staat schematisch 

weergegeven in figuur 5. Voorts wilde ik iemand spreken over de praktische kant van de UNESCO Conventie op 

lokaal niveau. Ik kwam terecht bij Gelders Erfgoed. Zo bekeek ik drie verschillende gebieden die zich in Nederland 

momenteel bezig houden met het ICE: Het Meertens Instituut, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 

Immaterieel Erfgoed en Gelders Erfgoed. 

3.1 Het Meertens Instituut 
Ik wist dat een van de lectoren aan de Reinwardt Academie, Hester Dibbits, werkzaam is geweest bij het Meertens 

Instituut en heb als eerste een afspraak met haar gemaakt voor een gesprek over de methodieken van de 

safeguarding van immaterieel erfgoed. 

 

Het Meertens Instituut is „een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van 

Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. 

Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.‟
46

  Zij neemt 

daarmee de documentatierol op zich die de UNESCO Conventie als een van de maatregelen voor de safeguarding 

benoemd heeft en fungeert derhalve als één van de competente instellingen die beschreven staan in Artikel 13b van de 

UNESCO Conventie
47

.  

                                                 
44

 Zie Bijlage II Conventie betreffende de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed: Artikel 13b 
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Aan het Meertens Instituut wordt al lang vóór de Conventie, gewerkt aan het documenteren van ICE. Er bestaan onder 

andere grote databasen van liedjes, volksverhalen, dialecten, voornamen, routes naar bedevaartsplaatsen en informatie 

over deze plekken. Allerlei culturele verschijnselen worden al jarenlang in kaart gebracht. Dit geschiedde aanvankelijk 

vanuit de gedachte dat men het immaterieel erfgoed zou moeten vastleggen en beschermen. Men had namelijk 

waargenomen dat door de modernisering allerlei 'eeuwenoude' tradities voorgoed zouden kunnen verdwijnen. Daar is 

vanuit academisch perspectief veel over nagedacht en na de Tweede Wereldoorlog groeide het inzicht dat veel tradities 

niet eens zo oud waren als men wel dacht, en dat volkskundigen zelf ook veel invloed hadden op het selectieproces van 

het verzamelen en het documenteren. Verscheidene vragen kwamen bovendrijven ten aanzien van het selectieproces. 

Bijv.: welke tradities moeten worden behouden en welke niet? Wat doen we met tradities die niet eeuwenoud blijken te 

zijn, maar hedendaags ge(re)construeerd werden voor de toeristen (invention of tradition)? En wat is authentiek?  

 

De vraagrichting verschoof naar waarom vinden mensen oude tradities zo belangrijk, hoe zijn tradities in de tijd 

veranderd en welke processen gingen daaraan vooraf? Hoe komt het dat de commercie een grote rol is gaan spelen in 

bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest? En wat betekent dat voor dat feest? Vroeger was Zwarte Piet een boeman en 

tegenwoordig een kindervriend. Hoe komt dat? Alle verschuivingen die er hebben plaatsgevonden, zijn nu onderwerp 

van gesprek. Hoe zijn die veranderingen gelopen en wie hebben daar een rol in gehad?  De focus van het Meertens 

Instituut ligt dus niet zo zeer bij de vraag hoe het ICE moet worden beschermd, maar is gericht op onderzoek en 

documentatie van de cultuur van het dagelijks leven, door middel van geluid- en filmopnames, foto‟s en interviews.  

3.1.1 Gesprek Hester Dibbits 
Dr. Hester C. Dibbits is lange tijd werkzaam geweest bij het Meertens Iinstituut als onderzoeker etnologie. Zij zit 

voornamelijk in de theoretisch-academische hoek van de UNESCO Conventie, zo ook te lezen in de publicatie 

Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat , waarvan zij één van de auteurs is. Dibbits is meer 

bezig met antropologische vragen naar de hele dynamiek van het immaterieel erfgoed en wat de gevolgen kunnen zijn 

van de bemoeienis van de UNESCO Conventie. Zoals: waarom vinden mensen tradities zo belangrijk en wat verandert 

er dan? Wie zijn er als spelers bij betrokken? En: waarom zou je het moeten willen beschermen?  

 

Dibbits vertelt dat de term „safeguarding‟ door onderzoekers vaak als problematisch wordt gezien omdat de term de 

connotatie oproept van beschermen, terwijl je over immaterieel erfgoed helemaal geen stolp kan zetten. Elke keer als je 

een feest viert of een traditie in stand houdt en beleeft, wordt het opnieuw vormgegeven en worden er andere keuzes 

gemaakt. Het is iets dynamisch dat steeds van vorm en betekenis verandert en zich aan de acutele omgeving van 

ruimte en tijd aanpast. Ze noemde het Suikerfeest als voorbeeld. De Marokkaanse bevolking viert het Suikerfeest in 

Nederland anders dan in het land van herkomst. De omgeving is anders, de familierelaties zijn anders en daardoor 

wordt het feest anders. Je krijgt onvermijdelijk  te maken met invention of tradition. Het Suikerfeest zal trouwens niet 

door iedereen worden gezien als Nederlandse traditie, maar het is wel een feest dat ín Nederland gevierd wordt, en dus 

op de inventarisatielijst hoort.  
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Zij is van mening dat met de UNESCO Conventie toch een beetje de boodschap doorklinkt dat je immaterieel erfgoed 

wél onder een stolp zou kunnen bewaren.  In Nederland zijn de mensen die bijdragen aan de uitvoering van de 

Conventie zich daar wel van bewust, zo vertelt Hester, en er wordt daarom dan ook vaak de term 'levend erfgoed' 

gebruikt. Ook beseft men wel dat politiek een belangrijke rol speelt bij de keuzes die er rond zo'n Conventie worden 

gemaakt. De strijd om een bepaalde traditie op een lijst te krijgen kan een heel politieke strijd worden, waarbij 

gemeenschappen bepaalde tradities “claimen”. Volgens Dibbits zitten daar ingewikkelde kanten aan. Verder in het 

onderzoek komen de eventuele politieke belangen terug. 

 

Je kunt immaterieel erfgoed natuurlijk ook meer vanuit de praktijk bekijken (zoals in dit onderzoek gebeurt), vanuit 

bijvoorbeeld de vraag: wat kunnen musea voor rol spelen in het stimuleren van de belangstelling voor een bepaald 

feest of ritueel dat men wil 'koesteren', los van de vraag of er sprake is van een lange traditie, of van allerlei politieke 

belangen. Sommige tradities die niet langer dan een middag in beslag nemen, kunnen worden uitgevoerd door 

instellingen als kleine lokale musea, oogstfeesten bijv. in boerderij-achtige musea. Op deze manier kunnen vele lokale 

en regionale instellingen een rol spelen in het safeguarding proces. De meer grootschalige tradities kunnen tot een 

event worden herschapen, bijv. als een soort toneelstuk. Volgens Dibbits kan dit ook authenthiek zijn, al wordt de 

traditie eventueel in een andere vorm uitgevoerd (invention of tradition). Daarnaast vertelt ze dat je een traditie een 

impuls kan geven door er bijvoorbeeld een nationale feestdag van te maken. Door deze stimulatie zal het misschien 

commerciëler worden, maar de vraag is of dat altijd erg is. Deze voorbeelden laten de waaier aan mogelijkheden zien 

voor het faciliteren van ICE. 

 

Tijdens het gesprek gaf zij me het advies om mijn drie cases-studies (de safeguarding van een traditie door Portugal, 

een feestdag en een ambacht en de vergelijking met drie Nederlandse equivalententen) te verkleinen tot één case, 

omdat het onderzoek anders te uitgebreid zou worden. Dit heb ik ten harte genomen en vervolgens gekozen voor één 

case, namelijk de Portugese zangtraditie, de fado. Voorts bevestigde ze dat ik voor de praktische kant van de UNESCO 

Conventie uitstekend terecht kon bij Jette Janssen en Albert van der Zeijden.  

3.2 Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 
„Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) stelt zich ten doel het versterken van 

volkscultuur en immaterieel erfgoed door beide te promoten en toegankelijk te maken, door de sector te stimuleren en 

te professionaliseren en door de participatie eraan te bevorderen. De komende jaren zal het VIE de UNESCO Conventie 

Immaterieel Erfgoed in praktijk brengen. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed wordt 

gesubsidieerd door het ministerie van OCW.‟
48
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Het VIE is verantwoordelijk voor de werkzaamheden als competente instelling van de UNESCO Conventie. Zij worden 

volgens de publicatie, Immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Rapportage op basis van interviews met 33 

deskundigen, in opdracht van het ministerie van OCW, directie Cultureel Erfgoed
49

, aangewezen voor de promotie en 

zichtbaarmaking van het ICE. Dit vult Van der Zeijden aan met concrete voorbeelden zoals het verduidelijken van het 

abstracte begrip ICE aan erfgoedgemeenschappen en het motiveren van de relevante verenigingen en clubs mee te 

doen aan de safeguarding  van ICE. In feite was het VIE al voor de Conventie bezig met ICE, al was het toen nog een 

ongedefinieerd onderdeel van volkscultuur.  

 

Tijdens het gesprek met Albert van der Zeijden kwam naar voren dat de UNESCO Conventie binnen het VIE noodzaakte 

tot een verschuiving van aandacht, omdat UNESCO rechtstreeks naar gemeenschappen vraagt. Maar wat voor 

gemeenschappen zijn dat dan? De Conventie zelf biedt volgens Van der Zeijden onvoldoende informatie aan het VIE 

om deze gemeenschappen te beschrijven, waardoor het een moeilijk proces is om de juiste verenigingen te bereiken 

die iets kunnen betekenen voor het ICE. In eerste instantie is een inventarisatie gedaan van de werkelijke dragers van 

ICE en reeds actieve (meest vrijwilligers-)organisaties. Voor heel wat tradities bleken er al actieve, belanghebbende clubs 

en verenigingen te zijn die het belangrijk vinden dat de traditie een toekomst heeft en er al diverse activiteiten voor 

organiseren. Dit zijn clubs waar de safeguarding van ICE al aan de gang is. Ze zijn voor het VIE gemakkelijk te bereiken 

en hebben maar een kleine stimulans nodig om mee te doen aan de ICE- Conventie. Maar voor veel tradities is het 

volgens Van der Zeijden nog een hele zoektocht naar bestaande verenigingen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

educatieve projecten. Allereerst moeten de verenigingen worden gevonden en wanneer ze zijn gevonden, moeten ze 

nog overtuigd worden van het belang en uiteindelijk hopelijk aansluiten bij het safeguard proces. Dit valt onder een van 

de moeilijke taken van het VIE, vertelt Van der Zeijden. 

 

Van der Zeiden legt uit dat het VIE begin 2012 in de ontwikkelfase zit. Dit gebeurt aan de hand van pilot projecten, 

projecten om van te leren. Er worden knelpunten ontdekt en er komt naar voren wie waarbij betrokken kan worden. 

Deze kennis kan worden toegepast op andere situaties in Nederland. Het VIE is aan het aftasten hoe het in de praktijk 

werkt. Daarnaast zegt Van der Zeijden dat het VIE door het Ministerie van OCW is gevraagd om samen met enkele 

andere organisaties (waaronder het Meertens Instituut en het Fonds voor Cultuurparticipatie) het plan van aanpak te 

maken over het hoe en wat van het inventariseren van ons ICE. In de toekomst wil het VIE allerlei methodieken 

ontwikkelen die verenigingen handvatten bieden over de safeguarding. Volgens Van der Zeijden is dit plan inmiddels zo 

goed als gereed. Het VIE gaat uitvoering geven aan dat plan van aanpak. Op dit moment krijgen de gemeenschappen 

de gelegenheid tot het voordragen van ICE voor de nationale inventaris. Het VIE is bezig met de ontwikkeling van een 

website waarop voorbeelden van ICE worden gepresenteerd en gedocumenteerd. 
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3.2.1 Gesprek Albert van der Zeijden 
Albert van der Zeijden is wetenschappelijk beleidsmedewerker aan het VIE. Tijdens het gesprek heeft hij de situatie 

toegelicht waarin het VIE zich momenteel bevindt. Dit is terug te lezen in paragraaf 3.2. Hierbij kwamen er automatisch 

een aantal vragen los. Hij vroeg mij om de Portugese situatie omtrent het ICE in ogenschouw te nemen. Welke 

deskundige instellingen heeft Portugal ingeschakeld of opgericht? Zijn die vergelijkbaar met het Vlaamse Kunsten en 

Erfgoed dat het beleid van en namens de Vlaamse Regering uitvoert (www.kunstenenerfgoed.be)? Van der Zeijden is 

geïnteresseerd in de gehele nationale organisatiestructuur die Portugal op de Conventie heeft gezet en vindt het een 

goed idee als ik mij eerst daarop richt als ik er ben om het vervolgens toe te spitsen op fado om het concreet te maken. 

 

Volgens Van der Zeijden is het Meertens Instituut soms benauwd dat een instelling op grond van de Conventie van 

bovenaf een bepaalde traditie kunstmatig in stand wil gaan houden. Het antwoord van UNESCO is, volgens hem, dat 

het niet aan de instellingen is om ICE in stand te houden, maar dat de erfgoedgemeenschap dat zelf moet doen. En 

daar komt het VIE de hoek om kijken. Het is een kwestie van hulp bieden. De erfgoedgemeenschap moet zelf het 

initiatief nemen en instellingen als het VIE moeten faciliteren. Wanneer een community  er zelf niets aan wil doen, 

omdat aan de traditie bijvoorbeeld geen behoefte meer is, bestaat dus de kans dat een traditie verdwijnt. In Tijdschrift 

over cultureel erfgoed van FARO wordt het volgende erover geschreven: ‟Toch zal vaak een evenwicht moeten 

gevonden worden bij het geven van kansen of het stimuleren van het doorgeven van immaterieel erfgoed. Er zal 

moeten omgegaan worden met immaterieel erfgoed dat verdwijnt. Het kiezen tussen “laten verdwijnen” en “in leven 

houden” is geen evidente keuze.‟‟
50

 De Vlaamse overheid voert dan ook een faciliterend beleid en biedt een 

erfgoedgemeenschap kennis en informatie, zodat ze het ICE kunnen herkennen, benoemen, documenteren en 

overdragen.
51

 

 

Van der Zeijden vraagt zich af of de overdracht van de fado-traditie is veranderd met de jaren. Misschien leerde 

vroeger de moeder haar dochter de fado, maar is de spontane overdracht inmiddels verdwenen. Hebben ze daar een 

oplossing voor bedacht? Hebben ze de fado geïnstitutionaliseerd? Van der Zeijden vraagt zich af of dit net zo is gegaan 

als vroeger met het leren van een taal; eerst werd het door moeder aan de kinderen geleerd en op gegeven moment is 

dat geïnstitutionaliseerd geraakt op scholen. Deze vragen nam  ik mee in mijn onderzoek in Portugal. 

 

Voorheen gaf het VIE het vakblad Volkscultuur Magazine en Traditie uit waarin allerlei informatie stond over 

volkscultuur. Nu het VIE een van de deskundige instellingen is die voor de UNESCO Conventie aan de slag gaat, heeft 

het blad een transformatie ondergaan en heet het Immaterieel Erfgoed. Dit vakblad is meer toegespitst op ICE en Van 

der Zeijden is de hoofdredacteur.  
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Persoonlijke benadering bij paragraaf 

3.2.1. 

In Immaterieel erfgoed en volkscultuur. 

Almanak bij een actueel debat, wordt het 

volgende geciteerd: „En terwijl er sprake is 

van een ontwikkeling waarin goederen 

sneller dan ooit voorgoed worden 

afgedankt, lijkt er daarentegen ook 

sprake van een proces van musealisering, 

waarbij wordt getracht om alles wat 

verloren dreigt te gaan te beschermen.‟
 
 

Na het vooronderzoek heb ik de 

volgende mening gevormd: zodra een 

gemeenschap geen behoefte meer heeft 

aan het uitoefenen van een bepaalde 

traditie, omdat deze niet meer in de 

huidige natuurlijke en sociale omgeving 

past, moeten er geen noodgedwongen 

maatregelen worden genomen om het 

immaterieel erfgoed kunstmatig in stand 

te houden. De traditie kan dan slechts 

nog gedocumenteerd worden, zodat het 

in de toekomst gebruikt kan worden voor 

de wetenschap en de kennis niet verloren 

gaat. De UNESCO Conventie heeft een 

faciliterende functie in dit proces. Er naar 

mijn idee dus geen sprake van het 

kunstmatig in leven houden van tradities 

en tevens geen sprake van musealisering. 

 
 Dibbits 2011: 79 
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Van der Zeijden vertelt dat het VIE nog een ander tijdschrift publiceert. In Levend Erfgoed  is er ruimte voor 

wetenschappelijke reflectie op ICE en op ICE beleid. Het biedt ook plaats voor discussie over tradities en de gedachten 

die achter de verschillende manieren van safeguarding schuilen. Deze theoretische kant vindt Van der Zeijden 

belangrijk. Men kan er over nadenken en reflecteren, waardoor er ruimte ontstaat om van elkaar te leren. Voor dit blad 

wil hij een voortzetting bedenken waarin praktische voorbeelden worden gepubliceerd van ICE-safeguarding. Dan 

wordt het een soort database met artikelen over best practises (vergelijkbaar met het officiële Register of Best 

Safeguarding Practices  van de UNESCO Conventie). Het is nog niet zeker of deze artikelen in papieren vorm worden 

uitgegeven of dat de informatie alleen op internet toegankelijk wordt gemaakt. De bruikbare resultaten van mijn 

onderzoek in Portugal komen in deze database. 

3.3 Gelders Erfgoed 
´Gelders Erfgoed is het consulentschap voor erfgoed, musea en geschiedbeoefening in de provincie Gelderland. Gelders 

Erfgoed zet zich erfgoedbreed in voor het versterken van kwaliteit en professionaliteit via scholing en advies, projecten 

en publicaties, netwerken en monitoring. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij de samenwerking tussen ons 

aangesloten archieven, musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en andere relevante instellingen.´
52

 

 

Janssen vertelt dat als onderdeel van Gelders Erfgoed het pilot project Servicepunt Gelderse Volkscultuur is opgestart. 

Dit Servicepunt is er voor ´alle verenigingen en instellingen die zich bezig houden met volkscultuur, volksculturele 

uitingen of geschiedenis, met streektaal, met verhalen of uitingen van eigen- of groepsidentiteit en iedereen met vragen 

over tradities en gebruiken. Het Servicepunt Gelderse Volkscultuur behartigt de volgende zaken: informeren en 

adviseren over volkscultuur; organiseren van projecten op het terrein van volkscultuur / immaterieel cultureel erfgoed; 

stimuleren van volksculturele activiteiten; behoud en versterking van immaterieel cultureel erfgoed; het leggen van 

verbanden tussen autochtone en allochtone volkscultuur; het bevorderen van bekendheid met en belangstelling voor 

de volkscultuur.´
53

 Meer informatie over Gelders Erfgoed is te vinden op hun website: www.gelderserfgoed.nl 

 

Volgens Janssen heeft het Servicepunt nog geen safeguard methodieken ontwikkeld, maar zijn ze in het eerste jaar 

begonnen met het inventariseren van de verenigingen die zich bezig houden met de volkscultuur binnen de provincie. 

Ze hebben zich niet specifiek gericht op tradities en gebruiken, omdat dit bij de inventarisatie van de verenigingen 

simultaan naar voren komt. Daarna is het Servicepunt met het consulten aan de slag gegaan en in allerlei projecten 

gaan participeren (voornamelijk projecten over orale tradities en oral history).  
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Janssen legt uit dat het Servicepunt een netwerkorganisatie is die de verschillende partijen met elkaar in contact brengt 

en regionale samenwerkingsverbanden faciliteert en stimuleert. Daarnaast leveren zij kennis over hoe je verhalen terug 

kan brengen. Dit doen ze onder andere door het maken van culturele biografieën, waarbij diverse partijen in het veld 

samenwerken, zoals landschapsorganisaties en historische en volksculturele verenigingen. Het doel van deze projecten 

is om ons bewust te maken van wat er zo uniek is aan de lokaal-regionale plek waar we wonen. Wat is de geschiedenis, 

wat voor mensen hebben er gewoond en welke verhalen en gebruiken zijn er aan deze plekken verbonden? De 

informatie die wordt verzameld door interviews, ingestuurde stukken en bijeenkomsten en vervolgens in een publicatie 

gebundeld. Als ander voorbeeld noemt Janssen het project Licht op de Linie, een theater- en lichtspektakel rondom De 

Nieuwe Hollandse Waterlinie waar een eeuwenoude volkslegende wordt opgevoerd. Janssen vertelt dat bezoekers na 

de voorstelling aangaven nu meer feeling te voelen met de plek. Het historisch bewustzijn werd vergroot. 

