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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

 

In uw brief van 24 augustus jl. vraagt u de raad - in het kader van het 

UNESCO-verdrag  ter bescherming van immaterieel erfgoed - om  vijf 

kansrijke kandidaten te selecteren  voor een internationale voordracht. U 

bent  van plan vóór 31 maart 2016 een eerste nominatiedossier bij UNESCO 

in te dienen voor de Representatieve lijst (Representative list) en/of Het 

Register van voorbeeldpraktijken (Register of best practices).  

 

Samenvattend, stelt de raad in dit advies vast dat het formele traject rondom 

de internationale nominatie nog op een aantal punten ontwikkeld moet 

worden voordat er sprake kan zijn van een volwaardige selectieprocedure. 

Daarom komt de raad vooralsnog tot de conclusie dat het beter is om maar 

één kandidaat voor te dragen: het ambacht van molenaar.  

De periode tot de volgende nominatie kan worden benut om de 

inventarissen van het Koninkrijk der Nederlanden op orde te brengen en het 

formele traject in samenspraak met Caribische gebieden en landen te 

ontwikkelen, zodat het gehele Koninkrijk gelijke kansen heeft in de 

procedure.   

 

De raad heeft ter voorbereiding van dit advies een ad hoc commissie 

samengesteld met deskundigen op het terrein van (immaterieel) erfgoed en 

op het terrein van de Caribische geschiedenis en cultuur.  
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Deze commissie heeft de volgende leden:  

 

 Annick Schramme (raadslid, voorzitter van de commissie 

Immaterieel Erfgoed)  

 Gerard Rooijakkers (adviseur van de raad); 

 Astrid Weij (lid van de commissie Erfgoed van de raad); 

 Marlous Willemsen (lid van de commissie Erfgoed van de raad); 

 Gert Oostindie (extern adviseur van de raad); 

 Hubert Slings (extern adviseur van de raad); 

 Alex van Stipriaan (extern adviseur van de raad).  

 

Een overzicht van de biografieën van de commissieleden vindt u in de 

bijlage bij dit advies. De commissie heeft diverse partijen geraadpleegd. Een 

overzicht hiervan vindt u ook  in de bijlage. 

 

De eerste voordracht 

Zoals u in uw brief van 26 september 2013  benadrukt, heeft een eerste 

voordracht een hoge symbolische waarde, zowel voor de gemeenschappen in 

het Koninkrijk der Nederlanden als voor de internationale gemeenschap.1 

De verwachtingen ten aanzien van het eerste nominatiedossier zullen met 

andere woorden hooggespannen zijn. Met dit dossier profileert en 

representeert de staat per slot van rekening het Koninkrijk, met inbegrip 

van Caribisch Nederland - Bonaire, St. Eustatius, Saba - en de andere landen 

binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en St. Maarten.  

 

U geeft aan dat Nederland nog niet eerder een erfgoedelement heeft 

voorgedragen en daarom voorrang krijgt bij de behandeling van de 

nominatiedossiers bij UNESCO. Des te meer reden om een kansrijke 

kandidaat te  nomineren die aan de hooggespannen verwachtingen kan 

voldoen.   

 

U wilt de komende jaren nominatiedossiers indienen voor de 

Representatieve lijst en/of het Register van voorbeeldpraktijken. De 

Representatieve lijst is de zogenaamde ‘vitrine’ van het verdrag. Deze lijst is 

vooral bedoeld om de diversiteit van het immaterieel erfgoed in de wereld 

zichtbaar te maken.2  

 

 

                                                           
1 Ref. 545069. Brief 26 sept. 2013. Adviesvraag thema’s t.b.v. nominaties UNESCO 

verdrag immaterieel erfgoed. 
2 Ref. 545069. Brief 26 sept. 2013. Adviesvraag thema’s t.b.v. nominaties UNESCO 
verdrag immaterieel erfgoed, pag. 3.  
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Gemeenschappen waarvan een erfgoedelement in het Register van 

voorbeeldpraktijken is opgenomen, dragen de principes en doelen van het 

verdrag voorbeeldig uit en bevorderen bovendien op regionaal, subregionaal 

en/of internationaal niveau  inspanningen om immaterieel erfgoed levend te 

houden.      

