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Internationaal congres over 
immaterieel erfgoedbeleid

In dit nummer van Immaterieel Erfgoed is het verslag opgenomen van het internationaal congres over immaterieel 
erfgoedbeleid dat wij samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie in februari hebben georganiseerd. Op dat congres 
heb ik veel geleerd van de buitenlandse voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe het echtpaar McCleery het ontwikkelen van de 
website met de Schotse inventaris heeft aangepakt en hoe Kristiina Porila in Estland de trainingen voor immaterieel 
erfgoedgemeenschappen heeft opgezet. Geïnspireerd was ik vooral door James Counts Early die een pleidooi hield voor 
de democratisering van erfgoed: No folklore without the folk. Ik herkende onszelf erin. Wij zijn immers ook gewend om 
ons werk van onderop aan te pakken. Iets wat niet altijd werd begrepen.

Heel blij was ik met de komst van Cécile Duvelle, hoofd van de sectie immaterieel erfgoed van UNESCO en de staats
secretaris van Cultuur, Halbe Zijlstra, die het congres en het Jaar van het Immaterieel Erfgoed kwam openen.  
De ratificatie van het UNESCO Verdrag Immaterieel Erfgoed zit er nu toch echt wel aan te komen. 

UNESCO conventie
In het begin was ik toch wel sceptisch over de UNESCO Conventie Immaterieel Erfgoed. Hoe kun je nu tradities en rituelen 
beschermen? Immers de dynamiek is bij tradities heel belangrijk in het doorgegeven aan volgende generaties. Tegelijker
tijd was ik er een groot voorstander van om volkscultuur onder erfgoed te scharen en niet, zoals de meeste beleidsmakers 
deden, onder amateurkunst. Het waren de mensen die bij immaterieel erfgoed betrokken zijn die mij lieten zien wat de 
conventie voor hen kan betekenen. Zij zagen allemaal voordelen in het UNESCO verdrag. Immers door de conventie wordt 
hun immaterieel erfgoed zichtbaar en krijgt het de waardering en het respect die het verdient. Een eyeopener voor mij 
was ook dat ze het opzetten van erfgoedzorg niet als een last maar als een kans zagen. Immers, in onze snelveranderende 
maatschappij is het doorgeven van generatie op generatie ingewikkelder geworden.  

Bijzonder is ook dat deze UNESCO conventie uitgaat van mensen. Dat kunnen organisaties zijn, maar dat hoeft niet. 
Het mogen groepen mensen zijn, een familie, of zelfs een individu. Het kan ook de hele Nederlandse bevolking zijn. 
Belangrijk is wel dat het om het eigen erfgoed gaat en dat de wil er is om het erfgoed toekomst te geven. Een vakantie
ganger kan dus niet het immaterieel erfgoed van Texel voordragen voor de Nederlandse inventaris.

Wij zijn er klaar voor
Inmiddels zijn wij heel ver. Ik denk dat het buitenland ook veel van ons kan leren. Door het Jaar van de Tradities hebben 
wij al veel immaterieel erfgoed met de gemeenschappen die erbij horen in kaart gebracht. Samen met de sector hebben 
wij geëxperimenteerd met het opzetten van immaterieel erfgoedzorg en het maken van reddingsplannen voor bedreigd 
erfgoed. Wij hebben nagedacht over wat te doen met omstreden tradities, zoals Zwarte Piet die nu onder vuur ligt. Ook 
het formulier voor de voordracht is samen met de betrokkenen ontwikkeld. Op het moment dat ik dit schrijf is het 
maken van het plan van aanpak in het laatste stadium. Kortom: de sector en wij zijn er klaar voor. 

Ik hoop dat bij het verschijnen van het volgende nummer ook Nederland meedoet  
met het UNESCO Verdrag Immaterieel Erfgoed.

Ineke Strouken
hoofdredacteur

Doe mee met  
het Jaar van 
het ImmaterIeel 
erfgoeD

voor meer InformatIe zIe: www.JaarvanhetImmaterIeelerfgoeD.nl

Niet klompen en tulpen zijn bepalend voor de Nederlandse identiteit, maar 
Sinterklaas en  Koninginnedag. Het is één van de opvallende uitkomsten van een 
groot scheepse enquête die door het  Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
 Immaterieel Erfgoed werd gehouden over de beleving van onze tradities.

Tradities vormen de culturele bagage die iedereen van huis meekrijgt. Het is de 
cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Als je onze gezamen-
lijke tradities kent, ken je de Nederlander. Dat was dan ook het grote belang van 
bovengenoemde enquête, waaruit een betrouwbare en representatieve top 100 
van Nederlandse tradities is voortgekomen.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed deed 
 onderzoek naar de belangrijkste tradities in Nederland. Iedereen kon meedoen 
door zijn of haar tien  belangrijke tradities in te sturen. De honderd meest 

genoemde tradities worden met hun historische achtergronden 
beschreven in DIT ZIJN WIJ. Waarom eten wij beschuit met 

muisjes bij een geboorte en wat is luilak voor feest?

DIT ZIJN WIJ is te bestellen door € 22,50 

over te maken op 810806 ten name 

van het  Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur onder vermelding van 

DIT ZIJN WIJ.

STANDAARDWERK 
OVER TRADITIES  
VAN NU

DIT ZIJN WIJ, Ineke Strouken

ISBN 978 90 79399 19 2

Prijs € 22,50

288 pagina’s geheel in kleur 
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 Liefde  
  voor de  
volkstuin

De ruimtelijke ontwikkeling in 

Zuid-Holland is de laatste jaren in 

een rap tempo gegaan. Het land-

schap verandert snel. De verstedelijking 

zet door en legt beslag op de groene 

ruimte en op recreatieve mogelijkheden. 

In Zuid-Holland bevindt zich de grootste 

oppervlakte aan volkstuinen in Nederland. 

Het merendeel van de volkstuincomplexen ligt 

rond de grote steden. Steeds vaker komen 

deze complexen onder druk te staan, door 

bijvoorbeeld plannen voor een nieuw-

bouwwijk of een bedrijventerrein. 

TeksT Ellen Steendam
FoTo’s: Matthijs Reppel,  

Lotte Stekelenburg  
en Hans Bakker 

Volkstuinieren  
in Zuid-Holland

Volkstuinen zijn echter van grote betekenis. Ze dragen 
bij aan de leefbaarheid van de stedelijke omgeving en 
versterken het stedelijk groen. Ook zorgen ze voor 
gezelligheid en saamhorigheid tussen de bewoners 
onderling en dragen ze bij aan het doorgeven van kennis 
van plant, dier en tuinbouwtechniek. Door hun histo
risch karakter en hun blijvende waarde voor natuur
bewustzijn zijn volkstuinen als een cultuurhistorisch 
fenomeen te beschouwen. 

Om die cultuurhistorische betekenis te onderstrepen 
organiseert het Erfgoedhuis ZuidHolland een ‘volks
tuinenproject’. Daarbij gaat het niet alleen om de 
his torische achtergrond van tuinen, maar ook de actuele 
mogelijkheden voor tuinieren, recreatie, natuurbeleving 
en educatie. Eén van de onderdelen van het ‘volkstuinen
project’ is de speciale ‘volkstuinenkaart’ die voor Zuid
Holland gemaakt is. 

Deze papieren, uitvouwbare kaart laat op de ene zijde 
de historische ontwikkeling van volkstuinen in Zuid
Holland zien, terwijl op de andere kant 35 volkstuincom
plexen staan aangegeven, met meer specifieke informa
tie. De kaart wordt in mei 2012 gepresenteerd. Daarnaast 
heeft het Erfgoedhuis in 2011 een fotowedstrijd uitge
schreven om een eigentijds beeld te geven van het leven 
in en om de tuin. Het thema was Mijn volkstuin(huis). 
Eigenaren van een volkstuin zijn uitgenodigd om 
zichzelf in hun tuin, kas of volkstuinhuisje te portrette
ren. De inzendingen hebben duidelijk gemaakt dat het 
leven op en om de volkstuin zeer divers is. Alle hebben 
één ding gemeen: de liefde voor de volkstuin. 

Speculatie-thuyntjes
In de zeventiende eeuw ontstonden de eerste volkstuin
complexen in Rotterdam toen particulieren met elkaar 
stukken land buiten de stad kochten. Door de aanleg van 
lanen werd deze grond opgedeeld in percelen. De 
gebruikers van de tuintjes onderhielden het complex 
gezamenlijk. Dit soort volkstuinderijen werd bekend als 
‘laanorganisaties’. Hoewel de gebruikers er voornamelijk 
groente voor eigen gebruik verbouwden, is het zeer 
waarschijnlijk dat er ook al siergewassen werden geteeld. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld in de omgeving van Leiden 
waar tussen 1600 en 1700, net buiten de stadsmuren op 

Met dank aan 
Timo Waarsen-
burg
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School-project  

op Het Vlijpark  

in Dordrecht.

Last but not least organiseren we zelf veel activiteiten 
die gericht zijn op alle leeftijdsgroepen. Wel geven we 
prioriteit aan de jeugd en aan ouderen. Op de tuin zijn 
zestien verschillende nationaliteiten actief. Jaarlijks 
organiseren we de zogenaamde Multiculinaire dag, die al een 
echte traditie aan het worden is. Ieder laat iets zien uit zijn of haar 
land van herkomst, zoals muziek, verhalen en natuurlijk hapjes. 
Via het eten trekken we veel mensen hiernaar toe.’ 

Op De Beukhoeve is het goed toeven. Eén van de volkstuinders is 
Suleyman Can, die enorm geniet van zijn tuin. Hij vertelt: ‘In 
principe kom ik hier iedere dag; in de zomer blijf ik regelmatig 
overnachten. De tuin ziet er nu goed uit, maar ik heb er toen ik hier 
vier jaar geleden kwam, veel aan moeten doen. Er stond al een 
mooie appelboom en een pruimenboom. De perziken en abrikozen 
heb ik zelf geplant en die doen het goed. Ik verbouw van alles: 
peper, peterselie, dille, knoflook, uien en selderij. Naast de groen
ten en kruiden heb ik ook veel bloemen in de tuin: veel chrysanten 
en rozen. In Turkije, waar ik vandaan kom, had ik ook een tuin en 
dit stukje grond herinnert mij daaraan.’

Louis de Ruiter benadrukt het belang van de volkstuinen, in het 
bijzonder in de stedelijke omgeving: ‘De volkstuinen hebben een 

Terwijl de eerste volkstuingebruikers voornamelijk arbeiders waren, 
is het hebben van een tuin tegenwoordig een vorm van tijdsbeste
ding voor mensen uit alle maatschappelijke geledingen. Deze 
diversiteit van volkstuinhouders heeft er ook toe geleid dat het type 
tuin dat vandaag de dag op volkstuincomplexen aangetroffen wordt 
zeer uiteenlopend is. Er zijn siertuinen met bloemen, akkertjes met 
groenten, miniatuur bollenveldjes, biologische tuinen, ‘wilde’ 
tuinen en strak vormgegeven tuinen met luxe, soms zelfs door 
architecten ontworpen, vakantiehuisjes. 

Actieve groene long 
Volkstuinvereniging De Beukhoeve in Rotterdam is een voorbeeld 
van zo’n complex met een grote diversiteit. Voorzitter Louis de 
Ruiter vertelt: ‘Sinds 2006 is De Beukhoeve niet alleen het grootste 
volkstuinpark van Rotterdam, maar ook een recreatief centrum 
voor de omliggende wijken. Wij proberen de bewoners rondom het 
complex zoveel mogelijk bij onze activiteiten te betrekken. We 
hebben hier bijvoorbeeld een educatieve tuin die ook door scholen 
gebruikt wordt. De speeltuin is van zonsopgang tot zonsondergang 
geopend voor de jeugd uit de omgeving. Nonprofit organisaties 
zoals De Zonnebloem mogen de faciliteiten van het complex 
kosteloos gebruiken. De Buitenschoolse Opvang, de Zomerschool, 
diverse verenigingen, zoals de scouts, zijn geregeld te gast.  

het grondgebied van Leiderdorp en Zoeterwoude, particuliere 
tuinen werden aangelegd. Deze zogenaamde ’speculatiethuyntjes’ 
waren vaak voorzien van een huisje en volledig ingericht als 
siertuin. Net als in Rotterdam waren ze bezit van welgestelde 
inwoners die zich een dergelijke luxe konden permitteren, maar 
geen geld genoeg hadden om een echte buitenplaats op het 
nabijgelegen platteland te kunnen betalen.

Pas in de negentiende eeuw ontstonden de tuinen die ook voor 
lagere bevolkingsklassen toegankelijk waren. Dit gebeurde op 
initiatief van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen. Dit ‘Nut’, zoals het kortweg werd genoemd, was een 
organisatie van verlichte burgers die het ontwikkelingspeil en de 
levens omstandig heden van de lagere sociale klassen wilde ver
beteren. In 1913 telde Den Haag al 270 tuinen, Rotterdam 243, 
Schiedam 128 en Leiden 114. Landelijk stond de teller op 2153. 

De oudste volkstuinvereniging in Den Haag is ‘Eigen Arbeid’. 
De vereniging werd op 4 juli 1917 opgericht door een aantal Haagse 
politieagenten met als doel het verkrijgen en beheren van tuinen. 
Het schamele loon kon op deze wijze worden aangevuld met 
zelfgekweekte groenten en fruit. De vereniging kreeg de naam 
‘De Tuinbouw’, die later gewijzigd werd in ‘Tuinvereniging 

Eigen Arbeid’. Een tweede vereniging in Den Haag volgde snel. 
Amper vier maanden later werd tuindersvereniging ‘Nut en 
Genoegen’ opgericht. Tuinieren gebeurde trouwens altijd op stukjes 
grond die door de gemeente Den Haag beschikbaar werden gesteld 
omdat ze op dat moment niet tot nut waren. Zodra dat veranderde, 
moest de vereniging verhuizen en elders opnieuw beginnen. Zo is 
een aantal verenigingen geregeld verhuisd. ‘Eigen Arbeid’ is 
uiteindelijk vijf maal van locatie gewisseld. Sinds 1984 is het 
complex gelegen in het beschermd natuurgebied Duiven voordse 
en Veenzijdsepolder tussen Wassenaar en Den Haag. 

Van nut tot plezier
De Eerste Wereldoorlog (19141918) gaf het Nederlandse volkstuin
wezen een flinke impuls. Nederland bleef weliswaar neutraal, maar 
kreeg als gevolg van de oorlog wel te kampen met voedselschaarste. 
Omdat er grote angst voor voedselrellen heerste, besloten veel 
gemeenten om extra grond voor het verbouwen van groenten 
beschikbaar te stellen. De recreatieve siertuin maakte tijdelijk plaats 
voor de ‘gebruikstuin’ waarin alleen groenten, en door een enkeling 
zelfs tabak, werden verbouwd. Na de bevrijding in 1945 volgde de 
periode van wederopbouw. De welvaart nam toe, net als de hoeveel
heid vrije tijd. De volkstuin werd voor grote groepen mensen de 
ultieme plek om die vrije tijd door te brengen.

Veel volkstuinen  
proberen kinderen  

enthousiast te maken 
voor tuinieren.

Suleyman 

Can in zijn tuin 

op De Beukhoeve 

in Rotterdam.
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sociaal belang, maar zijn daarnaast van grote waarde gezien hun 
functie als groene long, vooral in stedelijk gebied. Alleen al om die 
reden zijn deze parken onmisbaar.’

Stadslandbouw
Een ontwikkeling die in steeds meer steden zichtbaar wordt, is die 
van de stadslandbouw. Op zich heeft deze vorm van tuinieren niet 
direct met volkstuinen te maken. Toch kunnen volkstuinen wel 
een plaats krijgen in de verdere ontwikkeling van dit nieuwe 
verschijnsel.

Een voorbeeld van een stadslandbouwproject is het project van 
woningcorporatie Vestia in SchiebroekZuid (Rotterdam). Vestia 
trok als adviseur hierbij Caroline Zeevat aan, een ervaren moestui
nier en actief op het terrein van stadslandbouw. Te midden van een 
aantal flats, soms op een bescheiden grasveldje, soms tegen de 

gevels aan, zijn in de zomer van 2011 door de bewoners moestuinen 
aangelegd. Op schone grond, zo bleek uit bodemonderzoek dat 
voorafgaand aan het project is uitgevoerd. Iedere bewoner met een 
plan kan een moestuin beginnen. In principe kan er van alles 
wor den verbouwd, zoals rode peper, kool, koriander, pompoenen 
en frambozen. Voor de oudere bewoners is een aparte broeikas 
gebouwd met verhoogde planttafels. De oogst nemen de bewoners 
mee naar huis of wordt gezamenlijk opgegeten. Tijdens het 
Rotter damse Oogstfestival verkocht een aantal bewoners hun 
zelfgemaakte producten, zoals Kaapverdiaanse pasteitjes met 
koriander en Turkse broodjes met spinazie. Naast de moestuinen 
is er ook een kleine boomgaard gerealiseerd. Dit jaar volgt een 
speciale moestuin voor kinderen. 

Overdracht aan volgende generaties
Veel volkstuincomplexen organiseren activiteiten voor hun leden. 
Daarnaast is een aantal ook actief als het gaat om de overdracht van 
kennis aan volgende generaties. Zo zijn op veel complexen school
klassen welkom. Het doel van deze projecten is om kinderen 
dichter bij de natuur te brengen, maar ook om te laten zien waar 
ons voedsel nu eigenlijk vandaan komt. Op volkstuinvereniging 
De Peuleschil in Zevenhuizen bijvoorbeeld leggen kinderen van de 
Buitenschoolse Opvang een eigen groentetuin aan. Volkstuin
vereniging Eigen Arbeid heeft al jaren goede contacten met de 
De Vrije School in Den Haag. In het winterseizoen gaan de 
leerlingen aan de slag met onder andere het knotten van de vele 
wilgenbomen op het complex.

aantal tuinen gerealiseerd, waarop kinderen tot de leeftijd van 13 
jaar onder begeleiding van vrijwilligers kunnen tuinieren. Ieder 
aangemeld kind krijgt de beschikking over een eigen tuintje van 
circa 10 m². Door het zelf kweken van gewassen, maken de 
kinderen de volledige groeicyclus van dichtbij mee. Bovendien 
ervaren zij hoeveel tijd en aandacht nodig is om tot een goede oogst 
te komen. Op vaste dagen zijn de vrijwilligers aanwezig om de 
kinderen bij hun werkzaamheden te begeleiden. Ook voor kinderen 
ouder dan 13 jaar die zelfstandig willen tuinieren, zijn er mogelijk
heden op de Noort Bonnen. Voor hen zijn er de jeugdtuinen met 
een afmeting van circa 40 m². 

Schooltuinen
Naast de eigen initiatieven van de complexen op het terrein van 
educatie, zijn er ook nog de zogenaamde schooltuinen. Deze 
bestaan in Nederland al sinds 1918. Het initiatief lag in die tijd 
meestal bij een school of een enthousiaste onderwijzer, geïnspi
reerd door Jac. P. Thijsse. Schooltuinen waren toen bij uitstek een 
stedelijk verschijnsel. Het doel was eenvoudig: het leren telen van 
groente voor de eigen voedselvoorziening. Leiden neemt in de 
geschiedenis van het schooltuinieren een aparte plaats in.  

Verhoogde  

plant tafels in  

Schie broek- 

Zuid.

De Vereniging Leidse Schooltuinen is al in 1926 opgericht en laat 
jaarlijks meer dan vijfhonderd leerlingen op vijf verschillende 
schooltuincomplexen tuinieren. Een jaarlijks hoogtepunt voor de 
Leidse tuinscholieren is de traditionele hutspotmaaltijd die hoort 
bij de jaarlijkse viering van het Ontzet van Leiden op 3 oktober. 
De gezamenlijke maaltijd wordt natuurlijk met groenten uit eigen 
tuin bereid.

In ZuidHolland hebben zich in de loop der tijden omvangrijke 
volkstuincomplexen ontwikkeld. Uit het bovenstaande blijkt dat de 
diversiteit op de tuin groot is net als de hoeveelheid aan initiatieven 
en activiteiten. Veel volkstuinverenigingen richten zich op het 
overdragen van belangstelling en liefde voor alles wat groeit en 
bloeit. Ze willen niet dat dit erfgoed verloren gaat. Genoeg redenen 
dus om de volkstuinen in ZuidHolland te koesteren, zodat zoveel 
mogelijk mensen kunnen blijven genieten van een stukje eigen 
groen en eigen kweek te midden van stedelijk gebied.  

Volkstuinencomplex Het Vlijpark in Dordrecht werkt samen met 
het Duurzaamheidscentrum Weizigt. In 2011 was het thema ‘soep’. 
Leden van Het Vlijpark hebben hiervoor zelf een lesbrief ontwik
keld. De schoolklassen brengen een middag op het complex door, 
waarbij uitvoerig wordt stilgestaan bij de ingrediënten van soep. 
Ineke Westerbeke vertelt: ‘We hebben de gewassen op speelse wijze 
in verschillende tuinen ondergebracht. Zo is er een soeptuin, een 
theetuin en een pizzatuin. In de soeptuin kweken we groenten en 
kruiden die in soep worden verwerkt. De kinderen gaan eerst op 
grote vellen tekenen wat zij denken dat aan groente in de soep te 
vinden is. Vervolgens gaan ze naar de tuin en schrijven ze op, 
welke groenten ze herkennen. Ze mogen ook proeven, recht uit de 
grond in de mond. De een durft dat beter dan de ander, maar ze 
krijgen er zichtbaar steeds meer plezier in. Zo komen ze te weten 
dat groente niet uit een glazen potje van de supermarkt komt!’ Als 
de benodigde ingrediënten zijn geplukt, gewassen en gesneden, 
gaan de kinderen aan de slag met het maken van de soep, die 
vervolgens wordt gegeten.   

Volkstuinvereniging De Noort Bonnen in Hoek van Holland heeft 
in samenwerking met de deelgemeente Hoek van Holland, een 

Zuid-Holland
heeft een  inventaris 

 gemaakt van
de volkstuinen.
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Chinatown  
Amsterdam
Chinezen horen bij Nederland. 
Chinees eten is een onderdeel van de 
Nederlandse eetcultuur. Van de circa 
100.000 Chinezen in Nederland 
wonen er ongeveer 10.000 in 
Am ster dam en directe omgeving. 
Chinatown Amsterdam ligt in het 
hartje van de stad, nabij de rosse 
buurt, maar is niet zoals in Den Haag 
duidelijk afgebakend met toegangs-
poorten. Wel zijn in Amsterdam 
Chinese karakters aangebracht op de 
Nederlandse straatnaamborden. Hier 
vind je de toko’s en kun je in res- 
 tau rants echt authentieke Chinese 
gerechten eten. Ook zie je er Chinese 
supermarkten, speciaalzaken, kap- 
 salons, kruidenwinkels en acupunc-
tuurpraktijken. Er is een Chinese 
gemeenschap met een heel eigen 
sociaal en cultureel leven. Vorig jaar 
vierde deze gemeenschap dat het 
honderd jaar geleden is dat de eerste 
Chinezen zich hier vestigden. Nu is al 
de derde generatie Chinezen aan zet. 
Deze mensen zijn veelal goed 
opgeleid en in Nederland geboren. 
Lang niet alle kinderen zijn hun 
ouders opgevolgd in de zaak. Onder 
de Chinezen tref je artsen, juristen, 
economen en politici aan. 

Eveline Brilleman, Chinese karakters. 
100 jaar Chinatowm Amsterdam (KIT 
Publishers, Amsterdam 2012) 
ISBN 978 94 6022 180 4 

Twee moedertalen
Meertaligheid in Nederland is van 
alle tijden. Er is nooit een tijd geweest 
waarin iedereen uitsluitend Neder-
lands sprak. Vreemd genoeg 

associëren de meeste mensen 
tweetaligheid met het probleem 
taalachterstand. Leonie Cornips 
neemt in haar boekje over meertalig-
heid acht opvattingen als uitgangs-
punten. Ze hebben steeds een 
positieve en negatieve lading. De 
titels van de hoofdstukken zijn een 
soort stellingen geworden, zoals: Als 
je twee talen spreekt, spreek je thuis 
(geen) Nederlands. De auteur, 
onderzoeker Taalvariatie aan het 
Meertens Instituut en bijzonder 
hoogleraar Taalcultuur in Limburg 
aan de Universiteit Maastricht, is heel 
genuanceerd, maar wel positief over 
meertaligheid. Ze betoogt dat 
onderzoeken aantonen dat een kind 
goed in staat is om onder bepaalde 
condities twee talen als moedertaal te 
verwerven. Haar conclusie is dat het 
tweetalig opgroeien zelfs voordelen 
biedt. Zo leren tweetaligen gemakke-
lijker een andere taal en ontdekken 
ze eerder dat anderen een ander 
perspectief dan zijzelf kunnen 
hebben.