 

Gelders Erfgoed kan volksculturele verenigingen op drie verschillende manieren ondersteune: door het geven van 

cursussen, met workshops binnen een project of door individueel advies op maat. Zij hebben in hun beleid de nadruk 

gelegd op ICE in plaats van volkscultuur en streektaal. 

3.3.1 Gesprek Jette Janssen 
Jette Janssen is consulent volkscultuur en ICE en gepromoveerd historica op het gebied van schuttersgilden. Deze 

Noord-Brabantse clubs, met veel tradities en gebruiken, vormen de oudste verenigingsvorm van Nederland, ontstaan in 

de 17
e
 eeuw. Bij schuttersgilden, vertelt Janssen, kun je goed zien hoe tradities en gebruiken worden bewaard, 

doorgegeven, hoe ze veranderen en wat voor betekenis men er zelf aan geeft. Vanuit deze studie is ze terecht 

gekomen in een breder volkscultureel veld.  

 

Met als voorbeeld de schuttersgilden zijn we tijdens het gesprek dieper ingegaan op het onderwerp safeguarding. Al 

sinds de jaren vijftig zijn de schuttersgilden bezig met de safeguarding van hun tradities, met hulp van de katholieke 

kerk en door historisch onderzoek. Ze proberen de tradities in hun organisaties te borgen, maar dan wel op een niet-

veranderlijke, statische manier. Janssen licht toe dat dit erg historisch bepaald is en men houdt zich hier stevig aan vast. 

Tot de jaren vijftig waren de tradities dus veranderlijk, daarna zijn ze vastgelegd op papier en statisch geworden. 

 

Op het gebied van kostuums is er vaak sprake van geschiedvervalsing, als gevolg van het competitie-element waarmee 

de kostumering te maken heeft gekregen. Men houdt wedstrijden, waarbij de groep met de mooiste kostuums de 

winnaar is. Deze winnaar en daarmee de outfit wordt door de andere groepen in het vervolg als voorbeeld gebruikt. 

Hierdoor zijn de tradities toch enigermate dynamisch. Er is sprake van invention of tradition. Deze externe tradities zijn 

redelijk dynamisch, maar volgens Janssen houden ze intern de eeuwenoude regels aan. 
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De overdracht van de traditie der schuttersgilden geschiedt vooral binnen de familiekring. Vroeger ging dit uiteraard 

makkelijker en in de jaren tachtig werd de overdracht zichtbaar een stuk minder, omdat de wereld door de moderne 

technologie groter werd en voor meer afleiding zorgde. Toch is er in de laatste jaren sprake van bloei. Dit komt volgens 

Janssen, omdat de wereld nu zo groot is en men in toenemende mate behoefte heeft aan kleinschaligheid. Ook 

organiseren de schuttersgilden projecten, maken ze lespakketten, bezoeken scholen, gaan de straat op en is zelfs een 

speciale “schuttersgilden game” ontwikkeld. Janssen is met de Gelderse schuttersgilden aan het nagaan hoe bepaalde 

feesten aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor jongeren. Janssen vindt dat het nodig is om de schuttersgilden te 

promoten, zodat het voortbestaan kan worden gegarandeerd. De overdracht via familie blijft wel aanwezig, maar is 

toch niet genoeg. 

 

De safeguarding van tradities moet vanuit de mensen zelf komen. Als een vereniging hulp en advies nodig heeft, moet 

men naar het Servicepunt komen. Janssen beïnvloedt dit proces niet. Wanneer een club het Servicepunt benadert , 

bekijkt men samen met Janssen wat de mogelijkheden zijn. Zij adviseert en ondersteunt. Dit is geen 

standaardprocedure, maar wordt steeds opnieuw op maat gemaakt.  

 

Janssen kan bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van een evenement waar verschillende volksculturele verenigingen 

bij elkaar komen op een bijzondere plek met prominente personen. De financiële middelen komen voort uit de “ons 

kent ons”-cultuur. Men maakt voornamelijk gebruik van goederenruil. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld in ruil spullen 

in bruikleen geven voor een tentoonstelling. Het Servicepunt helpt wel met het aanvragen van subsidie, maar geeft zelf 

geen geldelijke steun. Het Servicepunt biedt haar kennis en netwerk aan. Janssen vindt dat de subsidie, die wordt 

gegeven voor de safeguarding  van ICE niet moet worden besteed aan bijvoorbeeld het aanschaffen van kostuums, 

maar aan de ondersteuning van verenigingen, zodat de safeguarding op langere termijn wordt gewaarborgd. 

 

De subsidie loopt tot 1 januari 2013, want het was oorspronkelijk een pilot project van vier jaar om te kijken of het werkt. 

Er is op het moment dus veel onzekerheid over het voortbestaan van het Servicepunt. Zoals eerder besproken staat in 

Artikel 13b van de UNESCO Conventie
54

, dat er deskundige instellingen moeten worden opgericht of aangesteld om de 

Conventie te managen. Het Meertens Instituut en het VIE zijn zulke instellingen, maar deze grote organisaties zijn meer 

landelijk gericht. Servicepunt Gelderse Volkscultuur is provinciaal gericht en heeft gedurende vier jaar veel kennis 

verkregen en een netwerk opgebouwd. Op deze manier kunnen zij lokale organisaties in Gelderland beter 

ondersteunen. Janssen zou de grote evenementen zoals het Fruitcorso Tiel, de Nijmeegse 4 Daagse en de Zwarte Cross 

willen laten ondersteunen door het VIE en kleine lokale Gelderse evenementen onder de verantwoording laten vallen 

van Erfgoed Gelderland. Onderzoeken zijn uitgevoerd en contacten al gelegd, dus het kost volgens Janssen geen extra 

tijd, want ook het onderzoek is al gedaan door Erfgoed Gelderland. 
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Janssen heeft dezelfde mening als Van der Zeijden: de Conventie moet zich richten op het (bottom-up) faciliteren van 

erfgoedgemeenschappen. Alleen het Meertens Instituut denkt aan de mogelijkheid, dat tradities waar communities 

geen behoefte meer aan hebben, toch door instellingen kunstmatig in leven kunnen worden gehouden. 

3.4 Concrete vraag Nederland 
Mijn oorspronkelijke plan was om door middel van deskresearch en interviews met deskundigen de huidige 

Nederlandse situatie te schetsen. Wat voor safeguard methodieken heeft Nederland zelf al bedacht? Werken deze? Of 

is er een sterk gemis? Op de laatste vraag kreeg ik het meeste antwoord. Ik heb drie Nederlandse deskundigen 

gesproken, waarvan twee deskundigen verschillende vragen voor mij hadden. De UNESCO Conventie is pas deze lente 

door Nederland geratificeerd en de instellingen net klaar zijn met het plan van aanpak dat is gemaakt in opdracht de 

overheid. Dit is ook een eis van de UNESCO Conventie na de ratificatie. De focus ligt nog niet op het ontwikkelen van 

safeguard methodieken. Nu de Conventie is geratificeerd, zullen goede voorbeelden meer dan welkom zijn. Nederland 

kan voordeel halen uit de wat latere ratificatie, door te leren van landen die al begonnen zijn met safeguarding van ICE. 

 

Daardoor nam ik het besluit om de vragen van Jette Janssen en Albert van der Zeijden mee te nemen naar Portugal, 

opdat niet alleen de Nationale UNESCO Commissie, ook Gelders Erfgoed en het VIE gebruik kunnen maken van mijn 

bevindingen. Deze instellingen fungeren uiteindelijk toch als het uitvoerende orgaan van de UNESCO Conventie. Voor 

mijn oorspronkelijke deelvragen (te lezen in mijn scriptievoorstel) heeft dit voor veranderingen gezorgd, teneinde de 

verschillende Nederlandse instellingen van bruikbare informatie te voorzien.  

3.4.1 Concrete vraag VIE 
Het inventariseren van al het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat binnen Nederland aanwezig is, is een pittige taak. 

Hiervoor zijn tips, adviezen en wellicht een methodisch voorbeeld van harte welkom. De inventarisatie moet 

beantwoorden aan de eis, gesteld in Artikel 12
55

 van de UNESCO Conventie. Eén van mijn deelvragen (Hoe heeft men 

in Portugal de nationale inventaris georganiseerd?) zal deze specifieke vraag van Van der Zeijden behandelen. 

Daarnaast is Van der Zeijden geïnteresseerd in de praktische activiteiten die op het safeguard programma van de fado 

staan, hoe de erfgoedgemeenschappen en musea actief daarbij betrokken zijn en hoe de overdracht van fado 

plaatsvindt. Ook vraagt hij zich af hoe men omgaat met bijkomende aspecten als toerisme en commercialisatie. Deze 

vragen komen in de komende hoofdstukken aan de orde. 

3.4.2 Concrete vraag Gelders Erfgoed 
Janssen wil graag weten wat de Portugese verenigingen c.q. erfgoedgemeenschappen als motivatie hebben om fado te 

blijven doorgeven. Wat halen zij daar uit? Is het hun trots en/of heeft het sociale, culturele, economische waarde? Wat is 

hun doel om de traditie levend te houden? Is dit voor toeristen? Deze vragen zal ik opnemen in de casestudy waar ik in 

gesprek ga met de fadisten. Deze resultaten zijn terug te lezen in hoofdstuk zeven. 
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4. Culturele instellingen Portugal 

4.1 Instituut voor Musea en Conservatie 
Het Instituut voor Musea en Conservatie (IMC) is in 2007 opgericht als een agentschap van het Portugese Ministerie van 

Cultuur. Hun missie is het ontwikkelen en implementeren van een nationaal cultuurbeleid op het gebied van musea, 

conservatie, restauratie, materieel en immaterieel erfgoed. Dit doen ze onder anderen via studie, kwalificatie van 

Portugese musea, het beheer van de museale instellingen en paleizen (het instituut herbergt 28 musea en 5 nationale 

paleizen die zijn verspreid over alle regio‟s van Portugal) en de versterking van het Portugese netwerk. Het Instituut 

bestaat uit zes afdelingen: musea, materieel erfgoed, immaterieel erfgoed, conservatie en restauratie en daarnaast een 

laboratorium voor conservatie en restauratie en een afdeling management. De collecties worden onderhouden en 

bestudeerd door mensen die speciaal worden opgeleid op het gebied van preventie, risicobeheer, behoud en 

restauratie van de collecties.
56

 Het IMC is het Portugese bevoegde orgaan (vergelijkbare functie van het VIE) dat 

verantwoordelijk is voor het managen van de UNESCO Conventie betreffende het ICE in Portugal. De afdeling ICE, 

bestuurd door Paulo F. da Costa, voert dit uit. Het instituut zet zich in voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

nationale cultuurbeleid op het gebied van ICE.  

4.1.1 Reorganisatie van het Ministerie van Cultuur in Portugal 
Vandaag de dag, vertelt Da Costa, is het IMC de instelling die is aangewezen om in Portugal de functie te vervullen die 

in Artikel 13b van de Conventie wordt beschreven. Naast Da Costa zijn er slechts drie andere werknemers op dit 

departement. De ministeriële organisatie, waar het IMC deel van uit maakt, gaat op korte termijn veranderen. Na de 

parlementsverkiezingen in 2011 is er veel veranderd voor de politieke organisatie in Portugal. De nieuwe regering heeft 

het aparte Ministerie van Cultuur opgeheven en vervangen door het secretariaat-generaal van het Ministerie van 

Cultuur. Dit is de top van de keten wat betreft cultuur binnen Portugal en deze verandering heeft ook gevolgen voor 

verschillende instituten met ieder hun eigen expertise. Dit zijn onder meer het Portugees Instituut voor Archeologie en 

het Portugees Instituut voor Bouwkundig Erfgoed. Deze zijn een fusie aangegaan, waardoor ze nu werken als het 

Instituut van Architectonisch en Archeologisch Erfgoed. Samen met dit IAAE hebben het Instituut voor Musea en 

Conservatie en de Regionale Directie van Cultuur in Lissabon zeer binnenkort de verantwoordelijkheid over al het 

culturele erfgoed van Portugal en zullen hun diensten worden ondergebracht bij een nieuw orgaan onder de naam 

Directoraat voor Cultureel Erfgoed (Direcção Geral do Património Cultural). Da Costa denkt dat dit centrale orgaan een 

goed idee is, omdat er veel overeenkomsten zijn binnen de processen van de wettelijke bescherming van cultureel 

erfgoed, of het nou mobiel, immaterieel of gebouwd erfgoed is. Buiten deze reductie van de organisatorische structuur 

zijn er nog vele andere fusies, herstructureringen en zelfs opheffingen van organisaties gaande. Niettemin blijft het IMC, 

volgens da Costa, de functie uit Artikel 13b vervullen. 
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Fig. 6. Information flow between 

institution and users 

4.2 Fado Museum 
Op 25 september 1998 werd het Fado Museum, dat volledig is toegewijd aan het symbool van de stad Lissabon, 

geopend voor publiek in de wijk Alfama. Het museum is hoofdzakelijk door donaties van fado artiesten en hun families 

mogelijk geworden. De missie van het museum is: the set of activities inherent to the accomplishment of the general 

goals of gathering, preserving, conserving, investigating, interpreting, promoting, divulge, exhibit, document and fruition 

of fado and Portuguese Guitar‟s universe museological body, spreading the knowledge on this music genre and 

promoting its learning.
57

 Sofia Bicho
58

, medewerkster van het Fado Museum, geeft een korte inleiding op het museum. 

 

Het Fado Museum heeft een vaste tentoonstelling waar onder meer objecten worden getoond die zijn aangeleverd 

door de community. De historie van fado, haar verspreiding via fadohuizen, theater, radio, platen en de bioscoop, de 

technische en historische evolutie van de Portugese gitaar en biografische en artistieke portretten van vele grote 

fadofiguren worden met behulp van audiovisuele methodieken op de bezoeker overgebracht. Daarnaast zijn er  

regelmatig wisselende tentoonstellingen met als thema‟s de wereld van fado en de Portugese gitaar.  

 

Naast de tentoonstellingen met de audio-tours heeft het museum een museumschool opgericht. Hier leert het museum 

hun studenten alle aspecten over het overbrengen van de fado. Meer informatie hierover aangeboden in hoofdstuk zes. 

Er is ook een documentatiecentrum gehuisvest in het Fado Museum. Daarin een scala aan fado-gerelateerde foto‟s, 

posters, opnames, kranten, en diverse andere documenten. Tevens is er een bibliotheek waar allerlei informatie is 

opgeslagen over fadisten, muzikanten, poëten en de schrijvers van de fado. Op de website van het Fado Museum 

(www.museudofado.pt) is er een zoekfunctie voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld fado gerelateerde 

posters, platen, boeken, museumpublicaties en vele andere documenten. 

 

Het Fado Museum is een goed voorbeeld van een participatory institution. In tegenstelling tot een traditional institution 

dient het museum als een platform waar de community kan optreden als content creator, consument, criticus en 

medewerker en waar ze daarnaast met elkaar verbonden worden met als gevolg uiteenlopende bezoekerservaringen.
59

 

„The chief difference between traditional and participatory design techniques is the way that information flows between 

institutions and users (fig. 6.).
60

 Buiten de interactie tussen het Fado Museum en de bezoekers, bevordert het museum 

ook de wisselwerking tussen de bezoekers zelf. Het museum staat vol social objects die het gesprek tussen de mensen 

stimuleren (Social objects are the engines of socially networked experiences, the content around which conversation 

happens.
61

). Een grammofoonplaat van een bekend fadonummer kan bijvoorbeeld leiden tot een gesprek over de 

herinneringen aan een opa die hetzelfde nummer wel eens zong. Ze kijken dan niet naar de historische of artistieke 

significante kwaliteit van het object, maar gebruiken het om een gesprek onderling te openen en delen ervaringen.
62
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4.3 Introductie van de fado 
Fado is de trots van Portugal, stevig geworteld in traditie en culturele geschiedenis. Dit Portugese levenslied is niet weg 

te denken uit de Portugese cultuur. Fado komt van het Latijnse woord fatum, wat (nood)lot of bestemming betekent. De 

fado is geboren rond 1800 in de bordelen en tavernes van oude centraal-gelegen buurten in Lissabon, zoals Alfama, 

Mouraria en Bairro Alto. Het volgende citaat gaat over een van de grootste mythische figuren van de fado geschiedenis, 

Maria Servera: Stating the communion of ludic spaces between the bohemian aristocracy and the most disfavoured 

fringes of Lisbon‟s population, the history of fado crystallized into myth the episode of the amorous relationship 

between the Count Vimioso and Maria Severa Onofriana (1820-1846), a prostitute consecrated by her singing talents, 

who would soon transform into one of greatest myths of the History of fado.
63

 Servera werd het eerste representatieve 

fado-icoon dat door de fado de elite en de arbeidersklasse bij elkaar bracht. 

 

Bicho legt uit dat er twee verschillende soorten fado zijn te onderscheiden, fado de Lisboa en fado de Coimbra, maar 

oorspronkelijk is fado gevormd in Lissabon. Van daar uit hebben studenten het meegenomen naar Coimbra en er daar 

een geheel eigen draai aan gegeven. Naast deze vormen zijn er uiteraard nog vele andere geëvalueerde vormen van 

fado, want elke Fadist heeft invloed op zijn of haar fado en ook muziek heeft van huis uit al een dynamisch karakter. 

 

Cardoso legt uit dat saudade het Portugese toverwoord is dat onlosmakelijk is verbonden met fado. Naast thema‟s als 

liefdesverdriet, ongeluk, ziekte, politiek, verlies en het zeeleven is saudade het overkoepelende gevoel van de fado. 

Saudade is niet rechtstreeks te vertalen. Het is een melange van verschillende emoties, als weemoed, heimwee, 

melancholie en nostalgie en zoals wij allemaal weten is dit allemaal terug te leiden naar liefde. We verlangen met diepe 

gelukzalige emotie terug naar iets dat er niet (meer) is en hebben over deze situatie geen controle. Dit is een thema dat 

erg vaak terug komt in de fado muziek. De emotie die door de stem heen klinkt is zo oprecht dat fadisten zich erin 

kunnen verdrinken. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat niet alleen bij toehoorders, maar ook bij de fadist zelf de de 

tranen langs het gezicht biggelen. Fado zonder bezieling is geen fado. Volgens Bicho zijn er zowel mannen als vrouwen 

die de fado zingen, maar het typerende beeld is toch wel de vrouw gekleed in het zwart, statig, met alleen haar armen 

en mimiek die de zang ondersteunen en het gevoel helpen overbrengen, begeleid door de Portugese gitaar en soms 

een viool. Om een indruk te krijgen van fado is in figuur 7 een songtekst opgenomen. Het nummer heet Ó gente da 

minha terra [Oh mensen van mijn land] en is vrij vertaald. De fado is afkomstig van de populaire fadista, Mariza. Voor 

het beeld en geluid verwijs ik naar de volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=G4cyNK3BW7Q
64

. Deze 

videoclip laat een live optreden zien van Mariza in Lissabon. Ik heb dit nummer gekozen om uit te lichten, omdat het 

een goed voorbeeld is van een fadista die zich laat meeslepen door de diepe emoties van de fado.  
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Ó Gente Da Minha Terra 

Oh Mensen Van Mijn Land 

É meu e vosso este fado 

Deze fado is van u en van mij 

destino que nos amarra 

Het lot dat ons samen bindt 

por mais que seja negado 

Al wordt het tegengesproken 

às cordas de uma guitarra 

Door de snaren van een gitaar 

Sempre que se ouve um gemido 

Als je een klaagzang hoort 

duma guitarra a cantar 

Van een gitaar die zingt 

fica-se logo perdido 

Ben je meteen verloren 

com vontade de chorar 

Met de drang om te wenen 

Ó gente da minha terra 

Oh mensen van mijn land 

agora é que eu percebi 

Het is nu pas dat ik begrijp 

esta tristeza que trago 

Deze triestheid die ik in mij draag 

foi de vós que a recebi 

Heb ik van u gekregen 

E pareceria ternura  

Het zou van tederheid getuigen 

se eu me deixasse embalar 

Als ik mij nu liet sussen 

era maior a amargura 

Maar mjn bitterheid zou nog groter zijn 

menos triste o meu cantar 

En mijn zang minder triest 

Ó gente da minha terra 

Oh mensen van mijn land... 

