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Wat betekent het?

Bijschrijving geeft aan dat een erfgoedgemeenschap zich 
actief en bewust inzet voor de toekomst van haar immaterieel 
erfgoed. Het draagt bij aan bewustzijn van het belang van dit 
erfgoed binnen en buiten de gemeenschap. Het heeft te 
maken met gezien worden, met herkenning en met trots. 











Foto: Jac Weerts
Van de reis
de kermis, het circus en de mensen



Samenbrengen van en stimuleren van de samenwerking tussen alle bij de kermiscultuur betrokken 
organisaties en personen om zodoende de kermisgemeenschap(pen) te ondersteunen bij de 
borging van haar immaterieel erfgoed.

Alsmede

■ Samen met vertegenwoordigers van de kermis uit andere Europese landen de nodige 
werkzaamheden te verrichten voor de plaatsing van de kermis(cultuur) op de UNESCO 
Representatieve lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

■ Acties ter ondersteuning en promotie tot behoud van de kermiscultuur 
als levend immaterieel erfgoed. 



1. Wij (de werkgroep/stichting i.o.) ontwikkelen een 
bewustwordingscampagne waarin wij de trots van 
kermisexploitanten voor de waarde van hun erfgoed 
versterken.
2. De Rijdende School ontwikkelt een module 
kermisgeschiedenis voor kermiskinderen, zodat zij hun 
geschiedenis kennen en kunnen uitdragen.
3. Wij stimuleren kermisexploitanten om in of bij hun 
attractie hun familiegeschiedenis te laten zien.
4. Wij streven er naar dat op kermissen een aantal 
attracties komt te staan die de band met het verleden 
tastbaar maken.
5. Wij stimuleren gemeenten en kermisorganisatoren om 
in navolging van de vroegere Maliebaankermis in Utrecht 
de componenten die kermis in het verleden had - zoals 
muziek, theater, kijkwerk en circus – indien mogelijk te 
integreren.
6. Wij ontwikkelen een digitale folder voor gemeenten, 
kermisorganisatoren en plaatselijke erfgoedorganisaties 
om aan te tonen dat kermis niet zomaar een evenement 
is, maar ook materieel en immaterieel erfgoed.





7. Wij maken optimaal gebruik van sociale media 
om het immaterieel erfgoed te promoten.

8. Wij ontwikkelen voorlopig geen nieuw 
educatiemateriaal, maar bieden een overzicht aan 
van wat er al is. 

9. Wij willen inzicht krijgen in de tradities die bij het 
kermisleven horen en die de kermisexploitanten 
willen doorgeven aan de toekomst. Wij willen een 
goed toegankelijk overzicht maken.

10. Wij willen met de andere tradities op de 
Inventaris Immaterieel Erfgoed samenwerken en 
van elkaar leren. Dat zijn onder meer: de Stichting 
CircusCultuur - Stichting Woonwagencultuur -
Stichting Tielse kermiskoek - Stichting Leidens 
Ontzet - Stichting Gronings Ontzet - Kermis en 
lappendag in Hoorn - Pinksterkermis Banholt - de 
paardenmarkten en de kortebaandraverijen.





En maak het ons mogelijk onze 
borgingsacties uit te voeren. 

Startend bij het officieel laten vastleggen 
van de statuten van de stichting bij de 
notaris.

Daarnaast:
- De brochure;
- Een website;
- PR en in gesprek gaan met gemeenten, 
kermisorganisatoren en exploitanten.



DANK U WEL EN TOT DE 
VOLGENDE 

BORGINGSACTIE
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