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Beiaardcultuur
Indonesische keuken

Wij kunnen beginnen!
Eindelijk is het dan zover. Nederland is nu officieel partner in het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Imma
terieel Cultureel Erfgoed. Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft op zondag 2 september 2012 het startschot gegeven voor
de uitvoering van dit verdrag in Nederland. Vanaf nu kunnen gemeenschappen hun traditie bij ons voordragen voor de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Hoewel het eigenlijk nog heel snel gegaan is – Nederland heeft nog geen tien jaar nadat de UNESCO conventie werd
aangenomen het verdrag al ondertekend – staan de gemeenschappen al een hele tijd ongeduldig te wachten om hun
traditie voor de nationale inventaris voor te kunnen dragen. Voor ons was het best moeilijk om steeds te moeten zeggen:
‘wacht even, het is nog niet zo ver’.

Nieuwe erfgoed benadering

Wat betekent het UNESCO verdrag nu voor Nederland? Allereerst komt er een nieuwe erfgoedpoot bij: het niettastbare
erfgoed, de tradities en rituelen. Dat is heel bijzonder, omdat dit erfgoed ook wel eens het denken over materieel erfgoed
kan beïnvloeden. Met immaterieel erfgoed moet je immers heel anders omgaan dan met bijvoorbeeld monumenten,
archiefstukken en museumvoorwerpen. Allereerst bepalen de erfgoedspecialisten niet van bovenaf wat wel of niet op de
lijst komt. Dat doen de beoefenaars van een traditie zelf. Ook hebben wij te maken met erfgoed dat per definitie mee
moet veranderen met de tijd, anders verdwijnt het op den duur. Het is immers levend erfgoed. Verder wordt een lijst
samengesteld waar tradities op gezet, maar ook weer afgehaald kunnen worden. Omgaan met immaterieel erfgoed is
veel dynamischer dan wij tot nu toe met erfgoed gewend waren. Het meedoen met het UNESCO verdrag betekent dus
veel meer dan het samenstellen van een nationale inventaris. Het is een manier om met erfgoed om te gaan die wij in
Nederland nog niet kennen.

Nationale inventaris

Immaterieel erfgoed gemeenschappen kunnen hun traditie vanaf nu voordragen voor plaatsing op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Deze inventaris is een hulpmiddel om de gemeenschappen te steunen bij
het levensvatbaar houden van hun traditie. De inventaris maakt het immaterieel erfgoed zichtbaar en dat is de eerste
stap naar erkenning en waardering. Meer informatie over de procedure om voor te dragen kunt u vinden op
www.volkscultuur.nl.
Samen met de mensen die bij het immaterieel erfgoed in Nederland betrokken zijn, hebben wij er heel veel zin
in om er iets moois van te maken. In dit tijdschrift zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
en vorderingen.
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bewust door te geven aan volgende generaties. Door middel
van een beschermingsplan brengen ze de knelpunten in die
overdracht in kaart en bedenken oplossingen om die problemen op te lossen. Hoe pakken deze gemeenschappen het
maken van een beschermingsplan aan? Kan een traditie wel
beschermd worden? Hoe kunnen mensen een voordracht doen
om hun traditie op de Nationale Inventaris te plaatsen?

Kijk ook op

Overheden en erfgoedinstellingen moeten beleid maken voor
immaterieel erfgoed. Daarbij is theorievorming rond sleutelbegrippen als ‘gemeenschap’, ‘community-involvement’, ‘community-associations’, ‘safeguarding’ belangrijk. Deskundige
sprekers buigen zich hierover en gaan daarover in discussie.
Op de manifestatie kunt u contacten leggen met de erfgoedgemeenschappen die zich voorbereiden om op de nationale
inventaris te komen. Zij zijn een beschermingsplan aan het
ontwikkelen en denken na over het opzetten van hun erfgoedzorg. Waar lopen ze in de praktijk tegen aan en vooral, hoe
lossen ze het op?
Verder is er veel te beleven op Fort Voordorp met een
ambachtenplein, een informatiemarkt en veel muziek, dans,
films en shows. Wissel ervaringen uit en leer van elkaar.
Kortom, voor iedereen die met immaterieel erfgoed te maken
heeft, is dit een manifestatie om niet te missen!