Fig. 7. Songtekst  

Ó gente da minha terra, Mariza  
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5. De UNESCO Conventie in Portugal 

Portugal is rijk aan immaterieel cultureel erfgoed. Ze hechten veel waarde aan tradities en gebruiken en dat is duidelijk 

verweven in de huidige samenleving. Elke stad heeft bijvoorbeeld wel een patroonheilige wiens naamdag jaarlijks 

uitgebreid wordt gevierd met sardinada‟s (een gebruik waar de Portugezen massaal, doorgaans op straat, sardientjes 

grillen) en muziek en optochten waar verenigingen de mooiste kostuums dragen. Kosten noch moeite worden 

gespaard.  

 

Portugal is op nationaal niveau dan ook al bezig met de safeguarding van ICE. Een mijlpaal is bijvoorbeeld de deelname 

aan de Internationale Museumdag in 2004 waar het ICOM het specifieke thema, Museums and Intangible Heritage, had 

bedacht. Daarnaast hebben ze verschillende maatregelen genomen zoals het opzetten van een nieuwe erfgoedwet in 

2001. Binnen deze wet is er ook een specifiek paradigma voor ICE. In deze wet worden alle elementen van het ICE als 

gelijkwaardig beschouwd en zijn dus niet afhankelijk van hun historisch, geografisch of sociaal bereik. Volgens Da Costa 

is Nederland een moderner land dan Portugal (dat vrij conservatief is), waardoor tradities in Portugal nog steeds een 

grotere rol spelen in het dagelijks leven dan in Nederland. 

  

In 2008, twee jaar nadat de UNESCO Conventie in werking was getreden, ratificeerde Portugal de Conventie. Portugal is 

sindsdien bezig met het inventariseren van hun erfgoed en het bewegen naar concrete safeguarding van hun tradities, 

ambachten, rituelen en feesten. Deze snelle ratificatie is volgens Da Costa mede mogelijk gemaakt door het feit dat de 

Portugese Nationale UNESCO Commissie onderdeel is van het ministerie. In Nederland, vertelt Andrea Imhof
65

, is de 

Nationale UNESCO Commissie een onfhankelijke organisatie die door louter door subsidiëring een relatie heeft met ons 

Ministerie van OCW. 

 

De eerste nominatie voor de Representatieve Lijst van het ICE van de mensheid van UNESCO in Portugal is de fado 

traditie. Deze is gebruikt voor mijn casestudy, zodat we een concrete visie krijgen van de organisatie van een traditie die 

op de Representatieve Lijst staat. Daarnaast is Portugal bezig met de nominatie het Cante Alentejano [Alentejaanse 

zang, vrij vertaald]. Deze zangkunst komt uit de grootste regio binnen Portugal, namelijk Alentejo. Dit project stamt uit 

2007, maar is gestopt. In september 2011 is een nieuw project gestart, maar er was te weinig tijd om dit project verder 

te ontwikkelen naar de standaarden van de UNESCO Conventie, waardoor de Portugese Nationale UNESCO Commissie 

het nominatieproces moest stoppen. Dit kwam doordat het project slechts door één gemeente was ontwikkeld, zonder 

de betrokkenheid van de andere gemeenten, muzikale verenigingen en gemeenschappen die deze traditie uitvoeren. 

Waarschijnlijk gaat Cante Alentejano mee voor de volgende nominatie ronde aankomend jaar, vertelt Da Costa. 
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Op internationaal niveau vond Duvelle
66

 Portugal erg verstandig handelen door UNESCO niet overhaast te overspoelen 

met duizenden (waaronder logisch vele onvoldragen) nominaties. Andere landen deden dat wel. Portugal selecteerde 

één traditie, de fado, die door iedereen erkend werd als representatief voor de cultuur van Portugal. Om een element te 

laten inschrijven op een lijst, moet je kunnen laten zien dat je in staat bent om gepaste safeguarding maatregelen te 

nemen. Volgens Duvelle heeft Portugal UNESCO overtuigd van hun kunnen op dit gebied, want ze weten hoe ze de 

safeguarding van een niet-bedreigde traditie als fado moeten aanpakken en ondersteunen. Fado werd niet alleen door 

UNESCO ingeschreven op de Representatieve Lijst, maar ook beschouwd als één van de zeven beste nominaties van 

2011. Dit komt vooral doordat Portugal zijn erfgoedgemeenschap volledig betrekt bij het opzetten van de nationale 

inventaris. Dit is niet het geval in alle State Parties. Duvelle vindt dat Portugal laat zien dat zij het ICE serieus nemen. 

Omdat zij geen volledig beeld heeft van de safeguarding maatregelen van alle, aan de Conventie deelnemende State 

Parties, spreekt Duvelle niet uit dat Portugal het beste voorbeeld is voor Nederland op het gebied van de safeguard 

structurering van ICE. Maar ze is duidelijk: Portugal laat zien dat ze weten en begrijpen waar ze mee bezig zijn. 

5.1 Positieve veranderingen voor het ICE naar aanleiding van de UNESCO Conventie 
Da Costa vindt het meest positieve aspect van de UNESCO Conventie de bewustwording die de Conventie creëert van 

het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het ICE is niet een nieuw actieterrein, maar was meer een ondergeschoven kindje. Er 

bestonden al conventies voor gebouwd en natuurlijk erfgoed en in het afgelopen decennium is er veel beweging 

rondom musea, waardoor er op dit gebied inmiddels veel goede professionals zijn. Er waren wel wetenschappers en 

musea geïnteresseerd in het ICE, maar er ontbrak een framework. De Conventie gaat hier op in. 

 

Bicho vindt in het geval van fado het meest positieve aspect van de UNESCO Conventie dat fado de kans krijgt om bij 

meer mensen bekend te raken. Praktisch gezien betekent de opname van fado op de Representatieve Lijst een 

toename van concerten voor fadisten. Daarnaast krijgt het Fado Museum eindelijk een goede mogelijkheid om het daar 

al ontwikkelde safeguarding programma uit te voeren, omdat ze er nu geld voor krijgen. Voorheen waren ze al op 

vergelijkbare wijze bezig, maar op veel kleinere schaal doordat ze maar weinig bestedingsruimte hadden. 

 

Bicho denkt dat fado kan voortbestaan zonder UNESCO Conventie en Representatieve Lijst, maar dat de Conventie 

voor het toerisme positief voelbare veranderingen met zich meebrengt. Daarnaast is erkenning van hun nationale trots 

een erg belangrijk punt. Fado is namelijk in 1800 voortgekomen uit de laagste bevolkingsklasse van Lissabon, vooral 

gezongen door prostituees, zeelieden en koetsiers. Intellectuelen wilden aanvankelijk niets ermee te maken hebben. 

Bicho geeft als voorbeeld de gewaardeerde Portugese schrijver en dichter David Mourão-Ferreira uit Lissabon, die de 

eerste gedichten schreef voor wereldwijd bekende „Koningin van de Fado‟, Amália Rodrigues, ondertekende hij met een 

pseudoniem. Nu zou iedere dichter maar al te graag geassocieerd willen worden met de gedichten die Amália zong. 

Met de UNESCO Conventie zal hun trots verder naar buiten uitstralen en hebben ze kans op wereldwijde erkenning.  

                                                 
66

 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor Cécile Duvelle´s gegevens 



P a g i n a  | 39 

 

Persoonlijke ervaring bij 5.1 

Persoonlijk voel ik ook een 

verandering in de fado-wereld 

gedurende de maand dat ik verblijf in 

Portugal voor dit onderzoek. Het leeft 

meer dan voor de tijd dat fado werd 

opgenomen op de Representatieve 

Lijst. Op televisie zag ik tijdens mijn 

vorige verblijf maar weinig tot niets 

over fado. Nu zie ik elk uur reclames 

voor de optredens van fadisten en zijn 

er fado-talentenprogramma‟s. 

 

Aan een van deze fado-

talentenjachtprogramma‟s, genaamd 

„Portugal No Coração‟
1
 [Portugal in 

het Hart] heeft Pedro Calado 

meegedaan. Hiervoor werd een kleine 

documentaire gemaakt waarin werd 

getoond waar hij vandaan komt en 

werden de meningen over zijn stem 

gevraagd aan zijn vrienden en 

familieleden. Daarna moest hij voor 

een drietal juryleden fado zingen. 

Vervolgens kunnen de kijkers live 

telefonisch stemmen. Hij behoorde tot 

de laatste drie. Hij heeft helaas niet 

gewonnen, maar het heeft wel 

positieve veranderingen teweeg 

gebracht in zijn amateuristische 

fadocarrière. 

 

 
1 
„Grande‟ Portugal No Coração 30 maart 2012

 

 

Sinds fado in november 2011 werd opgenomen op de Representatieve Lijst van UNESCO zijn de bezoekersaantallen 

van het Fado Museum significant toegenomen, vertelt Bicho. Mede door hun promotie van de fado gaan er ook meer 

mensen naar fadohuizen en hebben fadisten meer werk, zowel binnen Portugal in de fadohuizen, als op internationale 

podia. Ook brengen mensen meer materiaal naar het Fado Museum en wordt er vaker informatie over de fado 

gevraagd. Het leeft meer dan ooit, bij uitvoerenden en publiek. Fado is nu ICE en dat maakt iedereen trots, fadisten en 

bevolking. Fado is booming door een positieve kettingreactie. 

 

Nu fado een commerciële boost krijgt, zal het ook voor opleving bij de (Portugese) tieners zorgen. Op de Portugese 

televisie zie je dagelijks reclames voor optredens van fadisten en zijn talentenjachtprogramma‟s op zoek naar de next 

best fado performer. Talentenshows is iets van de laatste jaren en erg populair onder de jongeren. Volgens Bicho een 

uitgelezen kans voor fado om hierin te stappen. 

 

Ook Cardoso zoomt in op de voordelen van de Conventie voor de fado en noemt als zeer positief effect de 

diepgaande en systematische studie over nu over fado is verricht. Voorheen beschikte fado nog niet over een grondige 

analyse van haar oorsprong en bestond er nog geen uitgewerkte antropologische invalshoek. Bicho vertelt dat er in 

2004 een nieuw boek werd gepubliceerd onder de titel Para uma história do fado
67

 [Over een geschiedenis van de 

fado, vrij vertaald], geschreven door de huidige voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van Museu do fado, Rui 

Vieira Nery (tevens onderzoeker bij het Instituut voor Etnomusicologie van de Faculteit der Sociale en 

Menswetenschappen van de Nieuwe Universiteit van Lissabon). De voorloper van deze publicatie dateerde uit 1903: er 

is een eeuw lang niets geschreven op dit gebied! 

5.2 Negatieve veranderingen voor het ICE naar aanleiding van de UNESCO Conventie 
Da Costa is van mening dat er geen echte negatieve aspecten zijn, maar neemt wel een kritische houding aan. Alle 

conventies objectiveren cultuur, waardoor volgens Da Costa bij het brede publiek de mening kan postvatten dat alleen 

de elementen die zijn genomineerd voor Conventie, van belang zijn. Een kwalijk gevolg kan dus zijn dat al het andere 

ICE wordt overschaduwd door de voorgedragen thema‟s. Ofwel: Portugal is fado en verder hebben ze geen bijzonder 

erfgoed! Zo zijn er de laatste drie decennia veel tradities verloren gegaan als gevolg van de modernisering en dat zal 

volgens Da Costa nog toenemen ook de komende tijd. Toch is het spectrum van ICE in Portugal nog steeds heel divers 

en zijn er wel degelijk andere tradities die van gelijkwaardig belang zijn als de fado. 
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Bicho noemt als negatief gevolg (met betrekking tot de casestudy van fado) dat zangers en zangeressen, uit andere 

muziekgenres, die zich zonder de Conventie nooit aan fado hadden gewaagd, de huidige populariteit ervan uitbaten als 

nieuwe inkomstbron. De fado wordt dan uitgevoerd zonder dat typisch melancholisch dramatisch gevoel, waardoor het 

een slap aftreksel wordt van de daadwerkelijke traditie. Toch denkt Bicho dat de negatieve punten zo beperkt zijn, dat 

ze overschaduwd worden door het positieve aspect van de Conventie. Cardoso denkt dat fado zo groot is dat het wel 

tegen een stootje kan en niet snel zal leiden onder wijzigingen of beschadigingen. 

5.3 Portugese organisatie van de nationale inventaris 
UNESCO verplicht elke lidstaat in artikel 12

68
 van de Conventie om een nationale inventaris te organiseren. Dit is een 

van de verantwoordelijkheden van het IMC. Het VIE gaat zich in Nederland buigen over de betreffende procedure, 

vandaar dat Van der Zeijden met smart zit te wachten op voorbeelden uit andere landen. Naast wat Da Costa al heeft 

bewerkstelligd op het gebied van de nationale inventaris, is hij bezig met het organiseren van een conferentie over 

overheidsmaatregelen tot oprichting van nationale inventarissen in Zuid-Europa (Portugal, Spanje, Italië en Frankrijk), die 

in november moet plaats vinden. 

5.3.1 Betrokkenheid erfgoedgemeenschappen 
In Volkscultuur Magazine, staat het volgende geschreven als reactie op Artikel 15, Deelname van gemeenschappen, 

groepen en individuen
69

: „Letterlijk genomen, impliceert dit dat leden van de gemeenschappen waarvan het erfgoed 

wordt beschermd volledige partners moeten zijn bij al deze activiteiten. Overheden, of academische instellingen of 

musea, kunnen er niet eenvoudigweg vanuit gaan dat zij toestemming hebben immaterieel erfgoed te definiëren en de 

documentatie, presentatie, bescherming of het behoud ervan op zich te nemen. Gemeenschapsparticipatie moet 

belangrijk en betekenisvol zijn – waarbij de instemming van gemeenschapsleiders, overleg met de voornaamste 

culturele beoefenaars en gedeelde besluitvorming met betrekking tot strategie en tactiek van het beschermen van 

belang zijn. Artikel 15 geeft de gemeenschap grote macht en verantwoordelijkheid bij de uitvoering en implementatie 

van de Conventie.‟
70

 Een ander citaat uit het zelfde tijdschrift maakt het belang van de communities nog duidelijker: 

„Zonder betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschappen is er eenvoudigweg geen immaterieel erfgoed.‟
71
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Da Costa vind het dan ook geen goede strategie om rond de tafel te gaan zitten met een select gezelschap van experts 

en louter te inventariseren wat hun voorkeuren zijn en wat volgens hen moet worden opgenomen in de inventarisatie. 

Als gevolg van deze werkwijze zouden er duizenden elementen worden uitgesloten van inschrijving. Daarnaast ontgaat 

het hem waar de betrokkenheid blijft van de werkelijke dragers van het ICE tijdens een dergelijke aanpak. De hele 

erfgoedgemeenschap wordt buitengesloten en daarmee ontgaat hem de visie en de betrokkenheid van de werkelijke 

dragers van het ICE. Zo is er geen sprake van een bottom-up werkwijze. Volgens hem maakt deze manier van opstellen 

van een nationale inventaris alleen het politiek wenselijke en toeristisch interessante erfgoed zichtbaar. De insteek „Let‟s 

promote what doesn‟t need the promotion. Let‟s safeguard what doesn‟t need safeguarding. Let‟s safeguard what is 

already most visible‟, aldus Da Costa, is niet goed voor erfgoed dat steun nodig heeft en maakt het niet mogelijk om 

relatief onbekend ICE te ontdekken. Cardoso en Da Costa concluderen dat dit een krom beleid is en willen de 

erfgoedgemeenschap ruim gelegenheid tot inspraak geven. Een soortgelijke visie wordt beschreven in een van de 

artikelen, uitgegeven door UNESCO, over Bulgarije: „A questionnaire established by experts was sent to communities 

both through administrative channels and through the network of local chitalishte („culture and community centers‟), the 

collected data were analyzed by the experts and a first version of the inventory was elaborated and put online for 

comments. Upon integration of comments and additional field research, the final version of the inventory was published 

on paper and on the Internet.‟‟
72

 Deze aanpak wordt dus door UNESCO aangemoedigd.  

 

Cécile Duvelle vertelt dat ze weet dat Portugal zich inspant voor het opzetten van de nationale inventaris. Ook vindt ze 

dat Portugal soms de neiging heeft om de deskundigen te veel op de voorgrond te plaatsen en merkt dat daar binnen 

Portugal veel wordt gedebatteerd. Portugal is zich zeer bewust van deze kwestie. 

5.3.2 Da Costa‟s plan 
Da Costa staat in deze discussie aan de kant van Duvelle en heeft de volgende oplossing bedacht om de communities 

de gewenste rol te geven bij de totstandkoming van de nationale inventaris. Een bottom-up beleid begint met een lege 

database, die vanaf het begin en allengs door louter de gemeenschap wordt beschouwd. Er is geen startdatabase, 

opgesteld door experts. Toen Da Costa nog op de nominatie stond voor zijn huidige baan als directeur van het IMC 

was belangrijk dat hij een plan zou bedenken dat relevant was voor de nabije toekomst, zoals het opzetten van de 

inventaris voor de Conventie. Het thema van Da Costa‟s doctoraatsthesis was ICE in Portugal en greep deze kans met 

beide handen aan, wat hem tot huidige directeur heeft gemaakt. De wettelijke bescherming van ICE begon in Portugal 

het eerste decennium van de twintigste eeuw. Deze bescherming was alleen voor materiele erfgoed, pas honderd jaar 

later kwam de wettelijke bescherming voor het immateriele. Da Costa liet zich inspireren door de goede praktijken 

rondom de bescherming van gebouwd en mobiel erfgoed en leerde van de minder werkende aanpakken door er 

modernere manieren voor te vinden. Ik ben ten volle overtuigd van de relevantie van zijn inzichten en zal deze nu gaan 

toelichten. 
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5.4 MatrizPCI© 
Uit Da Costa‟s plan is het systeem genaamd MatrizPCI©

73
 geboren. Matriz betekent in het Portugees matrix en PCI is 

Portugees voor ICE (Patromónio Cultural Imaterial), met andere woorden: de matrix van het Portugese ICE. Hij heeft zelf 

de website ontworpen, de teksten geschreven en het juridische kader ontwikkeld. Doordat hij voor zijn plan al snel 

groen licht kreeg. De grondslag voor MatrizPCI© is Matriz©, dat al twintig jaar geleden door het IMC werd ontwikkeld 

en waarvoor de software door BOND (Building On Network Dynamics) werd gemaakt. De eerste versies van de 

database waren gewijd aan het materieel cultureel erfgoed; in 2006 greep Da Costa de kans om het systeem te herzien 

en nam de verantwoordelijkheid tot het online beheren en verspreiden van al het erfgoed. Deze uitbreiding heeft geleid 

tot vier systemen: MatrizPCI© (database voor ICE), Matriz3.0© (database voor het Cultureel en Natuurlijk Erfgoed), 

MatrizPIX© (catalogus voor fotografische collecties van de musea van het IMC) en MatrizNet© (catalogus voor 

collectieve collecties van de musea van het IMC). Matriz© is een groot online platform wat door allerlei 

(Portugeessprekende) instituties kan worden gebruikt zoals gemeenten, musea, universiteiten, documentatie- en 

onderzoekscentra en andere organisaties die betrokken zijn bij erfgoed: Eén gedeeld archief waar aangesloten 

instellingen hun informatie kunnen uitwisselen. Het verschil tussen alle Matriz© versies en MatrizPCI©, is dat 

MatrizPCI© gratis en gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen. De andere Matriz© versies zijn specifiek voor culturele 

instellingen, zijn complexer en uitgebreider in gebruik en er moet voor betaald worden. Deze software moet namelijk 

constant worden onderhouden. Het MatrizPCI© systeem is de eerste in zijn soort in de wereld. 