 

U vraagt de raad maximaal vijf kansrijke kandidaten te selecteren, één per 

thematische categorie: beeld & geluid; eten & drinken; rituelen & gebruiken; 

ambacht & techniek;  feest & spel. Ook vraagt u de raad een 

nominatievolgorde aan te geven. De raad maakt hieruit op dat u de komende 

jaren ten behoeve van de internationale nominaties uit een ‘voorraad’ 

erfgoedelementen wilt kunnen putten.  

 

Vooraf  

Vanaf de ratificatie in 2012 heeft het ministerie van OCW een aantal 

ontwikkelingen in gang gezet om een internationale nominatie in het kader 

van het UNESCO-verdrag ter bescherming van immaterieel erfgoed voor te 

bereiden. Zo is in 2012 een inventaris in het leven geroepen, waarvoor 

erfgoedgemeenschappen in het Koninkrijk hun immaterieel erfgoedelement 

kunnen voordragen. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 

Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft de opdracht gekregen om deze inventaris te 

beheren en om gemeenschappen te begeleiden bij de productie van een 

erfgoedzorgplan voor borging en ontwikkeling van een erfgoedelement. 

Plaatsing op de inventaris geeft tradities en ambachten zichtbaarheid en 

verleent  de dragende gemeenschap waardering en respect. Dit, tezamen 

met een plan voor de toekomstige borging, vergroot de levensvatbaarheid 

van zo’n erfgoedelement.    

 

Daarnaast heeft uw ministerie geïnvesteerd in een UNESCO 

capacitybuilding programma dat vanaf mei 2014 is uitgerold in Nederlands-

Caribische gebieden en landen. Het doel van dit programma is Caribisch 

Nederland te ondersteunen bij het implementeren van het verdrag en deze 

gebieden en landen optimaal te betrekken bij het internationale 

nominatieproces.  

 

Conform de bottom-up benadering van het verdrag worden momenteel in de 

zes Caribische landen en gebieden inventarissen voor de erfgoedelementen 

samengesteld. Het VIE vervult hierbij de rol van coördinatiecentrum voor 

het Koninkrijk der Nederlanden en  zorgt ervoor dat de elementen van de 

zeven inventarissen via één digitaal platform zichtbaar worden gemaakt.   
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Het VIE heeft  een online platform ingericht en rangschikt hierop de 

geplaatste erfgoedelementen in de categorieën die UNESCO voor het 

immaterieel erfgoed heeft ingesteld:  

 

 

 Orale traditie (taal)  

 Podiumkunsten 

 Rituelen  

 Feesten, sociale tradities  

 Kennis en praktijk die te maken hebben met natuur en universum  

 Traditionele ambachten  

 

Naast de geschiedenis van de erfgoedelementen zijn ook uittreksels van de 

erfgoedzorgplannen via de website in te zien. De onderliggende dossiers 

worden door het VIE beheerd.3    

 

In maart 2014 stonden er  circa 43 erfgoedelementen op de lijst, in augustus 

2015 telde de lijst  circa 86 erfgoedelementen.   

 

Reflectie 

De belangstelling van gemeenschappen om een immaterieel erfgoedelement 

aan te melden voor plaatsing op de nationale inventaris is tussen 2012 en 

2015 gegroeid en zal naar verwachting nog verder toenemen. 

 

Elke keer als een erfgoedelement aan de nationale inventaris wordt 

toegevoegd, levert dit een mediamoment op en worden gemeenschappen in 

het zonnetje gezet. Ook publiekelijk gevoerde discussies over bijvoorbeeld 

het Sinterklaasfeest of over auteursrechtelijke kwesties rondom erfgoed 

hebben bijgedragen aan de bewustwording.4 De media-aandacht en 

maatschappelijke discussies zijn volledig in lijn met de brede doelstelling 

van het verdrag.   

 

Over het geheel genomen is dit een gunstige ontwikkeling. Maar de raad wil 

in dit advies nogmaals benadrukken dat de inventaris (op den duur) een 

evenwichtig overzicht moet geven van praktijken van immaterieel erfgoed 

en hun dragende gemeenschappen.  

