
Artikel 14 - Vorming, sensibilisatie en capaciteitsopbouw 
 

(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;  

 

DE UNESCO CONVENTIE IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED EN TAPIS PLEIN: 

SAFEGUARDEN IN PRAKTIJK  

 

De UNESCO Conventie zet sterk in op participatie en educatie. Deze lezing diept een aantal 

praktijkvoorbeelden uit de werking van tapis plein uit aan de hand van artikels 14 en 15 

(maatregelen voor bescherming op nationaal niveau) uit de Conventie voor de 

safeguarding van immaterieel cultureel erfgoed. Tapis plein kijkt als onafhankelijke 

organisatie (vzw) met de blik van een NGO hoe het vanuit het middenveld en de praktijk 

aan diezelfde artikels en doelstellingen van de UNESCO Conventie een bijdrage levert. 

Steeds in interactie met beleid en overheid, en met vele partners.  

 

Meer info en beelden bij de projecten zijn te vinden op www.tapisplein.be.  

 

 

UN-TOUCHABLE 

Het project UN-TOUCHABLE startte in 2005 met een rondreis van workshops langs 

verschillende basis- en middelbare scholen in Vlaanderen, om de stem van kinderen en 

jongeren over ICE en zijn voortbestaan te horen. Een verrassende vaststelling was het feit 

dat kinderen zowat alles willen behouden en beschermen en dat jongeren zich allesbehalve 

zorgen maken en zich bovendien serieus vragen stellen bij het willen beschermen van ICE: 

“Wij weten nu toch ook wat ridders zijn en hoe het er in de Middeleeuwen aan toe ging? 

Daarom moeten we toch nog niet als ridders rondlopen vandaag?”   

 

Reden te meer om verder op onderzoek te gaan, kritische vragen te stellen en tegelijk 

ogen te openen en te sensibiliseren. Het resultaat werd een reizende tentoonstelling 

boordevol info, met een grote mond en 1001 vragen die ons geweten prikkelen! 

In 2006, net voor de ratificatie van de Conventie voor immaterieel erfgoed door België, 

vroegen we ons af: wat is ICE, wat zijn de gevaren voor ICE, wat doet UNESCO allemaal 

voor ons erfgoed en hoe kunnen we zélf een verschil betekenen? Via voorbeelden van 

dichtbij huis en uit de wijde wereld surfte de tentoonstelling met een wakkere blik door de 

UNESCO Conventie. De opzet was zo veel mogelijk mensen -maar in het bijzonder 

jongeren van 10 tot 18 jaar- te informeren en bewust te maken van het fragiele bestaan 

van volkscultuur en immaterieel erfgoed in onze wereld waar vandaag globalisering en de 

Vrije Markt welig tieren. De expositie volgde het format van een reuzegroot 

ganzenbordspel, volkscultuur van bij ons en tegelijk een speelse en interactieve invulling 

die kinderen en jongeren, maar ook de meeste volwassenen, meteen aanspreekt. 



(ii) specifieke educatieve en trainingsprogramma’s binnen de 
betrokken gemeenschappen en groepen; 

 
 

Hedendaags vormgegeven en met een sterke visuele en verbeeldende inslag. Daarnaast 

vormde de actuele leefwereld van Vlaamse jongeren vandaag (feestgewoontes, mode, 

internet...) de insteek om de brug te slaan naar tradities uit de tijd van toen en vanuit de 

hele wereld. 

De tentoonstelling UN-TOUCHABLE met begeleidende workshops en educatieve boekje, 

reisde 3 jaar lang rond in Vlaanderen, langs grote en vooral kleinere steden en 

gemeenten, in bibliotheken, cultuur- en ontmoetingscentra. Het traject was tegelijk 

educatief, informatief en sensibiliserend; een programma voor het brede publiek, maar 

voor jongeren in het bijzonder. 

In dezelfde lijn van het succes en de kracht van dit UN-TOUCHABLE-traject werd in 2010 

een sensibiliserende en reizende espositie en publicatie opgezet met vele partners 

(waaronder NEA uit de USA) onder de titel Schatten van*in Mensen rond Living Human 

Treasures als individuele dragers van ICE. 