 

Op 1 juni 2011 is het MatrizPCI© in werking getreden. Het systeem is ontworpen en geïmplementeerd volgens de 

Portugese ICE-wetgeving en voldoet aan de eisen die de UNESCO Conventie heeft gesteld aan de nationale inventaris 

en de operationele richtlijnen. Aan deze eisen heeft Da Costa veel aandacht besteed door met name grondig de 

publicaties van UNESCO te lezen, opdat het risico van afkeuring zo beperkt mogelijk zou worden. Volgens Da Costa is 

de samenwerking tussen al deze instellingen essentieel voor het succes van de inventaris. Het zal de belangrijkste tool 

worden in het proces van de bewustmaking van ICE bij het grote publiek, waardoor er respect en verbetering van het 

ICE wordt bewerkstelligd in de Portugese samenleving. Doordat het systeem gratis toegankelijk is, is deelname door zo 

veel mogelijk communities haalbaar. Hier komt het bottom-up beleid, dat Da Costa zo belangrijk vindt, terug. Daarnaast 

is het de bedoeling dat dit een belangrijk instrument wordt voor het bedenken en implementeren van programma‟s 

voor specifieke documentatie, studie en het managen van bepaalde elementen van het ICE. Da Costa hoopt dus dat 

door deze software de handen ineen doet slaan van instellingen en erfgoedgemeenschappen die voorheen apart aan 

de safeguarding van ICE werkten en dat ze hiermede tot uitwisseling komen van data en informatie. Op de Matriz-

website is ook informatie te vinden over de Portugese elementen die staan ingeschreven op de Representatieve Lijst van 

het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid of de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed dat dringend 

bescherming nodig heeft.  
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5.4.1 Praktische werking van MatrizPCI© 
Voordat iemand kan inloggen, moet diegene zich eerst registreren (zoals bij vele online systemen) op 

http://www.matrizpci.imc-ip.pt/MatrizPCI.Web/Login/Registo.aspx. Men vult zijn basisgegevens in en vervolgens kan 

men gratis, via een simpele interface, de eigen ICE inschrijven en informatie verspreiden. Er zijn verschillende velden 

waar je foto‟s, video‟s, kaarten en alle andere digitale informatie kan uploaden. Het is een simpel systeem en voor 

iedereen toegankelijk. Wanneer alles volgens de regelgeving is ingevuld, kan de aanvraag van wettelijke bescherming 

voor het betreffende erfgoed worden toegevoegd. Vervolgens ontvangt het IMC de aanvraag, waarna ze gaan 

controleren of de informatie correct is. Wanneer de aanvraag valide is, voegen ze het toe of wordt aanvullende 

informatie gevraagd.  

5.4.2 Toegankelijkheid 
Als een land een bepaald erfgoed wil inschrijven op een van de mondiale UNESCO-lijsten, moet het in ieder geval op 

de nationale inventaris staan. Dit eist UNESCO via de Operationele richtlijnen voor de implementatie van de Conventie 

voor de bescherming van het ICE. Dit vindt Da Costa een kritisch punt omdat hij denkt dat het platform MatrizPCI© een 

interessant instrument is voor alle Portugees sprekende landen, zoals Mozambique, Kaapverdië en Angola en niet alleen 

nationaal. 

 

Er is een ander aspect waar Da Costa zich hard voor heeft gemaakt. Dit systeem laat alle Portugese gemeenschappen 

toe, dus ook geëmigreerde landgenoten die, hun tradities in ere willen houden. Alles gaat via het internet, dus 

erfgoedgemeenschappen die wonen in Canada, Brazilië of Afrika hebben gelijkwaardig toegang tot het systeem als 

inwoners van Portugal. Mijns inziens is dit een enorme bijdrage aan de safeguarding van met name de dynamiek en de 

vernieuwing van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarnaast kunnen ook Portugese inwoners die buiten Portugal zijn 

geboren, ICE toevoegen aan de database. Da Costa vertelt dat er bijvoorbeeld in Spaanse regio‟s wetgevingen zijn die 

de ICE van allochtone mensen buitensluiten. Dit vinden Cardoso en Da Costa een erg conservatieve manier van kijken 

naar de hedendaagse samenleving. Zij vinden dat het ICE met betrekking tot de huidige Portugese multiculturele 

samenleving moet worden bekeken.  
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5.4.3 Kritiek 
Toch zijn er veel mensen, zoals erfgoedprofessionals en academici, die kritiek hebben op dit systeem om de nationale 

inventaris op te zetten. Hun grootste kritiek is dat het een veeleisende klus is. Da Costa is van mening dat Portugal 

onvoldoende streeft naar culturele excellentie, kiest voor de eenvoudigste weg en ze wegrent van complexiteit. Da 

Costa is overtuigd van de kwaliteit van de zaken die het IMC heeft bereikt, maar medewerking zal vanzelfsprekend toch 

een behoorlijke inspanning kosten om gezamenlijk de nationale inventaris tot een succes te maken. Hij denkt dat alleen 

al het uitwisselen van informatie tussen instituties een moeilijk te bereiken doel is, gezien het feit dat musea en andere 

instellingen niet graag informatie weggeven en onafhankelijk willen blijven, niet beseffend hoe nuttig het kan zijn om 

informatie uit verschillende archieven te combineren waardoor een completer beeld ontstaat. Niet alleen nuttig voor de 

zaak zelf, maar ook voor hun eigen instelling. Volgens Cardoso willen instellingen hun collecties verdedigen. Zij vindt dit 

onzinnig, omdat de instellingen geen bedreiging voor elkaar vormen. Da Costa zegt dat Portugese instellingen (zoals 

musea) niet bekend staan om hun coöperatieve werkzaamheden. Hij vindt dit alleen een gemiste kans. Daarnaast is het 

strijdig met Artikel 3.10 van de Ethische Code voor Musea: „Samenwerking tussen musea en andere instellingen. 

Museummedewerkers erkennen en ondersteunen de noodzaak van samenwerking en raadpleging tussen instellingen 

met vergelijkbare belangen en verzamelmethoden. De verplichting geldt in het bijzonder voor instellingen van hoger 

onderwijs en bepaalde instellingen voor algemeen nut, waar wetenschappelijk onderzoek belangrijke collecties kan 

voortbrengen waarvoor op de lange termijn onvoldoende bescherming is.‟
74

  

 

Een ander kritisch geluid kwam van INATEL Foundation
75

. Tijdens een conferentie in april 2011 stelden zij publiekelijk 

dat het IMC niet de geschikte kandidaat is voor de invulling van de functie als bevoegde instantie zoals beschreven in 

Artikel 13 van de UNESCO Conventie. Zijzelf hadden deze functie moeten krijgen. Volgens Da Costa is er 

vanzelfsprekend enige rivaliteit, omdat ook anderen graag op zijn plek hadden gezeten om projectontwikkelaar te zijn 

van de nationale inventaris. Maar t.a.v. INATEL is er meer aan de hand. Zo hebben ze bijvoorbeeld misleidende 

informatie verspreid tijdens de zesde zitting van het Intergouvernementeel Comité voor de Safeguarding van ICE in Bali, 

dat instituten die gebruik zouden willen maken van MatrizPCI© daarvoor duizenden euro‟s zouden moeten betalen. 

Niets is minder waar; voor de andere niet-immateriële Matriz© systemen moet inderdaad worden betaald, maar deze 

systemen zijn niet nodig om toegang krijgen tot MatrizPCI©. INATEL is volgens Cardoso en Da Costa een oude 

conservatieve instelling, opgericht tijdens de dictatuur en in normen en waarden nauw verweven met de naar de 

voormalige dictator vernoemde António de Oliveira Salazar-beweging. Zij zijn verantwoordelijk voor het folklorisme in 

Portugal voor vijf à zes decennia. Cardoso is van mening dat er wezenlijk verschil is tussen juist het ICE, en wat INATEL 

wil: super traditionele folklore. 
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5.5 Bewustmaking van ICE onder de jeugd 
Met een knipoog naar het MatrizPCI© systeem heeft Da Costa als toolkit voor scholen en musea een educatief 

programma speciaal voor kinderen ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij projecten die betrekking hebben op 

Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het doel is vanzelfsprekend dat ook kinderen zich bewust gaan bezig houden met ICE. 

De jeugd van nu is morgen immers de drager van het cultureel erfgoed. Het is volgens Da Costa en Cardoso niet 

makkelijk voor kinderen om aandacht te hebben voor het belang van ICE, omdat er in de moderne wereld zoveel 

afleidingen zijn. Cardoso is van mening dat ook ouders tegenwoordig veel minder energie steken in het cultiveren van 

Immaterieel Cultureel Erfgoed.  

 

Naast promotie van ICE bij kinderen vindt Da Costa het ook belangrijk hen te helpen inzien hoe fragiel het ICE is en dat 

het kan verdwijnen, zoals bijvoorbeeld al vele streektalen. Deze toolkit laat zien hoe je informatie die in het hoofd van 

de mens zit, kunt documenteren, zodat de kennis over een traditie, gebruik of ambacht niet verloren gaat. De toolkit 

laat kinderen met behulp van tien invulformulieren op een simpele manier kennismaken met het documenteren van 

erfgoed. Er zijn aparte formulieren voor materieel en immaterieel erfgoed, en er is bijvoorbeeld ook een blad dat 

kinderen helpt bij het maken van een stamboom. De vellen kunnen los van elkaar, maar ook naast elkaar worden 

gebruikt, want immaterieel erfgoed heeft immers vaak een relatie met het materiële erfgoed of met een bepaalde 

erfgoedgemeenschap.  

 

De invulformulieren van bijvoorbeeld materieel erfgoed hebben overeenkomende criteria als die ook worden gebruikt 

bij het online registreren van objecten in de software van Adlib, zoals dat wordt geleerd aan de Reinwardt Academie bij 

beheer en behoud. Denk aan: in welke staat objecten verkeren, uit welk bouwjaar ze komen en dat je een foto kunt 

toevoegen. Veel mensen denken dat de toolkit is ontworpen voor museumprofessionals, maar het is echt gericht op de 

schoolgaande doelgroep. Scholen gebruiken het ook meer dan musea. Da Costa had niet verwacht dat de toolkit al snel 

na de verspreiding onder scholen en het Ministerie van Educatie een groot succes zou worden. Hij ontvangt zelfs 

wekelijks e-mails van scholen die hun eigen, door leerlingen ingevulde toolkit willen aanbieden voor de nationale 

inventaris. Dit is uiteraard niet de bedoeling, het is puur een educatief programma voor kinderen, maar het geeft aan 

dat betrokkenheid en enthosiasme van de jeugd voor het erfgoed door de toolkit is aangezwengeld. De toolkit is te 

downloaden via hun website.
76
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5.6 Organisatie safeguarding proces van de fado 

Bicho vertelt dat het eerste project rond de safeguarding  van fado begon in 2003. Dit had toen nog niets te maken met 

de UNESCO Conventie, maar was een politiek idee van de vorige burgemeester van Lissabon, Pedro Santana Lopes. De 

uitvoering werd vooral mogelijk door de samenwerking met Rui Vieira Nery (voorzitter van het Wetenschappelijk 

Comité van het Fado Museum) en Salwa Castelo-Branco (tevens lid van het Wetenschappelijk Comité van het Fado 

Museum). Mr. Nery en Mrs. Castelo-Branco zijn werkzaam als professoren bij het Instituut voor Etnomusicologie, 

Centrum voor Muziek en Dans (hierna te noemen INET-MD). Dit is een onderzoeksunit van het Instituut voor 

Etnomusicologie van de Faculteit der Sociale en Menswetenschappen (hierna te noemen FCSH) van de Nieuwe 

Universiteit van Lissabon. 
 
Het Fado Museum beschikte niet over voldoende werknemers om het project alleen uit te voeren, dus stelde het FCSH 

stagiaires beschikbaar voor het interviewen van de erfgoedgemeenschap in Lissabon en voor de opbouw van een 

database met biografische informatie over fadozangers van vroeger en nu. Het Fado Museum werkte voor die tijd al 

aan de oral history database, maar op deze manier werd het perspectief stukken breder.  

 

De aanvraag tot het opemen van fado op de Representatieve Lijst van UNESCO is opgesteld door het EGEAC
77

, 

aangestuurd door het Fado Museum en in samenwerking met het FCSH. Ook de onderzoeksunit INET-MD droeg actief 

bij aan de nominatie van fado. Zij hebben een protocol opgesteld betreffende het vormen van een team en kregen een 

rol in de uitvoering van het safeguarding programma (meer hierover in paragraaf 6.3.) Vandaar dat Prof. Nery en Prof. 

Castelo-Branco samen met de directrice van het Fado Museum, Sara Pereira, de functies van het Wetenschappelijk 

Comité van het fado museum vervullen. 

5.6.1 Betrokkenheid erfgoedgemeenschappen bij de nominatie van de fado 
UNESCO eist dat de gemeenschappen worden betrokken bij het ontwikkelen van het safeguarding programma. Het 

verloop zou bottom-up moeten zijn en niet top-down. Maar volgens Da Costa wordt dit niet mogelijk gemaakt, omdat 

er politieke processen spelen, geleid door onderzoekers, politiek en bestuurlijk belanghebbenden, die pas aan het eind 

van de rit de erfgoedgemeenschap erbij betrekken. Da Costa is er van overtuigd dat dit niet alleen in Portugal gebeurt, 

maar ook internationaal een knelpunt is. Het is dan ook volgens hem een interessante studie of de 

erfgoedgemeenschappen daadwerkelijk een formele rol hebben kunnen vervullen. Een formele bijdrage houdt in dat ze 

een verklaring afleggen dat ook zij hun traditie belangrijk genoeg vinden voor de opname op de Representatieve Lijst, 

en dit formeel bezegelen met een handtekening. 
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Tijdens het gesprek met Bicho vertelt ze dat het Fado Museum naast een Wetenschappelijk Comité er op uitnodiging 

van het Fado Museum ook een Adviserend Comité is ingeschakeld bij de praktische aanpak van het safeguard plan. Op 

deze wijze worden kennis van de fado en verstand van onderzoek bij elkaar gebracht. Belangrijke activiteiten van het 

Adviserend Comité waren het bestuderen van de planvorming voor de Tango in Uruguay en Argentinië als 

voorbeeldfunctie en het voeren van open debatten over relevante keuzes t.a.v. de nominatie, zoals: fado als 

muziekgenre, of fado als cultuur en of het moest onder de naam fado van Lissabon of de fado-traditie. Bicho benoemt 

dit Adviserend Comité als een "mini-community" die alle elementen van de fado traditie representeert. Men heeft 

verstand van fado, maar is niet gespecialiseerd in het doen van onderzoek. Hier stapt het Wetenschappelijk Comité in 

en stuurt de kennis van het Adviserend Comité. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op het geresulteerde plan. 

 

Het Adviserend Comité bestaat uit drie beroemde fado zangers (Carlos do Carmo, Vicente da Câmara en Daniel 

Gouveia), één beroemde Portugese gitarenmaker (Gilberto Grácio) en één beroemde gitarist (António Chainho). 

Daarnaast nemen ook leden van de Portugese Vriendenvereniging van de fado en de Academie van de Portugese 

Gitaar zitting in het comité. Het komt er op neer dat dit comité bestaat uit mensen die zich aan de top van de 

community-keten bevinden. De lijst van toestemmingen (consent of communities
78

) bestaat voornamelijk uit beroemde 

fadisten, gitaarspelers, erkende schrijvers, onderzoekers en andere specialisten die zijn geselecteerd door het Fado 

Museum. Sofia Bicho licht toe dat ze niet in staat waren om met alle fadisten en andere relevante mensen in contact te 

treden. De vraag is of het Adviserend Comité een significante doorsnee is van de gemeenschap die de fado traditie 

uitvoert. Daarnaast komt deze “bijdrage” aan het eind van het proces. Volgens Cardoso en Da Costa komt het neer op 

een handtekening onder de verklaring, zonder actieve medewerking tijdens het hele proces. Ook mist Cardoso de 

verklaringen van amateuristische fadisten die zingen voor hun familie of in de tavernes.  

 

Da Costa denkt niet dat er een manier is om dit probleem op te lossen. Het UNESCO-mechanisme is opgezet voor de 

safeguarding  van het ICE. Wanneer het ICE geen problemen ondervindt en een erfgoedgemeenschap zelf hun ICE kan 

identificeren en uitvoeren zonder hulp van cultuurbeheer, beleidsmaatregelen en geldelijke steun, dan hebben ze 

UNESCO niet nodig bij het implementeren van de safeguarding van hun ICE. De UNESCO Conventie is volgens Da 

Costa een politieke regeling. Hij is van mening dat cultuurbeheer, zowel bij UNESCO op mondiale schaal, als bij landen 

op nationale, regionale of lokale schaal, een top-down methodiek blijft. Zelfs als de erfgoedgemeenschappen 

samenwerken, is het nog steeds niet de gemeenschap zelf die maatregelen neemt. Externe partijen stellen aan de 

community voor wat ze moeten ondernemen en bieden daarbij hun hulp aan voor de safeguarding van hun ICE. Da 

Costa licht vervolgens een andere zijde van deze regelingen toe. Communities  worden bewust en maken actief gebruik 

van het feit dat ze door de Conventie zichtbaarheid kunnen geven aan hun erfgoed. Als er bijv. een religieus 

evenement aan de gang is, belt men de media opdat er diezelfde dag een reportage verschijnt op het nieuws en hun 

ICE naar buiten wordt gebracht.  
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6. De rol van musea bij de safeguarding van ICE 

6.1 Belang betrokkenheid van musea 
De Ethische Code van Musea  formuleert het volgende in richtlijn één: „Musea behouden, interpreteren en bevorderen 

het natuurlijk en cultureel erfgoed van de mensheid. Uitgangspunt : Musea zijn verantwoordelijk voor het materiële en 

immateriële natuurlijke en culturele erfgoed. Het bestuur en diegenen die belast zijn met het strategisch beleid en het 

toezicht op musea dragen primair de verantwoordelijkheid om dit erfgoed te beschermen en te bevorderen; alsook de 

verantwoordelijkheid voor dat doel beschikbaar gestelde personeel, de materiële voorzieningen en financiële 

middelen.‟
79

 In de Ethische Code van Musea staat dus beschreven dat musea ook verantwoordelijk zijn voor ICE en dit 

moeten beschermen en bevorderen. 

 

In Volkscultuur Magazine staat een artikel waarin de voor- en nadelen van de rol van musea bij de implementatie van 

de Conventie vermeld zijn. Nadelen zijn onder anderen dat de meeste musea, in tegenstelling tot universiteiten, niet 

beschikken over genoeg medewerkers of diversiteit aan disciplines die nodig zijn voor al het werk dat in de Conventie 

wordt beschreven. Daarnaast zijn musea over het algemeen gericht op het verzamelen van objecten, niet op de 

safeguarding van levende tradities, met als gevolg dat er geringe ervaring is op het gebied van cultuurbescherming een 

dynamisch proces in situ. Toch zijn er meer voordelen. Musea houden zich vaak al bezig met de gebieden die 

beschreven staan in de Conventie, omdat het culturele bewaarinstellingen zijn. Daarnaast zijn het, net als universiteiten, 

instellingen die officieel zijn zonder “overheidsimago” te hebben. Musea blinken uit in het bieden van publieke en 

officiële erkenning, respect voor tradities en culturele beoefenaars en op het gebied van openbare presentaties en 

educatieve programma‟s. Tot slot kunnen ze worden ingezet als locatie voor activiteiten zoals het vervullen van een 

archieffunctie, openbare presentatie van ICE, publieke educatie en een platform voor gemeenschappelijke interactie.
80

 

  

Da Costa vond het dan ook een prioriteit om musea (vooral etnografische musea, lokale musea en gemeente musea) bij 

de safeguarding  van ICE te betrekken, omdat deze zich al vóór de UNESCO Conventie bezighielden met de 

safeguarding van ICE. Men noemde het destijds alleen niet ICE, maar etnografisch erfgoed. Musea hebben zich al die 

jaren bezig gehouden met het documenteren ervan, maar er was volgens Cardoso nog geen sprake van systematische 

reflectie. Nu kunnen eerder vergaarde kennis en inzichten zichtbaar worden gemaakt in MatrizPCI©. Dit geldt ook voor 

universiteiten en onderzoekscentra voor antropologische studies. 
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Musea vonden altijd al de participatie van communities belangrijk. Een van de eerste Portugese musea die gefocust 

waren op samenwerking is het Museum van de Arbeid Michel Giacometti (mijn tweedejaars stageplek). De oprichter van 

dit museum (Michel Giacometti) werkte lang aan het documenteren van orale tradities. Hij werd niet gesteund door 

instituten en organisaties, waardoor hij de collectie nergens kon tentoonstellen. Hij kreeg pas in een heel laat stadium 

van zijn leven erkenning voor zijn verzameling opnames van orale tradities die hij samen met de erfgoedgemeenschap 

had vastgelegd. Erkenning voor deze inspanningen worden door de Conventie teweeg gebracht. Daarom vinden 

Cardoso en Da Costa het zo belangrijk dat musea bij de Conventie worden betrokken. Het IMC werkt uiteraard al 

samen met musea. Ze proberen samen methodieken te definiëren om met het ICE te werken. 