                                                           
3 http://immaterieelerfgoed.nl/portal/praktijk/erfgoedzorgplannen/id/209 
4 Unesco’s grote Family of Man, J. Bakels en Anne-Marie Boer, Groene 

Amsterdammer, 26-8-2015:https://www.groene.nl/artikel/unesco-s-grote-family-

of-man. http://www.volkskrant.nl/binnenland/sinterklaas-en-zwarte-piet-

immaterieel-erfgoed~a3830664/  

http://immaterieelerfgoed.nl/portal/praktijk/erfgoedzorgplannen/id/209
https://www.groene.nl/artikel/unesco-s-grote-family-of-man
https://www.groene.nl/artikel/unesco-s-grote-family-of-man
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Ondanks de kwantitatieve toename van erfgoedelementen en de evident  

gestegen belangstelling voor immaterieel erfgoed in de vorm van tradities en 

ambachten, geeft de inventaris nog onvoldoende een gevarieerd beeld van 

het immateriële erfgoed in het Koninkrijk en zijn dragende 

gemeenschappen. Zo hebben zich voor sommige categorieën – eten & 

drinken en beeld & geluid – nog maar weinig gemeenschappen aangemeld. 

En de rijkdom aan immaterieel erfgoed uit de Caribische landen en gebieden 

is in het geheel nog niet vertegenwoordigd. Naar het zich laat aanzien, zullen 

pas aan het eind van dit jaar de eerste erfgoedelementen uit de Caribische 

landen en gebieden volledig gedocumenteerd in  de inventaris kunnen 

worden opgenomen.    

 

Ook wijst de raad er nogmaals op dat het oorspronkelijk de bedoeling was 

dat de inventaris een product van en voor de gemeenschappen zou worden.5 

De huidige inventaris is geenszins de interactieve, publieksvriendelijke  

online database die men oorspronkelijk voor ogen had.6  

Om het beoogde bottom-up karakter van het verdrag meer ruimte te geven, 

ligt het voor de hand om een open, toegankelijk platform in het leven te 

roepen, waaraan gemeenschappen zelf hun erfgoedelement kunnen 

toevoegen. Uit  zo’n  lijst kan de toetsingscommissie van het VIE vervolgens 

weer putten voor  de officiële  inventaris. In een dergelijke procedure houdt 

het VIE de regie over het beheer ervan , terwijl gemeenschappen spontaan 

hun erfgoedelement op een lijst kunnen plaatsen.  

In uw beleidsreactie van 15 april 2015 geeft u aan te willen onderzoeken hoe 

zo’n laagdrempelige manier van het in kaart brengen van immaterieel 

erfgoed eruit zou kunnen zien.7 In dit advies benadrukt de raad daarom 

nogmaals dat hij ervan overtuigd is dat de inventaris heel goed bottom-up 

en op een laagdrempelige manier kan worden gevuld. Het VIE besteedt nu 

veel aandacht aan de voorkant van het proces en heeft de handen vol aan de 

regie over de dossiervorming. De inzet van het VIE kan volgens de raad 

efficiënter als de instelling haar aandacht richt op de selectie van kansrijke 

kandidaten en de uitwerking van hun dossiers.   

 

Praktijkervaring 

De raad constateert dat het tempo waarmee u van de ratificatie van het 

verdrag tot een internationale nominatie wilt komen hoog ligt. Het is 

ambitieus om in drie jaar tijd een zo breed mogelijke participatie van 

gemeenschappen te willen realiseren in een Koninkrijk dat ook overzeese, 

Caribische gebieden en landen omvat.  

                                                           
5 Advies 3 april 2014, pag. 6 
6 Staten-Generaal, vergaderjaar 2011–2012, 33 206 (R1979), nr. 1.  
7 Ref 717177, 15 april 2015, Internationaal nomineren bij UNESCO-Verdrag 
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Alle betrokken partijen moeten goed op elkaar ingespeeld raken en 

gezamenlijk een procedure inrichten voor het doen van voordrachten, het 

documenteren en het nomineren. Er zijn vele partijen betrokken bij de 

dossiervorming en selectie: het VIE, werkgroepen en commissies op 

regionaal niveau, ook in de Caribische gebieden en landen. Het opbouwen 

van ervaring in een dergelijke bottom-up procedure vraagt tijd en zorgvuldig 

management.  