 

 

Museum voor 1 Dag  

Maar werken rond educatie en sensibilisering kan uiteraard ook veel kleinschaliger! Het 

Museum voor 1 Dag is een eenvoudige actie toegankelijk voor het brede publiek  

die ‘s morgens vroeg op poten wordt gezet en ‘s avonds officieel de deuren opent. In het 

kader van een drukbezocht evenement, verzamelt het een unieke erfgoedcollectie rond 

een bepaald thema of rond de buurt waarin het zich bevindt. Voorbijgangers worden warm 

opgeroepen om objecten, verhalen, herinneringen of foto’s binnen te brengen die het 

Museum stukje bij beetje vullen. Het resultaat is een schat aan informatie over wat zich in 

huiskamers en hoofden van mensen bevindt. Bovendien is de opening hét ideale moment 

om bij een praatje en glaasje de buurt en buren te leren kennen of een stukje erfgoed te 

delen! 

 

Ook ICE kan je verzamelen en sensibiliseren vanuit een Museum voor 1 Dag! In de klas, 

op een buurtfeest of een evenement. Noteer de favoriete dialectwoorden van 

voorbijgangers, neem hun favoriete kinderliedjes op of stel hun smakelijkste 

familierecepten op schrifft, om ze in het museum met anderen te delen! En je hebt meteen 

een platform om meer informative en duiding te geven aan een breed publiek. 

 

Capacity Building in Zuid-Afrika: Jongeren en immaterieel cultureel erfgoed in 

Zuid-Afrikaans perspectief 

 

In het kader van een duurzaam samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika 

startte tapis plein in 2007 een project ism met het toenmalige steunpunt VCV (Vlaams 

Centrum voor Volkscultuur). Het opzet was ‘het vormen van expertise bij jongeren en de 

organiserende community centres omtrent eigentijdse en interculturele manieren om met 



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. 
 

(iv)  niet-formele middelen om kennis door te geven; 
 

 
 

immaterieel cultureel erfgoed om te gaan.’ Een eerste projectluik voor jongeren vond 

plaats in Thaba Nchu: de ontwikkeling van een educatief erfgoedspel met en voor 

kinderen. Het project Un-Touchable stond model en werd grondig omgevormd op maat 

van de Zuid-Afrikaanse cultuur. Het tweede projectluik in Nyanga focuste op mapping als 

eigentijdse manier om de lokale bevolking te betrekken bij toeristische initiatieven met 

zowel erfgoed- als economische perspectieven. En via deze insteek de competenties aan te 

scherpen van de betrokken jongeren omtrent hun ICE en lokale omgeving en de 

mogelijkheden te verkennen om hiermee aan de slag te gaan met diverse duurzame 

economische, toeristische of educatieve mogelijkheden. 

 

Intergenerationeel werken, creatieve workshops en educatieve smaakmakers 

Tapis plein vzw past op verschillende manieren informele middelen om kennis door te 

geven toe in haar werking en projecten, denk maar aan Café Bricolé (zie Design met 

Wortels en proeftuin Quartier Bricolé), maar ook aan wildbreiacties met gemengde 

groepen van beginners en gevorderden of de organisatie van Kant XL. Deze actie vond 

plaats tijdens het stadsfestival in Brugge naar aanleiding van de opening van een 

tentoonstelling rond Schatten van Mensen. Voorbijgangers werden uitgenodigd om onder 

begeleiding van ervaren kantklossers te proeven van de kantklostechniek, weliswaar 

uitvergroot tot een reuzekantwerk in verrassende vormen en materialen. Zo kregen jong 

en oud op korte tijd en op een leuke manier het principe van klossen onder de knie.  