Leonie Cornips, Eigen en vreemd. 
Meertaligheid in Nederland  
(Meertens Instituut (KNAW)/ Amster-
dam University Press, Amsterdam 
2012) ISBN 978 90 8964 344 5

Het historische 
 geheugen
De emeritus hoogleraar Geschiedenis 
van de Nieuwe Tijd aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam, Willem 
Frijhoff, heeft drie teksten van open-
bare lessen gebundeld in een fraai 
boekje. Alle drie de toespraken gaan 
over ‘herinneren’. Dit werk sluit nauw 
aan bij Dynamisch Erfgoed dat 

Frijhoff in 2007 publiceerde. 
’Geschiedenis’ en ‘selectie’ zijn 
woorden die in nauw verband 
gebracht worden met ‘herinneren’. In 
deze nieuwe bundel wordt gereflec-
teerd op de manier waarop het 
verleden tot geleefde geschiedenis 
gemaakt wordt en ingezet kan 
worden voor de toekomst van de 
samenleving. Er wordt gepoogd om 
via de geschiedenis vat krijgen op de 
hedendaagse en toekomstige 
samenleving. Gemakkelijke stof is het 
niet. Frijhoff reflecteert bijvoorbeeld 
op de vier delen van de serie 
Plaatsen van herinnering. Op veel 
plaatsen valt voor velen niets te 
herinneren. Herinneren is groeps- en 
situatiegebonden. Met het complexer 
worden van de groepsrelaties in de 
samenleving, wordt er minder van 
het verleden door allen gedeeld en 
worden geheugenplaatsen minder 
goed door de hele samenleving 
erkend.

Willem Frijhoff, De mist van de 
geschiedenis. Over herinneren, 
vergeten en het historische geheugen 
van de samenleving (Uitgeverij 
Vantilt, Nijmegen 2011)  
ISBN 978 94 6004 072 6

Cultuurparticipatie
Zowel de Nederlandse als de 
Vlaamse overheid wilde in de periode 
1999 – 2009 de belangstelling van 
de burger voor cultuur stimuleren. In 
hoeverre zijn ze daarin geslaagd? 
Quirine van der Hoeven geeft in haar 

Weerspreuken 
Dat de mensen vroeger dichter bij de 
natuur stonden is wel zeker. De 
wisseling van de seizoenen werd heel 
bewust beleefd. Tegenwoordig 
kunnen we op onze iPhone de 
weersvoorspellingen zien. Een eeuw 
geleden waren ervaringen en goede 
observatie van de mensen belangrijk 
om iets zinvols over de weersver-
wachting te zeggen. Ervaring werd 

vastgelegd in weerspreuken. Iedereen 
kende weerspreuken en vertelde ze 
ook weer door. Het weerspreuken-
boek is een heerlijk boek om door te 
bladeren en te lezen. Bij iedere dag 
van het jaar passen wel één of meer 
spreuken. De spreuken zijn niet 
alleen geordend op datum, maar 
ook op thema’s als fauna en flora, 
hemellichamen, weersverschijnselen, 
chemische en fysische elementen. 
In de uitgebreide inleiding wordt 
degelijk uitleg gegeven over het 
verschijnsel ‘kalender’. Kortom het 
weerspreukenboek biedt lering en 
vermaak en je kunt er je geheugen 
mee opfrissen. Wie weet het nog: 
‘Als het regent op Sint-Jan, De oogst 
bederven kan’ of ‘Op Sint-Job, Plant 
men de bonen volop/hals over kop’. 

Gerard Verbeek en Bob Joosten, 
Het kalenderweerpreukenboek, met 
meer dan 3000 weerweetjes (Davids-
fonds Uitgeverij, Leuven 2011) 
ISBN 978 90 5826 840 2

proefschrift de resultaten van een 
omvangrijk vergelijkend onderzoek 
weer. Ze beschrijft eerst het beleid op 
het gebied van de cultuurparticipatie 
om vervolgens de verschillende 
trends aan de orde te stellen. Eén van 
haar conclusies is dat de vergelijking 
van het beleid in Nederland en 
Vlaanderen duidelijk maakt dat op 
bepaalde punten vooral de beleids-
ideologie sterk van elkaar verschilt. In 
de periode van onderzoek, met 
uitzondering van twee jaar, had 
Vlaanderen steeds Bert Anciaux als 
minister van cultuur. Nederland telde 
in die tijd maar liefst vijf bewindslie-
den. Toch weet Van der Hoeven drie 
verwante grote lijnen te trekken in het 
cultuurparticipatiebeleid in Nederland 
en Vlaanderen. Belangrijk zijn de 
maatregelen die gericht zijn op het 
vergroten van de culturele competen-
tie door binnen- en buitenschoolse 
cultuureducatie. Verder zijn er 
maatregelen genomen ter verbete-
ring van de aansluiting tussen vraag 
en aanbod. En er is beleid ontwikkeld 
om specifieke doelgroepen te 
bereiken. 

In de epiloog probeert ze het 
afgenomen draagvlak voor cultuur-
subsidies in Nederland te duiden in 
het licht van de verschillen in het 
cultuurbeleid tussen Nederland en 
Vlaanderen. Kortom: een zeer actueel 
proefschrift. 

Quirine van der Hoeven, Van Anciaux 
tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuur-
participatie in Nederland en Vlaande-
ren (Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Den Haag 2012)  
ISBN 978 90 377 0599 7 

Carnaval in Oss
Tradities zijn niet altijd oud. Pas sinds 
1965 viert Oss carnaval in het 
openbaar. In een mooi verzorgd 
boekje behandelt Piet van Lijssel de 
geschiedenis van de viering van 
carnaval in Oss. Hij gaat daarbij 
terug tot de veertiende eeuw, maar 
belandt snel in de twintigste eeuw. 
In 1950 werd de ‘Eerste Ossche 
Carnavalsvereniging’ opgericht. Een 
jaar later hield deze vereniging in 
café het Fort de eerste carnavals-
avond. 
De geestelijkheid van Oss en ook het 
gemeentebestuur waren in die tijd 
beslist niet enthousiast over het vieren 
van carnaval. Met de komst van 
burgemeester Louis Jansen in 1963 
kwam er in Oss meer ruimte. In 1965 
ging onder aanvoering van de eerste 
stadsprins de eerste optocht door de 
straten van Oss. Sindsdien breidde 
de viering uit. In 1981 werd de eerste 
boerenbruiloft gehouden. Oss heeft, 
zoals vrijwel elke plaats in Brabant, 
nu zijn vaste rituelen met carnaval. 
Super uitbundig wordt het in het 
Ossekoppenrijk, zoals Oss tijdens 
carnaval wel genoemd wordt, niet. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld 
’s-Hertogenbosch en Nijmegen kent 
de stad geen verkleed carnaval en 
vieringen op straat. Het boekje lijkt 
exemplarisch voor de geschiedenis 
van carnaval in veel plaatsen in 
Noord-Brabant. 

Piet van Lijssel, Oss op zunne kop. 
Een cultuur-historisch overzicht van 
het Osse carnaval (uitgave in eigen 
beer, Oss 2011)
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In het oosten van Nederland ligt het oude stadje Ootmarsum, waar jaarlijks 

een opvallende paastraditie plaatsvindt. In het centrum van de vroegere 

 vesting laten de inwoners zich in een lange sliert dwars door de straten  leiden 

door mannen met hoed en lichtgekleurde regenjassen. Dit paas gebruik heet 

vlöggeln en hoort ondertussen zo bij Ootmarsum, dat het  verankerd is in de 

identiteit van deze plaats.

Vlöggeln 
met Pasen

Ommegang rond  
de kerk en door het stadje

Het vlöggeln mag dan het meest in het oog springen, eigenlijk is 
het maar een onderdeel van een reeks gebruiken rondom Pasen. 
Het begint al op de vrijdagavond, Goede Vrijdag. Dan worden de 
twee nieuwe poaskearls aan de inwoners van Ootmarsum voorge
steld. Zij mogen dan ruim tien minuten de nieuwsgierige blikken 
en flitsende camera’s van het publiek doorstaan, op de stoep van de 
kerk. Na tien minuten komt de rest van de poaskearls en met zijn 
allen verdwijnen ze in de kerk, samen met de rest van de katholie
ken voor de kerkdienst. De poaskearls zijn degenen, die het hele 
gebeuren leiden. De poaskearls zijn te herkennen aan een lichte 
regenjas en een hoed. Het zijn acht roomskatholieke jonge 
mannen uit Ootmarsum, die dit vier jaar lang doen. Elk jaar vallen 
de oudste twee af en komen er twee nieuwe bij. Vandaar het 
voorstellen.

Op paaszaterdag nodigt de stadsomroeper iedereen uit om mee te 
gaan om het hout voor het paasvuur te halen. Dat is niet tegen 
dovemansoren gezegd, want om één uur is het hele marktplein 
volgestroomd. Even later komen van drie kanten de sleperswagens 
met de Belgische paarden ervoor aan rollen. ‘Dat klinkt mooi, met 
die metalen banden om de houten wielen op de keitjes en het 
geklos van de paarden’, beschrijft Ben Morshuis, Ootmarsums 
historicus en voorzanger met Pasen. De jonge kinderen rijden mee 
op de oude boerenwagens, de volwassenen lopen erachter, met zijn 
allen gaat het naar het Springendal. Daar ligt het dennenhakhout al 
klaar om meegenomen te worden. De poaskearls hebben dat al van 
tevoren geregeld met de beheerder van het natuurgebied.

Het hout wordt vakkundig opgestapeld en vervolgens gaat het weer 
terug, terwijl aan de vroegere gemeentegrens het eerste lied wordt 
aangeheven: ‘Allelujah den blijden toon’. De tocht met de hoog 
opgeladen wagens gaat dwars door de smalle straatjes van het oude 

Het ritueel op Pasen 

begint met de oudste 

poaskearl, die met hulp van zijn 

maat een grote sigaar aansteekt en 

deze zo’n vijftig minuten lang 

 brandende moet zien te houden. 

Met de sigaar in zijn hand en zijn 

andere hand op de rug voert hij een 

lange sliert mensen aan.

TeksT Elise Meier
FoTo´s Ben Morshuis Stichting, Jan Stads
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vestingstadje, terwijl de takken hier en daar de gevels van de huizen 
raken. Aan de andere kant is de Kuiperberg waar de Paaskamp is. 
Daar worden de wagens afgeladen en zal de volgende dag het 
paasvuur plaatsvinden.

Pasen
Op Eerste Paasdag is het dan eindelijk zover. ’s Morgens gaan 
de poaskearls met een aantal mannen een rondgang om de 
Wehme maken. De Wehme is het kerkelijk bezit in de stad, 
dus de kerk, het kerkhof, eventueel nog wat huizen, een 
boerderijtje en wat grond. Terwijl ze lopen, doorbreken ze 
de ochtendlijke stilte met twee liederen, ‘Allelujah den 
blijden toon’ en ‘Christus is opgestanden’. De zware 
mannenstemmen galmen door de verder nog lege straten. 
De voorzanger geeft aan welk couplet er ingezet moet 
worden, want beide liederen hebben veel coupletten. Na de 
rondgang gaan ze naar de kerk. Om twee uur ’s middags 
herhaalt dit zich, weer afgesloten met een kerkdienst. 

Om vijf uur ’s middags verzamelt 
iedereen zich op de Paaskamp, net 
buiten de stad. Het ritueel begint 
met de oudste poaskearl, die met 
hulp van zijn maat een grote 
sigaar aansteekt en deze zo’n 
vijftig minuten lang brandende 
moet zien te houden. Met de 
sigaar in zijn linkerhand en zijn 
rechterhand op de rug voert hij 
een lange sliert mensen aan. De 
tweede poaskearl haakt namelijk 
zijn linkerhand in de hand op de 
rug van de eerste en zo gaat dat 
door, allemaal achter elkaar. Na de 
poaskearls is het de voorzanger die 
inhaakt, daarna vaak een aantal 
oudpoaskearls en daarna ieder die maar 
wil. Er wordt niet gedanst, alleen gelopen, terwijl 
weer de twee liederen worden gezongen. Zo gaat de lange sliert 
Ootmarsum in en dwars door alle straten van het stadje. Bij huizen 
met een dubbele deur met een middenpaal, een zogenaamde 
stiepel, wordt om deze stiepel heen gelopen. De deuren staan al 
wijd open, ook dat hebben de poaskearls van tevoren geregeld. 
Niet alleen langs stiepels, ook dwars door enkele cafés wordt er 
gevlöggeld. Daar staat dan op de tap een drankje klaar voor de 
poaskearls, om de keel te smeren, want er wordt continu gezongen. 
De versnapering dient wel al gaande genuttigd te worden, want er 
wordt niet voor gestopt.

Uiteindelijk eindigt men op het marktplein en loopt daar net 
zolang rond in spiralen totdat de hele lange sliert helemaal op het 
plein is. ‘De beide liederen worden nog een keer gezongen en 
ondertussen zoeken de kinderen een sterke kerel uit en gaan 
daarvoor staan. Want ze weten al wat er komt: aan het einde 
worden alle kinderen drie keer opgetild en iedereen roept hoera’, 
vertelt Ben Morshuis. ‘Dit is als het ware het doorgeven van het 
nieuwe leven met Pasen.’ 

’s Avonds om acht uur wordt het paasvuur door de oudste poaskearl 
aangestoken als laatste daad. Daarna treedt hij af en mogen de 
nieuwen het vuur brandend houden. Op de tweede Paasdag wordt 
alles nog eens overgedaan, behalve het paasvuur. Dan is het 
trouwens vaak een stuk rustiger. De meeste mensen, vooral 
toeristen, komen op Eerste Paasdag. 

De Poaskearls 
Het grootste deel van de organisatie van deze traditie wordt van 
oudsher gedaan door de poaskearls. Deze acht jonge mannen 
beginnen op de eerste zondag van de vasten met de voorbereidin
gen. Er moet veel geregeld worden: het hout, de sleperswagens, de 
open deuren bij de stiepels, toestemming voor het paasvuur op de 
Paaskamp. Vroeger was dat veld van de priorij, een plaatselijk 
gasthuis. Tegenwoordig is het in privébezit, maar de eigenaar wordt 
nog steeds de pri’jer genoemd. Hij zal niet gauw weigeren, want het 
wordt als een eer beschouwd. Dat geldt trouwens ook voor de 
andere taken. Meedoen met het vlöggeln is niet alleen gezellig, in 
Ootmarsum is het een eer.

Het is geen probleem om jong en oud mee te laten doen, al kan 
niet iedereen die gevraagd wordt als poaskearl ja zeggen. Soms niet 
door studie, dan weer om een andere reden. Degenen die weigeren, 
moeten een symbolisch bedrag betalen, waar een paar weken later 
een ‘neezeggersfeest’ van betaald wordt. Er zijn trouwens wel 
voorwaarden verbonden aan het toetreden tot de poaskearls: 
men moet uit Ootmarsum komen, roomskatholiek zijn en 
 ongetrouwd. 

Het is ook de taak van de poaskearls, om in de loop van het jaar 
twee nieuwelingen te vinden. Daar wordt uitgebreid over gepraat. 
De nieuwe poaskearls moeten bij de groep en bij elkaar passen. 
En ze moeten ook nog willen.

‘Je moet er misschien veel voor over hebben, maar het is zo’n eer 
om gevraagd te worden’, vertelt Peter Kienhuis, die dit jaar voor het 
laatst poaskearl is. ‘Heel Ootmarsum doet mee en alle oudpoas
kearls zijn op de paasdagen aanwezig. Het is een echte Oot
marsumse traditie en als je daaraan zelf mag meedoen, wil je wel. 
De poaskearls zijn het middelpunt van de traditie, de leiders als het 
ware. Die tijd die we er van tevoren insteken, vliegt voorbij. Het 
vlöggeln zelf is zo gezellig met iedereen erbij, dat maakt het heel 
leuk.’ Peter legt ook uit, dat in die vier jaar dat een poaskearl 
meedoet, er steeds meer aan hem overgedragen wordt van het 
‘mysterie’ van het vlöggeln: wat er geregeld moet worden en hoe 
precies. Pas in het laatste jaar weet je dat allemaal. Omdat er niets 
is opgeschreven, zijn de poaskearls de hoeders van dat mysterie en 
van het hart van de traditie. ‘Om deel uit te maken van de poas
kearls is zo bijzonder. Ze zeggen hier niet voor niets: eens poas
kearl, altijd poaskearl!’

De kennis van het 

 organiseren van de 

gebruiken op  Pasen 

wordt door de poas-

kearls  mondeling 

doorgegeven 

aan de nieuwe 

 generatie.

Ben Morshuis is de huidige voorzanger, hij heeft deze erefunctie in 
1970 van zijn oom overgenomen. ‘Ik had toen nee gezegd voor 
poaskearl vanwege mijn studie. Ik stond al klaar met de portemon
nee, maar ik hoefde niets te betalen, op voorwaarde dat ik voorzan
ger zou worden als mijn oom het niet meer kon. Dat vond ik geen 
probleem.’ Morshuis doet dit ondertussen ook alweer een behoor
lijke tijd, hoe zit het eigenlijk met zijn opvolging? ‘Mijn vrouw en ik 
hebben geen kinderen, dus het kan niet in de familie blijven’, zegt 
Ben Morshuis spijtig. ‘Maar vorig jaar is er iemand voor me 
ingevallen toen ik wegens gezondheidsproblemen op Tweede 
Paasdag niet kon. Ik denk dat de poaskearls het niet erg vinden 
als deze persoon mij opvolgt.’

Historische achtergrond
Waar de traditie van het vlöggeln vandaan komt, is niet duidelijk. 
‘Er is wel eens onderzoek naar gedaan, maar men kon nooit een 
goede verklaring vinden. Sommigen denken dat het te maken heeft 
met optochten van kloosterlingen die al zingend met Pasen naar de 
stad trokken. Ook zou het gebruik kunnen afstammen van gesel
broeders of flagellanten, die bedelend door het land trokken. 
De naam  vlöggeln doet daar enigszins aan denken. Ook in 

Bij de 

cafés staat een 

drankje voor de 

poaskearls klaar om de 

keel te smeren, want 

er wordt continu 

gezongen.
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andere landen, zoals in Spanje, kent men dergelijke optochten 
rond Pasen. 
Ook is niet bekend hoe oud het gebruik is. Het vlöggeln is al 
beschreven in de negentiende eeuw, maar is waarschijnlijk veel 
ouder. Sommigen zeggen zelfs dat het uit voorchristelijke tijden 
stamt, maar daar zijn geen bewijzen voor. ‘Er is een akte uit de 
zeventiende eeuw, waarin allerlei regels voor het gebruik van de 
Paaskamp staan beschreven. Ik heb daar ooit een kopie van gezien, 
maar waar die akte nu is, weet ik niet. Dat is goed om eens uit te 
zoeken.’

De kleding van de poaskearls biedt wat de datering betreft weinig 
houvast. De regenjas en hoed die ze nu dragen dateren uit de jaren 
vijftig. ‘Zo’n regenjas is natuurlijk handig, want met Pasen is het 
niet altijd mooi weer. Als het zonnig was, liet men de jas achter in 
het café waar de poaskearls zich verzamelden en ging in zijn 
paasbeste pak vlöggeln. Die regenjas is in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw ingevoerd. Want vroeger had men natuurlijk 
helemaal geen regenjassen’, aldus Ben Morshuis. 

Overlevering
De poaskearls hebben veel taken, maar leveren alles mondeling 
over. Zij hebben niets op papier vastgelegd. Hun belangrijkste taak 
is ervoor te zorgen dat alles rondom Pasen goed verloopt, volgens 
de traditie. Toch wordt er wel gewerkt aan het vastleggen van deze 
traditie en het verspreiden van bekendheid onder de jeugd. Dat is 
het werk van de BMS, oftewel de Ben Morshuis Stichting. Deze 
kleine stichting is in 1994 opgericht, waarna men is begonnen met 
het verzamelen van informatie over Ootmarsum, de historie en de 

plaatselijke gebruiken. Ondertussen heeft de stichting ook al vele 
boeken uitgegeven, films gemaakt en gaat ze zelfs naar scholen en 
ver enigingen om te vertellen over Ootmarsumse gebruiken. De 
stichting wordt ook regelmatig gebeld door de VVV, als die vragen 
krijgt die ze niet meteen kan beantwoorden. 

‘Dan is het toch goed als wij ze wel kunnen helpen? De BMS 
bestaat uit vijf mensen, waarvan een aantal gepensioneerd is. We 
hebben alle tijd om dit te doen en vinden het leuk. We gaan naar 
basisscholen en vertellen over het vlöggelen. Dan gaan we met alle 
kinderen inhaken en dwars door de klas tussen alle tafels door 
vlöggeln. Dat vinden de kinderen leuk. Maar ze kennen het 
natuurlijk al van Pasen, want je groeit er hier mee op.’

Vlöggeln leeft in Ootmarsum, iedereen doet mee en komt er zelfs 
voor terug van heinde en verre. Met het vlöggeln doen ongeveer 130 
mensen mee, terwijl er dan langs de kant van de weg nog eens zo 
rond de tweehonderd mensen staan te kijken. Het zorgt voor 
verbondenheid en identiteit. ‘Men kent elkaar natuurlijk ook en 
weet wat men aan elkaar heeft. Vaak komen de oudpoaskearls 
terug en gaan meteen op zoek naar hun ‘maat’ van toen. Met hem 
brengen ze dan de paasdagen door. Het is een soort reünie als het 
ware’, vertelt Ben Morshuis. 

Ootmarsum heeft een hechte gemeenschap, vaak staan buiten
staanders daar verbaasd over. Het immaterieel erfgoed leeft hier en 
heeft eigenlijk geen bescherming nodig. Safeguarding, in de zin van 
het UNESCO Verdrag, doet de gemeenschap hier al jaren. Alleen is 
zij zich daar niet van bewust. 

Met de komst van Sinterklaas 

gaan elk jaar niet alleen de 

kinderhartjes sneller kloppen. 

Net zo onvermijdelijk lijkt ook 

de discussie over Zwarte Piet, 

die in de huidige multiculturele 

samenleving niet meer zou 

passen, omdat velen aanstoot 

zouden nemen aan de stereo-

type knechtrol van deze ijve-

rige helper van de goedheilig-

man. Het maakt het Sinter-

klaasfeest tot controversieel 

erfgoed, waarvan het de vraag 

is of het in zijn huidige vorm 

een plaats verdient op de 

UNESCO inventaris van het 

immaterieel erfgoed. In deze 

bijdrage wil ik de problematiek 

ruimer trekken en mij afvragen 

wat te doen met vormen van 

erfgoed, die voor de ene bevol-

kingsgroep onlosmakelijk 

verbonden zijn met de eigen 

culturele identiteit en voor de 

ander als kwetsend kunnen 

worden ervaren. Met als alge-

mene vraag: hoe om te gaan 

met vormen van controversieel 

erfgoed? En als afgeleide 

vraag: of de UNESCO  con ventie 

van het immate rieel erfgoed 

hierbij kan helpen?

Van boerka tot 
Zwarte Piet

TeksT Albert van der Zeijden
FoTo’s Nationale Beeldbank,  

Albert van der Zeijden
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kwamen toen nog nauwelijks voor in de 
Nederlandse samenleving. Het maakte Zwarte 
Piet tot een exotische verschijning en dat was 
ook precies de bedoeling, net zoals ook 
Sinterklaas zelf een exotische verschijning is: 
er liep toen geen enkele andere bisschop door 
de Nederlandse straten gehuld in een opval
lende rode mantel, een mijter en een staf. Het 
exotische vormde, met andere woorden, een 
van de aantrekkelijkheden van het feest, zoals 
tegenwoordig nog steeds kinderen het grappig 
vinden om zichzelf onherkenbaar te verkleden 
als Sinterklaas of Zwarte Piet. Veel meer dan 
dat lijkt er niet achter te zitten.

