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Inhoud 
 

Drie verhalen – drie perspectieven 

 

 

- De garnaalvisser en zijn paard 

 

- De garnaalvisserij te paard als immaterieel 

cultureel erfgoed erkend door UNESCO 

 

- De garnaalvisserij en het NAVIGO-museum  
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De garnaalvisser en zijn paard 



Verhaal 2  

Garnaalvisserij als immaterieel cultureel 

erfgoed erkend door UNESCO ? 

Immaterieel cultureel erfgoed in niet-tastbaar. Het zijn de gewoontes, gebruiken, kennis en 
praktijken die een gemeenschap overgeërfd heeft gekregen of in een historisch continuüm 
kunnen gevat worden en die de gemeenschap of groep in een consensus voldoende belangrijk 
acht om door te geven aan toekomstige generaties. Het gaat steeds om immateriële en dus 
niet-tastbare uitingen van de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Immaterieel erfgoed is 
dynamisch; door evolutie in de tijd en door in interactie met de omgeving krijgt het nieuwe 
betekenissen en verandert het gebruik en de functie. 
Het benoemen als ICE is tijds-en plaatsgebonden. Het is een culturele actie die ingrijpt op de 
gewoonte, het gebruik de kennis en de praktijk. Het benoemen geeft de mogelijkheid om 
proactief te handelen en zorgt ervoor dat het doorgeven wordt of dat actief kan ingezet worden 
op processen van doorgeven.  
 



Verhaal 2:  

 

Garnaalvisserij als immaterieel cultureel erfgoed 

 

- In 2003 formuleerde UNESCO een internationaal krachtig antwoord; UNESCO Conventie 
voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed 

 

- Situering in de brede actuele context van globalisering, stijgende mobiliteit en nieuwe 
communicatietechnologieën 

 

- UNESCO: tools voor internationale zichtbaarheid, samenwerking en ondersteuning.   
Meest bekende zijn de Lijsten en Register: Representatieve lijst, Urgent Safeguarding Lijst en 
Register van Best Practices 
 

- Vandaag 155 landen lid 

- Vlaamse Inventaris sinds 2008  
- 2010: Visienota van minister Schauvliege (klemtoon op borgen) 
 

- ICE is dus een vrij nieuw concept en jong beleidsplan in Vlaanderen  
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Garnaalvisserij als immaterieel cultureel erfgoed 

DE UNESCO BRIL 

-    doorgeven van kennis  

- identiteit  

- borgingsmaatregelingen  

- netwerken om het element te 
borgen 

- Voorbeeldpraktijk 

- Samenwerkingen op diverse niveaus 

~  synergie   



Verhaal 2:  

Garnaalvisserij als immaterieel cultureel erfgoed 

erkend door UNESCO ?  



Verhaal 3:  

Garnaalvisserij en het NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum 



- Museum is verantwoordelijk voor een interdisciplinair netwerk ~ 

facilitator door expertise te delen en kennis omtrent borgingsmaatregelen 

 

- Administratie (Unesco & Vlaamse inventaris) 

 

- Tweedaags colloquium omtrent garnaalvisserij (FARO & CAG)  

 

- Diverse lezingen op (inter)nationale studiedagen  

 

- Publicatie (samenwerking met FARO & Tapis Plein) 

 

- Organiseren van museale activiteiten in en rond het museum 

 

… 
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De garnaalvisserij te paard en het NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum  
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Visserijmuseum 
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