Ook de visieontwikkeling van tapis plein op intergenerationeel leren en het 

daaruitvolgende parcours van workshops en praktijktoepassingen focust op informeel 

leren. Uitgangspunt is de idee dat mensen voortdurend leren van elkaar en vooral door het 

‘samen doen’. Intergenerationeel werken is het bijeenbrengen van verschillende mensen 

rond een bepaald thema om zo dit intergenerationeel leren te stimuleren. Generaties zijn 

wat ons betreft niet strikt in leeftijd te meten, eerder in verschillende leefwerelden. Een 

mooi voorbeeld hierbij is het Project Showroom Zeebrugge, dat mensen uit 1 buurt via een 

sociaal-artistiek project met elkaar in contact bracht op basis van hun passies. Op basis 

van de passies die sterk leefden in de buurt werden vervolgens workshops en 

programma’s in het buurthuis georganiseerd. De educatieve koffer bij het eerder 

vernoemde project Expo Krulbol bevat dan weer niet enkel informatie over de 

geschiedenis van het krulbollen, maar evengoed de spelregels van de volkssport en een 

minikrulbolbaan om meteen de daad bij het woord te kunnen voegen. 

 

 

 



Design met Wortels en de proeftuin Quartier Bricolé 

Het traject Design met Wortels onderzoekt hoe traditionele ambachten nieuw leven 

ingeblazen kunnen worden, hoe technieken en kennis doorgegeven kunnen worden en 

jonge ontwerpers hiermee experimenteren, hoe nieuwe doelgroepen en 

publiek aangesproken kunnen worden (via educatie, duurzaam toerisme …), hoe nieuwe 

allianties en samenwerkingsvormen met andere sectoren kunnen uitgebouwd worden.  

 

Proeftuinen: een lerende praktijk.  

In een eerste spoor worden proeftrajecten opgezet op het snijpunt van actualisering van 

ambachtelijke praktijken, creatieve economie, erfgoedtoerisme en stadsontwikkeling. Een 

belangrijk proefproject is Quartier Bricolé dat ambachtelijk design koppelt aan creatieve 

economie en stadsontwikkeling in een gelaagd en meerjarig project (2009-2013). Door 

ondersteuning en sensibilisatie van ontwerpers van ambachtelijk design via pop-upshops, 

netwerkmomenten, workshops, coaching- en samenwerkingstrajecten, communicatieacties 

… tracht tapis plein Brugge te positioneren als een creatieve biotoop en als een stad die 

inzet op het actualiseren van haar ambachtelijke tradities. Daarnaast wordt het brede 

publiek op verschillende, laagdrempelige manieren in contact gebracht met en geprikkeld 

door ‘handwerk’. Dit enerzijds via verkoop in een winkel en op gezellige marktjes (Marché 

Bricolé), anderzijds via participatieve acties als Café Bricolé waarbij traditionele technieken 

worden aangeleerd door en voor al wie aanschuift aan de lange tafel.  

 

Praktijknetwerk & expertisedeling.  

Tapis plein vzw tracht met het traject Design met Wortels expertise en netwerken in 

binnen- en buitenland te verbinden, ondersteunen en versterken door het voeren van 

onderzoek, het opzetten van trefdagen, rondetafels, expertmeetings en studiemomenten, 

het initiëren van contacten tussen spelers, en dergelijke meer. Dit traject focust 

vanzelfsprekend niet enkel op erfgoed, ontwerpers en het brede publiek, maar 

kijkt ook over sectorgrenzen heen naar aanverwante sectoren als economie, 

onderwijs en opleiding, ...  

 

 

EXPO KRULBOL  

Volkssporten zijn een boeiend aspect van de Vlaamse volkscultuur en zijn nationaal en 

internationaal gewaardeerd als waardevol cultureel erfgoed. Ze bevinden zich op het 

kruispunt tussen erfgoed, cultuur, toerisme en sport. In het Meetjesland is krulbol 

volkssport nummer één en ontegensprekelijk een sociaal fenomeen en een bollend staaltje 

levend erfgoed!  