Guy Fawkes
Het probleem van het controversiële erfgoed 
lijkt onlosmakelijk verbonden met de globalise
rende samenleving. In werkelijkheid is de 

problematiek geenszins nieuw. Tijdens een 
lezing op een internationale conferentie in 
Deurne over immaterieel erfgoed, begin 2012, 
bekende Engelsman François Matarasso dat hij 
zich vaak ongemakkelijk voelt bij de viering 
van Guy Fawkes. 
Guy Fawkes is een ogenschijnlijk onschuldige 
folkloristische traditie, waarin jaarlijks een 
strooien pop wordt verbrand die Guy Fawkes 
verbeeldt. De traditie begon ooit in 1605, toen 
een katholieke fanaticus de Engelse koning 
Jacobus zou hebben willen vermoorden. De 
traditie van Guy Fawkes nacht begon als 
nationale feestdag uit dank voor de verijdelde 
moordaanslag op Jacobus I. Maar de geschie
denis van het feest raakte al snel verbonden 

criminatie of vrouwenmishandeling te 
legitimeren.3 
Persoonlijk ben ik niet altijd blij met de toon 
waarop de discussie gevoerd wordt, onverzoen
lijk en hard tegen hard. Dat brengt een 
oplos sing niet dichterbij en heeft als risico, in 
het geval van Sinterklaas, dat een prachtig 
kinderfeest kapot wordt gemaakt. Wat zijn de 
mogelijkheden? Hoe kan het anders?

Gevoeligheden van de  
multiculturele samenleving
De vraag waar deze politisering vandaan komt, 
is niet moeilijk te beantwoorden. In een 
multietnische samenleving, waarin vele 
etniciteiten met elkaar moeten samenleven in 
een steeds verder globaliserende wereld, is er 
een situatie gekomen waarin verschillende 
bevolkingsgroepen verschillende betekenissen 

kunnen hechten aan elkaars en andermans 
tradities. Zoals de Engelse erfgoedspecialist 
Laurajane Smith terecht heeft opgemerkt, in 
een invloedrijke bundel over Intangible 
Heritage, is de beleving van immaterieel 
erfgoed tegenwoordig onderdeel geworden van 
de dilemma’s van de moderne multiculturele 
samenleving, waarbij verschillende betekenis
sen die aan tradities worden gehecht soms 
diametraal tegenover elkaar kunnen staan en 
op het scherpst van de snede worden uitge
vochten.4

In de negentiende eeuw, toen Zwarte Piet voor 
het eerst op het toneel verscheen, was de 
situatie nog volledig anders. Donkere mensen 

Vanuit mijn werk bij het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 
merk ik dat steeds meer ogenschijnlijk 
onschuldige folkloristische tradities langza
merhand omstreden zijn geraakt. Als voor
beeld is Zwarte Piet misschien het meest 
bekend. Volgens de critici is Zwarte Piet niet 
langer aanvaardbaar, omdat het een stereotype
ring zou inhouden van de dienende rol van 
zwarten en daarmee een legitimering van de 
oude koloniale verhouding tussen blank en 
zwart. Zwarte Piet is met andere woorden 
racistisch en dient daarom uit de traditie van 
het Nederlandse Sinterklaasfeest te worden 
weggesneden.1 

In zijn omstredenheid staat Zwarte Piet echter 
geenszins alleen. Een ander voorbeeld is de 
boerka, voor de één belangrijk voor de cultu
rele identiteit, voor de ander een afschuwelijk 
voorbeeld van vrouwenonderdrukking. Als 
voorbeeld is het vergelijkbaar met de vrouwen
besnijdenis, ook al zo’n gevoelig onderwerp 
van de multiculturele samenleving.2 Dieren
rechten zijn daar nog eens bijgekomen, 
waardoor tradities als het stierenvechten in 
Spanje in de hele wereld onder vuur zijn 
komen liggen. Een voorbeeld dichter bij huis 
is de Vlaamse Krakelingen en Tonnekens
brand. Een feest dat sinds enkele jaren op de 
internationale lijst van UNESCO staat, maar 
waarvan het drinken van kleine levende visjes 
weerstand oproept bij dierenactivisten. Een 
recent voorbeeld in Nederland is het debat 
rondom het ritueel slachten. Hier 
botsten de dierenrechten met het 
recht op godsdienstvrijheid. Het 
leidde bijna tot een verbod. 

Opvallend is nog dat de discussies 
vaak worden aangekaart door mensen 
van buiten de traditie. Zij confronte
ren de dragers van de traditie met de 
naar hun mening diepere discrimina
toire betekenis van hun feest of 
gebruik, waarvan de dragers zelf geen 
weet hadden, of waaraan zij zelf een 
compleet andere betekenis hechten. 
Het maakt de discussie er niet makkelijker op. 
Want wat moet je doen als je discriminatoire of 
vrouwenonvriendelijke motieven worden 
toegedicht? Omgekeerd zullen de tegenstan
ders van een naar hun mening kwetsende 
traditie mogelijk een beroep doen op de 
universele waarden en normen. Het respect 
voor andere culturen wordt dan, met andere 
woorden, begrensd door universele democrati
sche waarden. 

In de UNESCO conventie staat dat immaterieel 
erfgoed niet in strijd mag zijn met de univer
sele mensenrechten. Meestal wordt dit zo 
opgevat dat traditie nimmer gebruikt kan 
worden als argument om bijvoorbeeld dis

met een mijter zonder kruis. Het is een issue 
dat ook een vertaling kreeg in onze huidige 
moderne multiculturele samenleving. De 
Amsterdamse Sinterklaas kreeg bijvoorbeeld 
een mijter met de drie bekende Amsterdamse 
stadskruisjes om het feest ook acceptabel te 
maken voor de Amsterdamse moslims. Dat 
ook dit weer controverse opriep, bleek uit de 
Kamervragen die erover werden gesteld. Met 
als achterliggende vraag: wie moet zich nu 
aanpassen aan wie? Ook nu nog weerspiegelt 
Sinterklaas blijkbaar contemporaine spannin
gen, ditmaal de spanningen van de moderne 
samenleving. Het maakt Sinterklaas, zo kun je 
het ook formuleren, tot levend erfgoed.

Mijn stelling is dat tradities nooit onschuldig 
zijn. Soms bieden ze een uitlaatklep. Op 
andere momenten fungeren ze als een 
uitsluitingritueel, met een politieke bedoeling. 
De voorbeelden van Sinterklaas en Guy Fawkes 
laten zien dat het bepaald lastig is om beide 
tradities los te zingen van de geschiedenis 
waarin ze zijn ontstaan. Uit beide voorbeelden 
blijkt dat tradities soms maatschappelijke 
tegenstellingen en spanningen weerspiegelen. 
Mogelijk is het zelfs een wezenskenmerk van 
tradities, omdat ze een onderdeel vormen van 
complexe processen van identiteitsvorming. 5 

rondom deze affaire. Je kunt je voorstellen dat 
katholieken moeite hebben met deze rituele 
vorm.

Nooit onschuldig
Ook het Sinterklaasfeest heeft een – vergelijk
bare – problematische ontstaansgeschiedenis. 
Ons huidige Sinterklaasfeest is geboren in en 
door een controverse. Terwijl gedurende de 
Middeleeuwen het Sinterklaasfeest eerst en 
vooral een kerkelijke feestdag was, waar de 
sterfdag van de Heilige (‘Sint’) Nicolaas werd 
gevierd, veranderde alles in de zestiende eeuw 
met de opkomst van het calvinisme. Voor het 
calvinisme was het Sinterklaasfeest niet langer 
acceptabel als heiligenfeest, want onderdeel 
van de door hen verafschuwde Roomse 
Santenkraam. De protestantse overheid deed er 
alles aan om een einde te maken aan het feest, 
bijvoorbeeld door de populaire middeleeuwse 
sinterkaasmarkten te verbieden. Sinterklaas 
werd er een wereldlijk feest door, ontdaan van 
al zijn kerkelijke parafernalia. Het werd een 
kinderfeest met geschenken, dat vooral in 
huiselijke kring gevierd wordt. Iets van de 
tegenstellingen tussen katholiek en protestant 
bleven echter tot ver in de twintigste eeuw 
doorklinken. Bij optredens van Sinterklaas 
zagen protestanten het liefst een Sinterklaas 

met antikatholieke sentimenten. Met name op 
momenten dat er weer een dreiging vanuit de 
katholieke hoek leek te zijn, werd de traditie 
nieuw leven in geblazen. In de negentiende 
eeuw, met het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in Engeland, werden zelfs poppen 
van de toenmalige kardinaal Wiseman ver
brand, samen met die van paus Pius IX. Het is 
de tijd dat de Engelse natie haar culturele 
identiteit definieerde als in essentie protes
tants, waarbij de katholieken in feite tweede
rangs Engelse burgers werden. Guy Fawkes 
nacht was dus zowel een insluitingritueel, 
belangrijk voor de vorming van de Engelse 
natie, maar in dit insluitingritueel werd tegelijk 
ook een complete bevolkingsgroep buiten
gesloten, namelijk die van de Engelse 
 katholieken. 

Terwijl dit scherpe kantje inmiddels is ver
dwenen, de Engelse katholieken worden allang 
niet meer gediscrimineerd, kwam er onlangs 
wel een nieuwe controverse bij. Het recente 
misbruik schandaal binnen de katholieke kerk 
kreeg ook een vertaling in het ritueel van Guy 
Fawkes, waarbij, net als in de negentiende 
eeuw, weer beeltenissen werden verbrand van 
de tegenwoordige paus, nu Benedictus XVI, 
die zou hebben bijgedragen aan de doofpot 

Met Guy Fawkesdag worden beeltenissen ver-

brand van de katholieke aanslagplegers op de 

koning. Het feest heeft daardoor anti-katholieke 

trekjes.

Guy Fawkesmaskers zijn tegenwoordig erg popu-

lair bij personen die publiekelijk als Anonymous 

verschijnen. De maskers werden populair door het 

stripboek en de film V for Vendetta en ze verbeel-

den het logo van Anonymous dat een man in een 

zwart pak zonder hoofd voorstelt. 

    Zwarte Piet ligt onder vuur.

Immaterieel erfgoed moet  

gezien worden in de geschiedenis 

waarin het is ontstaan.
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gemaakt. Als de UNESCO conventie daaraan zou 
kunnen bijdragen, dan lukt het misschien om 
sommige vormen van controversieel of 
dissonant erfgoed een plek te geven in onze 
multietnische samenleving van dit moment. 

Noten
1 Uitgebreid zie John Helsloot, ‘Zwarte Piet and 

Cultural Aphasia in the Netherlands’, in: 
Quotidian 3 (2012) nr. 3, http://www.quoti
dian.nl/vol03/nr01/a01. Al eerder bracht 
Helsloot de geschiedenis van het debat 
rondom Zwarte Piet in beeld in zijn artikel 
‘Het feest. De strijd om Zwarte Piet’, in: Isabel 
Hoving e.a. (ed), Cultuur en migratie in 
Nederland. Veranderingen in het alledaagse 
(Den Haag 2005) 249271.

2 Vergelijk D.F. Ruggles en H. Silverman, 
‘From tangible to intangible heritage’, in: D. 
Fairchild Ruggles & Helaine Silverman (ed), 
Intangible heritage embodied (Dordrecht e.e. 
2009) 114, aldaar 2. Ruggles en Silverman 
noemen als voorbeelden ook het afbinden van 
voeten in bepaalde Chinese tradities, om de 
voeten zo klein mogelijk te houden, en de 
Thaise nekringen, bedoeld om de hals zo ver 
mogelijk op te rekken, maar deze voorbeelden 
spelen niet of minder in de WestEuropese 
samenleving.

3 Harriet Deacon and others, The subtle power of 
intangible heritage. Legal and financial 
instruments for safeguarding intangible heritage 
(Cape Town 2004) 4041. 

4 Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, 
‘Introduction’, in: dez. (ed), Intangible Heritage 
(Londen 2009) 5. Uitgebreider zie Helaine 
Silverman (ed), Contested Cultural Heritage. 
Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion in 
a Global World (New York e.e. 2011). Zie ook 
Laurajane Smith, The Uses of Heritage (Londen 
2006), over dissonant erfgoed aldaar 8082.

5 Zoals Laurajane Smith het heeft geformu
leerd, is immaterieel erfgoed een proces 
waarin ‘memories and experiences are 
mediated, evaluated and worked out.’ 

Laurajane Smith, ‘Empty gestures? Heritage 
and the politics of recognition’, in: Helaine 
Silverman & D. Fairchild Ruggles (ed), 
Cultural Heritage and Human Rights (New 
York 2007) 159171, aldaar 165.

6 Met dank aan Sophie Elpers, die mij op deze 
kwestie attendeerde. Over de politieke 
controverses zie, samenvattend, het lemma in 
de Duitse Wikipedia, http://de.wikipedia.org/
wiki/Wiener_KorporationsBall geraadpleegd 
op 18 maart 2012.

7 Voor het citaat zie een nieuwsbericht op 
internet, dat verscheen onder de titel ‘Wiener 
Ball kein Kulturerbe mehr’, http://wien.orf.
at/news/stories/2517678/, geraadpleegd op 17 
maart 2012.

8 Zie ook Laurajane Smith, die een vergelijk
baar pleidooi houdt, Smith, ‘Empty gestures?’, 
165.

minder controverses zal oproepen. Dit laat zien 
dat de UNESCO conventie al invloed heeft. In 
plaats van opleggen van bovenaf, heb ik liever 
dat de gemeenschappen er zelf over nadenken. 
De UNESCO conventie biedt daarvoor een ideaal 
onderhandelings moment, waarmee gemeen
schappen mogelijk uit de voeten kunnen.8 Het 
recht van gemeenschappen om het eigen 
immaterieel erfgoed invulling te geven op een 
manier zoals zij dat zelf wensen, staat daarbij 
voorop – dit is ook het uitgangspunt van de 
UNESCO conventie, die immers gericht is op het 
veilig stellen van de culturele diversiteit. We 
moeten dan ook niet te snel beslissen om 
andermans tradities te willen afschaffen. Maar 
de gemeenschappen dienen zich tevens te 
realiseren dat immate rieel erfgoed tegenwoor
dig niet meer beleefd wordt op een eiland. Je 
dient altijd rekening te houden met anderen. 
Waarbij, het dient nadrukkelijk ook te worden 
gezegd, respect nooit van één kant behoort te 
komen, maar dat altijd wederzijds rekening 
gehouden moet worden met elkaars waarden 
en gevoeligheden. 

Door een beroep te doen op de conventie 
worden de tegenstellingen niet gladgestreken 
of uitgewist. Die zijn nu eenmaal onlosmake
lijk verbonden met het proces van identiteits
vorming. Maar de tegenstellingen kunnen er 
mogelijk wel meer hanteerbaar door worden 

Historici kunnen helpen bij het documenteren 
van de geschiedenis van Zwarte Piet en van de 
betekenis van deze figuur in de negentiende 
eeuw, toen de exotische helper van Sinterklaas 
voor het eerst zijn intrede deed. Waarom werd 
toen gekozen voor een zwarte figuur? Wat zat 
er achter? En: speelden mogelijk ook raciale 
motieven een rol, al was het misschien 
onbewust? Niet alleen historici kunnen 
bijdragen aan deze discussie, maar zeker ook 
wetenschappers uit de traditie van ‘colonial 
studies’, die veel geschreven hebben over 
stereotyperingen van zwart en wit in verschil
lende tradities en gebruiken. Het draagt 
allemaal bij aan een objectivering van de 
hedendaagse tegenstellingen die uitstijgt boven 
een simpel wellesnietes.  
Dit alles betekent niet dat Zwarte Piet auto
matisch moet verdwijnen, simpelweg omdat er 
discussie over is. Het betekent dat je er over 
moet nadenken en een oplossing moet zien te 
vinden voor knelpunten die een mogelijke 
overdracht naar volgende generaties in de 
weg zouden kunnen staan.

De rol van UNESCO is niet geheel en al illusoir. 
Nu al wordt bijvoorbeeld binnen het Sint 
Nicolaas Genootschap gesproken over de vraag 
of het niet beter zou zijn om de rol van Zwarte 
Piet een wat andere vorm te geven, zodat een 
voordracht voor de UNESCO lijst mogelijk 

de Nederlandse inventaris zou worden 
geweerd. Die kant moeten wij niet op willen 
gaan. Rustig overleg en enige objectivering is 
dan meer op zijn plaats, al was het alleen maar 
om de tegenstellingen niet volledig uit de hand 
te laten lopen.

Oplossen van knelpunten
Zoals het voorbeeld van het Weense balseizoen 
leert, is enige behoedzaamheid op zijn plaats, 
waarbij ingrijpen van bovenaf bepaald contra
productief kan werken. Een rol voor UNESCO als 
politieagent heeft dan ook niet mijn voorkeur, 
met uitzondering misschien van kwesties 
waarbij de verminking van het menselijk 
lichaam aan de orde is. In het algemeen zijn 
het de gemeenschappen zelf die eruit moeten 
zien te komen, in samenspraak met elkaar. 
Maar UNESCO kan wel een rol spelen bij enige 
objectivering van de tegenstellingen in het 
proces van ‘negotiating identities’. Bij voor
drachten voor de immaterieel erfgoedlijst 
vraagt UNESCO namelijk om het eigen erfgoed 
in kaart te brengen in al zijn historische 
dynamiek en ook eventuele knelpunten te 
signaleren die een overdracht naar volgende 
generaties in de weg zouden kunnen staan. Dit 
vraagt om enige reflectie die de discussie in 
rustiger vaarwater kan brengen, waarbij ook 
wetenschappers een rol zouden kunnen 
spelen. 

inventaris van het immaterieel erfgoed. Het 
Weense balseizoen bestaat uit zo’n zeventien 
verschillende bals, waaronder bijvoorbeeld het 
Kaiserball en het zogenoemde Ball der 
Offiziere, dat altijd wordt georganiseerd door 
de Oostenrijkse Bundesheer. Eén van de 
zeventien bals, het zogenoemde Wiener 
KorporationsBall, bleek echter omstreden 
omdat er vooral rechtsgeoriënteerde studenten 
achter zouden zitten met, volgens sommigen, 
racistische motieven. De protesten werden zo 
sterk dat het Weense balseizoen (voorlopig) in 
zijn totaliteit van de Oostenrijkse UNESCO lijst 
werd verwijderd.6

Het voorbeeld stelt meteen de vraag in 
hoe verre er een rol zou kunnen zijn voor 
UNESCO in de beslechting van dit soort conflic
ten. Naar mijn mening is die er – maar niet in 
de rol van politieagent. Toen het Weense 
balseizoen van de UNESCO lijst werd geschrapt, 
riep ook dit weer een grote controverse op, 
waarbij zelfs UNESCO zelf in de beklaagdenbank 
werd geplaatst. Sommigen in de pers spraken 
namelijk van een ‘beschämender antidemokra
tischer Gesinnungs und Meinungsterror’, een 
typisch geval van ‘linksextremes Mobbing’ 
waarin UNESCO teveel de opvattingen van de 
‘linkse kerk’ zou volgen.7 Een vergelijkbaar 
gepolitiseerd debat zou mogelijk ook in 
Nederland kunnen volgen, als Zwarte Piet van 

De controversiële punten zijn dan ook niet 
simpelweg weg te snijden uit beide tradities. 
Ze horen erbij, zolang er maatschappelijke 
spanningen zijn. 

Identiteiten
Tegenwoordig, of we het nu leuk vinden of 
niet, spelen identiteitsvormingsprocessen zich 
af in een wereldwijde cultureel diverse context. 
De UNESCO conventie van het Immaterieel 
Erfgoed heeft een antwoord proberen te 
formuleren op dit proces van globalisering en 
sociale transformatie door de bescherming van 
de culturele diversiteit als haar uitgangspunt te 
nemen en te kiezen voor dialoog en onderling 
respect. 
Maar niet ontkend kan worden dat er een 
spanningsveld is tussen de verschillen in 
beleving van elkaars tradities, waarbij verschil
lende waarden en normen soms kunnen 
botsen. Hoe kan je omgaan met deze verschil
len? Wetenschappers laten in dit verband al 
snel het begrip ‘negotiating identities’ vallen, 
het onderhandelen over identiteiten. Bij 
immaterieel erfgoed gaat het immers om de 
articulatie van identiteiten die tegenwoordig tot 
stand komen in een wereldwijd proces van 
uitwisseling, conflict en onderhandeling met 
anderen. Identiteiten worden, nu meer dan 
ooit, onderhandeld, in oppositie maar ook in 
samenspraak met anderen.

‘Negotiating identities’, laat het duidelijk zijn, 
is niet een gezellig gesprek onder het genot 
van een kopje koffie. Er staan, van beide 
kanten, wezenlijke zaken op het spel en de 
emoties zullen soms hoog op kunnen lopen. 
Het kan niet anders als het gaat om zaken die 
mensen na aan het hart liggen. Zoals er ook 
altijd politieke belangen zijn en verschillen in 
macht en invloed. Daarover moeten we ook 
niet naïef zijn. Vaak wordt daarbij gedacht dat 
de krachten van behoud, met hun gevestigde 
belangen, in het voordeel zijn. Maar misschien 
is het wel zo dat het echte voordeel zit bij de 
partij die bezwaar maakt, omdat ze de andere 
partij, die zichzelf helemaal niet als een partij 
ziet en zich van geen kwaad bewust is, in de 
verdediging weet te drukken. Onder andere 
met behulp van de media, die altijd gepitst zijn 
op controversiële kwesties. Het valt mij 
bijvoorbeeld altijd weer op hoe makkelijk de 
tegenstanders van Zwarte Piet toegang hebben 
tot de media en culturele instellingen bereid 
vinden om debatten te organiseren over de 
problematische aspecten van een naar hun 
mening racistische Zwarte Piet.

Weense bal
Hoe gepolitiseerd de tegenstellingen kunnen 
zijn, bewijst ook een ander voorbeeld, namelijk 
het Weense balseizoen, dat traditioneel altijd 
gehouden wordt tijdens carnavalstijd en als 
zodanig een plaats kreeg op de Oostenrijkse 

De cultuur van de Weense 

bals is van de inventaris 

gehaald, omdat één bal 

wordt georganiseerd door 

rechtse studenten, overigens 

niet het Ball der Offiziere dat 

hier geportretteerd staat.
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TeksT Elise Meier

Toch waren er in elke bevolkingslaag en in elk geloof knippers te 
vinden, vooral naarmate papier breder beschikbaar werd. Waren het 
in het begin veelal mannen die knipten, vooral tegen betaling, 
tegenwoordig zijn het vooral vrouwen die zich ermee bezig 
houden. Het is met recht een volkskunst te noemen, niet in de zin 
van ‘het gewone of lage volk’, maar meer van ‘het hele volk’. Wie is 
er niet opgegroeid met het vouwen van vouwblaadjes, een paar 
knipjes erin en hup: een tafelkleedje voor moederdag. Jong geleerd, 
oud gedaan!

Maar niet alleen op de kleuterschool, vooral in het huishouden 
werd veelvuldig gebruik gemaakt van papierknipwerken voor een 
praktisch doel, zoals geknipte kastrandjes of klokkenkleedjes. Die 
werden elk jaar nieuw geknipt, vaak na de grote schoonmaak in het 
voorjaar, soms zelfs meerdere keren per jaar. Dit werd in veel 
huishoudens in Nederland gedaan, tot in de jaren zestig van de 
vorige eeuw toe. Verder knipten vooral de katholieken met grote 
devotie randjes om bidprentjes heen als versiering.

Vereniging voor Papierknipkunst
Hoewel wetenschappers aan het begin van de twintigste eeuw 
voorspelden dat de volkskunst zou verdwijnen door de toenemende 
industrialisatie, gold dat niet voor de knipkunst. Na de Tweede 
Wereldoorlog bestonden er in Nederland drie kernen van knip
kunst, rondom drie personen: de kring rondom Hil Bottema, een 
conservatrice van het Openluchtmuseum te Arnhem, de kring 
rondom de Bussumse mevrouw KerpSchlesinger, die veel cursus
sen gaf, en de volgers van Wiechert Tjeert Lever, een bekende 
papierknipper. Helaas konden deze drie kunstenaars niet met 
elkaar door één deur, maar dat was gelukkig anders met hun 
leerlingen en volgelingen. In 1983 hebben zij de Nederlandse 
Vereniging voor Papierknipkunst (NVVP) opgericht, die zich in de 
beginjaren mocht verheugen in een grote aanwas. Helaas is nieuwe 
aanwas sindsdien achtergebleven, zodat de gemiddelde leeftijd 
hoger is geworden en het ledenaantal is verminderd. 

‘Toch doen we heel veel om de bekendheid te vergroten’, vertelt 
Joke Verhave, verzamelaar, auteur en bestuurslid van de NVVP. 
‘Op dit moment hebben we zo’n vijfhonderd leden, voornamelijk 
vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt hoog, rond de zestig jaar. 