 

De raad heeft de indruk dat de partijen nog onvoldoende op elkaar zijn 

ingespeeld. Zo is het proces van inventariseren nog maar net goed op gang 

gekomen in de Caribische gebieden en landen en moeten er nog formele 

afspraken worden gemaakt over de coördinatie van de zeven verschillende 

inventarissen en hoe deze  onderling in verhouding staan. U heeft bij 

herhaling aangegeven dat u eraan hecht alle delen van het Koninkrijk der 

Nederlanden bij de selectie te betrekken, dus ook Caribisch Nederland en de 

Caribische landen. Het feit dat er momenteel geen Caribische 

erfgoedelementen meegenomen kunnen worden in het selectieproces, maakt 

deze ronde verre van volwaardig. Hoe dan ook, op dit moment sluiten de 

voordrachtprocedures van de Caribische gebieden en landen niet aan bij uw 

planning voor de internationale nominatie. De raad kan daarom niet 

tegemoetkomen aan uw wens om alle delen van het Koninkrijk der 

Nederlanden bij de selectie te betrekken.        

    

Overwegingen 

Op basis van  bovenstaande reflectie vindt de raad het niet realistisch om  

vijf kansrijke erfgoedelementen te selecteren voor internationale nominatie.  

Ten eerste is de nationale inventaris nog niet tot wasdom gekomen. In 

kwantitatieve zin is de lijst aanzienlijk gegroeid en  begint zich af te tekenen 

wat Nederland allemaal herbergt aan tradities en ambachten. Echter, om in 

aanmerking te komen voor een nominatie voor de internationale 

Representatieve lijst meent de raad dat er nog onvoldoende materiaal 

verzameld is om vanuit het Koninkrijk der Nederlanden bij te dragen aan de 

verzameling erfgoedelementen, die alles bij elkaar de diversiteit van het 

erfgoed in de wereld zichtbaar moeten maken. We moeten daarbij immers 

ook  in gedachten  houden dat de staat met een internationale nominatie, 

sterker nog dan bij het Werelderfgoed, het Koninkrijk representeert en 

profileert. 

  

 In uw beleidsreactie van 15 april 2015  heeft u - vanwege de complexe en 

wellicht tijdrovende procedure - afwijzend gereageerd op het advies om ook 

generieke fenomenen in de internationale nominatie te betrekken.  
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Toch wil de raad hierbij nogmaals een lans breken voor de mogelijkheid om 

een brede aanpak te kiezen, waarbij gelijksoortige elementen als één 

fenomeen worden voorgedragen (bijvoorbeeld de bloemencorso’s). Zo vindt 

de raad het bezwaarlijk om uit alle gemeenschappen die corso’s dragen 

slechts één gemeenschap te kandideren voor een internationale nominatie, 

terwijl Nederland in zijn geheel gekend wordt als het land van de 

bloementeelt en het land dat de meeste bloemencorso’s ter wereld telt.     

 

U heeft in dezelfde beleidsreactie afwijzend gereageerd op het advies om 

met andere lidstaten een internationale voordracht voor te bereiden en/of 

aansluiting te zoeken bij de multinationale lijst met erfgoedelementen (zoals 

de valkerij of het draaksteken). Een dergelijke nominatie hoeft echter niet te 

concurreren met een nominatie voor de Representatieve lijst en is volgens 

de raad daarom zeer de moeite van het onderzoek waard. Het verdrag is per 

slot van rekening ook een stimulans voor internationale samenwerking en 

uitwisseling van kennis en expertise.  

 

Advies 

Er is volgens de raad een aantal redenen om meer tijd te nemen en het 

komende jaar te benutten om: 

 

 Meer gemeenschappen de gelegenheid te geven nog ontbrekende 

erfgoedelementen voor te dragen voor de internationale inventaris. 

Het VIE verwacht dat het komende jaar (2015-2016) nog 60 

erfgoedelementen voorgedragen zullen worden.  Om ruimte te bieden 

aan alle erfgoedgemeenschappen moet een laagdrempelig bottom-up 

proces worden ontworpen.  

