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Onderwerp: Uitvoering motie Drentse gescheperde schaapskuddes op de Nationale

lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over het proces van aanvraag/plaatsing van

de Drentse gescheperde schaapskuddes op de Nationale lnventaris lmmaterieel Cul-

tureel Erfgoed.

De traditie van gescheperde schaapskuddes is zeer waardevol voor Drenthe en mag

niet verloren gaan. De provincie ondersteunt een aantal kuddes al sinds jaar en dag.

Wij geven daarom ook graag uitvoering aan uw motie van woensdag 28 ianuari 2015
(M2015-02). Hierin roept u ons op "de volgende stap te nemen om samen met de

organisaties in de samenleving toe te werken naar plaatsing van de Drentse ge-

scheperde schaapskudde op de nationale inventaris van de immateriële wereld erf-

goedlijst."

lnleiding
\n2012 heeft Nederland het UNESCO-verdrag ter bescherming van immaterieelcul-

tureel erfgoed ondertekend. Dit betekent dat Nederland zich verplicht heeft om het

immaterieel cultureel erfgoed:
1. zichtbaar te maken en te documenteren
2. beleid te maken
3. een'competent body' in te richten.
Het Rijk heeft het Centrum voor Volkscultuur en lmmaterieel Erfgoed (VlE) opdracht
gegeven het Nederlandse immaterieel cultureel erfgoed zichtbaar te maken en te

documenteren in een Nationale lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk

Nederland.
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lmmaterieel cultureel erfgoed is'levende cultuur': het gaat om dynamisch erfgoed
(doel is niet het te houden zoals het is), met een historische dimensie en gedragen

door mensen met de wil om deze door te geven aan volgende generaties. Het omvat
sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis

of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erken-

nen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt over-
gedragen van generatie op generatie en door de gemeenschap wordt ervaren als

belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit.

UNESCO legt de verantwoordelijkheid voor het levensvatbaar houden van immate-

rieel erfgoed bij de gemeenschappen, bij individuen of groepen die de traditie prakti-

seren. Er is geen sprake van sturing van bovenaf of dat de overheid bepaalt hoe zo'n

traditie eruit moet zien. De overheid heeft wel de plicht (faciliterend/steunend) bij te
dragen aan een gunstig klimaat, waarin immaterieel erfgoed kan gedijen. lnitiatief tot
aanvraag/plaatsing op de nationale lijst moet uit de gemeenschappen (individu,

stichting of vereniging) zelf komen.

Nederland mag alleen tradities voor de internationale Representatieve lijsten voor-
dragen die al op de Nationale lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed staan. Ove-

rigens staan er nog geen Nederlandse tradities op deze lnternationale Representa-

tieve lijst, maar Nederland is wel van plan om met voordrachten te komen.

Overigens is het UNESCO-verdrag ter Bescherming van het lmmaterieel Cultureel

Erfgoed een heel ander verdrag dan waar de Werelderfgoedlijst onder valt. lmmate-

rieel erfgoed kan dus nooit Werelderfgoed zijn.

Proces naar plaatsing op de Nationale lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed
De Nationale lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed wordt van onderop samen-
gesteld en erfgoedgemeenschappen doen zelf een voordracht voor plaatsing. Het VIE

begeleidt hen bij het maken van een erfgoedzorgplan. ls de voordracht door de onaf-
hankelijke toetsingscommissie goedgekeurd, dan wordt elke twee jaar een voort-
gangsrapportage van het erfgoedzorgplan gevraagd.

De eerste stap om een traditie voor plaatsing voor te dragen, is het bijwonen van een

informatiebijeenkomst van het VlE. Het UNESCO-verdrag ter Bescherming van lmma-

terieel Cultureel Erfgoed wordt dan behandeld, de Nationale lnventaris en wat er alle-

maal bij een voordracht komt kijken. Er wordt aandacht besteed aan het belangrijkste

onderdeel daarvan: het opstellen van een erfgoedzorgplan op basis van een sterkte-

zwakteanalyse. De informatiebijeenkomsten worden gewoonlijk gehouden bij het VIE

in Utrecht.

lnformatiebijeen komst in Drenthe
ln samenwerking met het VIE heeft de Stuurgroep Geheugen van Drenthel op

6 maart 2015 in Dwingeloo een inspiratiemiddag immaterieelcultureel erfgoed ge-

houden: een VIE- informatiebijeenkomst voorafgegaan door een rondleiding in de

voormalige havezate Oldengaerde. Dragers van tradities in Drenthe zijn hiervoor uit
genodigd, onder wie vertegenwoordigers van Drentse gescheperde schaapskuddes

en de Drentse Boermarken.

Het Geheugen van Drenthe is onderdeel van narratieve clustering van cultureel erfgoed tot een Verhaal

van Drenthe. Drents Archief, Drents Landschap, Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe geven

hieraan uitvoering in opdracht van de provincie. ln het kader van het Geheugen van Drenthe worden ini-

tiatieven ontplooid om de culturele identiteit van Drenthe te bepalen en te laden. Zo werken we aan het

toegankelijk maken van het cultureel erfgoed op grotere onderscheidende ondenrverpen, gekoppeld aan

locaties in Drenthe om het ook een economische factor te laten zijn.
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De heer Kerssies wil als voorzitter van de Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes,

een overkoepelende club van vijf stichtingen met een schaapskudde (Balloërveld,

Exloo, Holtinge, Orvelte en Ruinen), beginnen met de voorbereidingen voor een

voordracht. Hij heeft ons toegezegd dat hij het initiatief tot voordracht met de be-

heerders van andere schaapskuddes in Drenthe, zoals bijvoorbeeld Natuurmonumen-

ten en Het Drentse Landschap, afstemt. De beheerders hebben onderling regelmatig

contact en inzet van de heer Kerssies is gezamenlijk een erfgoedzorgplan te maken.

Zoals gezegd, begeleidt het VIE hen daarbij. Wij zullen met de heer Kerssies contact
houden over een eventuele ondersteunende rol van de provincie en/of van provinciaal

gesubsidieerde organisaties voor het erfgoedzorgplan, bijvoorbeeld voor het onder-

deel educatie (overdragen naar nieuwe generaties). Het Drents Archief gaf tijdens de

bijeenkomst al aan erfgoedgemeenschappen behulpzaam te willen zijn bij het op-

schrijven van de geschiedenis van tradities en het beheer van het archief daarvan.

Hoogachtend,

Gedeputee van Drenthe,

secretaris

wa/coll.