In de loop van de zestiende eeuw is papier goedkoper geworden. In die tijd is ook de schaar technisch 

verbeterd. Deze twee elementen hebben ertoe geleid dat men in Nederland is gaan papierknippen. 

Nu is dat een enigszins misleidende term, want papierknippen werd ook met messen gedaan, niet 

alleen met scharen. Perkament werd opgespannen en met een vlijmscherp mes gesneden. Eén van de 

belangrijke kenmerken van de Nederlandse papierknipkunst, de symmetrische afbeelding, werd 

daarbij kunstmatig bereikt door links en rechts (ongeveer) dezelfde afbeeldingen uit te snijden. Dit 

noemt men ook wel schijnsymmetrie.

Papierknipkunst tortelende duiven, zandlopers en engelen veelvuldig gebruikt. 
Knipwerk werd over het algemeen in opdracht gemaakt of ten 
geschenke gegeven. De initialen of namen die op de knipsels 
voorkomen, zijn die van de opdrachtgevers. Naast familieknipsels 
zijn er ook veel dorpsgezichten of landschappen gemaakt. Het 
dubbelvouwen van het papier voor het knippen, zodat symme
trische knipwerken ontstaan, is een veel geziene methode in de 
Nederlandse papierknipkunst. Verder zijn er niet veel opvallende 
overeenkomsten in de knipwerken van Nederlandse knippers terug 
te vinden.

Kunstenaars 
Van de kunstenaars zijn weinig namen bekend. Slechts een 
enkeling heeft de eeuwen overleefd: Joanna Koerten, Agnes Blok, 
de Urker Jan Visscher, Otto van Voorst en Jan de Prentenknipper 
uit Zeeland. 
De twee hier genoemde Jannen maken deel uit van de door 
onderzoekers zo genoemde Jantjes. Jantje I is lange tijd aangeduid 
als Jantje de Prentenknipper uit Zeeland, die in de negentiende 
eeuw veel enkelvoudige (dus geen symmetrische) prenten met een 
mes heeft gesneden, vaak bijbelse voorstellingen, boerderijprenten 
en gelegenheidsprenten. Hij combineerde ook schilderwerk met 
knipwerk en maakte afbeeldingen zonder perspectief.  Jantje II is 
Jan Visscher uit Urk (18551938), die enkel en dubbelgevouwen 
knipwerk maakte, vaak over bijbelse onderwerpen. 
Jantje III ten slotte, was de bijnaam van een vrouw uit Noord
Holland, Jannie de JongBrouwer (19242002), die onder meer 
verhalen uit de bijbel en volksverhalen uit NoordHolland als 
onderwerpen voor haar knipkunst gebruikte.

Tegen ledigheid
De provincies waar men zich vooral erg bezighield met papierknip
pen waren Zeeland, NoordHolland en Friesland. Ook in Drenthe 
en de Achterhoek werd het veel gedaan, iets minder in Brabant en 
Limburg. Dit kan te maken hebben met de beschikbaarheid van het 
materiaal. De papierindustrie was later vooral geconcentreerd 
rondom de Veluwe en de Zaanstreek. Verder lijkt het deels samen 
te hangen met religie: bezigheden als papierknippen, houtsnijden, 
handwerken werden vaak door protestanten beoefend als middel 
om ledigheid tegen te gaan, want dat was ‘des duivels oorkussen’. 

De papierknipkunst is in Nederland in de loop van de zestiende 
eeuw ontstaan. Eerst bij de gegoede stand, later ook bij de burgers 
en buitenlui. Niet alleen in Nederland, ook in andere landen zoals 
in Zwitserland, Polen en China heeft papierknippen zich soms al 
eeuwenlang tot kunst ontwikkeld. Papier is een kwetsbaar materi
aal. Dat is de reden dat er veel papierknipkunst verloren is gegaan. 
Het materiaal heeft ook geen restwaarde, zoals sieraden van goud 
of zilver dat wel hebben. Papierknipsels werden vroeger vaak 
opgehangen achter glas of bewaard in boeken. In die gevallen kan 
papier lang goed blijven. Zo zijn er nog wel wat stukken overgeble
ven, die tentoongesteld en onderzocht kunnen worden. Al is 
tentoonstellen een precaire zaak: de omstandigheden zoals 
luchtvochtigheid, lichtsterkte en temperatuur moeten precies goed 
zijn, anders raakt het papier beschadigd. 

Papiere Sny-konst
In de begintijd, toen naast papier ook nog perkament gebruikt 
werd, werden veel stukken gemaakt waarin heraldiek voorkwam. 
De adel en de rijkere kooplui wilden graag pronken met hun 
familiewapens en afkomst. Ter ere van een huwelijk of geboorte 
werd een papierknipsel gemaakt, waarin alle wapens en kwartieren 

van de voorouders een plaatsje kregen. Men maakte ook sil houet
ten, waarbij het gezicht van de zijkant uitgeknipt werd. Dit werd 
vaak van donkergekleurd papier geknipt en op wit papier geplakt.  

Velen hielden zich met papierknippen bezig. Bekende mensen zijn 
Anna Maria van Schurman, een hoog ontwikkelde vrouw uit de 
zeventiende eeuw, die vooral bekend was als humaniste, 
taalkundige, dichteres en theologe. Maar ook de achttiendeeeuwse 
schrijfster Belle van Zuylen was een begenadigd knipster, die 
verschillende knipwerken heeft gemaakt. De waarde van een 
knipwerk kon ook behoorlijk hoog zijn. Voor een werk van de 
bekende papierkunstenares Joanna Koerten werd in de Gouden 
Eeuw meer betaald dan voor een schilderij van Rembrandt. Om de 
mensen aan te zetten tot dit geliefde tijdverdrijf  is er zelfs in 1686 
een boekje uitgebracht door een Amsterdamse boekhandelaar, 
waarin hij de ‘Hollandse Jufferen’ het wapensnijden beloofde te 
leren: Onderricht der Papiere Sny-konst.

Na de Franse Revolutie van 1789 raakte het afbeelden van heraldiek 
uit de mode en werd vooral veel bijbelse en klassieke symboliek 
toegepast in de papierknipkunst. Zo werden de levensboom, 

Geertje Aalders: papercut 

‘De Kreeft en de Vissen’, 

naar een sprookje van 

duizend en één nacht

Kwetsbaar 
erfgoed

22 23Immaterieel Erfgoed nummer 2 | 2012 nummer 2 | 2012 Immaterieel Erfgoed



mensen te bereiken en kennis te laten maken met deze erfgoed
kunst. Maar het is niet zozeer een absolute onbekendheid waar 
men tegenop moet boksen, want de meeste mensen weten wel wat 
papierknipkunst is. Het is meer een stoffig imago waar men last 
van heeft in deze snelle tijd van vluchtigheden. Toch ondergaat de 
papierknipkunst nog steeds veranderingen en gaat ze met de tijd 
mee. Het is juist dat element dat meer aandacht kan gebruiken. De 
onbekendheid van papierknippen is dan ook relatief, want zelfs een 
groot concern als V & D gebruikt papierknipkunst als basis voor 
zijn reclameuitingen. Ook tijdschriften als Libelle en Flow publice
ren regelmatig artikelen over papierknippen. Er zijn in Nederland 
verschillende musea die papierknipkunst aankopen en exposeren: 
het Westfries Museum in Hoorn en het Openluchtmuseum in 
Arnhem bijvoorbeeld. Maar ook het Museum van Papierknipkunst 
in Westerbork en de Lakenhal in Leiden.

Gelukkig zijn er ook jonge mensen die in de ban van het papier
knippen raken. Er zijn zelfs een paar jonge kunstenaars die 
papierknippen als uitgangspunt voor hun toegepaste kunst of 
illustraties gebruiken of met papierknippen in hun levensonder
houd voorzien, zoals Tord Boontje en Geertje Aalders. Zij experi
menteren met materialen, vormen en toepassingen, zodat het 
papierknippen een kunst in ontwikkeling blijft.

Oude elementen in nieuw jasje
Je hoeft geen kunstenaar of professioneel papierknipper te zijn om 
de oude traditie voort te zetten. Daarnaast kunnen nieuwe toepas
singen voor oude technieken een manier van overleven bieden. Zo 
had je vroeger in Drenthe de traditie van het knippen van papieren 
kantwerken om over de Friese staartklokken te hangen als bescher
ming tegen het stof. Elk jaar werden deze zogenaamde klokken
kleedjes opnieuw geknipt, soms zelfs een paar keer per jaar. De 
versieringen veranderden onder invloed van mode en smaak, en 
onderaan hingen iets zwaardere papieren versieringen om het 
kleedje op zijn plaats te houden. Die onderste versieringen konden 
bestaan uit ballen, die eruit zagen als een soort pompoentjes, of als 
emmertjes. ‘Die pompoenen waren vrij ingewikkeld te maken, die 
moesten op een bepaalde manier in elkaar gezet worden. De 
papieren kerstballen die je tegenwoordig wel kunt kopen, zijn in 
feite dezelfde ballen als onderaan die klokkenkleedjes’, vertelt Joke 
Verhave. Zelfs de jaren zeventig lampen, die je zelf in elkaar kon 
zetten van plastic elementen, zijn in feite gebaseerd op papieren 
knipwerk dat driedimensionaal gemaakt werd door vouwen en in 
elkaar steken. 

‘Waar papier is, wordt geknipt’, zegt Joke Verhave overtuigd. ‘Zet 
een grootouder en een kleinkind bij elkaar met een schaar en 
papier en er wordt papier geknipt. Dat is iets dat blijft. En als je er 
goed in bent en er aardigheid in krijgt, dan ga je ermee door.’ De 
NVVP blijft tijd en energie in het levend houden van de papierknip
kunst steken, ook al komt het bestuur daardoor zelf amper nog aan 
het knippen toe. ‘Het kost me zeker een dag in de week, maar dat 
heb ik er wel voor over. Al beginnen mijn kinderen wel steeds vaker 
te vragen waar de geboorteknipsels voor mijn nieuwste kleinkinde
ren blijven.’ 

Er zijn maandelijkse knipkringen door het hele land, we geven een 
tijdschrift uit, organiseren cursussen en meesterklassen, maken 
tentoonstellingen en schrijven artikelen. Toch heeft de papierknip
kunst een euvel en dat is de bescheidenheid van de meeste beoefe
naars. Zij hoeven niet zo nodig in de spotlight te staan, hoe goed ze 
ook zijn.’

Fascinatie
Wat is het dat papierknippen zo aantrekkelijk en boeiend maakt? 
‘Je moet het leuk vinden om in je eigen huis iets moois te maken, 
om iets te doen. Het is een goedkope manier om bezig te zijn, want 
iedereen heeft wel papier in huis, al is het maar pakpapier of 
kladpapier. Voor de één is het een mooie bloem knippen, voor de 
ander een technisch hoogstandje, dat maakt niet uit. Het gaat om 
het plezier dat je eraan beleeft. Voor mij is het zo, dat als ik er 
eenmaal aan begin, ik niet meer kan stoppen. Dan moet het af. En 
als het af is, begin ik aan de volgende. Ik kan het niet loslaten. Je 
bedenkt ook niet alles van tevoren, sommige stukken komen 
vanzelf tijdens het knippen, dat is een mooi proces’, legt Joke 
Verhave uit. Het geeft veel voldoening, het bezig zijn met je handen 
en het maken van iets moois. ‘En het is leuk om iets dat je zelf 
gemaakt hebt, als geschenk te geven. Het is iets heel persoonlijks 
en unieks. Belangrijk is ook dat je bezig bent met erfgoedkunst 
levend te houden. Het geeft een band met de geschiedenis.’ 

Nog steeds wordt papierknipkunst dus gebruikt als geschenk, net 
als in vroeger eeuwen. Ook de ornamenten die gebruikt worden, 
zijn voor een groot deel nog dezelfde als vroeger. Als voorbeeld voor 
haar cursisten wees Hil Bottema op versieringen aan de gevels van 
de historische boerderijen in het Openluchtmuseum. Zo komen 
dezelfde ornamenten en symbolen overal terug. Op deze manier 
zijn de papierknippers onderdeel van een lange traditie, houden zij 
een oude volkskunst in leven. Niet dat zij daarmee bewust bezig 
zijn, zij beoefenen het papierknippen voornamelijk voor het plezier 
dat zij eraan beleven. ‘In de knipkringen is het altijd heel gezellig’, 
zegt Joke Verhave.’We beginnen met een kopje koffie en bijkletsen. 
Maar als het knippen eenmaal begint, wordt het doodstil. Iedereen 
is geconcentreerd bezig. Men trekt zich ook aan elkaar op, vooral 
als je een paar goede ertussen hebt zitten. Dan kijken ze de kunst 
bij elkaar af. Het deel uitmaken van zo’n knipkring vormt ook een 
bepaalde bron van trots.’

Volgende generaties
De problemen bij het voortbestaan van de papierknipkunst zijn de 
vergrijzing, de relatieve onbekendheid en de vluchtigheid van de 
maatschappij. Zoals al eerder gezegd, de vereniging doet veel 
moeite om deze knelpunten het hoofd te bieden. Zo zijn er veel 
mensen die het even doen, maar het niet blijven doen. ‘De vluchtig
heid van de moderne maatschappij werkt in ons nadeel. Er is zoveel 
dat mensen kunnen doen, maar er is niet veel dat ze blijven doen. 
De stap om lid te worden van een vereniging, gaat de meesten een 
stap te ver.’

De NVVP gaat ook naar scholen en biedt lesmateriaal aan, verder 
organiseert ze tentoonstellingen en werkt ze samen met het 
Museum van Papierknipkunst in Westerbork. Zo hoopt ze nieuwe 

In de Gouden Eeuw werd soms voor een knipsel meer 

betaald dan voor een schilderij van Rembrandt.

Hil Bottema: 

Nieuwjaarskaart.

Jan Visscher uit Urk

Geboorteknipsel Hendrik Willem May (1781)

Bruiloftsknipsel voor bruid, 

gemaakt bij het huwelijk van Anthony 

Bruyningh en Catharina Heshuysen 

in 1759 te Haarlem 
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Bij immaterieel erfgoed denk je niet zo snel 

aan de hedendaagse stedelijke cultuur, die 

zich vaak afspeelt in een multiculturele, 

globaliserende context, met opeenvolgende 

snel wisselende trends. Is graffiti behalve een 

interessante vorm van jongerencultuur ook een 

vorm van immaterieel erfgoed? Kun je de jongeren-

scene die verbonden is met graffiti beschouwen als  

een  immaterieel erfgoedgemeenschap?  

In Eindhoven is misschien het antwoord  

op deze vragen te krijgen. 

Wij kunnen ons geen stad meer voorstellen zonder graffiti. Toch is 
graffiti, zoals we die nu kennen, een betrekkelijk jong verschijnsel. 
Natuurlijk bestaat het graveren van symbolen al sinds de mensheid. 
De huidige vorm van graffiti begon in de jaren zestig in Philadelp
hia. Met een stift brachten jongeren in zelfontworpen letters hun 
(schuil)naam aan op wanden en allerlei plekken in de openbare 
ruimte. Zij wilden met hun tag, hun handtekening, laten zien dat 
ze bestonden. Het verschijnsel waaide over naar The Bronx in New 
York. Daar werd gewerkt met de spuitbus en waren de afbeeldingen 
groter. Graffiti werd vanaf eind jaren zeventig in Amerika onder
deel van de hiphopcultuur, zoals ook rap, breakdance en electric 
boogie. Begin jaren tachtig zien we ook in verschillende Europese 
landen, waaronder Nederland, graffiti verschijnen. 

De film ‘Wild Style’ die in 1983 in Nederland op het doek ver
scheen, heeft een enorme push gegeven aan het gebruik van de 
spuitbus. De graffitiscene was in de jaren tachtig underground en 
was vooral geconcentreerd in Amsterdam. Graffiti was in Neder
land aanvankelijk vooral populair onder de subculturen van ska, 
punk en skinhead om daarna een onderdeel van de hiphopbeweging 
te worden. Die scene bestond eerst vooral uit jongeren van Suri

naamse en Antilliaanse afkomst. De eigen Surinaamse en Engelse 
taal en de straatcultuur was daarbij van belang. Al spoedig sloten 
zich in de jaren tachtig ook blanke jongeren aan bij de hiphop
scene. Eind jaren tachtig behoorden er in Nederland ongeveer 
twee à drieduizend jongeren tot de hiphopsubcultuur. Natuurlijk 
was niet iedere hiphopper een graffitispuiter. De spuiters hadden 
niet zulke kleurrijke kleding als de breakdancers. Zij hadden een 
donkere outfit met veel zakken voor de spuitbussen. In de jaren 
negentig had er vermenging van hiphop met andere subculturen 
als reggae plaats en vervolgens werd de beweging  tenslotte redelijk 
mainstream.

Debat over immaterieel erfgoed
Graffiti was, na ruim dertig jaar bestaan in Nederland, onderwerp 
van een debat tussen de beoefenaren, de gemeente Eindhoven en 
een internationale delegatie van erfgoedexperts die deelnam aan 
een internationaal congres over immaterieel erfgoed. 

Artikel 2 van de UNESCOconventie betreffende het immaterieel 
erfgoed uit 2003 bepaalt wat immaterieel erfgoed inhoudt, name
lijk: de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis en 

ruimte te bieden aan mensen en gemeenschappen om cultuur uit 
te oefenen. Verder rest, volgens haar, de overheid de taak van 
reflecteren en onderzoeken. 

Door Emil van de Wijst en Dave van den Berg, werd het internatio
nale gezelschap ingewijd in de geheimen van de graffitiscene. Emil, 
al 25 jaar actief, vertelde dat hij als kind geschokt was toen hij voor 
het eerst graffiti zag. Emil en Dave benadrukten dat er verschil is 
tussen graffiti en streetart. Bij graffiti gaat het feitelijk letterlijk om 
het neerzetten van de naam, je tag. Streetart omvat meer. De kleine 
tag werd een masterpiece. Het werd een heel schilderij met figuren. 

Meester – leerling
De graffitiscene is een heuse community, met een meesterleerling 
principe. Door een mentor worden de kneepjes van het vak 
bijgebracht. Natuurlijk is de scene ook een grotendeels doit
yourself cultuur. Onderling respect is belangrijk. Zo zal men niet 
over elkaars tags en pieces heen schilderen. Ook het afbakenen van 
een territorium is belangrijk. Je wilt vooral dat je tag gezien wordt. 
Een tag kunnen plaatsen op een bijzondere, opvallende locatie, 
geeft een kick. 

vaardigheden van cultureel erfgoed, maar 
ook de instrumenten, objecten, artefacten 

en culturele ruimtes die daarmee worden 
geassocieerd. De erfgoedgemeenschappen 

bepalen zelf wat ze erkennen als hun erfgoed. 
Dit immaterieel erfgoed wordt overgedragen van generatie op 
generatie en wordt daarbij telkens weer herschapen. Immaterieel 
erfgoed is dus beslist niet onveranderlijk. Waarschijnlijk hadden de 
meeste erfgoedexperts deze definitie in hun achterhoofd toen ze in 
de bus op weg waren naar het jongerencentrum Dynamo in 
Eindhoven. Daar werden ze ontvangen door de wethouder van 
cultuur van Eindhoven en twee graffitibeoefenaars en organisato
ren van één van de grootste internationale graffitifestivals in 
Europa: ‘Step in the Arena’. 

Cultuur van onderop in Eindhoven
Volgens wethouder MaryAnn Schreurs (D66) heeft de gemeente 
Eindhoven niet meer de pretentie dat ze zelf alles kan bepalen bij 
de inrichting van de openbare ruimte. Mensen maken zelf hun 
cultuur. De ontwikkelingen komen van onderop. Graffiti kun je 
zien als een uiting van volkscultuur. Het is een overheidstaak 
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Overal lopen er prutsers met een spuitbus rond die lelijke tekens 
aanbrengen. Emil en Dave ergeren zich bijvoorbeeld aan jongens 
die overal PSV opkliederen. Vooral door internet, waar je veel 
informatie over graffiti kunt vinden, wordt het meesterleerling 
principe ondergraven en haken jonge graffitiartiesten sneller af 
omdat ze niet moeten ‘vechten’ voor informatie en daarmee graffiti 
niet doorleven. Graffiti is een ambacht waarbij het  jaren duurt 
voordat je op een punt komt dat je onderscheidend en innoverend 
bent. Dynamo hecht, met haar HipHopLab040, veel waarde aan 
het meesterleerling principe. Deze organisatie begeleidt en 
inspireert, onderwijst en coacht jonge mensen door middel van 
workshops, demo’s en het festival ‘Step in the Arena’. 

Streetart
In 1990 werd in Eindhoven een graffiticollectief opgericht, de 
SOLcrew, dat tien jaar bleef bestaan. De zes mensen met de fraaie 
namen Zime, Late en Butch, Sektie, Eros, BombKid, Lempke, 
gingen in 1998 nieuwe wegen bewandelen. Ze gingen meer 
richting streetart en gebruikten latex in plaats van de spuitbus. Bij 
hun ‘clusterwanden’ ging het niet om veel effecten en gelaagde 
pieces, maar om de vorm, het gebruik van complementaire kleuren 
en eenvoud. Hun pieces vinden we afgebeeld in diverse boekwer
ken over graffiti en streetart. Door de jaren heen zijn er veel 
artiesten actief geweest en menigeen deed later iets in het ver
lengde van streetart / graffiti, denk hierbij aan grafisch ontwerper, 
kunstenaar of docent. In 2003 was er in het Palais de Tokyo in 
Parijs een expositie over de Eindhovense streetartscene.

Aanpakken of aanzien
Ondertussen kreeg Eindhoven steeds meer naam als stad van de 
streetart, met fraaie designs, en stickerstad. Nog steeds trekt de stad 
mensen uit binnen en buitenland die hier hun stickers plakken. 
Om de illegale en ongewenste effecten te beperken nam de 
gemeente Eindhoven in 2004 de nota ‘Graffiti: aanpakken of 
aanzien?’ aan. Eindhoven had voordien, net als veel andere 
gemeenten, geen specifiek eigen visie ten aanzien van graffiti. Er 
kwam een tweesporenbeleid. De overlast werd bestreden. Het 
stadsbestuur erkende daarnaast de culturele waarde en de bijbeho
rende jongerencultuur. Een nieuw beleid zette in op het op 
accepteren van graffiti als onderdeel van de sociale en culturele 
geschiedenis van de stad. Men zou één of een aantal vastgestelde 
locaties voor graffiti aanwijzen. Op alle andere plekken werd het 
aanbrengen verboden. De daders moesten opgespoord worden en 
de kosten zouden worden verhaald. In overleg met eigenaren van 
objecten die vaak worden beklad zou er een convenant opgesteld 
worden om aanpak van graffiti in de openbare ruimte te regelen. 
Snelle verwijdering, een lik op stukaanpak, moest ontmoedigend 
werken. 

In de nota schreef het gemeentebestuur dat, wat men bij het 
verkeersplein de Berenkuil zag, bewees dat graffiti ook heel 
smaakvol kan zijn. Hier was van overlast geen sprake en bewaakte 
de subcultuur zelf de kwaliteit van het werk. Het College van 
Burgemeester en Wethouders besloot daarom te laten onderzoeken 
hoe men de inrichting van de Berenkuil en eventueel andere 
locaties zou kunnen aanpassen zodat deze plekken als ‘graffitigale
rie’ zouden kunnen worden bestempeld. En het college deed zijn 
belofte gestand. Naast de Berenkuil kwamen er andere legale 
plekken. Bij Area 51, bij de oude Philipsfabrieken in de wijk Strijp, 
kwam later een grote legale graffitispot. Hier heeft artiest FLEKS 
metersgroot zijn schitterende statement, ‘This ‘s my City’, 
geplaatst. FLEKS is een mooi voorbeeld uit de graffitiscene van 
Eindhoven. Van gevestigde artiesten leerde hij de kunst. Hij kon 
van streetart, door het aannemen van schilderopdrachten, het 

geven van workshops en het organiseren van evenementen, zijn 
werk maken. Nu trekt hij de wereld rond. 