 

Om musea bij de safeguarding  van ICE te betrekken heeft het IMC in 2008 een zestal conferenties georganiseerd 

onder de overkoepelende titel Museums and Intangible Heritage: agents, boundaries, identities. Elke conferentie had 

een ander thema. De eerste conferentie had als onderwerp: Portuguese masks: authenticity and re-invention. De 

volgende hadden als issues: Listening, protecting and assessing how representative different traditions are, Memory, 

identity and project, Knowledge and techniques: from recording to transmission, Portuguese fieldwork: what do 

anthropologists do?” en tot slot was het zesde thema: Global museums and intercultural dialogue.  

 

6.2 Belang relatie musea met erfgoedgemeenschappen 
„A close and permanent interaction between museums and communities rarely takes place in larger institutions, and the 

limitations imposed by traditional attitudes, large and historic collections, academic specialists and monumental 

buildings are clear. Small provincial museums, open-air and folk museums are not bound by such strictures and have 

developed ways to work closer with their communities.‟
81

Dit maakt musea zoals het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en 

het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem zo geschikt voor de safeguarding van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ze 

hebben een nauwe band met de erfgoedgemeenschap.  

 

Bicho garandeert dat ook de deuren van het relatief kleine Fado Museum altijd open staan voor (samenwerking met) de 

erfgoedgemeenschap. Het Fado Museum participeert in co-creative projects. Deze projecten ontstaan in samenwerking 

met de communities en zijn niet slechts gebasseerd op institutionele behoeften (zie paragraaf 6.3.3.1 Pilot project voor 

een voorbeeld van zo‟n co-creating project). Er zijn drie belangrijke redenen om mee te gaan in dit type project: „1. To 

give voice and be responsive to the needs and interests of local community members. 2. To provide a place for 

community engagement and dialogue. 3. To help participants develop skills that will support their own individual and 

community goals‟
82

 Deze beweegredenen passen uitstekend bij het format voor een museum dat participeert in het 

safeguarding proces van een traditie. De erfgoedgemeenschap krijgt een stem om haar traditie te promoten en 

ontwikkelt vaardigheden om zelf hun traditie te continueren (safeguarding). 
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Het Fado Museum steekt dan ook veel tijd in de band met de gemeenschap, al vanaf het begin van hun bestaan. 

Medewerkers van het museum gaan naar fadohuizen om mensen uit te nodigen voor een bezoek aan het museum. Ze 

bouwen een netwerk op van mensen uit de erfgoedgemeenschap. De opbouw van de relatie begon al in het begin van 

het tijdperk van het Fado Museum, vertelt Bicho. Een team van het museum ging naar de gemeenschap toe om 

materiaal te verzamelen waarmee ze het museum konden vullen. Door de jaren heen is deze band gegroeid en komt 

de erfgoedgemeenschap nu ook zelf naar het museum om informatie of objecten te brengen. Iemand wil bijvoorbeeld 

de oude Portugese gitaar van zijn overgrootvader in een vitrine zien staan, dat is hun trots. In 2008 heeft het museum 

een tentoonstelling gemaakt waar veel mensen materiaal kwamen brengen voor het interactieve gedeelte van de 

tentoonstelling. Buiten het feit dat de erfgoedgemeenschap invloed heeft op de informatietoevoer komt het Fado 

Museum op deze manier (dat over een klein team beschikt) erg eenvoudig en snel aan van informatie (zoals foto‟s, 

muziekopnames en biografieën).  

 

Cardoso bevestigt dat het oprichten van een relatie met de erfgoedgemeenschap tegenwoordig gebruikelijk is voor 

musea. Instellingen moeten een relatie hebben met de gemeenschap, anders staan de communities niet open voor de 

musea en blijven ze weg. Het Fado Museum heeft de fadisten van het belang van de nominatie overtuigd en ze er in 

meegenomen, anders zouden die er nooit in zijn gaan geloven. De communicatie zoals bij de traditionele musea gaat 

(zie fig. 6), waarbij op schoolmeesterachtige wijze naar de erfgoedgemeenschap wordt geïnstrueerd, is hier niet op zijn 

plaats. De wederzijdse relatie met de erfgoedgemeenschap is de basis. Cardoso en Bicho geven de tip aan Nederland 

om veel te investeren in deze basis. Daarnaast geven ze mee dat het onmogelijk is om tradities van bovenaf door 

instituten in leven te houden. Zodra de erfgoedgemeenschap niet langer is geïnteresseerd om een traditie over te 

dragen, vergaat die gewoon. Als bijvoorbeeld alle fadisten hun interesse verliezen in de fado, zal het safeguarding 

programma niet mogelijk zijn. Dan zou er alleen een tentoonstelling over georganiseerd kunnen worden met een 

begin, een kern en een einde. 

 

De volgende theorie van Peter Davis legt met een simpel model (fig. 8) uit hoe de relatie tussen het museum, de 

erfgoedgemeenschap en de omgeving met elkaar samenhangt: 'The interaction between the museum and the 

community occurs through exhibitions and educational and other activities. This can be expressed in a simple model of 

overlapping circles representing museum and community, to which can be added an 'environment' circle to represent 

interaction between museum and environment, and community and environment. The amount of overlap of these three 

circles could provide a simple measure of a museum's commitment to its community and to the environment.'
83

We 

kunnen uit de woorden van Bicho afleiden dat de cirkels van museum, gemeenschap en omgeving elkaar, in het geval 

van het Fado Museum, sterk overlappen.  
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6.3 Safeguarding programma van fado 
Het Fado Museum, het kan niet genoeg benadrukt worden, speelt een grote rol , voor en na de Conventie, bij de 

safeguarding van de fado-traditie. Bicho vertelt dat zij (wisselende) tentoonstellingen organiseren, waarbij ze onder 

anderen objecten gebruiken die zijn aangeleverd door de erfgoedgemeenschap, door hen aangevuld met educatieve 

en historische componenten. Er zijn nog veel onbekende aspecten aan de fado en het Fado Museum toont deze kennis, 

zodat het onder de mensen komt. Het safeguarding programma dat het Fado Museum samen met de twee comités en 

het FCSH heeft opgesteld ter nominatie van de fado bij UNESCO bestaat uit vijf onderdelen: archievennetwerk, digitaal 

archief van de fado grammofoonplaten, een educatief programma, publicaties en fado circuits. Het programma, dat 

men de komende vijf jaar wil uitvoeren, is vastgelegd in een bronchure. Bicho licht ze mij stuk voor stuk toe. 

6.3.1 Archievennetwerk 

Dit is een netwerk waarbij het Fado Museum institutionele samenwerking voorstelt. In dit archief komt het brede scala 

aan collecties samen die relevant zijn voor het onderzoek naar fado. Het gaat hierbij om erfgoed zoals de jurken van 

Amália Rodrigues uit de collectie van het Nationale Theatermuseum of de documenten uit het archief van RTP (Radio 

en Televisie van Portugal). Dit archievennetwerk heeft als doel om een strategische samenwerking te ontwikkelen voor 

het beschermen, bestuderen, onderzoeken en gebruiken van het erfgoed van fado. Dit is het resultaat van het 

onderzoek dat is uitgevoerd door de stagiaires van FCSH. Zij zijn naar instellingen geweest om te inventariseren waar 

welke informatie of objecten te vinden zijn. Aan de hand van deze inventarisatie wil het Fado Museum in de toekomst 

een database maken. 

6.3.2 Digitaal archief van de fado grammofoonplaten 

Het Fado Museum gaat de oude grammofoonplaten waarop de fado destijds is vastgelegd, digitaliseren en vervolgens 

online toegankelijk maken. Wederom wordt ook dit deelproject van het plan uitgevoerd met hulp van het FCSH. Het 

doel is om mensen kennis te laten maken met de oude uitvoering van de fado, want net zoals de meeste muziekgenres, 

is fado ook veranderd door de jaren heen. Ik stelde voor aan Bicho of zij deze database niet wilde integreren in het 

overkoepelende MatrizPCI© systeem. Zij dacht dat het MatrizPCI© systeem niet capabel was om geluid af te spelen, 

maar Da Costa verzekerd van wel, want er zijn velden in het systeem waar zelfs video‟s kunnen worden geüpload. 
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6.3.3 Educatief programma 

Het educatief programma bevat verschillende activiteiten. Zo hebben ze de Fado Museum School opgericht waar 

poëzie seminars worden gehouden. Ook worden er cursussen Portugese en Spaanse gitaar gegeven en een cursus 

fado viool. Zangworkshops vinden ook elke week plaats in het museum, overigens voorafgegaan door soort audities. Je 

moet namelijk beschikken over een “fado-stem”. Daarna kan je de workshops volgen die een vergelijkbare vorm hebben 

als de situatie in een fadohuis, alleen dan in een klasikaal. Je zingt onder begeleiding van een gitaar en ontwikkelt zo je 

fado-stem. De gitaar- en vioolcursussen worden gegeven voor een aantal studenten te gelijk. Voor deze cursus zijn veel 

geïnteresseerden, tieners en 65+‟ers, beginners tot gevorderden. Er zijn er bij die altijd al graag fadogitaar wilden leren 

spelen en er nu, met pensioen, de tijd voor vrijmaken. Anderen starten zelfs op een gegeven moment een professionele 

carrière in bijv. fadohuizen. In het boek Immaterieel erfgoed in Nederland, wordt een soortgelijke manier van overdracht 

aangemoedigd: „Gezamelijk zingen is bij uitstek een manier om erfgoed levend te houden. Liederen die karakteristiek 

zijn voor een bepaalde groep worden op die manier overgedragen.‟
84 

 
Bij de lezingen die worden georganiseerd is (vergelijkbaar met de Erfgoedarena van de Reinwardt Academie) ruim 

plaats voor debat en reflectie binnen de fado gemeenschap. Op fado avonden kunnen bezoekers elk weekend 

meelopen met een rondleiding die wordt aangevuld met live fado, gezongen door fadisten van verschillende generaties 

en interpretaties. Op deze manier kunnen bezoekers de fado echt beleven en de veranderingen waarnemen die de 

traditie door de jaren heen heeft ondergaan. Op werkdagen is het alleen mogelijk om de fado via een audiotour te 

beluisteren. 
 
Daarnaast is het Fado Museum bezig met het organiseren van een workshop waar mensen de kans krijgen om het 

ambacht van de Portugese gitaarbouw te leren. Dit gaat plaatsvinden in een gebouw in Mouraria (een historische fado-

buurt in Lissabon). Het is namelijk belangrijk dat de bouwers in contact zijn met de bespelers. Een standaard 

fabrieksproduct is meestal te eenzijdig voor de persoonlijke muzikaliteit van fadist en biedt ook onvoldoende ruimte 

voor muzikale variëteit binnen het genre. De promotie van dit ambacht wordt aangevuld met tijdelijke tentoonstellingen 

gewijd aan het vakmanschap de guitarreiros (Portugese gitaarbouwers). Deze tentoonstellingen zijn samen met 

tentoonstellingen over fado in beeldende kunst gehuisvest in het Fado Museum. Op figuur 9 heeft de man rechts een 

Portugese gitaar vast. 

 
Het Fado Museum organiseert seminars voor docenten, ze creëren educatieve pakketten voor op scholen en geven 

rondleidingen die nauw samenhangen met de fado gemeenschap. Verder organiseert het Fado Museum ook nog 

congressen, zoals het tweejaarlijkse Internationaal Fado Congres, waar ervaringskennis en theoretische invalshoek elkaar 

ontmoeten. 
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Fig. 9. Gitaristen tijdens fadoconcert „Minha viagem 

pelo fado‟ in theater De Meervaart 

Rechts de Portugese gitaar 
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6.3.3.1 Pilot project 
Als onderdeel van het educatief programma heeft het Fado Museum een pilot project gestart. Ter promotie hiervan 

heeft men alle basis- en middelbare scholen uit Lissabon uitgenodigd om in onderling wedstrijdverband pedagogische 

fado-plannen en –projecten te komen presenteren. Vier scholen werden door het Fado Museum uitgekozen die 

daadwerkelijk hun project in 2011 mochten uitvoeren. Deze scholen hadden verschillende opleidingsniveaus en de 

studenten waren tussen de 6 en 20 jaar. Bicho licht deze projecten toe: 
 

School Dona Luísa de Gusmão heeft eerst een vooronderzoek gedaan onder haar studenten, om te kijken of de 

leerlingen geïnteresseerd waren in het bespelen van een Portugese gitaar of het leren zingen van de fado (goed 

voorbeeld van bottom-up). Toen dat het geval bleek gingen ze praktische activiteiten organiseren zoals leren schrijven 

van teksten, leren bespelen van de gitaar en leren zingen van de fado zelf. Het Fado Museum stelde haar school 

hiervoor open. Een aantal studenten mocht zelfs een masterclass meemaken met de beroemde gitarist António Parreira 

en befaamd fadista Juliette de Castro. Daarnaast bedachten ze activiteiten voor de gemeenschap, zoals een 

fototentoonstelling, een thema-avond op school en een openbare blog met de verslaglegging van de verschillende 

activiteiten binnen het kader van dit project. 
 
Muziek Instituut Vitorino Matono werkt aan een fado-concert met begeleiding van accordeons en voor het vak 

muziekgeschiedenis nodigen ze studenten uit om projecten te ontwikkelen over het verband tussen fado en de gitaar. 
 

De Militaire School heeft ter bewustwording van de fado onder haar studenten rondleidingen door het Fado Museum 

bedacht. Daarnaast willen ze een fado-avond organiseren met alumni die zijn uitgegroeid tot fadisten, een onderzoek 

doen naar het verband tussen hun alumni en fado en een fado wedstrijd organiseren voor studenten van 5 t/m 12 jaar. 

 

College van Santa Doroteia is bezig met de uitvoering van het plan om voor het vak muziek een interactieve cd te 

maken met eigen composities van leerlingen van 6 t/m 12 jaar (overigens wel na selectie door leraren). Een andere 

groep jonge leerlingen gaat een boek maken met aan de fado gerelateerde verhalen en spelletjes. De wat oudere 

studenten (13 t/m 20 jaar) zullen zich bezig houden met vormgeving, componeren, paginering, illustreren en bewerken. 

Ook deze school begon met een rondleiding door het Fado Museum. 
 

Dit pilot project heeft als doel om geschiedenis en knowhow (zoals het bespelen van een Portugese gitaar) te integreren 

op alle scholen, in combinatie met de participatie van zangers, muzikanten, auteurs, componisten en gitaarbouwers. Ze 

willen deze projecten op lange termijn ook uitvoeren op regionaal en nationaal niveau. Het was een experiment en het 

Fado Museum was blij verrast dat er zoveel leuke leerzame projecten uit rolden. In juni 2012 wil het Fado Museum een 

presentatie organiseren met de resultaten van het pilot project, zodat ook de erfgoedgemeenschap kan genieten van 

de creativiteit van jonge mensen, misschien wel nieuwe liefhebbers van de traditie of toekomstige gemeenschapsleden. 
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6.3.4 Publicaties 

Een ander onderdeel van het safeguarding programma is het bijwerken van belangrijke historische fado-boeken die 

lang geleden zijn geschreven en het updaten van de literatuurlijst over fado met nieuwe publicaties uit iconografische, 

poëtische, literaire en muzikale bronnen. Zo gaat de kennis niet verloren en wordt de geschreven informatie completer 

dan op dit moment. 

6.3.5 Fado Circuits 

De mensen die wonen in de historische fado-buurten van Lissabon (zoals Alfama, Bairro Alto en Mouraria) weten dat de 

fado daar zichtbaar is, maar dat is niet voor alle inwoners van Lissabon en voor toeristen even duidelijk te herkennen. 

Daarom wil het Fado Museum online en/of op papier een reisgids maken ter promotie van deze fado-buurten en 

wandelroutes benoemen en bezienswaardigheden aanprijzen waar mensen anders gewoon langs zouden lopen. De 

fado is niet alleen te vinden in fadohuizen of het Fado Museum, maar ook op straat waar het geboren is. Daarnaast 

zullen in deze reisgids ook fado-evenementen worden gepromoot en wordt plaats ingeruimd voor een actuele 

nieuwsbrief.  
 

Bicho is er van overtuigd dat de safeguard methodes die tot nu toe zijn uitgevoerd goed werken. Fado wordt alom 

gepromoot en leeft, in museum, media en gelukkig nog steeds op straat. 
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7. De dragers van de fado 

De werkelijke dragers van de fado zijn de fadisten, zij vormen de erfgoedgemeenschap. Een gesprek met enkele van 

haar vertegenwoordigers mocht natuurlijk niet ontbreken. De drie fadisten die ik heb benaderd voor mijn onderzoek 

zijn Pedro Calado, Daisy Correia en Manuel Manços Assunção Pedro
85

. Met dit drietal kan ik verschillende invalshoeken 

belichten, want ze hebben onderling een andere achtergrond en komen uit verschillende generaties. Bovendien heb ik 

ze alle drie in een andere situatie horen zingen. Ik heb Pedro deze lente horen zingen tijdens een informele 

familiegelegenheid, a capella, in het midden van een natuurgebied. Afgelopen winter ben ik aanwezig geweest bij een 

betaald concert van Daisy Correia in De Meervaart in Amsterdam onder begeleiding van een pianist, drummer 

(afwisselend op drumstel en conga‟s), contrabas en twee gitaristen afwisselend op Portugese gitaar, Spaanse gitaar en 

Ukelele). En vorig jaar lente ben ik bij een onbetaald optreden geweest van Manuel Manços Assunção Pedro tijdens een 

culturele avond georganiseerd door een museum (Museu do Trabalho Michel Giacometti, mijn oude stageplek). Hij 

werd begeleid door twee gitaristen op Spaanse gitaren. Drie totaal verschillende uitvoeringen van de fado door drie 

verschillende generaties. 

7.1 Motivatie van het beoefenen van fado 

Volgens Bicho is de motivatie van fadisten aan de ene kant van commerciële aard, gewoon een broodwinning. Cardoso 

vind dit wat ongenuanceerd, want als niemand meer dan slechts een economisch motief zou hebben, zouden er in 

deze financieel zware tijden nog veel meer fadohuizen hun deuren moeten sluiten wegens te hoge kosten en gebrek 

aan toehoorders. Anderzijds speelt volgens Bicho ook een behoefte aan erkenning en trots. In barre tijden als deze 

(verwijzend naar de financiële crisis in Portugal) willen mensen erkenning krijgen voor iets waarin ze in uitblinken. 

 

Als je met de uitvoerenden zelf spreekt gaat het alleen maar over gevoel en passie. Voor Correia is het motiverend dat 

je met fado zoveel kanten uit kunt, dat er steeds iets nieuws valt te ontdekken, dat het de vele verschillende fado´s zijn 

die het verschil maken. Ze vergelijkt het met de verandering van je smaak, want zo veranderd ook de stijl waarin je de 

fado interpreteert. Correia vindt dat de heerlijke “blues” zanglijnen het verrukkelijk maken om de fado te blijven zingen. 

Het moment dat ze fado zong, voelde ze iets wat ze nog nooit eerder had gevoeld met de muziek (voorheen zong ze 

pop), Correia was compleet om. 
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 Zie Bijlage I Lijst met genoemde deskundigen voor de gegevens van de fadisten 

Persoonlijke ervaring bij paragraaf 7.1 

Uiteraard wordt de fado traditie ook 

onder informele omstandigheden 

beoefend. Een goed voorbeeld hiervoor 

is mijn persoonlijke ervaring tijdens de 

paasviering.  

 

Het gezin waarbij ik inwoon, komt met de 

hele familie samen voor de Pascoá 

(Pasen). De familie komt uit Alentejo, uit 

het district Évora. Voor de paasviering 

werd er een back-to-basics-camp 

opgezet in het berggebied Serra d‟Ossa, 

dicht bij de stad Estremoz. Een overdekte 

tafel waar iedereen de hele dag kan 

genieten van de typisch Portugese 

paasgerechten (voor de gelegenheid 

hebben ze drie hele lammetjes gekocht 

die in hun geheel wordt verwerkt tot 

verschillende gerechten). Deze gerechten 

worden klaargemaakt in een vervallen 

publiekelijk huisje waar een oude 

houtoven is ingebouwd. Dit geeft een 

specifieke smaak aan het eten. De 

hoofdgerechten, zoete lekkernijen, 

kaasjes en stevige Portugese worst 

worden tot zich genomen onder het 

genot van rode wijn en zelf gebrouwde 

Port.  
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Vervolg 1 persoonlijke ervaring 7.1  

Op gegeven moment komt er een 

familielid naar mij toe met de kennis dat ik 

een beetje Portugees kan. Zij vraagt aan 

mij of ik in het Portugees aan haar oom 

kan vragen of hij fado voor mij wil zingen. 