 Het VIE de gelegenheid te geven een structuurverandering door te 

voeren met betrekking tot de inrichting van de publieks- en officiële 

inventaris.   

 Caribische gebieden en landen de gelegenheid te geven om de 

nominatie- en voordrachtprocedure vorm te geven. 

 Het VIE en de Caribische gebieden en landen de gelegenheid te 

geven om aan te sluiten bij uw planning van het internationaal 

nomineren.   

 Het formele traject van de internationale nominatieprocedure verder 

te ontwikkelen en te stroomlijnen met de betrokken partijen.   

 De mogelijkheid van een generieke voordracht te laten onderzoeken.  

 De mogelijkheid van aansluiting bij een multinationale lijst verder te 

onderzoeken.   
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 Te onderzoeken of een erfgoedelement dat zich kwalificeert voor de 

Representatieve lijst zich in een volgend stadium ook kan 

kwalificeren voor het Register van voorbeeldpraktijken, vanwege 

een vergevorderd erfgoedbeheerplan en door actief te zijn in een 

internationaal netwerk ter promotie, verbreiding van kennis en 

overdracht. Hypothetisch zou het mogelijk kunnen zijn om een 

element eerst voor te dragen voor de Representatieve lijst en het na 

verloop van tijd  te nomineren voor het Register van 

voorbeeldpraktijken. 

 

Op basis  hiervan adviseert de raad u de internationale nominatie uit te 

stellen. Ook volgend jaar geniet Nederland nog voorrang in de behandeling 

van de dossiers.  

Mocht u desondanks voor de komende inzending graag een 

nominatiedossier  willen indienen bij de UNESCO-commissie, dan adviseert 

de raad u het VIE opdracht te geven de komende vijf maanden één kansrijk 

nominatiedossier te produceren voor de Representatieve lijst. De betrokken 

instelling werkt dan in dezelfde periode gestructureerd aan de bovenstaande 

punten, zodat u volgend jaar een volwaardige selectieprocedure en 

voordrachten tegemoet kunt zien. 

 

Beoordelingskader  

Voor  een eventueel door u te bepalen internationale nominatie heeft de 

raad één kansrijk erfgoedelement geselecteerd. De raad heeft daarbij een 

beoordelings- en selectiekader gehanteerd, dat aansluit op de 

verdragsbepalingen en de toetsingscriteria van UNESCO. De raad heeft  ook 

rekening gehouden met het symbolische karakter van de eerste nominatie 

en is ervan uitgegaan dat het een internationale nominatie betreft.   

 

Voorwaardelijke criteria voor een nominatie: 

1. Een element moet op de door het VIE beheerde inventaris zijn 

geplaatst.   

2. De gemeenschap die een element draagt/vertegenwoordigt, moet 

vrijwillig hebben ingestemd met een internationale nominatie.   

Vervolgens is beoordeeld of:  

3. Aan de eis wordt voldaan dat het erfgoedelement wordt gedragen 

door een gemeenschap die hierin  een culturele erfenis herkent en 

deze levend wil houden door beoefening en communicatie hierover.   

4. Het element een representant is van expressies, gewoontes en  

praktijken in relatie tot objecten, ambachten, etc. in de volgende 

categorieën: 
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Categorieën UNESCO Nederlandse thema’s 

Orale traditie / taal, expressie Beeld & Geluid 

Podiumkunsten  

Rituelen, feesten, sociale tradities Rituelen & Gebruiken 

Kennis en praktijk die te maken 

hebben met natuur en universum 

 

Traditionele ambachten Ambacht & techniek 

 Feest & Spel 

 Eten & Drinken 

  

 

5. Er een deugdelijk en haalbaar erfgoedzorgplan (safeguarding plan) 

is, waarin uiteengezet wordt hoe het erfgoed levend wordt gehouden, 

hoe kennis over het element wordt gedocumenteerd en openbaar 

wordt gemaakt.   

6. Er aantoonbare ervaring is met het uitvoeren van erfgoedzorg.  

 

Voordracht: het ambacht van molenaar  

Het ambacht van molenaar is volgens de raad een kansrijke kandidaat voor 

de Representatieve lijst in de categorie traditionele ambachten (Ambacht & 

Techniek). Het  molenaarschap is een representant van een praktijk in 

relatie tot een object en een ambacht.   