Culturele democratie
Terug naar de erfgoedexperts in Dynamo. Na de enthousiaste 
verhalen van Dave van den Berg en Emil van der Wijst ontstond er 
discussie. Is graffiti nu wel immaterieel erfgoed? Albert van der 
Zeijden, van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed, trok een bijzondere vergelijking. Net als bij 
de Hindelooper schilderkunst komt het van onderop en zien we 
hier het meesterleerlingprincipe. Beide vormen worden gemaakt 
door kunstenaars die iets willen doorgeven. Zijn Vlaamse collega 
Dries Van Den Broucke merkt op dat de gemeenschap, in dit geval 
de graffitiscene, zelf moet bepalen of het immaterieel erfgoed is. 
Geeft het label immaterieel erfgoed een meerwaarde, dan moet je 
het doen. Graffiti wordt niet geassocieerd met het begrip duur
zaam. Door deze te documenteren wordt het minder vluchtig. 

De vraag werd opgeworpen of graffiti specifiek beschermd moet 
worden. James Counts Early van het Smitsonian Center for Folklife 
and Cultural Heritage in de VS ziet graffiti als een onderdeel van de 
‘culturele democratie’, als een uiting van de multiculturele wereld 
en van globalisering. Met het toestaan van graffiti tolereren we dat 
de openbare ruimte geclaimd wordt. 

Eigen gemeenschap
Zitten jongeren zelf wel te wachten op erkenning? Is het nog wel 
een specifieke jongerencultuur? De oudste graffitiartiesten zijn al 
in de zestig. Je kunt je afvragen of het fenomeen lokaal of regionaal 
iets bijzonders is. Op veel vragen kunnen geen pasklare antwoor
den worden gegeven. Duidelijk was wel dat artiesten blij zijn met 
legale plekken waar ze rustig kunnen werken. Je wilt als artiest 
tenslotte iets moois maken. De scene kent wel eigen groepscodes 
en zet zich af tegen andere gemeenschappen maar krijgt steeds 
meer erkenning. Wereldwijd komen er steeds meer legale spuitmu
ren. In musea en galerieën zie je meer tentoonstellingen van 
straatartiesten. De discussie zette aan tot nadenken over wat 
‘immaterieel erfgoed’ nu precies is. Het bleek dat het stempel niet 
zomaar simpelweg op graffiti gedrukt kan worden. 

Onder leiding van Dave van den Berg en Emil van de Wijst volgde 
een excursie door Eindhoven, langs hotspots van graffiti en 
streetart. Nog voor dat het gezelschap de bus instapte werd een 
schutting bij de Catharinakerk bewonderd. In ‘wildstyle’, waarbij de 
letters van de naam van de kunstenaar door elkaar heen staan, werd 
kennis gemaakt met de eerste tags. De eerste grote pieces zagen we 
op de deels overgeschilderde wand ‘Grauw Beeld Blind’. In Eindho
ven zijn verschillende wanden overgeschilderd in een iets andere 
kleur dan de oorspronkelijke, zodat je kunt zien dat daar graffiti 

graffiti wordt door 
meesters doorgegeven 
aan leerlingen.

Streetart als ware 

kunst. Een spuiter 

aan  het werk. 

31nummer 2 | 2012 Immaterieel Erfgoed30 Immaterieel Erfgoed nummer 2 | 2012



sante plek waar je met je kinderen kunt gaan picknicken. De 
erfgoedexperts zien het festival ook als een vorm van ‘safeguarden’. 
Graffiti wordt zo levend gehouden en onder de aandacht van een 
breed publiek gebracht.  

Tijdens het festival veranderen de zwarte wanden langs de fietspa
den in de Berenkuil in kleurrijke pieces. Jongeren leren er van 
ouderen. Na afloop van het festival kunnen kunstenaars nog 
dagelijks terecht om hun werk af te maken of om een nieuw stuk te 
zetten. De Berenkuil maakte op de erfgoedspecialisten een overwel
digende indruk. De zwarte ondergrond geeft een vorm van unifor
miteit weer, terwijl de afbeeldingen zeer gevarieerd zijn. Je zag dat 
hier en daar de muren wat afbrokkelen. Weer en wind tasten op 
sommige plekken de wel centimeter dikke verflagen aan. Achter de 
weggevallen brokken zie je weer de oude schilderingen. Documen
teren en fotograferen van de afbeeldingen is geen luxe. 
 
Levend houden
Dave vertelde na afloop van de excursie dat hij en Emil blij waren 
met zoveel ‘officiële’ belangstelling voor hun werk. Hij vond het tof 
de groep rond te leiden. In hun eigen hiphopomgevingen werd er 
vaak zo streetwise over het werk gesproken. Het was voor hen prettig 
eens op een hoger abstractieniveau met mensen van gedachten te 
wisselen over waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Over de houding 
van de gemeente Eindhoven zijn ze zeer te spreken. De gemeente 
biedt voldoende faciliteiten voor het levendig houden van de graffiti 
en het festival. 

Op de terugweg naar Dynamo zagen we enkele grote muurschilde
ringen op de zijkanten van gebouwen, de murals. Een ervan, de 
‘Lempke muur’ sprak bijzonder aan. Een hand houdt een gesti
leerde peer, een Philipslamp, vast met op de achtergrond een 
Escherachtig stadsgezicht. Alles bijna geheel geschilderd in wit en 
blauw, de kleuren van Eindhoven. Heel indrukwekkend.  

Meer informatie:  
– www.hiphoplab040.nl 
– www.dynamoeindhoven.nl

opgezeten heeft. In de binnenstad zagen we ook foeilelijke, 
schreeuwerige en opdringerige reclame van de Mediamarkt. Dave 
sprak van commercieel vandalisme. Wat kan graffiti dan toch mooi 
zijn. Via de grotendeels verlaten gebouwencomplexen van Philips 
in Strijp, waarvan sommige tijdelijk huisvesting bieden aan enkele 
culturele jongerenorganisaties, en langs de Area 51, ging de bus 
naar de Berenkuil. 

Berenkuil als graffitiplek
In de jaren tachtig was de Berenkuil een geliefde, maar illegale 
graffitiplaats. In het decennium daarna werd graffiti daar aanvanke
lijk gedoogd en toen de Berenkuil een legale plek werd voor graffiti 
werd het fietscircuit volgens Dave een bedevaartsoord. De oudste 
tag uit ongeveer 1980 vind je aangebracht tegen het plafond van 
een tunnel. Hier staat ‘FAD’. Deze letters staan voor First Art 
Division. In de Berenkuil zie je geregeld artiesten aan het werk. 
Het is méér dan een plek voor graffiti en streetart. Hier hebben de 
beoefenaars hun eigen plaats en kunnen ze leden van hun scene 
ontmoeten. Op deze plek worden zij, en ook hun kunstwerken, met 
respect behandeld. Tags en pieces laat je met rust. 

Step in the Arena
Maar tegenwoordig worden één keer per jaar alle wanden in de 
Berenkuil volledig zwart overgeschilderd. Dit gebeurt voor het 
festival ‘Step in the Arena’. In 2010 werd dit grote graffitifestival 
voor het eerst georganiseerd door Dave en Emil. De naam zal 
ongetwijfeld ontleend zijn aan het album dat het hiphopduo Gang 
Starr in 1991 uitbracht en dat in 2007 werd uitgeroepen tot beste 
hiphopalbum aller tijden. Het festival, met redelijk rustige muziek, 
trok in 2010 direct al 3000 bezoekers en 250 artiesten uit binnen 
en buitenland. Er heerste een sfeer van een familiefestival, de focus 
lag op een breed publiek. Er was veel aandacht voor kinderen en 
jongeren. 

Op het festival staat jong talent naast gevestigd talent om op deze 
manier van elkaar te leren, elkaar uit te dagen en elkaar te inspire
ren. Vorig jaar kwamen er op het festival ruim 10.000 bezoekers, 
onder wie weer veel kinderen. De Berenkuil was in een paar jaar 
tijd voor velen veranderd van een lugubere plaats in een interes

Met een tag val 

je op.

De openingsavond was bedoeld voor de 
bewindvoerders. Niet alleen waren er toespra
ken van Cécile Duvelle en van staatssecretaris 
voor cultuur Halbe Zijlstra. Ook de beide 
directeuren van de organiserende instellingen 
hielden een korte introductie: Ineke Strouken 
namens het Nederlands Centrum voor 
Volks cultuur en Immaterieel Erfgoed, Jan Jaap 
Knol namens het Fonds voor Cultuurparticipa
tie. Het welkomstwoord werd uitgesproken 
door Brigite van Haaften, de gedeputeerde van 

dan gebruik dat de goedkeuringswet eerst ter 
advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. 
Het nieuws was dat juist in de week voor het 
congres de Raad van State de Nederlandse 
regering heeft laten weten akkoord te zijn met 
de wet en ook geen verdere vragen of opmer
kingen heeft. Dat betekent dat de goedkeu
ringswet nu sinds enkele weken bij de Tweede 
Kamer ter inzage ligt. De Tweede Kamer heeft 
ongeveer drie maanden om zo nodig vragen te 
stellen of opmerkingen te maken. Na deze drie 

de provincie NoordBrabant. Het congres werd 
voorgezeten door Nicolien van Vroonhoven, 
tegenwoordig raadslid in Den Haag, maar in 
een vorige periode als Tweede Kamerlid altijd 
een warm pleitbezorger van de volkscultuur. 

De Nederlandse ratificatie
Halbe Zijlstra kwam meteen met een nieuwtje. 
Bekend was al dat de goedkeuringswet om het 
verdrag te ratificeren eind november al door de 
Rijksministerraad was aangenomen. Het is 

Immaterieel 
erfgoed

‘De conferentie in Deurne markeert de aftrap van het Nederlands immaterieel erfgoedbeleid’, aldus staatssecretaris Halbe 

Zijlstra bij de opening van het congres. Met de ratificatie van het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel 

Erfgoed wil het kabinet een stevige impuls geven aan het beleid. De bedoeling van de conferentie was vooral om te leren 

van andere landen: hoe hebben zij het aangepakt, wat kunnen we van hen overnemen? Er waren sprekers uit de Ver-

enigde Staten, Estland, Schotland, Engeland en een hele delegatie uit Vlaanderen, dat al eerder het UNESCO verdrag 

ratificeerde. Speciale gast was Cécile Duvelle, de chef immaterieel erfgoed van UNESCO in Parijs en ook secretaris van de 

immaterieel erfgoedconventie wereldwijd. De meerdaagse conferentie werd bezocht door meer dan 150 deelnemers, 

bewindvoerders en beleidsmakers op allerlei niveau. De conferentie was georganiseerd door het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie.

TeksT Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
FoTo’s Rick Huisinga

Kansen en 
mogelijk heden 

voor beleid

Staatssecretaris voor cultuur Halbe Zijlstra opende het 

congres en het Jaar van het Immaterieel Erfgoed.
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maanden kan het besluit worden opgestuurd 
naar UNESCO, waar het ook weer enkele 
maanden verwerking vergt. Zonder verdere 
hobbels zou het hele proces moeten zijn 
afgerond rond de zomervakantie en is ook 
Nederland verdragspartner geworden van dit 
buitengewoon succesvolle UNESCO verdrag, dat 
inmiddels door meer dan 140 landen is 
geratificeerd. 

Zijlstra vertelde dat hij ter voorbereiding van 
de implementatie van het verdrag alvast 
opdracht heeft gegeven aan het VIE om samen 
met het Fonds voor Cultuurparticipatie, het 
Meertens Instituut en het Openluchtmuseum 
een Plan van Aanpak te ontwikkelen voor de 
Nederlandse inventaris van het immaterieel 
erfgoed. Het aanleggen van een inventaris is 
namelijk één van de eerste verplichtingen die 
uit het UNESCO verdrag voortvloeien. Daarbij 
noemde hij het van belang ‘dat erfgoedge
meenschappen hun eigen dossier kunnen 
aanmelden voor plaatsing op de nationale lijst, 
compleet met een plan hoe dit erfgoed aan 
volgende generaties kan worden doorgegeven’. 
De lijst is namelijk slechts een middel ter 
identificatie. Het doel van de UNESCO conventie 
is het doorgeven van immaterieel erfgoed naar 
volgende generaties. Zijlstra: ‘We willen deze 

doelstelling van de conventie, die immers 
gericht is op safeguarding of bescherming van 
het immaterieel erfgoed. Daarnaast noemde 
Duvelle promotie en bewustwording belang
rijke onderdelen van het verdrag. Het gaat 
naast beschermen en safeguarden ook om het 
respect te verhogen voor elkaars immaterieel 
erfgoed en wereldwijd het bewustzijn te 
verhogen voor het belang van immaterieel 
erfgoed.

De conferentie was vooral bedoeld voor 
beleidsmakers, experts en deskundigen. Maar 
dat het bij immaterieel erfgoed gaat om dingen 
die iedereen aangaat en waarmee een hele 
bevolking zich verbonden voelt, bleek uit de 
voorbeelden die genoemd werden door de 
meeste sprekers. Zijlstra zelf noemde, als 
geboren Fries, de Elfstedenkoorts, waarvan 
heel Nederland in de ijskoude weken vooraf
gaand aan de conferentie totaal in de ban was, 
een tocht die op een haartje na geen doorgang 
vond wegens de iets te vroeg ingezette dooi. 
Hij noemde ook het voorbeeld van het carnaval 
en riep de congresgangers op nog een paar 
dagen langer in Deurne te blijven. ‘Want vanaf 
aanstaande zaterdag barst hier in Deurne het 
carnavalsfeest los: dan zwaait Prins Twan de 
Tweede de scepter over zijn Peelstrekelrijk. Een 
groot feest, door het volk, van het volk en voor 
het volk. En daarmee een goed voorbeeld van 
immaterieel erfgoed, het onderwerp van dit 
congres.’

Immaterieel erfgoed beleid
Tegelijk ging het ook om het beleid en om de 
functie van immaterieel erfgoed. Volgens 
Brigite van Haaften verbindt het immaterieel 
erfgoed alle inwoners van NoordBrabant, 
waarbij ze niet alleen stil stond bij oude 
tradities. Volgens Van Haaften zijn er ook 
nieuwe tradities die sociale cohesie kweken. 
‘Oude en nieuwe tradities, oude en nieuwe 
verhalen, verbinden ons met onze omgeving. 
Ze markeren ons dagelijks leven, ook in het 
internettijdperk.’ Van Haaften vertelde dat de 
provincie NoordBrabant immaterieel erfgoed 
heel belangrijk vindt en dat je je, na de 
ratificatie van de UNESCO conventie, kunt 
afvragen welke oude en nieuwe Brabantse 
tradities op de Nederlandse lijst zouden 
thuishoren. Een eigen privé verlanglijstje had 
ze al wel. Daarop staan onder meer het 
worstenbroodje, de Bossche bol en de Heilig 
Bloedprocessies van Boxmeer en Boxtel. Maar 
ook de bloemencorso’s van Zundert en 
Valkenswaard en de reuzen van Oisterwijk, 
Bergen op Zoom en Tilburg. Allemaal zaken 
die ontzettend leven in NoordBrabant.

Jan Jaap Knol, van het Fonds voor Cultuurpar
ticipatie, wees vooral op het belang van 
culturele diversiteit. ‘Een wereldwijd verdrag 
dat waarschuwt voor intolerantie en een 

tradities veilig stellen. Niet door er een muur 
omheen te metselen of er een stolp op te 
zetten, maar door de voorwaarden te scheppen 
om deze gebruiken levend en dynamisch te 
houden.’ Een derde nieuwtje was dat Zijlstra 
vertelde dat hij op termijn internationaal wil 
gaan nomineren maar dat hij eerst nog even de 
Nederlandse inventaris wil afwachten, waar
mee hij zich overigens niet al te direct wil 
bemoeien. Hij noemde immaterieel erfgoed in 
de eerste plaats een zaak van de gemeenschap
pen, die zelf moeten beslissen wat ze willen 
voordragen en wat niet.
 
Immaterieel erfgoed is van iedereen
De gemeenschappen moeten zelf de safeguar
ding van het eigen erfgoed ter hand nemen. 
Het sloot aan bij wat Cécile Duvelle zei, 
namelijk dat de gemeenschappen zelf verant
woordelijk zijn en dat de immaterieel erfgoed
conventie er vooral is voor de mensen zelf. 
Daarom dienen overheden er in hun beleid 
ook altijd voor te zorgen ‘dat gemeenschappen 
altijd de hoofdrolspelers zijn bij alle mogelijke 
activiteiten en bij de safeguardingstrategieën, 
aangezien zij het immaterieel erfgoed praktise
ren, herscheppen, handhaven en overdragen’. 
Duvelle benadrukte ook dat de lijst nooit een 
doel is, maar altijd in dienst staat van de 

immaterieel erfgoed. Daar dient wat haar 
betreft dan ook het accent te liggen van het 
immaterieel erfgoedbeleid in de afzonderlijke 
landen.

De woensdagavond werd afgesloten met een 
feestelijke diner in de kapel van het voormalig 
missiehuis Willibrordhaeghe. Dit diner werd 
gelardeerd met beiaardmuziek. Beiaardier 
Frank Steijns vertelde dat de beiaardmuziek 
door Vlaanderen zal worden voorgedragen voor 
de internationale representatieve lijst van 
UNESCO. Hij noemde het instrument typisch 
voor Nederland. In geen enkel deel van de 
wereld is er zo’n hoge concentratie van 
klokkentorens met bijpassend beiaard. Het 
gaat om een levende traditie. Toch zijn er ook 
wel bedreigingen. Steijns: ‘Carillons, beiaar
den, vormen de klank van onze steden. Ze 
bepalen voor een groot deel dat Amsterdam 
klinkt als Amsterdam, en Antwerpen als 
Antwerpen. Zonder hun klank hoor je in de 
binnenstad enkel nog bussen, brommers en 
trams. Of een bandje in de winkelstraat. Is dat 
geen culturele verschraling?’ Steijns noemde 
als bedreiging de technische vooruitgang: kan 
een computer niet de rol overnemen van de 
beiaardier? Gelukkig is er een groeiend besef 
dat een beiaard zonder beiaardier ook een 
beiaard zonder ziel is. De traditionele manier 
van bespelen mag alleen al daarom niet 
verloren gaan.

dat ze zelf nadenken over hun eigen immateri
eel erfgoed. Wat zijn tradities en rituelen die 
mensen graag willen doorgeven aan hun 
kinderen en kleinkinderen? Immaterieel 
erfgoed is iets van ons allemaal. Daarom willen 
we, net als UNESCO, de hele bevolking erbij 
betrekken.’ 

Lessen wereldwijd
Wereldwijd zijn er volgens Cécile Duvelle al 
enkele lessen te trekken, zes jaar nadat de 
conventie in werking trad in 2006. Het valt 
haar bijvoorbeeld op dat in veel landen het 
accent ligt op promotionele aspecten en dat 
vooral wordt voorgedragen voor de representa
tieve lijst (en veel minder voor de lijst van het 
bedreigd erfgoed). 
 
Ook wordt wereldwijd veel aandacht besteed 
aan bewustwording. Duvelle vindt het begrijpe
lijk maar ook een beetje jammer. Staten 
gebruiken de lijsten vooral om hun rijke 
immateriële erfgoed zichtbaar te maken op het 
internationale forum. Hoofddoel van de 
conventie is echter het immaterieel erfgoed 
veilig te stellen voor de toekomst. Dat is de 
reden dat UNESCO zelf sinds 2010 meer de 
nadruk is gaan leggen op deskundigheidsbe
vordering in het levend houden van het eigen 
erfgoed. Inventarissen zijn geen doel op zich, 
maar slechts een middel voor het in kaart 
brengen van knelpunten bij de overdracht van 

universeel respect verwoordt voor de diversiteit 
van immaterieel erfgoed, is ook voor Neder
land van grote waarde.’ Volgens Knol draagt de 
conventie wereldwijd bij aan houvast en 
respect, zonder daarbij de tradities op sterk 
water te zetten. Hij vertelde alvast dat zijn 
fonds voorbeeldstellende projecten wil 
ondersteunen, waarbij nieuwe methodieken 
worden ontwikkeld om immaterieel erfgoed 
over te dragen.

Ineke Strouken vertelde over het Plan van 
Aanpak dat momenteel ontwikkeld wordt ten 
behoeve van het samenstellen van de Neder
landse inventaris. Het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 
(VIE) ondersteunt de gemeenschappen in het 
opzetten van hun erfgoedzorg. Het centrum 
heeft al diverse trefdagen georganiseerd voor 
erfgoedgemeenschappen die van plan zijn hun 
immaterieel erfgoed voor te dragen voor de 
Nederlandse inventaris. Ook ontwikkelt het 
VIE methodieken om de gemeenschappen in 
staat te stellen het eigen erfgoed levensvatbaar 
te houden. Bewustwording van een breed 
publiek is ook een speerpunt van het VIE. 
Hiervoor verwees Strouken naar het Jaar van 
het Immaterieel Erfgoed, dat met de toespraak 
van de staatssecretaris werd geopend. ‘Met het 
Jaar van het Immaterieel Erfgoed willen wij 
zoveel mogelijk mensen bewust maken van het 
belang van immaterieel erfgoed en stimuleren 

Cécile Duvelle, chef 

immaterieel erfgoed  
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Beiaardier Frank Steijns en pianist Boudewijn Zwart
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als er niet voldoende mensen zijn die het in 
stand willen houden.

 – Een tweede principe moet dus zijn om het 
erfgoed plezierig te houden, zodat mensen 
zich ervoor willen inzetten.

 – Zijn derde principe was om toe te staan dat 
erfgoed zich ontwikkelt, om te accepteren 
dat het onvermijdelijk is, meer nog, 
wenselijk dat dit gebeurt. We moeten 
accepteren dat ons erfgoed verandert, net 
zoals wij zelf veranderen.

 – Hieruit vloeit zijn vierde principe voort, 
namelijk dat voor een gunstige overdracht 
immaterieel erfgoed altijd nieuwe elemen
ten moet verwelkomen en moet streven 
naar entingen en kruisbestuivingen. Ook 
de Engelse Chinezen hebben bijvoorbeeld 
recht op hun eigen cultuur. ‘In Leicester, 
dat mogelijk de eerste Britse stad is waarin 
de nietblanken in de meerderheid zijn, 
staan lichtjes voor zowel Divali als Kerst
mis.’

Lessen vanuit de praktijk
De andere lezingen op de donderdag stonden 
vooral in het teken van de praktijk. Kristiina 
Porila, erfgoedspecialist bij het Estonian Folk 
Culture Centre, vertelde onder meer over de 
trainingen die haar centrum organiseert voor 
erfgoedgemeenschappen, om ze te trainen in 
projecten gericht op levend houden. Liesbet  
Depauw, van Volkskunde Vlaanderen, vertelde 
over een concreet project over reuzen, als 
voorbeeld hoe je het best gemeenschappen 
kunt activeren. Barry Bergey, programmadirec
teur van het National Endowment for the Arts 
uit de VS, vertelde over concrete projecten over 
hoe zijn instelling met projectsubsidies 
projecten ondersteunt gericht op safeguarding. 
Jorijn Neyrinck van Tapis Plein hield een verge
lijkbaar verhaal, maar dan speciaal gericht op 
jongeren. Opvallend in haar verhaal was dat 
het etiket ‘erfgoed’ jongeren blijkbaar afschrikt. 
Als je iets wilt doorgeven, dan moet je het 
vooral geen erfgoed noemen! 

Tijdens de excursiedag op vrijdag was er 
aandacht voor het onderwerp graffiti. Bij 
immaterieel erfgoed wordt vaak gedacht aan 
streektradities en veel minder aan de moderne 
stedelijke cultuur van nu, die zich vaak afspeelt 
in een multiculturele, globaliserende context, 
met opeenvolgende, snel wisselende trends. 
Met de graffiti excursie naar Eindhoven, dat 
zich graag afficheert als graffiti hoofdstad van 
Nederland, werd aan de hand van een concreet 
voorbeeld verkend in hoeverre ook de stede
lijke jongerencultuur een plek zou kunnen 
krijgen op de immaterieel erfgoedlijst. Is 
graffiti behalve een interessante vorm van 
jongerencultuur ook een vorm van immaterieel 
erfgoed? In hoeverre kan het gemeentelijk 
beleid hierop inspelen?  

rijke vragen. Net zoals de vraag: welke ruimte 
is er voor jongeren? Graffiti, het onderwerp van 
de discussiedag op vrijdag, noemde hij een 
interessant voorbeeld van hoe jongeren met 
hun graffiti een deel van de publieke ruimte 
claimen. Het gaat er niet om dat ‘wij’ deze 
jongeren tolereren. Het is veeleer een kwestie 
van ‘negotiating identities’, het onderhandelen 
van (bijvoorbeeld etnische, generationele) 
tegenstellingen en conflicten. Het gaat bij 
immaterieel erfgoed niet om leuke dingen op 
een lijst, maar om hoe mensen met elkaar 
samenleven en hun identiteiten vorm geven in 
een proces van uitwisseling of conflict. Je moet 
niet spreken over de cultuuruiting zelf, 
bijvoorbeeld een bepaalde traditie, maar over 
de mensen en gemeenschappen erachter en 
wat hun beweegt.