Ik raap mijn moed bij elkaar en stap op de 

desbetreffende oom, Pedro Calado, af om 

mijn vraag voor te leggen. De hele familie 

is enthousiast en moedigt hem aan om te 

gaan zingen. Na ongeveer 30 minuten 

waarin Pedro zich oplaadt en zijn fado 

ziel naar de oppervlakte brengt, doet hij 

zijn mond open en komt er een pure 

stem uit, zonder gitaar begeleiding, die 

zich verspreidt over de bergvlakte in de 

dertig graden warme lucht en legt het 

zwijgen op van zijn dertig tellende 

doorgaans luidruchtige familieleden. 

 

Normaal gesproken, wanneer er geen 

„buitenstaander‟ zoals ik bij het 

familiefeest aanwezig is, beginnen Pedro 

en zijn peetvader spontaan te zingen 

nadat er alcohol heeft gevloeid. Hun 

verlegenheid maakt plaats voor trots en 

de hele familie geniet mee. 

 

 
 

Calado blijft gemotiveerd om fado te zingen door de essentie van fado zelf waarmee hij zich identificeert. Fado is 

volgens hem verdriet en geluk tegelijk. Het is een prachtige staat van geest die zijn leven leidt. Het is een passie voor 

Calado, hij houdt van zowel het zingen van fado als het reciteren van gedichten van de grote fadisten. Goede gedichten 

met traditionele muziek en een stem die in staat is om het uit te voeren, dat is het de echte fado volgends Calado. 

Pedro blijft de fado zingen, omdat hij er plezier in heeft om prachtige gedichten met muziek te combineren die hem 

kippenvel bezorgen. Verder draagt hij de fado altijd overal met zich mee, het is een deel van hem. Het maakt ook hem 

aan het lachen en aan het huilen, het hangt allemaal af van de teksten en de muziek. De fado bezit zo‟n grote kracht, 

dat hij niet weet waar hij het vandaan haalt, wanneer hij zingt. Hij voegt daaraan toe dat fado de stem van de ziel is. 

7.2 Fado en commercialisering 

Volgens Cardoso, Bicho en Da Costa zal fado niet gaan leiden onder commercialisering nu de traditie op de 

Representatieve Lijst staat, met de simpele uitleg dat fado al vele decennia (vanaf 1930) een commerciële activiteit is. 

Vele fadisten die bijvoorbeeld in fadohuizen zingen, zingen niet alleen voor het zingen, maar krijgen daarvoor betaald. 

Tegenwoordig zijn er zelfs nog maar weinig fadisten die het niet tegen betaling doen, het is beslist een economische 

activiteit. Een positief gevolg van de promotie van fado op de Representatieve Lijst is dan ook onder anderen dat fado 

zangers vaker worden geboekt.  

 

Da Costa noemt de tango in Uruguay en Argentina als voorbeeld om te visualiseren dat er vaak een commerciële kant 

aan een traditie zit. Net als bij de fado bestaat de traditie bij de gratie van zangers, dansers en platenmaatschappijen. 

Toch zit er bij tango nog een niet-commerciële dimensie aan zoals de milonga‟s, samenkomsten en de dansen tussen 

koppels. Deze dimensie is volgens Da Costa en Cardoso bij de fado praktisch verdwenen. Cardoso en Da Costa denken 

dat UNESCO met gemak de bedachte tradities (invention of traditions, constructies, of hoe Cardoso het uitlegt: 

“Moderne tradities”) voor toerisme (economische doeleinden) uit de Conventie houdt.  

7.3 Fado en invention of tradition 
De fado die de overgrootvader van Correia zong, was behoorlijk anders dan hoe zij de fado interpreteert. Ze is van 

mening dat alles in de muziek continu verandert. Men is altijd op zoek naar vernieuwing in de muziek en er zijn maar 

enkele mensen die blijven hangen. Ze stelt dat als de fado alleen maar groot wordt gehouden door het zingen van de 

traditionele variant, ze zich kan voorstellen dat het als erfgoed zal verjaren. Men moet, volgens Correia, de nieuwe 

generaties toestaan de fado te vernieuwen. Calado verteld dat de fado vandaag de dag was verdwenen als er geen 

veranderingen waren ondergaan. De hedendaagse fado is veel aangenamer om te horen, maar zal nooit helemaal 

afwijken van de traditionele, want die is diep geworteld in de traditie. Ook Pedro denkt dat de fado verandert door de 

jaren heen, net zoals elk fenomeen in het universum verandert. De fado is aangepast waardoor het waarschijnlijk een 

betere kwaliteit heeft verkregen. Fado heeft niet alleen een verleden, maar leeft in het heden, waaraan het zich aanpast. 

De fadisten zijn niet bang dat de authenticiteit of kwaliteit van de fado achteruit zal gaan als gevolg van de UNESCO 

Conventie. 
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7.4 De overdracht van fado 

De fado werd volgens Bicho vroeger geleerd in fadohuizen. Ze gingen daarheen om naar anderen te luisteren en 

begonnen op gegeven moment zelf te zingen of te spelen. Toen kwam het tijdperk van de radio en sommige mensen 

leerden zichzelf fado aan door naar de radio te luisteren en gingen vervolgens zelf hun fado-kunsten vertonen in 

fadohuizen. Vandaag de dag leren mensen de muziek kennen door naar cd‟s te luisteren, ze imiteren de grote fadisten. 

Daarnaast komt het vaak voor dat er binnen families grote interesse is voor de fado. Wanneer je fado niet hebt geleerd 

in het fadohuis, moet je volgens Bicho meer je best doen om waardering en goedkeuring te krijgen van de 

gemeenschap. Je komt van buitenaf en de fadisten die buiten de deuren van de fadohuizen beroemd worden, krijgen 

moeilijk waardering van de gemeenschap in Portugal. In de stad Lissabon worden vaak fado-avonden georganiseerd en 

kinderen die in deze buurt opgroeien komen, al vanaf dat ze heel klein zijn, in aanraking met de fado. Kinderen die 

bijvoorbeeld in Cascais (andere gemeente binnen het district van Lissabon) opgroeien, stappen veel minder snel op 

deze manier in de traditie, zij zullen volgens Bicho sneller met fado in aanraking komen via media. 

 

Correia legt uit dat “men” zegt dat je in Lissabon geboren moet zijn om de fado in je te hebben, waaruit ze concludeert 

dat fado van de ene op de andere generatie wordt overgedragen. Maar zelf is ze half Portugees, haar moeder komt uit 

het Noorden van Portugal en heeft geen muzikale aanleg. Daarentegen heeft haar overgrootvader wel de fado 

gezongen in dorpen in het Noorden. Correia wil geloven dat ze een beetje talent van hem heeft meegekregen, maar 

zou niet weten hoe, want zij wist pas veel later dat hij de fado zong. Zij heeft het zichzelf aangeleerd. Ze keek en 

luisterde veel naar Amália Rodrigues en Mariza. Zo kwam Correia erachter wat zij mooi vond en wat de fado voor haar 

betekende. „Misschien heeft het twee generaties overgeslagen, wie weet.‟, aldus Correia.  

 

Calado zegt dat de fado van generatie op generatie is overgedragen doordat het de belangrijkste muziek is in Portugal. 

De nieuwe generaties (zoals Mariza, zie paragraaf 4.3) hebben gezorgd dat de fado een meer moderne dynamiek 

kreeg in de hoop meer interesse bij jongeren te kweken. Pedro licht de overdracht als volgt toe: fado wordt op de 

volgende generaties overgebracht door de schoonheid van de gedichten, de unieke melodielijn en door de kracht die 

het de Fadist geeft en ervaart. 
 

Calado en Pedro geloven niet dat fado ooit zal verdwijnen. Calado zegt dat zolang er Portugezen rondlopen 

op deze wereld, de fado zal blijven bestaan. Er zijn veel TV programma‟s met jonge mensen, van nog geen zes 

jaar oud, die erg goed fado zingen. Daarom zal volgens hem de fado niet verdwijnen. Volgens Pedro zullen er 

juist steeds meer fans komen. Kinderen kunnen weinig interesse hebben voor deze traditie, maar wanneer ze 

volwassen zijn zullen ze de fado grijpen en laten groeien. Vroeg of laat komen ze ermee in aanraking, want het 

is de stem van het hart. Ofwel op zijn taoïstisch: zoek niet de fado, de fado vindt jou. Correia hoopt niet dat de 

fado ooit verdwijnt, maar ze weet niet hoe de nieuwe generaties reageren op deze muziekstijl. Ze denkt dat de 

Conventie ervoor zorgt dat erover wordt onderwezen op scholen waardoor het meer voortleeft, want de jeugd 

weet nu nog weinig erover. Ze is wel van mening dat als men geen interesse heeft in de fado, je er toch niet 

mee in aanraking zal komen. 

Persoonlijke ervaring bij paragraaf 7.4 

Een goed voorbeeld van de overdracht van fado 

binnen een familie is de situatie van Pedro 

Calado. Zijn peetvader is helemaal gek van fado, 

maar heeft zelf nooit echt leren zingen. De 

peetvader heeft zijn interesse op Calado 

geprojecteerd en hij bleek na de kennismaking 

met fado de interesse te delen. Calado had zelf 

de wil om zanger te worden, maar werd ook 

gemotiveerd door zijn peetvader, die zichtbaar 

geniet van Calado‟ s fado. 

Vervolg 2 persoonlijke ervaring 7.1 

Na het horen van verschillende visies en 

het meemaken van fado optredens denk 

ik dat de kern van de motivatie bij de 

échte fadisten zit in de trots en het gevoel 

die het zingen van fado met zich 

meebrengt. Het krijgt een economische 

motivatie wanneer ze hun passie voor hun 

hobby ontwikkelen tot een betaalde baan. 

Ik verwacht dat er maar weinig fadisten 

zijn die het proces omgekeerd 

meemaken, want wanneer iemand geen 

gevoel of stem voor de fado heeft, zullen 

er weinig betaalde klanten komen 

opdagen. Je moet feeling hebben voor 

fado. 

De geschiedenis vertelt dat fado ontstond 

uit de drang van het uitten van gevoelens, 

zoals ook gebeurde bij de blues. Het was 

een manier om hun lijden uit te drukken 

en te verlichten. Pas daarna bleek dat er 

ook geld mee te verdienen was en is dit 

een bijkomende motivatie geworden.  

Het is naar mijn idee veel makkelijker om 

een traditie, maar ook een baan, vol te 

houden als je hebt met liefde doet. 
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Conclusies 

Voor dit onderzoek ben ik in Portugal op zoek gegaan naar de safeguard structurering van het ICE, hoe men daar hun 

nationale inventaris heeft vormgegeven en welke concrete safeguard methodieken daar ontwikkeld zijn voor de fado-

traditie. Het Nederlands beleid staat wegens de pas recente ratificatie van de UNESCO Conventie nog in de 

kinderschoenen en kan baat hebben bij ervaringen, successen en knelpunten in andere landen. Ooit zei een wijze leraar 

van de Reinwardt Academie: „Beter goed gejat, dan slecht bedacht.‟
86

 Daar ben ik het helemaal mee eens en ook de 

Nationale UNESCO Commissie, het VIE en Gelders Erfgoed vonden het een goed plan dat ik een kijkje ging nemen in 

Portugal. Om achter de antwoorden te komen op de vragen die ik heb opgesteld naar aanleiding van mijn 

vooronderzoek heb ik interviews afgenomen met deskundigen op vijf verschillende niveaus: de managementlaag, de 

concrete uitvoering, de erfgoedgemeenschap en aangevuld met visies van een antropologe en de directeur van de 

UNESCO Conventie. 

Probleemstelling 
Ik bestudeer de Portugese safeguard structurering van het ICE, omdat ik wil weten hoe men dit daar heeft 

vormgegeven, waar ze rekening mee hebben gehouden, welke keuzes zij hebben gemaakt en welke organisaties 

daarbij komen kijken, zodat de Nationale UNESCO Commissie, Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 

Immaterieel Erfgoed en Gelders Erfgoed van deze informatie kunnen leren en gebruik maken. 

Wat zijn de meest positieve veranderingen naar aanleiding van de UNESCO Conventie? 
In de ogen van de Portugese deskundigen zijn er zoveel positieve veranderingen dat de nadelige gevolgen 

overschaduwd worden. Ten eerste is de groeiende bewustwording en zichtbaarheid die de Conventie creëert uiteraard 

een veel genoemd punt. Deze doelstelling van UNESCO is als het gaat om de fado bereikt. Daarnaast heeft de 

uitwerking van het UNESCO-beleid ertoe geleid dat in Portugal de trots en waardering voor deze traditie zijn 

toegenomen. Dit heeft als kettingreactie dat er meer Portugezen zelf, maar zeker ook toeristen, fado-optredens 

bezoeken, waardoor fadisten meer werk krijgen en fadohuizen hun deuren niet hoeven te sluiten. Wetenschappelijk 

gezien krijgt de fado bovendien nu een extra kans om verder bestudeerd te worden. Uit mijn onderzoek concludeer ik 

dat de zichtbaarheid van de traditie fado en het bewustzijn van de betekenis ervan door de nominatie voor de 

Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid zijn vergroot. 
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Wat zijn de meest negatieve veranderingen naar aanleiding van de UNESCO Conventie?  
Ik kan naar aanleiding van mijn onderzoek naar safeguarding van de fado opmaken dat deze traditie niet gaat lijden 

aan het fenomeen commercialisatie, al is het maar omdat de culturele traditie fado (volgens alle gesproken Portugese 

deskundigen) altijd al gepaard gaat met commerciële activiteiten. Fadisten verdienen al jaren hun geld met het zingen, 

fado-huizen en andere nationale en internationale podia verwerven altijd al inkomsten uit concerten, om over 

platenmaatschappijen maar niet te spreken. De nominatie zorgt voor een gewenste commerciële boost en valt dus 

onder een positief gevolg van de Conventie. Wat wel als nadeel wordt genoemd is dat zangers/zangeressen die zich 

voorheen nooit waagden aan het zingen van fado, daar nu een commercieel slaatje uit willen slaan. Verder heb ik geen 

negatieve effecten waargenomen van de nominatie op de traditie zelf. Er wordt één nadeel genoemd voor het ICE in 

het algemeen. Dit is dat door het opstellen van een Representatieve Lijst de indruk wordt gewekt dat dat hét erfgoed 

van een land is en andere immateriële cultuur daarbij in het niet valt. Dit is een reëel gevolg, maar dit gebeurt ook bij de 

Werelderfgoedlijst voor het materieel erfgoed. Naar mijn idee heeft die lijst het erfgoed meer goeds gebracht, dan 

slechts. Dus waarom zou dit niet ook voor het ICE gelden? Hier kan eventueel een vervolgonderzoek naar worden 

gedaan, maar ik denk dat als de competent bodies met dit eventuele gevolg rekening houden het geen argument kan 

zijn om niet deel te nemen aan de Conventie. Ze moeten ervoor zorg dragen dat het ICE van gemotiveerde 

erfgoedgemeenschappen, dat daadwerkelijk safeguarding nodig heeft, op de geschikte lijst terecht komt en gebruik kan 

maken van de faciliterende functie van de Conventie, dat is de essentie. 

Hoe heeft Portugal zijn nationale inventaris georganiseerd? 
De Portugese competent body vindt het van cruciaal belang dat de erfgoedgemeenschap wordt betrokken bij het 

opzetten van de nationale inventaris. Hiervoor is het MatrizPCI© database systeem in het leven geroepen, een lege 

database waar iedereen gratis hun traditie, ambacht, feest enz. aan kan toevoegen. Het Fado Museum is een voorbeeld 

voor andere musea, omdat het graag samenwerkt met de erfgoedgemeenschap en bereid is om informatie te sharen 

met anderen in hun archievennetwerk. In Portugal zijn er ook genoeg instellingen niet zo happig op het delen van 

informatie, omdat ze hun eigen collectie willen verdedigen. Dit vinden Cardoso en Da Costa maar onzin, want 

waartegen zouden instellingen hun collectie moeten beschermen? Ik ben het met hun eens dat het delen van informatie 

nuttig kan zijn, want daardoor ontstaat een completer beeld met eventuele deuren die openen naar nieuwe inzichten 

en kunnen blinde vlekken worden opgeheven. Nederland kan een voordeel behalen uit deze methodiek door wel 

samen te werken met als resultaat een zo compleet mogelijke nationale inventaris. Da Costa is er van overtuigd dat 

deze methode om een nationale inventaris op te zetten, werkt. Door de simpele interface zijn informatie, foto‟s en 

video‟s van bijvoorbeeld ambachten of feesten gemakkelijk in te vullen en te uploaden. Het systeem voldoet op alle 

gebieden aan de eisen van UNESCO. Voor kinderen heeft Da Costa een simpeler, maar vergelijkbaar systeem 

ontwikkeld op papier. Dit zou een geschikt project zijn dat ook kan worden geïntroduceerd op Nederlandse scholen 

voor de bewustwording van het ICE. 
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Hoe betrekt Portugal zijn erfgoedgemeenschap? 
In de vorige paragraaf is de betrokkenheid van de gemeenschap bij het opzetten van de nationale inventaris van 

Portugal al besproken, maar hoe zit het voor de rest met hun participatie? Volgens Da Costa is een volledig bottom-up 

beleid niet mogelijk, omdat het politieke processen zijn. Ik kan mij vinden in de mening van Da Costa. Ik denk ook dat 

het lastig te controleren is of het initiatief ligt bij de erfgoedgemeenschap. Bij bijvoorbeeld het nominatie proces van de 

fado zijn verklaringen (consent of communities
87

) gevraagd aan enkele beroemde fadisten, gitaarspelers en erkende 

schrijvers die waren geselecteerd door het Fado Museum. Deze betuiging is volgens Da Costa en Cardoso te 

beschrijven als een handtekening aan het eind van de nominatie procedure. Of dit precies zo gegaan is, kan ik niet 

controleren. Volgens het Fado Museum valt deze werkwijze onder de community involvement, maar Cardoso mist de 

declaratie van fadisten die zingen in de tavernes. Daarnaast bestaat het Adviserend Comité van het Fado museum ook 

uit befaamde fadisten. Ik heb tijdens dit onderzoek geen goed alternatief kunnen vinden dat deze top-down strategie 

zou kunnen transformeren. Wellicht een goed onderwerp voor een ander onderzoek. Misschien dat Nederland minder 

moeite heeft om het tot een bottum-up proces te maken, want onze Nationale UNESCO Commissie is geen onderdeel 

van de overheid, hetgeen wel het geval is in Portugal. Ik weet niet of dit er iets mee te maken kan hebben, slechts mijn 

gissing. Wanneer de politiek belang heeft bij de safeguarding van een bepaalde traditie (bijv. groei van toerisme of 

beter voor het imago van het land dan een andere traditie en tegelijkertijd de Nationale UNESCO Commissie onderdeel 

is van de overheid, dan ligt manipulatie veel meer op de loer, dan wanneer er gescheiden belangen zijn. Dibbits 

bevestigde in paragraaf 3.1.1 al dat er ingewikkelde kanten aan het politieke aspect van de Conventie zitten, daar zijn 

Cardoso, Da Costa en ik het zeker mee eens.  

 

Wat wel duidelijk is, is dat de erfgoedgemeenschap betrokken wordt bij het safeguard programma van het Fado 

Museum. Scholen worden uitgenodigd om projecten rondom fado te bedenken, fadisten zingen elk weekend als extra 

dimensie tijdens de rondleidingen en de community komt met informatie-materiaal of objecten naar het museum toe 

wat vervolgens in een tentoonstelling kan worden verwerkt. Hier heeft de erfgoedgemeenschap wel degelijk invloed op.  

Ik concludeer hieruit dat de instelling de inbreng van de gemeenschap belangrijk vindt en waardeert, maar dat het op 

sommige organisatieniveaus moeilijker is om ze te betrekken bij het proces. Dit kan komen doordat het 

gemakkelijker/sneller is sommige dingen zelf te doen en daarbij gebruik te maken van de contacten (zoals het 

Adviserend Comité) die het museum al had gelegd. Is het in dit geval dan een kwestie van tijd en geld? 
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Wat is de rol van musea bij de safeguarding van ICE? 
Het Fado Museum speelt een belangrijke rol bij de safeguarding van de fado. Musea hadden safeguarding alvorens de 

Conventie hoog in vaandel staan. Tijdens mijn casestudy heb ik de concrete taak van dit museum goed kunnen 

onderzoeken. Da Costa (IMC) vindt de rol van musea belangrijk. Het IMC heeft in 2008 speciaal voor musea een zestal 

conferenties georganiseerd onder de overkoepelende titel: Museums and Intangible Heritage. De conferenties hadden 

allemaal een ander thema die de musea op de hoogte bracht van belangrijke aspecten van de Conventie en wat er 

allemaal bij komt kijken. We kunnen concluderen dat musea in Nederland een belangrijke functie krijgen (en 

waarschijnlijk al hebben) in de safeguarding  van ICE. Dit hebben Hester Dibbits, Albert van der Zeijden en Jette Janssen 

al bevestigd. Het Fado Museum heeft met behulp van het FCSH het safeguard programma vormgegeven en voert dit 

uit. Daarnaast hebben ze de werkzaamheden rondom de nominatie van de fado op zich genomen en investeren ze 

veel energie in het onderhouden van nauwe contacten met de erfgoedgemeenschap. 