 

Verantwoording van de voordracht 

Aan de eerste, voorwaardelijke criteria wordt voldaan. Het ambacht van 

molenaar staat sinds 2013 op de inventaris en de dragende gemeenschap 

stemt in met een eventuele internationale nominatie. Het huidige dossier 

van het erfgoedelement bevat voldoende aanknopingspunten om een 

kansrijk nominatiedossier te produceren in de tijd die ervoor staat.   

 

Symbolische waarde 

De symbolische waarde van draaiende molens voor de identiteit van 

Nederland is groot. Het malen met molens is een eeuwenoude traditie. De 

eerste beschrijvingen van windmolens zijn van rond 1200, maar eerder al 

werd er gebruik gemaakt van waterkracht voor het aandrijven van 

watermolens in Oost- en Zuid-Nederland. Deze molens waren voornamelijk 

bedoeld om graan tot meel te malen. Bemaling van polders door middel van 

molens begon in de 15e eeuw. In de tweede helft van de 19e eeuw stonden er 

ruim 9000 molens in Nederland. 
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De productiemolens maakten deel uit van de vroege industrialisatie. Denk 

hierbij aan korenmolens, houtzaagmolens en oliemolens. Molens waren ook  

onmisbaar voor de waterbeheersing. In de Nederlandse polders en voor 

waterschappen was de molen niet alleen van levensbelang, maar ook 

landschapsvormend. Het belang van de molens voor Nederland was daarom 

tweeledig. 

 

In het huidige Nederland staan 1048 traditionele windmolens en 108 

watermolens. Zuid-Holland is de provincie met de meeste molens (220 

windmolens). Meer dan 90% van de molens in ons land is beschermd als 

rijksmonument.  

Minder dan de helft van de molens is in het bezit van de overheid; voor de 

overige 600 molens zorgen particuliere eigenaren en meer dan 200 

molenstichtingen en -verenigingen.8 Zonder een molenaarstraditie zou de  

instandhouding van deze molens  onmogelijk zijn.   

 

Gemeenschap 

De voordracht van het ambacht van molenaar wordt gedragen door: 

 Vereniging De Hollandsche Molen 

 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 

 Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde 

 Gild Fryske Mounders. 

 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de Vereniging Hollandse Molen zijn 

landelijke organisaties met een lange staat van dienst.  

 

De Vereniging Hollandse Molen is opgericht in 1923 en telt ruim 4000 

leden.9 Deze vereniging zet zich in voor het behoud van molens en het 

molenaarsambacht. Zij verzorgt het examen van de nieuwe molenaars. 

 

Het Gild Fryske Mounders verzorgt de opleiding en examens voor vrijwillige 

molenaars in de provincie Friesland. Er is contact met plaatselijke, regionale 

en provinciale molenstichtingen en -verenigingen 

 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, met meer dan 2100 leden, verzorgt de 

opleiding tot vrijwillig molenaar. Het  heeft in alle provincies een afdeling. 

Sinds de oprichting in 1972 zijn meer dan 1600 vrijwillige molenaars 

opgeleid. In 2012 werden 74 getuigschriften uitgereikt aan windmolenaars 

en negen aan watermolenaars.10  

                                                           
8 Gisteren Vandaag, SCP, 2015, pag. 31 
9  Gisteren Vandaag, SCP, 2015, pag. 31 
10 Jaarrekening Vereniging Hollandsche Molen 2013. 
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Er wordt informatie verspreid, men zet zich in voor het behoud van de 

molenbiotoop, ondersteunt en adviseert molenaars, bemiddelt bij overheid 

en particuliere organisaties voor  financiële ondersteuning, er worden 

molenaars opgeleid en men archiveert documentatie over molens.11 

 

Bij het draaiend houden van de molens zijn veel partijen betrokken: 

overheid en particulieren, waaronder honderden vrijwilligers. Deze 

liefhebbers houden het ambacht in ere en geven kennis over de techniek, 

onderdelen en de bediening door aan volgende generaties. Het is duidelijk 

dat het ambacht van molenaar breed wordt gedragen door de betrokken 

gemeenschappen.  

