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V.U: Patrick Allegaert (OCE vzw), 
Statiestraat 179, 2600 Berchem

Immaterieel erfgoed is van iedereen en van alle tijden. Gewoontes,
gebruiken, kennis en praktijken die mensen van vroeger hebben gekre-
gen, levend willen houden en doorgeven voor de toekomst. Het zit in hoe 
we spelen en verhalen vertellen, in eetcultuur of dans en muziek, circus, 
carnaval, feesten en rituelen, in kweek- en landbouwtechnieken en de 
vaardigheden van de vaklui die (weten hoe ze) dingen maken. Het is deel 
van leven en samenleven, in dorp of stad en alles daartussenin.

In 2017 besliste de Vlaamse regering om immaterieel erfgoed voor het 
eerst volwaardig op te nemen in haar erfgoedbeleid. Een kans om de 
toekomst van immaterieel erfgoed te verzekeren. Om het te laten zien 
en kennen in al zijn diversiteit, het te laten groeien en bloeien, om de-
len en kruisbestuiven te stimuleren. Een kans om de handen in elkaar 
te slaan met al wie immaterieel erfgoed een warm hart toedraagt. 
Musea, archieven, erfgoedbibliotheken en andere erfgoedorganisaties, 
én een nieuwe organisatie die door de overheid wordt voorzien om de 
zorg voor immaterieel erfgoed kracht bij te zetten. 

Bergen werk en projecten op stapel dus voor de komende jaren. 
Overal in Vlaanderen, met en voor al wie rond immaterieel erfgoed
in de weer is. En daar kijken we met héél veel kennis van zaken, 
gedrevenheid en goesting naar uit. 

Alleen nog dat beetje middelen nu, om dat ook goed te kunnen doen. 
Voor jullie. Voor iedereen.

Daarom lanceren wij – samen met alle andere erfgoedorganisaties in 
Vlaanderen – de campagne #wezoudenzoveelmeervooruwillendoen! 
Om zo de Vlaamse regering te laten horen dat cultureel erfgoed drin-
gend de nodige steun moeten krijgen die haar samenleving verdient. 

#wezoudenzoveelmeervooruwillendoen 
Laat ook je stem klinken!
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We zouden zoveel meer voor u willen doen … met immaterieel erfgoed.