Hoe heeft Portugal het safeguard programma voor de fado vorm gegeven? 
Het safeguard programma voor de fado bestaat uit vijf onderdelen: het archievennetwerk, het opzetten van een digitaal 

archief van de fado-grammofoonplaten, een educatief programma waaronder een pilot project met scholen en de fado 

circuits. De inhoud van dit programma heb ik te horen gekregen tijdens het gesprek met Sofia Bicho in het Fado 

Museum. Zij liet me een boekje zien dat speciaal geschreven was voor de applicatie van fado voor de Representatieve 

Lijst. Deze activiteiten kunnen gemakkelijk worden gebruikt (mits aangepast) op tradities die in Nederland plaatsvinden. 

Veel projecten nemen plaats rondom de fado traditie zoals de fado circuits die neerkomen op kijkwijzers die buiten het 

museum worden gebruikt. Maar er zijn ook activiteiten die de fado traditie daadwerkelijk uitvoeren: de fadozanglessen, 

Portugese gitaarcursussen en het schrijven van fado poëzie. Ik verwacht niet dat de activiteiten als erg vernieuwend 

worden ervaren door instellingen als het VIE, maar ze kunnen het programma prima als inspiratie gebruiken. Het Fado 

Museum merkt duidelijk aan haar bezoekerscijfers dat de belangstelling voor fado sinds de Conventie is toegenomen. 

Dit is het gevolg van de nominatie, die de trots van de Portugezen alleen maar heeft aangewakkerd, maar ik neem ook 

aan dat het programma aanslaat, zoals Bicho in het interview vertelde. 

 

Tot slot kan ik concluderen dat de overdracht van fado op vele manieren geschiedt, maar haar kracht en schoonheid is 

de grootste motivatie voor de fadisten om het te blijven zingen.  
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Advies 
De UNESCO Conventie is goed voor de vergroting van het bewustzijn over en de zichtbaarheid van het Immaterieel 

Cultureel Erfgoed van een land, maar er bestaat een kans op commercialisering. Bij fado is dit een gewenst gevolg, 

maar dat kan voor andere tradities verschillen. Door fado te promoten via talentjachten op televisie forceert Portugal 

het commerciële aspect. Door andere methodes te gebruiken zou dit effect eventueel beperkt kunnen worden. Op z‟n 

Cruijffiaans: „Ieder voordeel heb zijn nadeel‟
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. Het is aan de competente instellingen en andere deskundigen om samen 

met de erfgoedgemeenschap te beslissen over wat wenselijk is en of de voordelen de nadelen overtreffen. Mijn advies is 

om over dit eventuele knelpunt te waken en wijs te besluiten, want wellicht zijn de veranderingen van de UNESCO 

Conventie niet terug te draaien. Doordat dit deel van het onderzoek toegespitst is op de fado studycase is het een 

beperkt advies. Tradities kunnen veel overeenkomsten hebben, maar de verschillen zijn vaak essentieel bij de 

benaderingswijze. Voor tradities, vergelijkbaar met de fado, kunnen de resultaten van dit onderzoek een inspiratiebron 

zijn of misschien zelfs richtlijnen aandragen. 

 

Op dit moment heeft het VIE het plan om gemeenschappen de gelegenheid te geven tot het voordragen van ICE voor 

de nationale inventaris. Als hulpmiddel hierbij, ben ik overtuigd van de positieve werking van de MatrizPCI© database. 

Ik wil het dan ook aanbevelen aan de competent bodies die zich bezighouden met de nationale inventaris van 

Nederland zoals het VIE. De meerwaarde van dit systeem zit in relevante participatie van de erfgoedgemeenschappen, 

het bottom-up proces. Het komt niet aan op de formaliteit van een handtekening onder een verklaring, maar met deze 

aanpak worden daadwerkelijk de communities in het proces meegenomen. Dit “wiel” is al uitgevonden en het IMC staat 

er voor open om het concept te delen met Nederland, zodat er in de toekomst een Nederlandse versie van MatrizPCI© 

(wellicht onder de naam MatrixICE©?) in werking kan worden gesteld. UNESCO vereist dat erfgoedgemeenschappen 

worden meegenomen in het safeguard programma, maar door mij gesproken Portugese deskundigen vinden het ook 

allen van groot belang. In Portugal is men vanuit deze visie te werk gegaan en ik ben ervan overtuigd dat er ook in 

Nederland een nationale inventaris op een door UNESCO geëiste manier kan worden opgezet, zeker met behulp van 

een systeem als MatrizPCI©. Mijn advies aan alle culturele instellingen is om te investeren in de relatie met hun 

communities. Niet alleen kunnen zij veel voor instellingen betekenen (zo heeft het Fado Museum een groot deel van 

hun collectie aan de gemeenschap te danken), maar ook wordt de safeguarding van het ICE veel doelgerichter en 

haalbaarder wanneer de erfgoedgemeenschap bottom-up wordt meegenomen in het proces; zij zijn tenslotte de 

dragers (en daarmede ook de meest voor de hand liggende hoeders) van het erfgoed. 

 

Wat betreft de vertaling van de veel besproken term safeguarding, adviseer ik de Nederlandse deskundigen om te 

overwegen de term hoeden te gebruiken. Na dit onderzoek heb ik verschillende termen voorbij horen komen, maar de 

uitleg van hoeden past naar mijn idee het best bij wat de UNESCO Conventie bedoelt. 
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 Bekende uitspraak van de voetballer, Johan Cruijff 
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Bijlage II Conventie betreffende de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed 
CONVENTIE BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED 

Parijs, 17 oktober 2003  

 

De Algemene Conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Communicatie (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), hierna UNESCO te noemen, 

samengekomen in Parijs, van 29 september tot 17 oktober 2003, voor haar 32ste vergadering,  

 

Refererend aan bestaande internationale instrumenten voor de mensenrechten, in het bijzonder aan de universele 

verklaring van de rechten van de mens uit 1948, het internationaal convenant inzake economische, sociale en culturele 

rechten uit 1966, en het internationaal convenant inzake burgerrechten en politieke rechten uit 1966,  

 

Rekening houdend met het belang van immaterieel cultureel erfgoed als een hoofdbron van culturele diversiteit en als 

een waarborg voor duurzame ontwikkeling, zoals benadrukt in de aanbeveling over de bescherming van traditionele 

cultuur en folklore van UNESCO uit 1989, in de universele verklaring over culturele diversiteit van UNESCO uit 2001, en 

in de verklaring van Istanboel uit 2002, aangenomen door Derde Ronde Tafel van de Ministers van Cultuur,  

 

Rekening houdend met de diepliggende wederzijdse afhankelijkheid tussen immaterieel cultureel erfgoed en materieel 

cultureel en natuurlijk erfgoed,  

 

Erkennend dat processen van globalisering en sociale transformatie, naast de voorwaarden die ze creëren voor 

hernieuwde dialoog tussen gemeenschappen, ook aanleiding geven, net als het fenomeen van intolerantie, tot ernstige 

bedreigingen van achteruitgang, verdwijning en vernietiging van het immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder ten 

gevolge van een gebrek aan hulpmiddelen om zulk erfgoed te beschermen,  

 

Bewust zijnde van de universele wil en de gemeenschappelijke betrokkenheid om het immaterieel cultureel erfgoed van 

de mensheid te beschermen,  

Erkennend dat gemeenschappen, in het bijzonder autochtone gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, 

individuen, een belangrijke rol spelen in de productie, de bescherming, het behoud en de herschepping van het 

immaterieel cultureel erfgoed, er zo toe bijdragend de culturele diversiteit en menselijke creativiteit te verrijken,  
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Nota nemend van de verstrekkende impact van de activiteiten van UNESCO om normatieve instrumenten te 

ontwikkelen voor de bescherming van het cultureel erfgoed, in het bijzonder de conventie betreffende de bescherming 

van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed uit 1972,  

Verder nota nemend van het feit dat er tot nu toe geen bindend multilateraal instrument bestaat voor de bescherming 

van het immaterieel cultureel erfgoed,  

 

Ermee rekening houdend dat de bestaande internationale overeenkomsten, aanbevelingen en resoluties aangaande het 

cultureel en natuurlijk erfgoed effectief verrijkt en aangevuld moeten worden door middel van nieuwe bepalingen die 

verband houden met immaterieel cultureel erfgoed,  

 

Rekening houdend met de behoefte om een groter bewustzijn op te bouwen, voornamelijk onder jongere generaties, 

over het belang van het immaterieel cultureel erfgoed en van zijn bescherming,  

 

Ermee rekening houdend dat de internationale gemeenschap, samen met de lidstaten, zou moeten bijdragen aan de 

bescherming van zulk erfgoed in een geest van samenwerking en wederzijdse ondersteuning,  

 

Herinnerend aan programma‟s van UNESCO die verband houden met het immaterieel cultureel erfgoed, in het 

bijzonder de proclamatie van meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid,  

Rekening houdend met de onschatbare rol van het immaterieel cultureel erfgoed als een factor om mensen dichter bij 

elkaar te brengen en de uitwisseling en het begrip tussen hen te verzekeren,  

 

Aanvaardt deze conventie op 17 oktober 2003. 
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I. Algemene bepalingen  

Artikel 1 - Doelstellingen van de conventie  

De doelstellingen van deze conventie zijn:  

(a) het immaterieel cultureel erfgoed beschermen;  

(b) respect verzekeren voor het immaterieel cultureel erfgoed van de betrokken gemeenschappen, groepen en 

individuen;  

(c) op lokaal, nationaal en internationaal niveau het bewustzijn verhogen van het belang van het immaterieel cultureel 

erfgoed en daarvoor wederzijdse waardering verzekeren;  

(d) voor internationale samenwerking en hulp zorgen.  

 

Artikel 2 – Definities  

1. Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden 

als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die gemeenschappen, 

groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel cultureel 

erfgoed, overgedragen van generatie op generatie, wordt altijd herschapen door gemeenschappen en groepen als 

antwoord op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis, en geeft hen een gevoel van identiteit 

en continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit. In deze conventie wordt 

uitsluitend rekening gehouden met het immaterieel cultureel erfgoed dat zowel compatibel is met bestaande 

internationale instrumenten voor mensenrechten als met de vereiste van wederzijds respect tussen de 

gemeenschappen, groepen en individuen, en met duurzame ontwikkeling.  

 

2. Het immaterieel cultureel erfgoed, zoals gedefinieerd in paragraaf 1, manifesteert zich inter alia in de volgende 

domeinen:  

(a) orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van immaterieel cultureel erfgoed;  

(b) podiumkunsten;  

(c) sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen;  

(d) kennis en praktijken betreffende de natuur en het universum;  

(e) traditionele ambachtelijke vaardigheden.  

 

3. Bescherming betekent maatregelen treffen die erop gericht zijn de leefbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed 

te verzekeren, inclusief de identificatie, de documentatie, het wetenschappelijke onderzoek, de bewaring, de 

bescherming, de promotie, de versterking, de overdracht van immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder door 

formeel en niet-formeel onderwijs, en het revitaliseren van verschillende aspecten van dat erfgoed.  

4. De lidstaten zijn de staten die gebonden zijn door deze conventie en waartussen deze conventie van kracht is.  
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5. Deze conventie is mutatis mutandis van toepassing op de territoria waarnaar verwezen wordt in artikel 33 die lid 

worden van deze conventie conform de voorwaarden, bepaald in artikel 33. Bij uitbreiding verwijst de uitdrukking 

lidstaten ook naar zulke territoria.  

 

Artikel 3 – Relatie met andere internationale instrumenten  

Niets in deze conventie mag geïnterpreteerd worden als:  

(a) het veranderen van de status of het verminderen van het niveau van bescherming, verleend door de conventie van 

1972 betreffende de bescherming van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed, gegeven aan onroerend goed 

waarmee een item van het immaterieel cultureel erfgoed direct geassocieerd is;  

(b) het beïnvloeden van de rechten en plichten van de lidstaten die voortvloeien uit elk internationaal instrument 

waaraan ze deelnemen en dat betrekking heeft op de intellectuele eigendomsrechten of op het gebruik van biologische 

en ecologische hulpbronnen. 

 

II. Organen van de conventie  

Artikel 4 - Algemene vergadering van lidstaten  

1. Een algemene vergadering van lidstaten wordt hierbij opgericht, hierna de algemene vergadering te noemen. De 

algemene vergadering is het soevereine lichaam van deze conventie.  

2. De algemene vergadering komt om de twee jaar samen in een gewone vergadering. Ze kan bijeenkomen in 

buitengewone vergadering op eigen initiatief of op aanvraag, ofwel van het intergouvernementeel comité voor de 

bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed ofwel van tenminste een derde van de lidstaten.  

3. De algemene vergadering keurt haar eigen huishoudelijk reglement goed.  

 

Artikel 5 – Intergouvernementeel comité voor de bescherming  

van het immaterieel cultureel erfgoed  

1. Een intergouvernementeel comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, hierna het Comité te 

noemen, wordt hierbij opgericht binnen UNESCO. Het bestaat uit afgevaardigden van achttien lidstaten, gekozen door 

de lidstaten in de algemene vergadering, als deze conventie in werking treedt conform artikel 34.  

2. Het aantal lidstaten in het Comité wordt verhoogd naar vierentwintig als het aantal lidstaten binnen UNESCO vijftig 

bedraagt.  

 

Artikel 6 – Verkiezing en ambtstermijnen voor lidstaten van het Comité  

1. De verkiezing van de lidstaten van het Comité komt de principes van evenwichtige geografische vertegenwoordiging 

en toerbeurt na.  

2. De lidstaten van het Comité worden verkozen voor een termijn van vier jaar door de lidstaten in de algemene 

vergadering.  
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3. De ambtstermijn van de helft van de lidstaten van het Comité, verkozen bij de eerste verkiezing, is echter beperkt tot 

twee jaar. Deze lidstaten worden bij loting gekozen bij de eerste verkiezing.  

4. Om de twee jaar vernieuwt de algemene vergadering de helft van de lidstaten van het Comité.  

5. Ze kiest zo veel lidstaten van het Comité als er nodig zijn om vacatures te vervullen.  

6. Een lidstaat van het Comité mag niet worden verkozen voor twee opeenvolgende termijnen.  

7. Lidstaten van het Comité zullen afgevaardigden kiezen die gekwalificeerd zijn in de diverse velden van het 

immaterieel cultureel erfgoed.  

 

Artikel 7- Functies van het Comité  

Zonder afbreuk te doen aan andere prerogatieven die het toegekend kreeg door deze conventie, zijn de functies van 

het Comité:  

(a) de doelstellingen van de conventie promoten, en de implementatie ervan aanmoedigen en controleren;  

(b) voorbeeldpraktijken (best practices) duiden en aanbevelingen doen over maatregelen voor de bescherming van het 

immaterieel cultureel erfgoed;  

(c) een ontwerpplan voor het gebruik van de middelen van het Fonds, in overeenstemming met artikel 25 voorbereiden 

en ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering;  

(d) manieren zoeken om de middelen van het Fonds te vermeerderen en hiervoor de nodige maatregelen nemen, in 

overeenstemming met artikel 25; 

(e) operationele richtlijnen voor de uitvoering van deze conventie voorbereiden en ter goedkeuring voorleggen aan de 

algemene vergadering;  

(f) de verslagen die voorgelegd zijn door de lidstaten onderzoeken, in overeenstemming met artikel 29, en ze 

samenvatten voor de algemene vergadering;  

(g) aanvragen die voorgelegd zijn door de lidstaten onderzoeken, en daarover beslissen, in overeenstemming met 

objectieve selectiecriteria die moeten worden opgesteld door het Comité en die goedgekeurd zijn door de algemene 

vergadering voor:  

(i) de inschrijving op de lijsten en voorstellen, vermeld in artikel 16, 17 en 18;  

(ii) het toekennen van internationale bijstand in overeenstemming met artikel 22.  

 

Artikel 8 - Werkwijzen van het Comité  

1. Het Comité is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. Het brengt verslag uit bij de algemene 

vergadering over al zijn activiteiten en beslissingen.  

2. Het Comité keurt zijn eigen huishoudelijk reglement goed bij een tweederde meerderheid van zijn leden.  

3. Het Comité mag, op een tijdelijke basis, om het even welke ad-hoccommissie voor overleg oprichten die het nodig 

acht om zijn taken uit te voeren.  
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4. Het Comité mag zowel elk publiek of privaat lichaam als private personen met erkende competentie in de 

verschillende domeinen van het immaterieel cultureel erfgoed op zijn vergaderingen uitnodigen om hen te raadplegen 

over specifieke aangelegenheden.  

 

Artikel 9 – Accreditatie van raadgevende organisaties  

1. Het Comité legt de accreditatie van niet-gouvernementele organisaties met erkende competentie op het vlak van het 

immaterieel cultureel erfgoed voor aan de algemene vergadering om te fungeren als een raadgevende hoedanigheid 

voor het Comité.  

2. Het Comité legt ook de criteria voor en de bepalingen van die accreditatie voor aan de algemene vergadering.  

 

Artikel 10 - Het secretariaat  

1. Het Comité wordt bijgestaan door het secretariaat van UNESCO.  

2. Het Secretariaat bereidt zowel de documentatie van de algemene vergadering en van het Comité als de 

ontwerpagenda van hun bijeenkomsten voor en verzekert de uitvoering van hun beslissingen.  

 

III. Bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed op nationaal niveau  

Artikel 11 - Rol van de lidstaten  

Elk lidstaat moet:  

(a) de nodige maatregelen nemen om de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed dat aanwezig is op zijn 

grondgebied te verzekeren;  

(b) onder de beschermingsmaatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 2, paragraaf 3, de verschillende elementen 

van het immaterieel cultureel erfgoed die aanwezig zijn op zijn grondgebied identificeren en definiëren met de 

medewerking van gemeenschappen, groepen en relevante niet-gouvernementele organisaties.  

 

Artikel 12 – Inventarissen  

1. Om de identificatie met het oog op de bescherming te verzekeren, stelt elke lidstaat een of meer inventarissen op 

van het immaterieel cultureel erfgoed dat aanwezig is op zijn grondgebied, op een manier die afgestemd is op zijn 

eigen situatie. Die inventarissen zullen regelmatig worden bijgewerkt. 

2. In het verslag dat elke lidstaat periodiek voorlegt aan het Comité, in overeenstemming met artikel 29, is relevante 

informatie opgenomen over die inventarissen.  

 

Artikel 13 - Andere maatregelen voor bescherming  

Om de bescherming, ontwikkeling en promotie van het immaterieel cultureel erfgoed dat aanwezig is op zijn 

grondgebied te verzekeren, probeert elke lidstaat:  

(a) een algemeen beleid te voeren, gericht op de bevordering van de rol van het immaterieel cultureel erfgoed in de 

maatschappij, en de bescherming van dat erfgoed in stappenplannen en programma‟s te integreren;  
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(b) een of meer competente instellingen voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed dat aanwezig is op 

zijn grondgebied aan te stellen of op te richten;  

(c) zowel wetenschappelijke, technische en artistieke studies als onderzoeksmethodologieën aan te moedigen, met het 

oog op de effectieve bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder van het immaterieel cultureel 

erfgoed dat in gevaar is;  

(d) geschikte wettelijke, technische, administratieve en financiële maatregelen te treffen die gericht zijn op:  

(i) het aanmoedigen van de oprichting of de versterking van instellingen voor vorming in het beheer van immaterieel 

cultureel erfgoed en de overlevering van dat erfgoed via fora en ruimtes, bedoeld voor de voorstelling of expressie 

ervan;  

(ii) het verzekeren van de toegang tot het immaterieel cultureel erfgoed, maar met respect voor gebruikelijke praktijken 

die de toegang tot specifieke aspecten van dat erfgoed regelen;  

(iii) het oprichten van documentatie-instellingen voor het immaterieel cultureel erfgoed en de toegankelijkheid ervan 

bevorderen.  