De verschillende verenigingen die zich inzetten voor het molenaarschap 

werken samen en organiseren een jaarlijkse Nationale Molendag om de 

belangstelling voor het ambacht onder het publiek te vergroten.  

 

Conclusie: het ambacht van molenaar voldoet aan de eis dat het 

erfgoedelement wordt gedragen door een gemeenschap die hierin  een 

culturele erfenis herkent en deze levend wil houden door beoefening en 

door communicatie hierover. Ook is er in elk geval vanaf  1923 

aantoonbare ervaring met het uitvoeren van erfgoedzorg.  

 

Toekomstperspectief 

De verenigingen vermelden in hun dossier dat de vraag vanuit de 

samenleving naar steengemalen meel groeit. Er wordt onder andere 

geleverd aan bakkers, branders, horeca en detailhandel. Hier gaat de 

liefhebberij over in beroepsmatige beoefening. Het Ambachtelijk 

Korenmolenaarsgilde verenigt  veertig molenaarsbedrijven in Nederland, 

waar beroepsmatig het ambacht in stand wordt gehouden. De dragende 

gemeenschap beijvert zich om het  levend te houden en organiseert 

evenementen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de werving van jonge 

mensen.  

Het ambacht van molenaar kan in relatie gebracht worden met andere 

kennisdomeinen als duurzaamheid, ecologie, techniek en energieopwekking.  

  

Overdracht traditie 

De kennis van de traditie van molenaars is vastgelegd in basiscursussen voor 

vrijwillige wind- en watermolenaars . Zij  worden opgeleid in een leerling-

meester structuur. Het gilde wil ervoor zorgen dat er ook in de toekomst 

voldoende molenaars zijn, die de status van erkende vaklieden krijgen. Het 

werven en opleiden van nieuwe molenaars, plus het actualiseren van de 

basiscursussen, vraagt voortdurend aandacht.  

                                                           
11 Gisteren Vandaag, SCP, 2015, pag.82 
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Het gilde is actief op zoek naar jongeren, maar ook vrouwen en 

Nederlanders met een andere culturele achtergrond.   

  

De kennis van het ambacht en de molens wordt door de Stichting 

Molendocumentatie gedocumenteerd, beheerd en gedigitaliseerd. 

Gedigitaliseerde bestanden worden sinds twee jaar ontsloten via de website 

Allemolens.nl.   

 

Conclusie: de dragende gemeenschap van het ambacht van molenaar heeft 

een deugdelijk en haalbaar erfgoedzorgplan (safeguarding plan), waarin 

uiteengezet wordt hoe het erfgoed levend wordt gehouden en  hoe de kennis 

over het element gedocumenteerd en openbaar wordt gemaakt.   

 

 

Tot slot   

Het ambacht van molenaar verbindt veel partijen: verenigingen, gildes, 

particulieren en belangstellenden. Het erfgoedelement spreekt in binnen- en 

buitenland tot de verbeelding. Het ambacht van molenaar is met andere 

woorden een breed gedragen erfgoedelement.  

Het  dossier van het molenaarsambacht  biedt volgens de raad voldoende 

aanknopingspunten om een kansrijk nominatiedossier te produceren voor  

de voordracht voor de Representatieve lijst. Dit dossier kan vervolgens 

dienen als ‘modeldossier’ voor de volgende nominaties.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Joop Daalmeijer       Jeroen Bartelse 

Voorzitter       Directeur 
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Bijlage   

 

 

Biografieën van de leden van de ad hoc commissie 

Immaterieel Erfgoed  

 

Annick Schramme is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en 

coördinator van de masteropleiding Cultuurmanagement. Daarnaast is zij 

Academic Director Creatieve Industrieën aan de Antwerp Management 

School. Zij is ook actief in diverse raden van bestuur en adviesraden, 

zoals  de Vlaamse Opera/het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, het Vlaams 

Fonds voor de Letteren en de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media.  

Sinds 2013 is zij lid van de Raad voor Cultuur. Schramme is voorzitter van 

de ad hoc commissie Immaterieel Erfgoed. 