Een zelfde, inclusieve benadering sprak uit de 
lezing van de McCleery’s, twee wetenschappers 
die verbonden zijn aan de Universiteit van 
Edinburgh en daar verantwoordelijk waren 
voor het opzetten van een interactieve website 
over immaterieel erfgoed in Schotland. 
Tekenend voor hun open benadering was dat 
zij niet zozeer spraken over Schotse tradities 
(zoals bijvoorbeeld de kilt, doedelzak spelen of 
whisky drinken), maar over tradities in 
Schotland, daarbij ook ruimte scheppend voor 
nieuwe bevolkingsgroepen in Schotland. 
‘Met onze interactieve website verzamelen we 
informatie over immaterieel erfgoed in 
Schotland, dat wil zeggen dat we niet discri
mineren naar herkomst of oorsprong.’

Niet minder filosofisch was de lezing van de 
Engelsman François Matarasso. Hij begon zijn 
lezing met een poëtische beschrijving van 
William Shakespeare van de kliffen bij Dover. 
‘Er is een klif, waarvan de hoge en gebogen 
kop vrezend uitkijkt over de begrensde diepte.’ 
Matarasso vroeg zich af of het verschil tussen 
erfgoed en cultuur wel net zo helder kan 
worden afgegrensd als de kliffen van Dover. 
Erfgoed beschreef hij als een geboorterecht van 
mensen, waar eigenlijk niet zoveel aan kan 
worden veranderd, ‘zoals je ook niet van 
ouders kunt veranderen’. Cultuur daarentegen 
is niet zozeer overgeërfd als iets waar je zelf in 
kunt kiezen. Waar erfgoed onveranderlijk is, is 
cultuur juist precies het omgekeerde: verander
lijk en dynamisch. Van hieruit kun je je 
afvragen of het wel mogelijk is erfgoed ‘van 
vroeger’ te bewaren. Immateriële cultuur 
verdwijnt als de condities waarin deze cultuur 
een plek had geleidelijk aan veranderen. Deze 
sterft simpelweg uit, omdat mensen er hun 
belangstelling voor verliezen.

Vanuit deze overwegingen kwam Matarasso tot 
een viertal principes:

 – Er zijn grenzen aan wat je kunt bewerkstel
ligen door beschermen: erfgoed sterft uit 

No folklore without the folk
Op de donderdag was de vloer voor de sprekers 
uit het buitenland. Verdeeld over drie thema
blokken was hen gevraagd om hun eigen 
ervaringen met ons te delen. De eerste twee 
themablokken sloten aan bij twee belangrijke 
verplichtingen die uit de UNESCO conventie 
voortvloeien:

 – de verplichting om het eigen immaterieel 
erfgoed in kaart te brengen

 – hoe daarbij op een actieve manier de 
gemeenschappen zelf te betrekken

Het derde themablok was meer naar buiten 
gericht. In dit blok was aandacht voor span
nende vergezichten en openingen naar andere 
gebieden, zoals bijvoorbeeld het toerisme. Wat 
zijn spannende en inspirerende projecten op 
het terrein van het doorgeven van immaterieel 
erfgoed aan volgende generaties? 

In zijn algemeenheid was er gekozen voor een 
evenwicht tussen theorie en praktijk, tussen 
reflectie en praktische benaderingswijzen. De 
lezingen van James Counts Early, directeur van 
het Smithsonian Center for Folklife and 
Cultural Heritage, en van François Mararasso, 
publicist, hadden een sterk reflectief, soms 
zelfs filosofisch karakter. Early behandelde zijn 
visie op immaterieel erfgoed vanuit het 
perspectief van wat hij noemde het grote 
belang van ‘cultural democracy’. Vanuit de 
traditie van de American ‘grassroots’, bena
drukte hij dat de mensen het zelf moeten doen 
en dat instellingen en academici het niet van 
boven kunnen of moeten voorschrijven. 
Instellingen neigen naar zijn mening nog al 
eens naar een ‘academic view’, een objective
rende benadering van bovenaf. Naar de mening 
van Early moet het echter van binnenuit 
komen, vanuit de erfgoeddragers zelf. Wat dat 
betreft betoonde hij zich allergisch voor de 
term ‘activeren van gemeenschappen’, want dat 
suggereert toch weer een benadering van 
bovenaf, vanuit een academische elite, die 
‘anderen’ wil activeren. Het zijn de erfgoeddra
gers zelf die aan tafel moeten zitten om mee te 
beslissen. ‘No folklore without the folk’, is de 
slogan die hij daarbij hanteerde. Volgens Early 
is dit niet altijd eenvoudig, academici spreken 
een ander jargon dan de erfgoeddragers zelf. 
Het zal vooral voor de academici een cultuur
omslag vergen. 

In deze visie past ook een verzet tegen wat 
Early noemde een menu achtige benadering 
van erfgoed, waarin bijvoorbeeld een iconische 
lijst wordt samengesteld van de belangrijkste 
tradities van een land. Volgens Early is dat 
geen democratische benadering, hij zoekt het 
veeleer in de participatie zelf. Hoe leven 
mensen hun leven? Welke conflicten zijn er in 
een globaliserende samenleving? In een land 
met steeds meer etniciteiten zijn dit belang

Graffiti op  
treinen? 
‘Spray art’-kunstenaar Hugo Kaagman heeft drie 
collectiestukken van Het Spoorwegmuseum 
beschilderd. Met sjablonen en spuitbussen heeft hij 
een goederenwagon, een locomotief en een 
bovenleidingsmontagevoertuig een complete 
metamorfose gegeven. Hugo Kaagman staat 
bekend als de ‘Stencil King’. Hij is Nederlands 
eerste stencilkunstenaar en een inspirator voor 
kunstenaars als Blek le Rat en Banksy. Treinen en 
graffiti zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
maar het illegale karakter van het spuiten op een 
trein geeft de NS en ProRail kopzorgen. Het 
museum maakt een statement: street art, mits goed 
uitgevoerd, is een verrijking van het materieel. 
Hugo Kaagman begon met graffiti op straat maar 
inmiddels hangen zijn kunstwerken in galeries en 
musea. Zijn Delfts blauwe prints zijn overal ter 
wereld bekend. Het atelier van Hugo Kaagman 
staat op het perron van Station RAI, het is daarom 
niet verwonderlijk dat treinen een belangrijke 
inspiratiebron zijn voor zijn kunstwerken. 

De tentoonstelling Stencil Station is tot en met 
24 juni te zien in Het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Voor informatie: www.spoorwegmuseum.nl

Provincie Limburg steunt volkscultuur

De provincie Limburg heeft de volkscultuur omarmd en vijf 
miljoen toegezegd. Het geld is bedoeld om de Limburgse 
volkscultuur in te stand te houden en te behoeden. De 
Provinciale Staten steunden op 4 november 2011 de PVV 
motie en koos van harte voor de cultuur van gewone mensen. 
Het College van Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen 
met direct betrokkenen uit het veld uitgewerkt en ingevuld. 
Vier onder delen staan in deze uitwerking centraal: ‘instrumen-
tarium en uniformen’, ‘opleiding en talentontwikkeling’, 
‘ondersteunen van besturen’ en  ‘innovatieve arrangementen’. 

Uitgekomen in het kader van het 
Jaar van het Immaterieel Erfgoed:

De vrolijke avonturen van Bartje Poep

Bartje Poep heeft echt bestaan. Zijn echte naam was Bart Versteeg 
en hij leefde in het Brabantse dorp Nieuwendijk. Was hij een beetje 
dom, of hield hij je juist voor de gek? In ieder geval staat hij model 
voor menige plaatselijke figuur, zo had elk dorp er wel een.
In dit vrolijke prentenboek met doldwaze avonturen is te lezen en te 
zien hoe Bartje aan zijn naam is gekomen, zichzelf redt uit een 
moeras door zich aan zijn eigen haren omhoog te trekken, de 
Duitsers en de buschauffeur uit Gorcum voor de gek houdt en 
achtervolgd wordt door een snelheidsduivel, die in werkelijkheid 
zijn eigen schaduw blijkt te zijn...
Dit prentenboek neemt de lezers, groot én klein, mee langs het 
cultureel erfgoed van Nederland: verhalen die zich op vaderlandse 
bodem afspelen en al eeuwenlang over de hele wereld worden 
doorverteld. Bartje Poep is hét voorbeeld van de Nederlandse 
variant op Tijl Uilenspiegel en de 
Baron van Münchhausen. De overleve-
ringen werden opgetekend en bewerkt 
door Ruben A. Koman, sprookjes- en 
verhalenverzamelaar en schrijver van 
diverse verhalenboeken. De schitte-
rende tekeningen van Jos Koman 
maken het (voor)lezen en bekijken van 
dit boek tot een waar feest. 

R.A. Koman, De vrolijke avonturen van 
Bartje Poep (Uitgeverij Profiel, 2011)
ISBN 9789052945187

100% Pasen 

Waarom eten sommige Nederlanders matzes met Pasen en hoe deed 
de paashaas zijn intrede in Nederland? Elke Nederlander viert op zijn 
eigen manier de paasdagen. De een bezoekt een meubelboulevard of 
maakt een uitgebreid paasontbijt. De ander luistert naar de Matthäus 
Passion of bezoekt een kerkdienst. Het is een feit dat het merendeel van 
de Nederlanders niet (meer) weet wat Pasen inhoudt, maar ook dat het 

voor veel gelovigen één van de belang-
rijkste feesten van het jaar is. Voor 
iedereen die nieuwsgierig is geworden 
naar de herkomst van Pasen is dit boek 
een must. Zowel de christelijke tradities, 
van carnaval, Aswoensdag tot Stille 
Zaterdag, alsook de Nederlandse 
volksgebruiken, van palmpaasstokken 
tot paasvuren, het vlöggelen en paas-
vuren, komen aan bod. 
Het boek krijgt een extra dimensie met 
de bijbehorende cd Pasen, met pak-
kende songs van zanger Gerald Troost. 
In deze ‘moderne Matthäus Passion’ 
neemt de zanger de luisteraar op 
meeslepende wijze mee langs het 
paasverhaal. 

R.A. Koman & G. Troost, 100% Pasen: Geloof, bijgeloof en 
 volks gebruiken in Nederland (Uitgeverij Profiel, 2012)  
ISBN 9789052945309

36 37Immaterieel Erfgoed nummer 2 | 2012 nummer 2 | 2012 Immaterieel Erfgoed



A
g
E
N
d
A

Spakenburgse Dag is een historische 
optocht van alle klederdrachten uit 
heel Nederland. De optocht start om 
10:15 uur. De Oude Haven ligt 
gedurende de Spakenburgse Dagen 
vol met botters, die de bezoekers 
kunnen meenemen voor een tochtje 
over de Randmeren. Vrouwen in 
klederdracht zijn nog steeds een 
dagelijks, vertrouwd beeld in 
Spakenburg. Op de Spakenburgse 
Dagen zijn ook veel mannen en 
vooral veel kinderen weer in de 
dracht gestoken en zo doen de 
inwoners samen de oude tijd 
herleven. Er wordt gedanst, er is een 
bruiloftsoptocht, er worden netten 
geboet, scheepsmodellen gebouwd 
en visveilingen gehouden. 

www.vvvbunschoten-spakenburg.nl

Landjuweel Gel-
derse Schutterijen 
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de 
Federatie van Gelderse Schuttersgil-
den en Schutterijen St. Hubertus werd 
opgericht. Om de vijf jaar organiseert 
de federatie een groot schutterseve-
nement, het Landjuweel, voor alle 
schutterijen en schuttersgilden in 
Gelderland en Overijssel. Ook gilden 
en schutterijen uit Brabant en 
Limburg zijn welkom. Dit jaar is de 
praktische organisatie in handen van 
de Doornenburgse Schutterij Gijs-
brecht van Aemstel. In het pittoreske 
Doornenburg worden van vrijdag 29 
juni tot en met zondag 1 juli duizen-
den schutters en toeschouwers 
ontvangen. De festiviteiten hebben 
plaats bij kasteel Doornenburg. Er 
komt weer een schitterend spektakel. 
Het feest begint met een optreden 
van Rowwen Hèze op vrijdagavond. 
Zondagmorgen is aartsbisschop Eijk 
de hoofdcelebrant in de eucharistie-

Den-halen  
Noorbeek
Op 21 april, de tweede zaterdag na 
Pasen, vindt in Noorbeek de traditie 
van het halen en hèven van de Sint 
Brigida-den plaats. Op deze dag 
wordt rond 6:00 uur ‘s ochtends 
begonnen met het verwijderen van 
de oude den die een jaar lang bij de 
kerk van Noorbeek heeft gestaan. De 
ongetrouwde mannen van de 
Jonkheid gaan rond 8:00 uur naar 
het bos, waar ze de nieuwe den, die 
enkele weken tevoren is uitgezocht, 
gaan kappen. Als de den goed is 
vastgemaakt op de dennenwagen 
worden circa dertig versierde 
paarden één voor één in een stoet 
gezet en kan de terugreis naar 
Noorbeek beginnen. Wanneer de 
den door de Jonkheid tot vlak voor 
de kapel is gebracht, gaan de 
getrouwde mannen aan de slag. Het 
hèven, het kaarsrecht neerzetten van 
de den, kan beginnen. De traditie 
komt voort uit de belofte aan de 
beschermheilige van Noorbeek, Sint 
Brigida. Men beloofde haar in 1634 
om elk jaar een aan haar gewijde 
den op te richten als de veeziekte zou 
verdwijnen.

Voor informatie:  
www.jonkheidnoorbeek.nl

Nationale Molen- 
en Gemalendag
De veertigste Nationale Molen- en 
Gemalendag op 12 (en 13) mei heeft 
als thema: ‘Ontdek verhalen rond de 
molen’. Dan worden aan het 
Nederlandse publiek verhalen, 
gedichten, legendes en spreekwoor-
den gepresenteerd, die iets vertellen 
over het leven op en rond de molen. 

Het zijn typisch Nederlandse verha-
len, die horen bij de nationale 
identiteit. Sinds de jaren zeventig 
wordt het evenement elk jaar 
gehouden op de tweede zaterdag 
van mei. Het is een dag waarop 
zoveel mogelijk molens draaien. De 
Molen- en Gemalendag is inmiddels 
uitgegroeid tot het belangrijkste 
jaarlijkse molenevenement. Naast het 
draaien en malen worden op een 
groot aantal molens allerlei activitei-
ten georganiseerd, van pannenkoe-
ken bakken tot muziekfeesten. Ruim 
zevenhonderd molens nemen nu deel 
aan de Molendag.

Voor informatie: www.molendagen.nl

Spakenburgse 
dagen
De Spakenburgse Dagen worden 
gehouden op woensdag 18 en 25 juli 
en 1 en 8 augustus 2012, van 10:00 
tot 17:30 uur. Dit jaar vindt het 
evenement voor de tweeënveertigste 
keer plaats. Het gaat om een traditie 
die jaarlijks kan rekenen op een 
toenemend aantal bezoekers. Eén 
van de hoogtepunten op de eerste 

viering. Aan het defilé doen weer 
tientallen schutterijen en schuttersgil-
den mee. Op de landerijen rondom 
het kasteel is veel te zien, zoals 
vendelen, trommelen, schieten en de 
bielemannen. Hoogtepunt is natuur-
lijk het koningschieten op zondag-
middag op het binnenplein van het 
kasteel. In de hoofdburcht van het 
kasteel Doornenburg is een door het 
Gelders Schuttersmuseum samenge-
stelde tentoonstelling te zien, met de 
thema’s ‘Landjuweel’ en ‘65 jaar 
Gelderse Federatie’. 

Voor informatie:  
www.landjuweel2012.nl

Ringrijden
Nergens is het ringrijden zo populair 
als op Walcheren en Zuid-Beveland. 
Activiteiten voor ring- en sjezenrijden 
worden gecoördineerd door de 
Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Bij 
het ringrijden is het wedstrijdelement 
zeer belangrijk. Voor de deelnemers 
gelden strenge regels voor de outfit 
en de uitdossing van de paarden. Het 
ringrijden levert een zeer aantrekkelijk 
schouwspel op. Een ringrijder zit met 
een lans in de hand op een paard 
zonder zadel. De lans moet hij halver-
wege de ringbaan in de ring steken, 
die in een ijzeren bus aan een touw 
tussen twee palen hangt. De ring 
heeft een doorsnee van 38 mm, maar 
kan bij kampen verkleind worden tot 
minimaal 10 mm. De gestoken ring 
moet aan het eind van de baan met 
de lans achterover afgegeven worden 
aan de ringloper. De ringbaan heeft 
een lengte van 36 meter en een 

breedte van 1 meter. Schrijvers 
houden op een groot schoolbord de 
stand bij. Een gestoken ring wordt 
weergegeven met een verticaal en 
een gemiste ring met een horizontaal 
streepje. Als een aantal rijders aan 
het einde van de dag eenzelfde 
aantal ringen heeft gestoken wordt er 
gekampt om te bepalen wie de 
dagwinnaar is. Op veel plaatsen zijn 
‘s zomers wedstrijden te zien. De 
allergrootste wedstrijden zijn in 
Middelburg en in Vlissingen. 

Voor informatie www.ringrijden.nl

Vlaggetjesdag 
Scheveningen 
De viering van de komst van de 
Hollandse Nieuwe – Vlaggetjesdag 
– vindt dit jaar plaats op 9 juni. Er 
zijn veel activiteiten, variërend van 
demonstraties van Scheveningse 
ambachten tot aan een snorrencom-
petitie. In de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw was het heel 
gebruikelijk dat stadhouder Willem V 
in Scheveningen aanwezig was bij de 
afvaart van de schepen voor de 
haringvangst. Na terugkomst van de 
haringvloot gingen twee schuiten eer 
betonen aan de stadhouder en de 
eerste haring werd aan hem over-
handigd. In Scheveningen werd kort 
na 1900 een binnenhaven aange-
legd. Vanuit die haven vertrekken 
nog steeds de boten naar de 
haringgronden. Pas in 1951 besloot 
de Redersvereniging Scheveningen 

dat de feestelijkheden rond de 
uitvaart van de haringvloot een 
permanent karakter moesten krijgen. 
Op de zaterdag voor Pinksteren 
worden de schepen gepavoiseerd 
(met kleine vlaggetjes uitgedost). Op 
tweede pinksterdag is er voldoende 
gelegenheid om de schepen in de 
haven te bekijken. De volgende dag 
varen ze uit naar de haringgronden 
in de buurt van Schotland. Het eerste 
schip dat terugkomt om de nieuwe 
haring aan wal te brengen is de 
winnaar van de haringrace. Het 
eerste vaatje wordt geveild voor een 
goed doel.

Voor informatie:  
www.vlaggetjesdag.com

Mauritstoernooi
Het Mauritstoernooi is in 2009 – het 
Jaar van de Tradities – voor het eerst 
georganiseerd door Krulbolclub 
Molenzicht uit IJzendijke. In 2012 
wordt het festijn gehouden op 27, 28 
en 29 juli. Naast krulbolwedstrijden 
zijn er wedstrijden in boogschieten en 
gaaibollen. Krulbollen behoort tot het 
Nederlands en Vlaams immaterieel 
erfgoed. Het is vooral een Vlaamse 
volkssport die ook in Zeeuws-Vlaan-
deren wordt beoefend. De bij de 
sport gebruikte bol is gemaakt van 
fenolhars met katoenvezel en heeft 
een doorsnede van 180 – 225 
millimeter en een dikte van tussen de 
82 millimeter en 86 millimeter Bij het 
bollen wordt de bol van één zijde van 
het speelveld zo dicht mogelijk naar 
de tegenover-geposteerde staak 
gerold. Een andere techniek is het 
schieten. Het schieten wordt onder 
meer gebruikt om bollen van de 
tegenpartij verder van de staak weg 
te stoten.

www.www.bolclubmolenzicht.nl
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stellen van een inventaris staat slechts in dienst 
van het hogere doel van levend houden. In 
opzet, aanpak en uitwerking van de inventaris 
dien je daar rekening mee te houden. Het 
heeft, zoals we hieronder zullen zien, een 
vertaling gekregen in de opzet van de Vlaamse 
inventaris.

Rieks Smeets voegde daar nog een vierde 
element aan toe, namelijk dat inventarissen 
altijd in samenwerking met de gemeenschap
pen moeten worden opgesteld. Zij zijn immers 
verantwoordelijk voor het levend houden van 
het eigen erfgoed. Ook hier geldt dat het niet 
deskundigen zijn of overheden die safeguar
den, het zijn de gemeenschappen die het 
moeten doen. Ook kan het niet zo zijn dat van 
bovenaf wordt bepaald, bijvoorbeeld door de 
nationale regering, wie zich een gemeenschap 
mag noemen en wie niet. Ook dit moeten 
gemeenschappen zelf bepalen. In het uiterste 
geval gebeurt dat met vinger opsteken: wie 
voelt zich betrokken bij de betreffende 
gemeenschap? 

Inventariseren wereldwijd
Over wat en hoe nu precies wordt geïnventari
seerd bestaan wereldwijd grote verschillen. Wat 
zijn bijvoorbeeld gemeenschappen? Vallen 
daar ook nieuwe etnische groepen onder, die 
vanuit een ander land hiernaar toe zijn 
gekomen? In hun lezing over Schotland, 
benadrukten de McCleery’s dat zij gekozen 
hebben voor een inventarisatie van immateri
eel erfgoed in Schotland, dat wil zeggen 
inclusief het erfgoed van groepen die betrekke
lijk recent Schotland zijn binnengekomen. 
Volgens hen sloot dit aan bij de visie van de 
Schotse regering ‘om alle mensen van Schot
land te dienen, ongeacht iemands ras, gods
dienst, cultuur, etnische achtergrond of 
anderszins’. Of, zoals de McCleery’s het zelf 
formuleerden: ‘Met onze interactieve website 
verzamelen we informatie over immaterieel 
erfgoed in Schotland, dat wil zeggen dat we 
niet discrimineren naar herkomst of oor
sprong.’ 

Sommige landen inventariseren alleen oude 
dingen, met een lange traditie. Andere geven 
ook ruimte aan moderne zaken, waarbij 
Smeets verwees naar het onderwerp graffiti dat 
tijdens de vrijdagexcursie centraal stond. Bij 
nieuwe dingen stelt Smeets zich de vraag: hoe 
gaat het doorgeven van generatie op generatie 
in zijn werk? Waarbij hij zich kan voorstellen 
dat bij een onderwerp als graffiti de generaties 

elkaar wat sneller afwisselen, van iets oudere 
jongeren die al enige tijd actief de graffiti 
beoefenen naar iets jongere jongeren die nog 
ingewijd moeten worden in de scene en in de 
vaardigheden die bij graffiti komen kijken. Het 
is in ieder geval duidelijk dat je graffiti niet 
kunt leren door middel van een korte cursus 
op internet. Er komt meer bij kijken voor je het 
ambacht van de graffiti in je vingers hebt. 

Smalle of brede inventaris
Naast de ‘wat’ vragen zijn ook de ‘hoe’ vragen 
van belang. Hoe uitgebreid maak je bijvoor
beeld je inventaris? Smeets noemde de 
voorbeelden van Brazilië en Luxemburg. De 
Braziliaanse lijst van het immaterieel erfgoed 
bevat vele duizenden elementen. De lijst van 
Luxemburg is heel beperkt, en dat hangt zeker 
niet alleen samen met de omvang van het land. 
Ook in Japan is er een korte lijst met daarin 
wel, eigenlijk niet aanbevelenswaardig, heel 
veel hiërarchie. Smeets zei het niet, maar 
misschien zit Japan nog een beetje gevangen 
in oude masterpiece benadering, die vooral 
unieke en bijzondere voorbeelden van erfgoed 
wilde presenteren. Toch is, door UNESCO, de 
oude masterpiece benadering allang vervangen 
door een representatieve lijst van het immateri
eel erfgoed, die zeker ook in theorie meer 
ruimte biedt voor de diversiteit van immate
rieel erfgoed in zijn volle bandbreedte.

