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Volkscultuur en Immaterieel erfgoed
Aan het bestuur van de
Vereniging Behoud Woonwagencultuur
Bleiswijkseweg 23A
2712 PA Zoetermeer

in Nederland

Betreft: plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel

Erfgoed

Utrecht, 7 juli 2014

Geacht bestuur,
Met genoegen deel ik u mee dat de tradities die verbonden zijn met woonwagencultuur
geplaatst
kunnen worden op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Wij willen u
hiermee van harte feliciteren! Plaatsing op de Nationale Inventaris is een vorm van erkenning, vooral
bedoeld ter ondersteuning
de toekomst

van uw activiteiten

om de tradities van de woonwagencultuur

ook voor

levensvatbaar te houden.

Woonwagencultuur
is een vorm van immaterieel erfgoed die nauw verbonden is met de culturele
identiteit van de woonwagenbewoners
in Nederland. Het gaat om tradities die gedragen worden
door een enthousiaste en gepassioneerde gemeenschap. Tradities die van generatie op generatie
worden doorgegeven.
U diende een heldere voordracht in waarin u de huidige situatie goed beschrijft. In deze voordracht
gaat het om de tradities en rituelen die samenhangen met de woonwagencultuur
in Nederland. De
nadruk dient te liggen op het levend houden en het doorgeven naar nieuwe generaties van de
tradities die verbonden zijn met woonwagencultuur.
Wij hopen dat plaatsing op de Nationale lnventarisieen steun in de rug is voor de
woonwagenbewoners.
Echter, het is slechts een middel en niet het doel. Samen met u willen wij de
vinger aan de pols houden, wij vragen u elke twee jaar om een evaluatie van de activiteiten
gebied van de erfgoedzorg en de stand van zaken op dat moment.

op het

Wij hebben samen met u 15 augustus gekozen als moment om de tradities van de
woonwagencultuur

op de Nationale Inventaris te plaatsen. Dit zal officieel gebeuren door het

ondertekenen van het certificaat en het uitreiken van het schildje met het logo. Met de plaatsing
heeft u het recht verkregen het logo van de Nationale Inventaris te gebruiken - onder strikte
voorwaarden, dat wel. Dit logo en de overeenkomst betreffende het gebruik ontvangt u per separate
post.
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