Het unieke aan het project Expo Krulbol (vanaf 2005 …) is de intensieve samenwerking 

tussen de verschillende betrokken partijen en sectoren. Het initiatief werd genomen 

door Erfgoedcel Meetjesland, maar ook de krulbolders en de Belgische Krulbolbond zelf 

waren vragende partij voor een project dat hun geliefde sport zou doen heropleven en in 

de kijker zou zetten. Ze werkten actief mee aan het verzamelen van tientallen 



voorwerpen, foto’s, video-opnames, getuigenissen en zo meer. Het eerste resultaat was 

EXPO KRULBOL, een reizende tentoonstelling over het tijdloze verhaal van krulbollen: 

Liefde, leed en volksvermaak. Expo Krulbol vertelt het sociale, culturele, sportieve en 

historische verhaal van krulbollen. Daarnaast werden een educatieve koffer over krulbol en 

de publicatie ‘Meetjesland Krulbolt’ aangemaakt. Een mooi voorbeeld van een 

gemeenschap die actief samenwerking opzoekt om haar erfgoed zo goed mogelijk te 

bewaren en door te geven aan toekomstige generaties! Uit de projectmatige 

samenwerking groeiden ook een hele reeks nieuwe inzichten en vervolginitiatieven, zoals 

de verjonging van het bestuur in de Belgische Krulbolbond vzw, de voortzetting van de 

tijdelijke expo op meer permanente basis in de molen op de site van de jaarlijkse 

wereldkampioenschappen Krulbollen (een ICE-site dus!), het ontwikkelen van een dossier 

als element op de Vlaamse inventaris ICE met de diverse partners, etc. 

 

  

CONCLUSIE 

 

Kenmerkend voor de werking en projecten van tapis plein vzw is de gelaagdheid op 

verschillende niveaus. In verhouding tot de Conventie voor de bescherming van 

immaterieel cultureel erfgoed zijn initiatieven nooit specifiek op één soort maatregel 

gericht, een project is veeleer een geheel van verschillende 

safeguardingsmaatregelen rond een bepaald thema of een gemeenschap die elkaar 

ondersteunen en versterken. Zowel inventarisatie, educatie, sensibilisatie als participatie 

komen aan bod.  

 

Daarnaast wordt zelden voor een afgelijnde doelgroep gekozen. Een project met focus op 

jongeren en kinderen wordt evengoed aangeboden aan en gesmaakt door volwassenen. 

Een traject met of voor volwassenen krijgt een educatieve laag of een afgeleide op 

kindermaat. Het liefst wordt echter nog gewerkt met gemengde doelgroepen, ervan 

uitgaande dat leeftijd slechts één van de kenmerken is die mensen van elkaar 

onderscheidt. Het thema of de vraagstelling staat voorop, daar rond worden alle mogelijke 

relevante mensen en groepen betrokken op basis van wat ze met elkaar delen, eerder dan 

op basis van verschillen. Interactie van deze verschillende mensen en groepen maakt 

projecten leerrijk en boeiend en vooral steviger verankerd en duurzaam.  

  

Hetzelfde geldt voor de keuze om zoveel mogelijk over de grenzen van onze eigen werking 

en sector heen te kijken naar verschillende domeinen in de samenleving: leven in de 

stad, handwerk, design, economie, toerisme etc etc.   

 

Dergelijk open vizier en brede aanpak creëren de mogelijkheid dat 

erfgoedgemeenschappen zich openstellen, uitbreiden en versterkt worden, wat uiteindelijk 

de toekomst van ons erfgoed ten goede komt. Tenslotte maakt het voortdurend zoeken 

naar het verweven van verschillende doelgroepen en leefwerelden ook het bedenken van  



participatieve methodes en projectaanpak spannender en creatiever, met originele 

resultaten. Sommige methodes en formats blijken algemeen inzetbaar, andere worden 

verder uitgeprobeerd en herdacht.  En telkens opnieuw besteden we veel aandacht aan 

aspecten van toeleiding, vertaalslag, vormgeving en verbeelding, actuele verbindingen en 

insteken… 

 

Het ontwikkelen van participatieve methodes, visie en projecten is slechts één pijler van 

de werking van tapis plein. In het tweede, expertisedelende luik van onze werking 

helpen we immers bovenal andere organisaties en mensen op weg met hun eigen ICE, 

dromen, projecten en vragen. Via onze website, publicaties, praktijkbegeleiding, 

stuurgroepen en denktanken, vormingsmomenten enz. proberen we de opgedane ervaring 

zoveel mogelijk te delen, te verspreiden en uiteindelijk weer aan te vullen met wat we 

onderweg weer bijleren...          

 

 

 