Interactief
In Schotland is, zoals gezegd, gekozen voor 
een interactieve benadering bij het opstellen 
van de inventaris, waarin een interactieve 
website en het gebruik van nieuwe sociale 
media een belangrijk onderdeel vormen. De 
bedoeling van de website was dat deze bij zou 
dragen aan bewustwording van het belang van 
immaterieel erfgoed in Schotland en dat daarin 
ook ruimte was voor de inbreng van de 
gemeenschappen zelf. Verder moest er 
aandacht zijn voor het aspect safeguarding, de 
belangrijkste doelstelling immers van de 
conventie, waarbij de gemeenschappen direct 
betrokken werden bij de opstelling van het 
safeguardingsplan, waarvoor zij immers zelf 
de belangrijkste verantwoordelijkheid dragen. 
Een derde voorwaarde was dat de inventaris 
vertaald werd in een interactieve inventaris die 
online zou kunnen worden geraadpleegd en 
waaraan de gemeenschappen zelf zouden 
kunnen bijdragen. Deze online inventaris zou 
al het immaterieel erfgoed in Schotland in al 
zijn rijkdom en culturele diversiteit op een 
publiekstoegankelijke manier in kaart moeten 

Middel om immaterieel erfgoed levensvatbaar te houden

‘Om de identificatie met het oog op de bescher-

ming te verzekeren, stelt elke lidstaat een of meer 

inventarissen op van het 

immaterieel cultureel 

erfgoed dat aanwezig is 

op zijn grondgebied, op 

een manier die afgestemd 

is op zijn eigen situatie. 

Die inventarissen zullen regel-

matig worden bijgewerkt.’

Inventaris  
Immaterieel  
Erfgoed

TeksT Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

UNESCO conventie artikel 12
Het opstellen van één of meerdere inventaris
sen is één van de centrale verplichtingen van 
de UNESCO conventie. Logisch dus, dat er 
tijdens de internationale conferentie in Deurne 
een afzonderlijk themablok aan was gewijd, 
met een viertal lezingen vanuit verschillend 
perspectief. Aan het woord kwamen onder
meer de voormalig chef van het UNESCO bureau 
in Parijs Rieks Smeets en Alison en Alistair 
McCleery, die in Schotland een interactieve 
website voor immaterieel erfgoed hebben 
opgezet. Ook de Nederlandse regering hecht 
veel waarde aan een publieksgerichte inventa
ris, liefst in de vorm van een gebruiksvriende
lijke website, die ook kan bijdragen aan het 
zichtbaar maken van immaterieel erfgoed voor 
een breed publiek. Dries Van Den Broucke 
belichtte de situatie in Vlaanderen, Adriaan 
Buiks, van de provincie Overijssel, vertelde 
over het initiatief van zijn provincie om 
speciaal voor Overijssel het immaterieel 
erfgoed in kaart te brengen.

Geen doel, slechts een middel
De representatieve lijst van het immaterieel 
erfgoed is internationaal één van de bekendste 
onderdelen van de UNESCO conventie. UNESCO 
heeft er veel publiciteit mee gegenereerd. In de 
media wordt er veel aandacht aan besteed, als 
er weer eens een nieuw element aan deze 
internationale lijst wordt toegevoegd. Dit 
gebeurt één maal per jaar, tijdens de najaars
vergadering van het internationale comité van 
UNESCO. Vaak gaat het om vormen van immate
rieel erfgoed waarmee landen zich graag willen 
presenteren op het internationale forum. 
Bekende voorbeelden van de laatste jaren zijn 
bijvoorbeeld de Franse eetcultuur en de 
flamenco in Spanje. Het zijn ook voorbeelden 
waar beide landen toeristisch mee kunnen 
scoren.

In thema was het met name Dries Van den 
Broucke die, geheel in lijn met het UNESCO 
beleid zelf, benadrukte dat het doel van het 
maken van een inventaris niet het maken is 
van een lijstje van belangrijk immaterieel 
erfgoed, hoe interessant ook. De lijsten zijn 
volgens hem geen doel, maar slechts een 
middel. Daarbij haalde hij de centrale doelstel
lingen van de UNESCO conventie aan: het 
borgen of koesteren van immaterieel erfgoed, 
het bevorderen van respect voor het immateri
eel erfgoed en het zorgen voor een groter 
bewustzijn voor het belang van immaterieel 
erfgoed. Dat is waar het om gaat, het samen
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brengen. In het opzetten van de inventaris 
werkte Napier University nauw samen met de 
musea van Museums Galeries Scotland (MGS). 
MGS fungeerde als opdrachtgever en financier 
van het project.

Breed gedefinieerd
Om het interactieve aspect van uitwisseling 
centraal te stellen, werd uitgegaan van een 
invulling van de website die vergelijkbaar is 
met Wikipedia, waaraan immers ook iedereen 
kan bijdragen over welk onderwerp dan ook. 
Immaterieel erfgoed werd breed gedefinieerd, 
net als ook in de UNESCO conventie zelf. 
Schotland gaf daarbij een zo divers mogelijke 
invulling van dat erfgoed. ‘Integratie is de 
sleutel’: dat wil zeggen dat alle etnische 
groepen zich moesten kunnen herkennen in 
de website. Over het levensvatbaar houden van 
de tradities zeiden de McCleery’s dat er 
natuurlijk discussie is over de legitieme vraag 
of immaterieel erfgoed wel beschermd kan 
worden. In Schotland hebben ze het opgevat 
als een handreiking naar de gemeenschappen: 
‘Het proces van borging verplicht mensen niet 
tot het voortzetten van een specifieke traditie, 
maar biedt slechts een helpende hand aan 
gemeenschappen, die vervolgens zelf kunnen 
kiezen of zij die hand willen grijpen of niet.’ 

Wat betreft de betrokkenheid van de gemeen
schappen bij het opstellen van de inventaris, 
vertelden de McCleery’s dat zij gekozen 
hebben voor een actieve benadering van lokale 
organisaties en individuen die het best geschikt 
leken om te kunnen helpen bij het verzamelen. 
De gegevens konden gemakkelijk worden 
ingebracht vanaf verschillende locaties. De 
ingebrachte gegevens werden vervolgens 
‘getagd’, er werd met andere woorden een 
trefwoord aan toegekend, zodat je bijvoorbeeld 
eenvoudig vergelijkbare tradities kunt vinden 
of categoriseren en het bijvoorbeeld ook 
mogelijk is om op plaats of regio te zoeken. De 
invoer voor het Up Helly Aa vuurfestival op de 
Shetlandeilanden werd bijvoorbeeld getagd 
met ‘Shetlandeilanden’, ‘festival’, met bijbeho
rende subcategorieën als ‘Lerwick’ (de hoofd
stad van het eiland waar het festival gehouden 
wordt) en ‘vuurfestival’. Het maakt de website 
eenvoudig doorzoekbaar.

De kosten van de website waren niet bijzonder 
hoog, die zaten vooral in de eerste opzet van de 
database. Wiki is een relatief goedkope manier 
waarbij de mensen zelf op eenvoudige wijze 
hun gegevens kunnen invoeren, door middel 
van sjablonen. Via sociale media als facebook, 
twitter en andere methoden werd bekendheid 
gegeven aan het initiatief. Ook werden 
promotiepakketten, folders en affiches 
verspreid. De pakketten bevatten ook een 
duidelijke handleiding voor het gebruik van 
de wiki.

Een ander meer praktisch probleem was dat 
vooral jongeren zich aangesproken voelden 
door het project. Jongeren zijn over het 
algemeen veel handiger met het gebruiken van 
de nieuwe sociale media. Het had echter als 
vervelend gevolg dat een oudere generatie, die 
toch veel weet heeft van tradities, veel minder 
goed bereikt werd. Dit maakt de inventaris 
enigszins eenzijdig. De McCleery’s zien het als 
een uitdaging om deze oudere generaties meer 
te betrekken bij de inventaris. Overigens zal 
naar hun mening in de toekomst het probleem 
steeds kleiner worden, omdat de nieuwe 
sociale media steeds meer ingeburgerd zullen 

Intellectueel eigendom
Natuurlijk stuitte men tijdens het project ook 
op enkele problemen. Een principieel inhoude
lijk probleem was de kwestie van de authentici
teit en van het intellectueel eigendom. In 
hoeverre wordt van een inheems gebruik iets 
anders gemaakt als het op zo’n inventaris 
komt? Gaan bijvoorbeeld commerciële partijen 
er mee aan de haal? De McCleery’s noemden 
als voorbeeld de oudejaarsviering in Eding
burgh (‘Edinburgh’s Hogmanay’), dat zich 
inmiddels heeft ontwikkeld tot een commerci
eel gestuurd festival dat de oude lokale tradities 
heeft overschaduwd.

maatregelen en maatregelen voor het doorge
ven van immaterieel erfgoed. In de databank 
kunnen de gemeenschappen zelf hun immate
rieel erfgoed registreren en koppelen aan hun 
plannen voor safeguarding. Ook goede 
voorbeeldprojecten worden via de databank 
ontsloten. Dit nieuwe traject staat in Vlaande
ren nog slechts aan het begin, maar de 
ambities zijn groot. In Vlaanderen hoopt men 
dat de inventaris zich ook internationaal kan 
ontwikkelen tot een voorbeeld voor andere 
landen.

In Nederland zelf moet de inventarisatie nog 
beginnen. Toch zijn er lokaal en regionaal al 
enkele plannen voor het ontwikkelen van een 
pilot. Cultuurambtenaar Adriaan Buiks 
vertelde over de plannen in zijn provincie 
Overijssel. De uitvoering van het provinciale 
onderzoek wil men in handen leggen van een 
professionele, onafhankelijke organisatie: de 
IJsselacademie. Daarbij zoekt men nog naar 
een evenwicht van hoe de inbreng van onderaf 
het best tot zijn recht kan komen: UNESCO 
streeft immers naar een centrale rol van de 
gemeenschappen zelf. 

uitvoering van het erfgoedbeleid van de 
Vlaamse regering) stond als gezegd de 
bruikbaarheid van de inventaris voor de 
gemeenschappen zelf centraal in het levend 
houden van hun erfgoed. De concrete taak van 
het faciliteren van de erfgoedgemeenschappen 
geeft Vlaanderen invulling via het tot stand 
brengen van een netwerk van erfgoedactoren 
en via het ontwikkelen van een databank voor 
immaterieel erfgoed. Vlaanderen geeft 
financiële ondersteuning aan organisaties als 
Tapis Plein en Volkskunde Vlaanderen, waarin 
kennis en expertise worden uitgewisseld. In 
feite wil Vlaanderen zorgen voor een netwerk 
op elk van de domeinen. Volkskunde Vlaande
ren richt zich bijvoorbeeld vooral op stoeten, 
feesten en rituelen.

Het is de bedoeling dat deze expertise ook 
ontsloten wordt door middel van de databank. 
Daarin wordt niet alleen het immaterieel 
erfgoed in Vlaanderen zichtbaar, maar is ook 
aandacht voor goede praktijkvoorbeelden van 
safeguarden, experts en expertisekernen. 
Verder is het de bedoeling dat concrete 
voorbeelden worden gegeven van borgings

raken, ook bij ouderen. Het laat echter wel zien 
dat een al te groot accent op de techniek (de 
nieuwe sociale media) het eigenlijke probleem 
(het bereiken van zoveel mogelijk gemeen
schappen) enigszins uit het oog wordt verlo
ren. Verschillende soorten communicatiestra
tegieën zijn nodig en je moet je niet alleen 
blindstaren op twitter.

Een bruikbare databank 
voor gemeenschappen 
In de lezing van Dries Van Den Broucke 
(verbonden aan Kunsten en Erfgoed, dat in 
Vlaanderen verantwoordelijk is voor de 

Samhuinn: 

Keltisch 

Nieuwjaarsfeest

Queensferry: The Burryman, een Schotse traditie

De website moet bijdragen aan de  

bewustwording van het belang van  

immaterieel erfgoed.
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Dit zijn wij

Tradities vormen de culturele 
bagage die mensen van huis uit 
meekrijgen. Het is de cultuur die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. Via een groot-
scheeps onderzoek zijn de 
honderd belangrijkste Neder-
landse tradities bekend geworden. 
In Dit zijn wij worden de historische 
achtergronden en hedendaagse 
betekenissen beschreven van deze 
tradities. Een goed leesbaar boek 
met veel prachtige foto’s.

Ineke Strouken, Dit zijn wij, de 
honderd belangrijkste tradities in 
Nederland (Pharos / Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 
2009) Prijs € 22,50

Almanak

Sinds de Nederlandse regering 
heeft aangegeven de UNESCO 
conventie over het immaterieel 
erfgoed te willen ratificeren, is er 
veel discussie over het nieuwe 
beleid. In de Tweede Kamer was er 
verwarring over de gehanteerde 
termen. Want wat is volkscultuur? 
En, als je deze definieert als de 
cultuur van het dagelijks leven, is 
het dan wel nodig dat de overheid 
er beleid op ontwikkelt? De nieuwe 
publicatie Immaterieel erfgoed en 
volkscultuur. Almanak bij een 
actueel debat zet de gehanteerde 
begrippen op een rij en plaatst ze 
in een context. Niet alleen wordt 
ingegaan op de inhoud van het 
debat, maar ook op de vraag 
waarom dit debat soms gevoelig 
ligt. In het hoofdstuk over de 
verschillende mogelijke doelstellin-
gen van beleid, staan begrippen 
centraal als cultuurparticipatie, 
sociale cohesie en integratie en 
culturele diversiteit.

Hester Dibbits, Sophie Elpers, 
Peter-Jan Margry, Albert van der 
Zeijden, Immaterieel erfgoed en 
volkscultuur. Almanak bij een 
actueel debat (University Press, 
Amsterdam 2011) Prijs € 14,50

Nederlanders  

vieren feest

In Nederlanders vieren feest 
komen alle belangrijke Neder-
landse feestdagen aan bod. Niet 
alleen Sinterklaas, Kerstmis, 
Koninginnedag, Carnaval en 
Nieuwjaar, maar ook levensloop-
feesten als geboorte, huwelijk en 
dood. De auteurs bespreken op 
aansprekende manier de ont-
staansgeschiedenis, de achter-
gronden en de betekenis van de 
feesten. Een schitterend boek met 
252 pagina’s wetenswaardige 
informatie en rijk geïllustreerd met 
aansprekende foto’s. 
 
Johan de Bruijn, Cor van der 
Heijden, Stijn Reijnders en Ineke 
Strouken red., Nederlanders vieren 
feest (Uitgeverij Waanders, Zwolle 
2010) Prijs € 29,95

Typisch  

Nederland

Wat is nu typisch Nederland? Die 
vraag heeft in de loop van de 
geschiedenis al velen bezig 
gehouden. Nog niet zo lang 
geleden werd gedacht dat alleen 
bij vissers en boeren echte 
‘Nederlandse kenmerken’ te 
vinden waren. Maar de tijd heeft 
zelfs op het platteland en langs de 
kust niet stil gestaan. Wat wij 
typisch Nederland vinden, 
verandert voortdurend. Gezellig-
heid en uitbundigheid zijn even 
Nederlands als privacy en ‘doe 
maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’. Prachtig boek met 352 
pagina’s en rijk geïllustreerd. 

Johan de Bruijn, Cor van der 
Heijden, Stijn Reijnders en Ineke 
Strouken red., Typisch Nederland 
(Uitgeverij Waanders, Zwolle 
2010) Prijs € 39,95 

uit onze webwinkel: www.volkscultuur.nl

Zilveren vloot

Een tentoonstelling maken, een 
evenement organiseren of een 
boek uitgeven. Het kost allemaal 
geld dat er te weinig of helemaal 
niet is. De normale exploitatie 
levert al hoofdbrekens genoeg op, 
laat staan nieuwe activiteiten. Er is 
genoeg geld in Nederland. De 
vraag is echter hoe je geldbronnen 
kunt vinden en aanboren. Bij het 
organiseren van culturele activitei-
ten komt veel kijken. Het is 
daarom altijd raadzaam om een 
gedegen projectplan en een plan 
van aanpak voor de fondsenwer-
ving op te stellen. Dat beperkt de 
kans op onverwachte tekorten. Het 
is ook goed om het potentieel van 
de eigen organisatie in kaart te 
brengen. Vaak hebben vrijwilligers 
bepaalde know-how die goed aan 
te wenden is. Het kan verfrissend 
zijn om bij het zoeken naar 
middelen het blikveld te verruimen. 

Jan Klumper en Marjolein Lamme, 
Heb je wel gehoord van de zilveren 
vloot? (Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur, Utrecht 2008) 
Prijs € 17,50 

Goed besturen

Praktisch van opzet is de handlei-
ding Beleid en praktijk. In de 
UNESCO conventie van het 
immaterieel erfgoed krijgen de 
plaatselijke gemeenschappen en 
organisaties een centrale rol 
toebedeeld in het beheer van het 
eigen erfgoed. Met het boek willen 
we vrijwilligersorganisaties scholen 
in deze belangrijke taak en ze de 
stap laten maken naar erfgoedzor-
ger. Daarvoor is het belangrijk dat 
ze ook hun bestuur op orde 
hebben. Het besturen van een 
vrijwilligersorganisatie moet 
tegenwoordig voldoen aan de 
vereisten van ‘good governance’. 
Deze handleiding wil hen daarvoor 
handreikingen bieden. In verschil-
lende provincies zijn al cursussen 
opgezet, waarin deze handleiding 
als cursusmateriaal gebruikt wordt.

Herman Meddens, Beleid en 
Praktijk, Handleiding voor histori-
sche verenigingen (Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 
2011) Prijs € 17,50 

Carnaval

Het carnaval vieren in Noord-
Brabant kent een hele grote 
verscheidenheid. Iedere stad en elk 
dorp geeft er zijn eigen invulling 
aan. Maar één ding is overal 
hetzelfde: het gaat om verbroede-
ring, rangen en standen gelden 
niet en Prins Carnaval is drie 
dagen de baas. In dit boek wordt 
de geschiedenis van het carnaval 
in Brabant belicht. Al in de 
Middeleeuwen was vastenavond 
een populair feest waar iedereen 
aan meedeed. Het historisch 
overzicht wordt afgewisseld met 
verhalen over regionale tradities 
en anekdotes.

Rob van der Laar, Carnaval! Van 
Agge mar Leut et, Hatsikidee, 
Salaai en Alaaf tot Houdoe (Pharos 
/ Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed, Utrecht 2011) € 14,90

Driekoningen-

zingen

Op 6 januari trekken kinderen in 
het zuiden van Nederland en in 
Vlaanderen langs de deuren. Ze 
zijn prachtig verkleed als de Drie 
Koningen - Caspar, Balthasar en 
Melchior - en ze zingen bedellied-
jes om daarmee geld op te halen 
voor een goed doel of snoep. Het 
voortbestaan van het Driekonin-
genzingen loopt gevaar. Een 
actieve werkgroep onderneemt 
pogingen om de traditie te 
behouden. De kinderen zelf 
leveren de belangrijkste bijdrage, 
door de vaak eeuwenoude liedjes 
van een eigentijdse tekst te 
voorzien.  

Paul Spapens, Driekoningenzingen, 
Van legende tot levende traditie 
(Pharos / Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed, Utrecht 2011) 
Te bestellen door € 14,90, plus 
€ 2,50, verzendkosten over te 
maken op rekening nummer 
810806 ten name van het 
Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur in Utrecht onder 
vermelding van Driekoningzingen.

De boeken zijn te bestellen in de webwinkel van www.volkscultuur.nl of door het bedrag plus € 2,50 verzendkosten per bestelling over te maken 

op rekening nummer 810806 ten name van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht onder vermelding van de titel(s).

Beleid en 
praktijk

Herman Meddens

Handleiding voor 
historische 
verenigingen
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onderdeel is van de Library of congress en als 
documentatieinstelling te vergelijken is met 
het Meertens Instituut in Nederland.

Als het over immaterieel erfgoedbeleid gaat, 
dan is het Smithsonian Center for Folklife de 
aangewezen instelling. James Counts Early 
vertelde hoe hij al vroeg betrokken was bij de 
internationale gedachtevorming rondom 
immaterieel erfgoed, die uiteindelijk zou 
uitmonden in de UNESCO conventie. In het 
praktische beleid van zijn eigen Center for 
Folklife staan de gemeenschappen zelf 
centraal. Het Smithsonian kiest voor een 
‘horizontale democratische benadering’. Ook 
ontwikkelt het Smithsonian educatieve 
projecten gericht op bewustwording van 
jongeren, maakt reizende tentoonstellingen en 
geeft een tijdschrift uit (Smithsonian Folkways 
Magazine). Een grote nationale activiteit is – 
sinds 1967 – de jaarlijkse organisatie van het 
American Folklife Festival op de National Mall 
in Washington – vlak voor het Witte Huis, waar 
gemeenschappen van diverse etnische komaf 
zich kunnen presenteren met hun volkskunst, 
eetcultuur, kleding, ambachten en tradities. 
Early noemt zelf als grote verdienste van het 
festival dat het de verschillende etnische 
bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten op 
een respectvolle manier met elkaar in contact 
brengt. 

Daarnaast brengt het Smithsonian handleidin
gen uit zoals de Masters of the building arts 
activity, dat speciaal gericht is op het doorgeven 
van vakmanschap van ambachten, en de oral 
history gids, die meer gericht is op het doen 
van onderzoek naar het verleden. Ook is het 
Smithsonian altijd heel actief geweest met het 
opnemen van traditionele muziek en het 
uitgeven van cd’s en platen. Je zou dit onder de 
documenterende functie van het Smithsonian 
kunnen vatten.

Het doorgeven van volkskunst
Bary Bergey’s National Endowment of the Arts, 
waar hij programmadirecteur Folk and 
Traditional Arts is, subsidieert projecten op het 
terrein van de volkskunst. Zijn fonds subsidi
eert onder meer festivals voor muziek, dans, 
ambachten, verhalen vertellen en streekgerech
ten. Ook subsidieert het tentoonstellingen van 
volkskunstenaars. Door middel van veldwerk 
houdt men steeds de vinger aan de pols voor 
nieuwe artistieke vormen, bijvoorbeeld van 
nieuwe migrantengemeenschappen. Zo heeft 
men onder meer de danstradities van Bolivi
aanse immigranten in kaart gebracht en de 
lokale traditie van het maken van palmhoeden 
in Hawaii. Speciaal gericht op de overdracht 

Dominique Blaha vertelde over het immate
rieel erfgoedbeleid in haar provincie Zeeland. 
Jeanine Dekker vertegenwoordigde een 
erfgoedinstelling op provinciaal niveau. De 
laatste spreker was Janique Huijbregts, die 
verbonden is aan de ANWB en vooral de 
toegevoegde waarde van immaterieel erfgoed 
voor het toerisme belichtte.

Geen nationaal cultuurbeleid
De Verenigde Staten is waarschijnlijk één van 
weinige landen zonder cultuurbeleid op 
nationaal niveau, mogelijk alleen vergelijkbaar 
met België waar het cultuurbeleid ook al 
decentraal geregeld is. Wat in België door 
Vlaanderen en Wallonië wordt gedaan, is in de 

Verenigde Staten een taak van de afzonderlijke 
staten. Toch zijn er in de Verenigde Staten drie 
instellingen actief op het terrein van de 
volkscultuur en het immaterieel erfgoed: het 
Smithsonian Center for Folklife, een private 
instelling die onderdeel is van het grootste 
museumcomplex ter wereld, de National 
Endowment for the arts, dat onder meer 
subsidies geeft voor ‘folk and traditional arts’, 
en de American Folklife Center, dat een 

Op het congres in Deurne stonden enkele 
organisaties centraal die activiteiten ontwikke
len op het terrein van het immaterieel erfgoed. 
James Counts Early sprak, ingebed in veel 
breder filosofisch betoog, over de activiteiten 
van zijn Smithsonian Center for Folklife and 
Cultural Heritage in Washington, de Verenigde 
Staten. Kristiina Porila ging in op concrete 
projecten van het Estonian Folk Culture Centre 
in Estland. Meer gericht op het projectniveau 
waren de presentaties van Liesbet De Pauw, die 
in een aanstekelijke presentatie inging op een 
project rondom reuzen waarmee ze wilde 
illustreren hoe Volkskunde Vlaanderen te werk 
gaat bij het activeren van gemeenschappen. 
Jorijn Neyrinck, eveneens uit Vlaanderen en 

verbonden aan Tapis Plein, behandelde een 
breed scala aan projecten die vooral gericht 
waren op jongeren. Barry Bergey, de tweede 
spreker uit de Verenigde Staten, ging aan de 
hand van zijn eigen fonds, de National 
Endowment of the Arts, in op de vraag hoe 
fondsen gericht geld kunnen inzetten ter 
versterking van het immaterieel erfgoed. In 
beide sessies was er tenslotte ook een drietal 
Nederlandse sprekers. Provincieambtenaar 

Immaterieel erfgoed  
gemeenschappen

In de UNESCO conventie wordt veel gesproken over de actieve rol van 

gemeenschappen. Ter ondersteuning van een beleid gericht op de bescher-

ming van het immaterieel erfgoed doet UNESCO de aanbeveling dat staten 

competente instellingen aanwijzen. Instellingen die de gemeenschappen 

kunnen helpen en faciliteren, bijvoorbeeld door methodieken te ontwikkelen, 

cursussen te geven of andere vormen van deskundigheidsbevordering van de 

gemeenschappen op te zetten. Ook hebben dergelijke instellingen een taak in 

het ontwikkelen van projecten, gericht op bewustwording van het brede 

publiek. In Nederland is inmiddels het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 

en Immaterieel Erfgoed (VIE) aangewezen om samen met het Nederlands 

Openluchtmuseum een topinstituut voor het immaterieel erfgoed op te zetten. 