 

Artikel 14 - Vorming, sensibilisatie en capaciteitsopbouw  

Elke lidstaat probeert met alle geschikte middelen:  

(a) de erkenning van, het respect voor en de ontsluiting van het immaterieel cultureel erfgoed in de maatschappij te 

verzekeren, in het bijzonder door:  

(i) educatieve, sensibiliserende en informatieve programma‟s, gericht op het algemene publiek, in het bijzonder op 

jonge mensen;  

(ii) specifieke educatieve en trainingsprogramma‟s binnen de betrokken gemeenschappen en groepen;  

(iii) capaciteitsopbouwende activiteiten voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder op 

het vlak van management en van wetenschappelijk onderzoek;  

(iv) niet-formele middelen om kennis door te geven;  

(b) het publiek op de hoogte te houden van de gevaren die het erfgoed bedreigen en van de activiteiten die uitgevoerd 

worden om deze conventie na te leven;  

(c) vorming bevorderen op het vlak van de bescherming van natuurlijke ruimtes en geheugenplaatsen, waarvan het 

bestaan nodig is om het immaterieel cultureel erfgoed in stand te houden.  

 

Artikel 15 - Deelname van gemeenschappen, groepen en individuen 

Binnen het kader van zijn beschermingsactiviteiten van het immaterieel cultureel erfgoed probeert iedere lidstaat de 

breedst mogelijke participatie te verzekeren van gemeenschappen, groepen en, als dat wenselijk is,, individuen, die dat 

erfgoed creëren, in stand houden en doorgeven en hen actief te betrekken bij het beheer ervan.  
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IV. Bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed op internationaal niveau  

Artikel 16 - Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid  

1. Om betere zichtbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed en het bewustzijn van zijn betekenis te verzekeren en 

om de dialoog die culturele diversiteit respecteert aan te moedigen, stelt het Comité, op het voorstel van de betrokken 

lidstaten, een representatieve lijst op van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, houdt ze up-to-date en 

publiceert ze.  

2. Het Comité werkt de criteria uit voor het opstellen, updaten en publiceren van deze representatieve lijst en legt ze ter 

goedkeuring voor aan de algemene vergadering.  

 

Artikel 17 - Lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend bescherming nodig heeft  

1. Om gepaste beschermingsmaatregelen te kunnen nemen, stelt het Comité een lijst op van immaterieel cultureel 

erfgoed dat dringend bescherming nodig heeft, houdt ze up-to-date en publiceert ze. Het Comité neemt een erfgoed 

op in de lijst op verzoek van de lidstaat in kwestie.  

2. Het Comité werkt de criteria uit voor het opstellen, het updaten en de publicatie van deze lijst uitwerken en legt ze ter 

goedkeuring voor aan de algemene vergadering.  

3. In dringende gevallen - waarvan de objectieve criteria worden goedgekeurd door de algemene vergadering op 

voorstel van het Comité - kan het Comité een item van het erfgoed in kwestie opnemen in de lijst, genoemd in 

paragraaf 1, na overleg met de lidstaat in kwestie.  

 

Artikel 18 - Programma‟s, projecten en activiteiten voor de bescherming  

van het immaterieel cultureel erfgoed  

1. Op basis van de voorstellen, voorgelegd door de lidstaten, en in overeenstemming met de criteria die moeten 

worden bepaald door het Comité en goedgekeurd door de algemene vergadering, selecteert het Comité geregeld 

nationale, subregionale en regionale programma‟s, projecten en activiteiten voor de bescherming van het erfgoed. Het 

Comité bevordert de activiteiten waarvan het denkt dat ze het best de principes en doelstellingen van deze conventie 

weerspiegelen, rekening houdend met de bijzondere behoeften van de ontwikkelingslanden.  

2. Met dit doel ontvangt het Comité aanvragen van de lidstaten voor internationale bijstand voor de voorbereiding van 

zulke voorstellen. Het Comité onderzoekt de aanvragen en kan ze goedkeuren.  

3. Het Comité begeleidt de implementatie van zulke projecten, programma‟s en activiteiten door voorbeeldpraktijken 

(best practices) te verspreiden volgens de voorwaarden die door het Comité bepaald worden.  

 

V. Internationale samenwerking en bijstand  

Artikel 19 – Samenwerking  

1. Voor de doelstellingen van deze conventie omvat internationale samenwerking onder andere de uitwisseling van 

informatie en ervaring, gemeenschappelijke initiatieven, en de realisatie van een bijstandsmechanisme voor de lidstaten 

in hun inspanningen om het immaterieel cultureel erfgoed te beschermen. 



P a g i n a  | 76 

 

2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van hun nationale wetgeving, het gebruiksrecht en de praktijk ervan, 

erkennen de lidstaten dat de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed van algemeen belang is voor de 

mensheid, en verbinden ze zich ertoe samen te werken op bilateraal, subregionaal, regionaal en internationaal niveau.  

 

Artikel 20 - Doelstellingen van internationale bijstand  

Internationale bijstand kan verleend worden voor de volgende doeleinden:  

(a) de bescherming van het erfgoed dat opgenomen is in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend 

bescherming nodig heeft;  

(b) de voorbereiding van inventarissen zoals bedoeld in artikel 11 en 12;  

(c) de ondersteuning van programma‟s, projecten en activiteiten op nationaal, subregionaal en regionaal niveau die 

gericht zijn op de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed;  

(d) elk ander doel dat het Comité nodig acht.  

 

Artikel 21 - Vormen van internationale bijstand  

De bijstand verleend door het Comité aan een lidstaat zal worden geregeld door de operationele richtlijnen, opgesteld 

ter uitvoering van artikel 7, en bij de overeenkomst waarnaar wordt verwezen in artikel 24, en kan de volgende vormen 

aannemen:  

(a) studies over verschillende aspecten van bescherming;  

(b) het inzetten van experts en beoefenaars;  

(c) de vorming van al het nodige personeel;  

(d) de uitwerking van standaardbepalende en andere maatregelen;  

(e) de oprichting en het beheer van infrastructuren;  

(f) het zorgen voor uitrusting en knowhow;  

(g) andere vormen van financiële en technische bijstand, inclusief, in bepaalde omstandigheden, het toestaan van 

lagerenteleningen en donaties.  

 

Artikel 22 - Voorwaarden voor internationale bijstand  

1. Het Comité werkt de procedure uit om aanvragen voor internationale bijstand te onderzoeken, en specificeert welke 

informatie wordt opgenomen in de aanvragen, zoals de bepaalde maatregelen en de vereiste interventie, samen met 

een raming van de kostprijs.  

2. In noodgevallen behandelt het Comité aanvragen tot bijstand prioritair.  

3. Om tot een beslissing te komen, voert het Comité de studies en onderzoeken uit die het nodig acht.  

 

Artikel 23 - Aanvragen voor internationale bijstand  

1. Elke lidstaat kan een aanvraag voor internationale bijstand voor de bescherming van het immaterieel erfgoed dat 

aanwezig is op zijn grondgebied, voorleggen aan het Comité.  
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2. Een dergelijke aanvraag kan ook gemeenschappelijk worden ingediend door twee of meer lidstaten. 

3. De aanvraag bevat de informatie, bedoeld in artikel 22, paragraaf 1, samen met de nodige documentatie.  

 

Artikel 24 - Rol van begunstigde lidstaten  

1. In overeenstemming met de bepalingen van deze conventie, wordt de toegekende internationale bijstand geregeld 

door middel van een overeenkomst tussen de begunstigde lidstaat en het Comité.  

2. In de regel deelt de begunstigde lidstaat, binnen de grenzen van zijn middelen, de kosten van de 

beschermingsmaatregelen waarvoor de internationale bijstand verkregen is.  

3. De begunstigde lidstaat legt een verslag voor aan het Comité over de manier waarop hij gebruikmaakt van bijstand 

voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.  

 

VI. Fonds voor Immaterieel Cultureel Erfgoed  

Artikel 25 - Aard en middelen van het Fonds  

1. Een Fonds voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, hierna het Fonds te noemen, wordt 

opgericht.  

2. Het Fonds bestaat uit een trustfonds dat opgericht is in overeenstemming met de financiële reglementen van 

UNESCO.  

3. De middelen van het Fonds bestaan uit:  

(a) bijdragen van de lidstaten;  

(b) voor dit doel door de algemene conferentie van UNESCO toegewezen fondsen;  

(c) bijdragen, schenkingen of legaten van:  

(i) andere staten;  

(ii) organisaties en programma‟s van het systeem van de Verenigde Naties, in het bijzonder van het 

ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, als van andere internationale organisaties;  

(iii) publieke of private lichamen of individuen;  

(d) alle intresten, verschuldigd op de middelen van het Fonds;  

(e) fondsen, verzameld door collectes en ontvangsten van evenementen die georganiseerd zijn ten voordele van het 

Fonds;  

(f) alle andere middelen, toegestaan door de reglementen van het Fonds, die moeten worden opgemaakt door het 

Comité.  

4. Het gebruik van middelen door het Comité wordt beslist op basis van de richtlijnen, bepaald door de algemene 

vergadering.  

5. Het Comité mag bijdragen en andere vormen van bijstand voor algemene en bijzondere doelstellingen die te maken 

hebben met specifieke projecten aannemen, op voorwaarde dat die projecten zijn goedgekeurd.  

6. Geen politieke, economische of andere voorwaarden die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van deze 

Conventie mogen verbonden worden aan de bijdragen voor het Fonds.  



P a g i n a  | 78 

 

Artikel 26 - Bijdragen van de lidstaten aan het Fonds  

1. Zonder afbreuk te doen aan elke aanvullende, vrijwillige bijdrage, verbinden de lidstaten van deze conventie zich 

ertoe ten minste om de twee jaar een bijdrage te leveren aan het Fonds. Het bedrag, in de vorm van een uniform 

percentage dat toepasbaar voor alle staten, wordt bepaald door de algemene vergadering. Die beslissing van de 

algemene vergadering wordt aangenomen door een meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde lidstaten, die 

niet de verklaring hebben afgelegd waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 van dit artikel. In geen geval mag de 

bijdrage van de lidstaat 1% van zijn bijdrage aan het gewone budget van UNESCO overschrijden.  

2. Elke staat waarnaar wordt verwezen in artikel 32 of in artikel 33 van deze conventie mag echter op het ogenblik van 

de deponering van zijn ratificatie-, aanvaardings-, goedkeurings- of toetredingsinstrument aankondigen dat hij niet 

gebonden is door de bepalingen in paragraaf 1 van dit artikel  

3. Een lidstaat van deze conventie die de verklaring heeft afgelegd waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 van dit 

artikel, kan de bovengenoemde verklaring intrekken door de directeur-generaal van UNESCO op de hoogte te brengen. 

De intrekking van de verklaring heeft geen gevolgen voor de bijdrage die de staat verschuldigd is tot de datum waarop 

de volgende zitting van de algemene vergadering plaatsvindt.  

4. Om het Comité in staat te stellen zijn operaties effectief te plannen, moeten de bijdragen van de lidstaten van deze 

conventie die de verklaring hebben opgemaakt waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 van dit artikel betaald worden 

op regelmatige basis, ten minste elke twee jaar. Die bijdragen moeten de bijdragen zijn die de lidstaten verschuldigd 

geweest zouden zijn als ze waren gebonden door de bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel.  

5. Elke lidstaat van deze conventie die achterstaat met de betaling van zijn verplichte of vrijwillige bijdrage voor het 

lopende jaar en voor het kalenderjaar dat daaraan onmiddellijk voorafgaat, is niet verkiesbaar als lid van het Comité. 

Deze bepaling is niet van toepassing bij de eerste verkiezing. De ambtstermijn van een dergelijke staat die al lid is van 

het Comité, loopt af bij de verkiezingen, vastgelegd in artikel 6 van deze conventie.  

 

Artikel 27 – Vrijwillige aanvullende bijdragen voor het Fonds  

Lidstaten die vrijwillige bijdragen willen leveren naast de bijdragen die bepaald zijn in artikel 26, moeten het Comité 

daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, zodat het zijn activiteiten overeenkomstig kan plannen.  

 

Artikel 28 – Internationale geldinzamelcampagnes  

De lidstaten verlenen, voorzover dat mogelijk is, hun steun aan internationale geldinzamelcampagnes, georganiseerd 

ten voordele van het Fonds onder auspiciën van UNESCO.  
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VII. Verslagen  

Artikel 29 – Verslagen van de lidstaten  

De lidstaten moeten aan het Comité, in de vorm en periodiciteit, bepaald door het Comité, verslagen voorleggen over 

de legislatieve, regulerende en andere maatregelen die ze nemen voor de implementatie van de conventie.  

 

Artikel 30 – Verslagen van het Comité  

1. Op basis van zijn activiteiten en van de verslagen van de lidstaten waarnaar wordt verwezen in artikel 29, zal het 

Comité een verslag voorleggen aan de algemene vergadering bij elk van zijn zittingen.  

2. Het verslag wordt onder de aandacht gebracht van de algemene conferentie van UNESCO.  

 

VIII. Overgangsclausule  

Artikel 31 – Relatie tot de proclamatie van meesterwerken van het orale en  

immateriële erfgoed van de mensheid  

1. Het Comité neemt de items die voor de inwerkingtreding van deze conventie uitgeroepen werden tot meesterwerken 

van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid op in de representatieve lijst van het immaterieel cultureel 

erfgoed. 

2. De opname van deze items in de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid loopt in 

geen geval vooruit op de criteria voor de toekomstige inschrijvingen die het Comité in overeenstemming met artikel 16, 

paragraaf 2, bepaalt.  

3. Er wordt geen verdere proclamatie gedaan na de inwerkingtreding van deze conventie.  

 

IX. Slotclausules  

Artikel 32 – Ratificatie, aanvaarding of goedkeuring  

1. Deze conventie wordt onderworpen aan ratificatie, aanvaarding of goedkeuring door de lidstaten van UNESCO in 

overeenstemming met hun respectieve grondwettelijke procedures.  

2. De ratificatie-, aanvaardings- of goedkeuringsakten moeten worden ingediend bij de directeur-generaal van 

UNESCO.  

 

Artikel 33 – Toetreding  

1. Deze conventie is toegankelijk voor alle staten die geen lid zijn van UNESCO en die door de algemene conferentie 

van UNESCO uitgenodigd worden om toe te treden.  

2. Deze conventie is ook toegankelijk voor territoria die een volledig intern zelfbestuur genieten, als zodanig erkend 

door de Verenigde Naties, maar die geen volledige onafhankelijkheid verworven hebben in overeenstemming met 

resolutie 1514 (XV) van de algemene vergadering, en die bevoegdheid hebben over de materies, aangestuurd door 

deze conventie, inclusief de bevoegdheid om verdragen met betrekking tot die materies te sluiten.  

3. Het instrument van toetreding moet worden ingediend bij de directeur-generaal van UNESCO.  
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Artikel 34 – Inwerkingtreding  

Deze conventie treedt in werking drie maanden na de datum van de deponering van de dertigste ratificatie-, 

aanvaardings-, goedkeurings- of toetredingsakte, maar alleen voor de staten die hun respectieve ratificatie-, 

aanvaardings-, goedkeurings- of toetredingsakte hebben ingediend op of voor die datum. Zij wordt van kracht worden 

voor andere lidstaten drie maanden nadat ze hun ratificatie-, aanvaardings-, goedkeurings- of toetredingsakte hebben 

ingediend.  

 

Artikel 35 – Federale of niet-unitaire constitutionele systemen  

De volgende bepalingen zijn van toepassing voor lidstaten die een federaal of niet-unitair constitutioneel systeem 

hebben:  

(a) met betrekking tot de bepalingen van deze conventie, waarvan de uitvoering onder de legale jurisdictie van de 

federale of centrale legislatieve macht valt, zijn de verplichtingen van het federale of centrale bestuur dezelfde als de 

verplichtingen voor de lidstaten die geen federale staten zijn;  

(b) met betrekking tot de bepalingen van deze conventie, waarvan de uitvoering onder de jurisdictie van individuele 

constituerende staten, landen, provincies of kantons valt, die niet verplicht worden door het constitutionele systeem van 

de federatie om legislatieve maatregelen te nemen, beveelt het federale bestuur aan om de bevoegde overheden van 

die staten, landen, provincies of kantons van de bovengenoemde bepalingen op de hoogte te brengen en de conventie 

aan te nemen.  

 

Artikel 36 – Opzegging  

1. Elke lidstaat mag deze conventie opzeggen.  

2. De opzegging moet schriftelijk worden bekendgemaakt en ingediend bij de directeur-generaal van UNESCO.  

3. De opzegging gaat in twaalf maanden na de ontvangst van de opzeggingsakte. De opzegging beïnvloedt in geen 

geval de financiële verplichtingen van de lidstaat tot de datum waarop de terugtrekking ingaat. 

 

Artikel 37 – Depositaire functies  

De directeur-generaal van UNESCO brengt als bewaarder van deze conventie zowel de lidstaten van de organisatie als 

de niet-lidstaten van de organisatie waarnaar wordt verwezen in artikel 33, als de Verenigde Naties op de hoogte van 

de indiening van de ratificatie-, aanvaardings-, goedkeurings- of toetredingsakten, voorzien in artikel 32 en 33, en van 

de opzeggingen, bedoeld in artikel 36.  

 

Artikel 38 – Amendementen  

1. Een lidstaat kan schriftelijk aan de directeur-generaal amendementen voor deze conventie voorstellen. De directeur-

generaal verspreidt die voorstellen onder alle lidstaten. Als binnen zes maanden vanaf de datum van de verspreiding 

van de communicatie minstens de helft van de lidstaten positief antwoordt op de aanvraag, draagt de directeur-
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generaal dit voorstel voor voor discussie en mogelijke goedkeuring op de volgende bijeenkomst van de algemene 

vergadering.  

2. Amendementen worden goedgekeurd met een tweederde meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde 

lidstaten.  

3. Na goedkeuring worden de amendementen voor deze conventie ter ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of 

toetreding voorgelegd aan de lidstaten.  

4. Voor de lidstaten die de amendementen geratificeerd, aangenomen, goedgekeurd hebben of ertoe zijn toegetreden, 

treden ze in werking drie maanden nadat een tweederde meerderheid van de lidstaten de akten ingediend heeft 

waarnaar verwezen wordt in paragraaf 3 van dit artikel. Daarna treedt het bovengenoemde amendement in werking 

voor elke lidstaat die het bekrachtigt, aanneemt, goedkeurt of ertoe toetreedt, drie maanden nadat de lidstaat in kwestie 

zijn ratificatie-, aanvaardings-, goedkeurings- of toetredingsakte heeft ingediend.  

5. De procedure, uiteengezet in paragraaf 3 en 4, is niet van toepassing op amendementen op artikel 5 betreffende het 

aantal lidstaten van het Comité. Die amendementen treden in werking op het moment dat ze zijn goedgekeurd.  

6. Een staat die een participant wordt van deze conventie na de inwerkingtreding van amendementen conform 

paragraaf 4 van dit artikel, wordt, bij gebrek aan eenandere intentieverklaring, beschouwd als:  

(a) een participant van deze geamendeerde conventie;  

(b) een participant van de niet-geamendeerde conventie in relatie met alle lidstaten die niet gebonden zijn door de 

amendementen.  

 

Artikel 39 – Geautoriseerde teksten  

Deze conventie werd opgesteld in het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans. De zes teksten zijn 

rechtsgeldig.  

 

Artikel 40 – Registratie  

In overeenstemming met artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties wordt deze conventie geregistreerd bij het 

secretariaat van de Verenigde Naties op verzoek van de directeur-generaal van UNESCO.  

Opgesteld in Parijs, op 3 november 2003, in twee authentieke kopieën die de handtekening dragen van de voorzitter 

van de 32ste vergadering van de algemene conferentie en van de directeur-generaal van UNESCO. Deze twee kopieën 

worden gedeponeerd in de archieven van UNESCO. Eensluidend verklaarde afschriften worden zowel bezorgd aan alle 

staten waarnaar wordt verwezen in artikel 32 en 33, als aan de Verenigde Naties.  

De bovenstaande tekst is de authentieke tekst van de conventie en wordt hierbij volwaardig aangenomen door de 

algemene conferentie van UNESCO op haar 32ste vergadering, gehouden in Parijs en gesloten verklaard op 17 oktober 

2003.  

De ondergetekenden hebben deze conventie ondertekend op 3 november 2003  

Voorzitter van de algemene conferentie, Directeur-generaal, 

 