 

Gerard Rooijakkers is oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Rooijakkers publiceert over religieuze 

volkscultuur, visuele cultuur, feest en ritueel, volksrechtspleging, materiële 

cultuur en museologie. In 2002 ontving hij voor zijn etnologisch onderzoek 

de Oeuvreprijs voor de Geesteswetenschappen van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Vanaf 2012 is Rooijakers directeur van de BV Limburg.  

Van 2006 tot 2014 was Rooijakkers lid van de Raad voor Cultuur. Vanaf 

2014 is hij adviseur van de Raad voor Cultuur.  

 

Astrid Weij is waarnemend teamleider Verkeer & Benutten bij de 

provincie Utrecht. Zij was tot 1 augustus 2015 Regio Randstad-coördinator 

in Brussel. Van 2008 tot 2011 werkte zij als programmamanager Erfgoed in 

Internationaal Perspectief bij Erfgoed Nederland. Daarvoor werkte zij bij het 

ministerie van OCW als persoonlijk medewerker van de Directeur-Generaal 

Cultuur en Media (2007), als beleidsmedewerker internationale zaken bij de 

directie Cultureel Erfgoed (2002-2006) en bij de Museumvereniging (1996-

2001). Weij is bestuurslid bij Europa Nostra en voorzitter van de stichting 

Framer Framed. 

Weij is adviseur van de Raad voor Cultuur 

 

Marlous Willemsen is directeur van Imagine IC in de Amsterdamse 

Bijlmer: een mix van archief en museum, en podium voor het immaterieel 

erfgoed van de grote stad van vandaag. Eerder werkte Willemsen bij het 

Internationaal Instituut voor de Studie van Islam in de Moderne Wereld, het 

Prins Claus Fonds en het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.  
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Zij is lid van de adviesraden van de Amsterdamse Volksuniversiteit en de 

Stichting Stil Verleden.  

Willemsen is adviseur van de Raad voor Cultuur. 

 

Gert Oostindie is sinds 2000 directeur van het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en sinds 2006 hoogleraar 

Caribische Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was hij 

hoogleraar Antropologie en Comparatieve Sociologie van het Caribisch 

gebied aan de Universiteit Utrecht. Oostindie is directeur van het KITLV 

(1994-2006).Hij werkt aan drie onderzoeksprojecten: Dutch Atlantic 

Connections, 1680-1800, gefinancierd door NWO en nu vrijwel 

voltooid; het KITLV-project Nederland militair optreden in 

Indonesië 1945-1950’; en het in 2014 met een NWO-subsidie 

gestarte onderzoek Confronting Caribbean Challenges. 

Oostindie is extern adviseur van de Raad voor Cultuur.  

  

Alex van Stipriaan Luïscius is professor  Caribbean History aan de 

Erasmus University's School of History, Culture and Communication 

(ESHCC). Hij is covoorzitter van de adviesraad van NiNsee en bestuurslid 

van  het interuniversitaire instituut voor Research, Education and 

Documentation on Latin America and the Caribbean (CEDLA). Op dit 

moment bereidt Van Stipriaan publicaties over slavernij in Suriname en 

over de Caribische collecties van het Tropenmuseum.  

Van Stipriaan is extern adviseur van de Raad voor Cultuur.    

 

Hubert Slings is sinds 2007 directeur van stichting entoen.nu. Sinds 2014 

werkt hij als universitair docent bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, met 

als specialisatie digitale toepassingen in het geschiedenisonderwijs. 

Daarnaast is hij productieleider digitale canon & onderwijs bij het 

Nederlands Openluchtmuseum. Samen met Yra van Dijk vormt Slings de 

hoofdredactie van de schooleditiereeks Tekst in Context; ook is hij 

hoofdredacteur van de onderwijswebsite www.literatuurgeschiedenis.nl.    

Slings is extern adviseur van de Raad voor Cultuur.    

 

Klazien Brummel: projectsecretaris (Raad voor Cultuur) 

 

Overzicht gesprekspartners: 

 

 Andrea Imhof (Nationale UNESCO Commissie) 

 Marc Jacobs (FARO Vlaanderen) 

 Ineke Strouken en Albert van der Zeijden (VIE) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Universiteit_Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Yra_van_Dijk&action=edit&redlink=1
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/