Het VIE krijgt ook een belangrijke taak bij het opzetten van de Nederlandse 

inventaris. Hoe hebben ze het in het buitenland aangepakt? Wat voor soort 

instellingen zijn actief en wat doen ze precies? En, meer op projectniveau, wat 

zijn interessante projecten om bijvoorbeeld jongeren bij immaterieel erfgoed 

te betrekken?

Naar een actieve 
rol voor de dragers

TeksT Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel erfgoed

Boven: American Folklife Festival

Links: Reuzen zijn een bekend verschijnsel in België.
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gebracht rondom een bepaald thema. Gelaagd
heid op verschillende niveaus, gemengde 
doelgroepen en verschillende domeinen die de 
samenleving bestrijken (waarbij handwerk 
bijvoorbeeld verbonden wordt met design) 
behoren tot de belangrijkste uitgangspunten 
van het werk van Tapis Plein.

Rond de rokken van de reus
Waar Jorijn Neyrinck vooral een overzicht gaf 
in de breedte, van de vele verschillende soorten 

gericht zijn (waarin bijvoorbeeld op de 
basisbegrippen wordt ingegaan) en wat meer 
op safeguarding. De cursus wordt gegeven 
voor kleine groepen, waardoor de cursisten zelf 
ook een grote inbreng kunnen hebben. Als 
voorbeeld noemde ze een vrouw die een 
voordracht wilde opstellen voor de traditie van 
het maken van berkensap. Om het gebruik in 
kaart te brengen ging ze rondvragen bij 
families die het gebruik nog steeds praktiseer
den. Vervolgens legde ze ook contact met de 
scholen, waardoor ze ook een nieuwe generatie 
wist te interesseren voor de traditie. De 
doelstelling is ruim, maar de aanpak in Estland 
is kleinschalig. De projecten zijn bedoeld ter 
ondersteuning van de plaatselijke gemeen
schappen en hebben als doel het levensvatbaar 
houden van immaterieel erfgoed, soms zelfs 
het revitaliseren van verdwenen gebruiken. 
Tevens wordt gestreefd naar de vergroting van 
de participatie, met name onder jongeren.

Speciaal gericht op jongeren waren ook de 
projecten die Jorijn Neyrinck van Tapis Plein in 
Vlaanderen presenteerde. Zo ontwikkelde 
Tapis Plein ooit een reizende tentoonstelling in 
de vorm een reusachtig ganzenbordspel, 

hedendaags vormgegeven en met een sterke 
visuele en verbeeldende inslag en die in de 
opzet aansloot bij de actuele leefwereld van 
Vlaamse jongeren (en dus inging op feestge
woontes, mode en internet). De tentoonstelling 
werd vergezeld van een educatief boekje en een 
begeleidende workshop. Een andere filosofie 
die Tapis Plein hanteert is die van het interge
nerationeel werken. Met intergenerationeel 
werken wordt bedoeld dat mensen van 
verschillende generaties bijeen worden 

van kennis en vaardigheden zijn de inviduele 
trainings en onderwijsprogramma’s die de 
National Endowment subsidieert. Er zijn nu 
vijfendertig natiebrede opleidingsprogram
ma’s, vaak gegeven door volkskunstenaars aan 
jongeren die zich in de betreffende kunst 
willen verdiepen en zelf ook volkskunstenaar 
willen worden. Het gaat niet alleen om kunst, 
maar ook om ambachten, Bergey noemt als 
voorbeeld een project van de ‘Main Indian 
Basketmakers’, dat al zo’n vijftien jaar loopt. 
Toen het project begon waren er nog maar een 
tiental mandemakers over, het ambacht 
dreigde dus uit te sterven. Inmiddels zijn er 
weer meer dan tweehonderd, met een gemid
delde leeftijd van rond de veertig. Dit pro
gramma is dus zeker effectief geweest.

Het succes van de programma’s van de Natio
nal Endowment for the Arts hangt volgens 
Bergey mede af van het netwerk van specialis
ten dat inmiddels is opgebouwd – met heel 
veel wortels in de gemeenschappen zelf. Altijd 
in contact met de erfgoeddragers zelf, maar 
ook altijd strevend naar een breder publieks
bereik, dat is het geheim van de projecten die 
de National Endowment subsi dieert.

Trainingsprogramma’s
In vergelijking tot de Verenigde Staten is 
Estland een klein land. Qua oppervlakte is het 
iets groter dan Nederland, maar het heeft 
slechts 1,3 miljoen inwoners, waarvan een 
behoorlijk aantal etnische Russen. Sinds 2006 
is Estland verdragspartner van het immaterieel 
erfgoedverdrag. Als een staat die zijn vrijheid 
moest bevechten ten opzichte van de Russische 
overheersing heeft Estland volgens Kristiina 
Porila een gevoel van eigenwaarde, ‘de behoefte 
aan nationale identiteit zal bij ons wel wat 
sterker zijn dan hier in WestEuropa’. Enkele 
voorbeelden van immaterieel erfgoed uit 
Estland staan al op de internationale lijst van 
UNESCO, zoals bijvoorbeeld de Baltische dans 
en zangvieringen en de grote festivals die in 
Estland heel populair zijn.

Over de Etse inventaris zei ze dat haar centrum 
lokale gemeenschappen aanmoedigt om 
voordrachten te doen voor de online inventaris 
van het immaterieel erfgoed. ‘We bieden hulp 
en we moedigen ze aan’. Bewustwording staat 
daarbij voor het centrum voorop. De trainingen 
die het centrum organiseert zijn vooral bedoeld 
om te stimuleren, te informeren en te helpen 
bij het safeguarden. In dat kader heeft het 
centrum bijvoorbeeld de internationale toolkit 
van UNESCO vertaald in het Ests. Met als aanvul
ling een brochure Immaterieel erfgoed in 
Estland, met lokale voorbeelden en achter
grondinformatie. De eerste cursussen die haar 
centrum organiseerde waren vooral gericht op 
het maken van de inventaris. Inmiddels zijn er 
ook cursussen ontwikkeld die wat algemener 

blijven. Depauw zei het niet, maar kan dit 
misschien een rol worden van de nieuwe 
koepelorganisatie? Volkskunde Vlaanderen zal 
niet tot in lengte van dagen dit project kunnen 
blijven begeleiden. Nieuwe projecten, op ander 
terrein, zullen zich immers aandienen. In 
laatste instantie zou dit ook een belangrijke 
doelstelling moeten zijn van deskundigheids
bevorderingsprojecten zoals ook dit reuzenpro
ject: de gemeenschappen zelf vaardigheden 
aanreiken waardoor ze naar verloop van tijd 
het zelf kunnen doen.

Volkskunde Vlaanderen is een voorbeeld van 
een steunpunt op nationaal niveau dat erfgoed
gemeenschappen kan ondersteunen. Vlaande
ren kent op locaal en regionaal niveau ook de 
zogenoemde erfgoedcellen, die op actieve wijze 
de erfgoedgemeenschappen ondersteunen. In 
Nederland zijn ze tot op zeker hoogte vergelijk
baar met de provinciale erfgoedhuizen. In 
Zeeland bijvoorbeeld, vertelden Dominique 
Blaha en Jeanine Dekker, heeft de Provincie 
Zeeland de Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland verzocht om de kennis op het gebied 
van volkscultuur bijeen te brengen. Het SCEZ 
is nu druk bezig met het ontwikkelen van een 
digitaal kenniscentrum volkscultuur voor 
Zeeland. Doel daarvan is het verzamelen, 
borgen en ontsluiten van informatie op het 
gebied van de volkscultuur in Zeeland. Door 
het aanleggen van een digitaal depot van 
tradities, rituelen en andere vormen van 
volkscultuur blijft kennis er over voor de 
toekomst behouden. Verder ziet het SCEZ het 
als een belangrijke taak om de erfgoedgemeen
schappen zelf te faciliteren en te stimuleren. 
Met het oog daarop organiseert het SCEZ op 
zaterdag 21 april een speciale dag van het 
immaterieel erfgoed in Zeeland, waarvoor alle 
Zeeuwse organisaties op dit terrein worden 
uitgenodigd. Op deze dag zal aandacht worden 
besteed aan het UNESCOverdrag, maar ook aan 
de knelpunten die organisaties ervaren bij het 
levend houden van ‘hun’ traditie. Verder is er 
gelegenheid voor verenigingen en particulieren 
om hun activiteiten te presenteren.

Van een heel andere orde is de rol die particu
liere organisaties kunnen spelen, zoals 
bijvoorbeeld de ANWB. Janique Huybregts 
vertelde dat haar organisatie natuurlijk geen 
speciale doelstelling heeft met betrekking tot 
immaterieel erfgoed, maar dat de ANWB 
immaterieel erfgoed wel heel belangrijk vindt 
omdat het de attractiewaarde van erfgoed sterk 
vergroot. Als voorbeeld noemde ze een project 
over landgoederen waarmee je niet veel kunt 
als je niet ook de verhalen en de gewoonten en 
tradities erachter zichtbaar kunt maken. Dat is 
waar toeristen naar op zoek zijn. Huybregts: 
‘Immaterieel erfgoed en toerisme / recreatie 
hebben een sterke relatie. Sterker nog: ze 
kunnen niet zonder elkaar.’ 

Om de reuzenverenigingen actief te betrekken 
bij het identificatie en documentatieproces 
koos Volkskunde Vlaanderen voor een dynami
sche manier van registreren en documenteren: 
via crowdsourcing en via een online documenta
tieplatform. Simpelweg betekent dat dat de 
reuzenverenigingen zelf via een invulformulier 
hun eigen traditie in kaart brachten, inclusief 
verhalen, foto’s en herinneringen. Het zorgde 
voor een actieve participatie van de erfgoedge
meenschappen zelf. Ook was er op de website 
ruimte voor meer verdiepende informatie, 
bijvoorbeeld over de geschiedenis van de 
betreffende reuzentraditie. Een voordeel van 
een dergelijke online manier van registreren is 
dat via facebook ook de link naar de nieuwe 
sociale media kan worden gelegd. De website 
werd uiteindelijk, wegens financiële redenen, 
gepresenteerd als onderdeel van de bestaande 
website van Volkskunde Vlaanderen. Om maar 
zoveel mogelijk reuzen te kunnen bereiken 
werd gekozen voor een benadering via verschil
lende kanalen. Door middel van krantenonder
zoek werd gepoogd het aantal nog bestaande 
reuzen zoveel mogelijk op te sporen, ook 
werden op lokaal niveau de cultuurbeleidscoör
dinatoren van de gemeenten benaderd, omdat 
die goed zicht hebben op wat er leeft in de 
eigen gemeente. Al snel ging het balletje aan 
het rollen en was Volkskunde Vlaanderen op 
het spoor van zo’n vijfhonderd reuzenbeheer
ders in Vlaanderen, die allen schriftelijk 
werden aangeschreven. Het reuzenregister 
vormde een vertrekpunt voor verdere actie. Te 
denken valt aan studiedagen, ronde tafels, een 
reuzenkalender, tentoonstellingen, en derge
lijke. De oprichting van een koepelorganisatie 
stelde de reuzenvereniging in staat om 
gezamenlijk de problemen aan te pakken.

Het reuzenregister is zo een prachtig instru
ment, al constateerde Liesbet Depauw ook dat 
er wel enkele mogelijke valkuilen en vraagte
kens zijn. De lijst is dynamisch, in ieder geval 
in principe. Een knelpunt is dat niet alle 
reuzenbeheerders vertrouwd zijn met de 
nieuwe sociale media. Depauw sprak zelfs van 
een digitale kloof (de McCleery’s uit Schotland  
hadden in hun voordracht er ook op gewezen 
dat er een kloof is tussen oud en jong, waar
door ouderen minder vertegenwoordigd zijn 
op een digitale site). Een ander probleem was 
dat niet alle fiches volledig werden ingevuld en 
dat de informatie die wel gegeven werd ook 
niet altijd betrouwbaar was. Voor de informan
ten stond de beleving centraal. Verder consta
teerde Liesbet Depauw dat uit telefoongesprek
ken bleek dat het invullen voor veel mensen 
misschien te moeilijk was. 

De kwestie is nu om het project ook duurzaam 
te maken. Om van waarde te blijven zullen de 
reuzen om de zoveel tijd opnieuw moeten 
worden aangeschreven, om zo actueel te 

projecten die Tapis Plein heeft georganiseerd, 
koos Liesbet Depauw voor het uitspitten van 
slechts één project, dat Volkskunde Vlaanderen 
heeft opgezet rond het safeguarden van de 
reuzencultuur in Vlaanderen. De aanleiding 
was simpel. In de Vlaamse situatie hebben 
expertsorganisaties als Tapis Plein en Volks
kunde Vlaanderen een actieve rol bij het 
begeleiden van voordrachten voor de Vlaamse 
inventaris en bij het meedenken over safeguar
dingsmaatregelen. Wat was het geval? Volks
kunde Vlaanderen werd benaderd door enkele 
reuzenverenigingen met de vraag hen te 
begeleiden met een dossier voor de Inventaris 
Vlaanderen. Tegelijk waren er enkele andere 
reuzenorganisaties die om hulp vroegen bij het 
oprichten van een koepelorganisatie van de 
reuzen. Volkskunde Vlaanderen besloot er een 
project van te maken, waarvan de eerste stap 
was het fenomeen van de reuzen in Vlaande
ren beter in kaart te brengen. Hoeveel vereni
gingen zijn er in Vlaanderen die één of meer 
reuzen hebben en daarmee rondtrekken in 
stad of dorp? Wie zijn de traditiedragers achter 
dit in België wijd verspreide fenomeen? Hoe 
kun je die bij de inventarisatie betrekken? 
Welke betekenis hebben de reuzen voor de 
erfgoeddragers? Wat zijn de mogelijkheden 
voor veilig stellen voor de toekomst?

Boven: Estland staat bekend om zijn grote 

 folklorefestivals.

Links: Ambachten worden doorgegeven 

aan  jongere opvolgers.
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Internationaal congres over 
immaterieel erfgoedbeleid

In dit nummer van Immaterieel Erfgoed is het verslag opgenomen van het internationaal congres over immaterieel 
erfgoedbeleid dat wij samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie in februari hebben georganiseerd. Op dat congres 
heb ik veel geleerd van de buitenlandse voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe het echtpaar McCleery het ontwikkelen van de 
website met de Schotse inventaris heeft aangepakt en hoe Kristiina Porila in Estland de trainingen voor immaterieel 
erfgoedgemeenschappen heeft opgezet. Geïnspireerd was ik vooral door James Counts Early die een pleidooi hield voor 
de democratisering van erfgoed: No folklore without the folk. Ik herkende onszelf erin. Wij zijn immers ook gewend om 
ons werk van onderop aan te pakken. Iets wat niet altijd werd begrepen.

Heel blij was ik met de komst van Cécile Duvelle, hoofd van de sectie immaterieel erfgoed van UNESCO en de staats
secretaris van Cultuur, Halbe Zijlstra, die het congres en het Jaar van het Immaterieel Erfgoed kwam openen.  
De ratificatie van het UNESCO Verdrag Immaterieel Erfgoed zit er nu toch echt wel aan te komen. 

UNESCO conventie
In het begin was ik toch wel sceptisch over de UNESCO Conventie Immaterieel Erfgoed. Hoe kun je nu tradities en rituelen 
beschermen? Immers de dynamiek is bij tradities heel belangrijk in het doorgegeven aan volgende generaties. Tegelijker
tijd was ik er een groot voorstander van om volkscultuur onder erfgoed te scharen en niet, zoals de meeste beleidsmakers 
deden, onder amateurkunst. Het waren de mensen die bij immaterieel erfgoed betrokken zijn die mij lieten zien wat de 
conventie voor hen kan betekenen. Zij zagen allemaal voordelen in het UNESCO verdrag. Immers door de conventie wordt 
hun immaterieel erfgoed zichtbaar en krijgt het de waardering en het respect die het verdient. Een eyeopener voor mij 
was ook dat ze het opzetten van erfgoedzorg niet als een last maar als een kans zagen. Immers, in onze snelveranderende 
maatschappij is het doorgeven van generatie op generatie ingewikkelder geworden.  

Bijzonder is ook dat deze UNESCO conventie uitgaat van mensen. Dat kunnen organisaties zijn, maar dat hoeft niet. 
Het mogen groepen mensen zijn, een familie, of zelfs een individu. Het kan ook de hele Nederlandse bevolking zijn. 
Belangrijk is wel dat het om het eigen erfgoed gaat en dat de wil er is om het erfgoed toekomst te geven. Een vakantie
ganger kan dus niet het immaterieel erfgoed van Texel voordragen voor de Nederlandse inventaris.

Wij zijn er klaar voor
Inmiddels zijn wij heel ver. Ik denk dat het buitenland ook veel van ons kan leren. Door het Jaar van de Tradities hebben 
wij al veel immaterieel erfgoed met de gemeenschappen die erbij horen in kaart gebracht. Samen met de sector hebben 
wij geëxperimenteerd met het opzetten van immaterieel erfgoedzorg en het maken van reddingsplannen voor bedreigd 
erfgoed. Wij hebben nagedacht over wat te doen met omstreden tradities, zoals Zwarte Piet die nu onder vuur ligt. Ook 
het formulier voor de voordracht is samen met de betrokkenen ontwikkeld. Op het moment dat ik dit schrijf is het 
maken van het plan van aanpak in het laatste stadium. Kortom: de sector en wij zijn er klaar voor. 

Ik hoop dat bij het verschijnen van het volgende nummer ook Nederland meedoet  
met het UNESCO Verdrag Immaterieel Erfgoed.

Ineke Strouken
hoofdredacteur

Doe mee met  
het Jaar van 
het ImmaterIeel 
erfgoeD

voor meer InformatIe zIe: www.JaarvanhetImmaterIeelerfgoeD.nl

Niet klompen en tulpen zijn bepalend voor de Nederlandse identiteit, maar 
Sinterklaas en  Koninginnedag. Het is één van de opvallende uitkomsten van een 
groot scheepse enquête die door het  Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
 Immaterieel Erfgoed werd gehouden over de beleving van onze tradities.

Tradities vormen de culturele bagage die iedereen van huis meekrijgt. Het is de 
cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Als je onze gezamen-
lijke tradities kent, ken je de Nederlander. Dat was dan ook het grote belang van 
bovengenoemde enquête, waaruit een betrouwbare en representatieve top 100 
van Nederlandse tradities is voortgekomen.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed deed 
 onderzoek naar de belangrijkste tradities in Nederland. Iedereen kon meedoen 
door zijn of haar tien  belangrijke tradities in te sturen. De honderd meest 

genoemde tradities worden met hun historische achtergronden 
beschreven in DIT ZIJN WIJ. Waarom eten wij beschuit met 

muisjes bij een geboorte en wat is luilak voor feest?

DIT ZIJN WIJ is te bestellen door € 22,50 

over te maken op 810806 ten name 

van het  Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur onder vermelding van 

DIT ZIJN WIJ.

STANDAARDWERK 
OVER TRADITIES  
VAN NU

DIT ZIJN WIJ, Ineke Strouken
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De komende weken vindt er in Overijssel een unieke volksverhalen-
wedstrijd plaats. Voor deze wedstrijd wordt iedereen opgeroepen 
om een volksverhaal te schrijven dat de identiteit van een Overijs-
selse plaats weerspiegelt. Vervolgens moeten de deelnemers ook 
een product bedenken om dat verhaal een gezicht te geven. Dit kan 
bijvoorbeeld door het ontwerpen van een standbeeld, het bedenken 
van een spel of spannende route of door het ontwikkelen van een 
speciaal drankje of koekje. Met de wedstrijd zijn twee prijzen te win-
nen: de publieksprijs van € 5.000 en de vakjuryprijs van € 20.000.

Overijssel kent heel veel volksverhalen. Maar veel van die verhalen dreigen 
weg te zakken in het collectieve geheugen. Een bekend verhaal uit Overijssel 
is bijvoorbeeld dat van de Zwolse Blauwvingers. Inwoners van die plaats 
hebben zich het verhaal toegeëigend en noemen zichzelf nu Blauwvingers. 
Ook is er een koekje dat zo heet en in de zomer vinden de Blauwvingerdagen 
plaats in Zwolle. Het verhaal is helemaal bij Zwolle gaan horen. 

Geef je woonplaats een eigen volksverhaal! wordt georganiseerd door het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in het kader 
van het Jaar van het Immaterieel Erfgoed en met steun van de Provincie 
Overijssel.

Op de websites www.jijenoverijssel.nl en www.jaarvanhetimmaterieel 
erfgoed.nl staan  instructies, tips, voorbeelden, folder en affiche.

Kasteel de Haar staat deze 
zomer in het teken van 
bruiden. In dit sprookjes-
achtige kasteel worden 
tussen 26 april en 
30 september bruids-
jurken van bekende 
Nederlandse vrouwen 
tentoongesteld. Er zijn 
japonnen bij van 
bekende couturiers zoals 
Mart Visser en Addy van 
den Krommenacker. 
Naast deze pracht-
japonnen is er een 
tentoonstelling van het 
Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed: 
‘Bruidssuikers en 

Wittebroodsweken’. Hierin worden 
tradities, gebruiken en rituelen door de eeuwen heen 
uitgelegd. 

Op 7 en 14 juni geeft Ineke Strouken extra uitleg over 
huwelijksgebruiken. Waar komt de witte bruidjurk 
vandaan? Hoe oud is de ring als symbool van liefde en 
trouw? Waar komt het woord ‘bruiloft’ vandaan? 
Aanvang van de lezing is om 19:15 uur in het kasteel. 
Om 20:00 uur start de rondleiding door Kasteel de Haar 
langs de veertien jurken van onder meer Daphne 
Deckers, Mariska Bauer en Belinda Meuldijk. Na afloop 
van de rondleiding door het kasteel is er gelegenheid de 
tentoonstelling over huwelijksgebruiken te bekijken. 

Meer informatie: www.kasteeldehaar.nl.

1

Tentoonstelling van het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur

F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht 

www.volkscultuur.nl
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Samenstelling: Ineke Strouken

Foto’s: Ineke Strouken, Ton Fischer, 

 
Nationale Beeldbank, Jan Stads.

Bruidsjurken 
en huwelijks
tradities
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Immaterieel Erfgoed is het tijdschrift voor de immaterieel erfgoed

sector. Het blad verschijnt vier keer per jaar en geeft informatie 

over immaterieel erfgoed en over het beleid dat hier uit voort 

vloeit. 

Het tijdschrift Immaterieel Erfgoed wordt uitgegeven door het 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, 

het landelijk kennisinstituut voor immaterieel erfgoed.

Immaterieel erfgoed heeft te maken met de tradities die je van 

huis uit hebt meegekregen en die je deelt samen met anderen. 

Mensen, groepen en gemeenschappen ontlenen er hun culturele 

identiteit aan. In 2003 heeft UNESCO een verdrag aangenomen, 

dat gericht is op de bescherming en versterking van het 

immaterieel erfgoed en het ondersteunen van de betrokken 

gemeenschappen in het doorgeven van hun erfgoed aan volgende 

generaties. De Nederlandse regering heeft aangekondigd het 

UNESCO verdrag van het Immaterieel Erfgoed in 2012 te zullen 

ratificeren. Een verplichting die uit het verdrag voortvloeit 

is dat elke lidstaat het immaterieel erfgoed binnen de eigen 

landgrenzen identificeert en documenteert door het aanleggen 

van één of meer inventarissen.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 

Erfgoed (VIE) is aangewezen om zorg te dragen voor de 

implementatie van het UNESCO Verdrag ter bescherming 

van het Immaterieel Erfgoed. 
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