Praktisch informatie
De manifestatie Immaterieel Erfgoed is op zaterdag 13 oktober
2012 op Fort Voordorp in Groenekan bij Utrecht. U kunt de
manifestatie bijwonen door u op te geven bij het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (volkscultuur@live.nl). De kosten bedragen € 35,- per persoon
(inclusief koffie, thee, lunch, borrel en documentatie).

www.volkscultuur.nl
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Startschot
immaterieel
erfgoed
Als actief lid van de UNESCO Werelderfgoedorganisatie is Nederland trots op zijn negen wereld
erfgoederen, zoals de Waddenzee, de molens van Kinderdijk en de grachtengordel van Amster
dam. Daar gaan we vanzelfsprekend heel zorgvuldig mee om.
Met het ratificeren van het internationale UNESCO-verdrag over immaterieel cultureel erfgoed
hebben we hier in mei 2012 een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Want toen hebben we ervoor
gekozen om ons ook in te zetten voor het behoud van gebruiken, rituelen, verhalen en ambachten.
Deze tradities laten zien wie we zijn, en geven ons een herkenbare identiteit als een spiegel van
de samenleving.
Maar immaterieel erfgoed is kwetsbaar: ambachtelijke kennis gaat verloren en mondelinge
gebruiken verdwijnen. Daarom willen we deze tradities beschermen. Niet door er een muur
omheen te metselen of er een stolp overheen te zetten, maar door ervoor te zorgen dat deze
gebruiken levend en dynamisch blijven. Dat begint met een bewustwordingsproces, dat mensen
laat inzien hoe belangrijk immaterieel erfgoed voor ons land is. Een essentiële voorwaarde, want
het zijn ook de mensen zélf die dit erfgoed overdragen aan een volgende generatie.
Gemeenschappen die ‘dragers’ van dergelijke tradities zijn, kunnen zich binnenkort via een
procedure aanmelden voor een inventaris van het immaterieel erfgoed in Nederland. Dat wordt
geen stoffige lijst, maar een aantrekkelijke, interactieve website, boordevol informatie. Deze
online databank wordt met financiële ondersteuning van OCW opgezet door het nieuwe kennis
instituut voor immaterieel erfgoed en volkscultuur dat hiervoor samenwerkt met andere
instellingen, zoals het Meertens Instituut.
Zodra de inventaris voldoende inhoud heeft, kan het kabinet een besluit nemen over een even
tuele internationale voordracht van immaterieel erfgoed uit Nederland bij UNESCO.
Het UNESCO-verdrag is door het hele Koninkrijk der Nederlanden geratificeerd. Ook Curaçao,
Aruba en St. Maarten gaan hun immaterieel erfgoed in kaart brengen. Dat geeft allerlei mogelijk
heden voor samenwerking met Nederland.
Hoe internationaler ons denken en handelen, hoe belangrijker regionaal en lokaal erfgoed wordt
om de diversiteit van onze cultuur tot uitdrukking te brengen. Daarom groeit de belangstelling
voor immaterieel erfgoed, juist in deze tijd van globalisering. Bovendien kan immaterieel erfgoed
altijd rekenen op een groot draagvlak in de samenleving, want dit is iets van de mensen zelf.
Het proces van erkenning begint dan ook onderop.
Na het ratificeren van de UNESCO-verdrag is het nu van belang, om dit onderwerp onder de
aandacht van een breed publiek te brengen. Want immaterieel erfgoed is van ons allemaal!
Halbe Zijlstra
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Staatssecretaris Zijlstra gaf op zondag 2 september 2012 het startschot
door symbolisch zijn handtekening onder het immaterieel erfgoed
verdrag te zetten. Hij deed dat tijdens het Bloemencorso in Zundert.
Foto: Rick Huisinga.
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Het UNESCO
verdrag in
praktijk

Sinds 15 augustus 2012 heeft Nederland er een
nieuwe tak van erfgoed bij: het immaterieel erfgoed. Immaterieel e
 rfgoed gaat over de tradities
 ensen overnemen van hun ouders en
die m

Immaterieel erfgoed

grootouders en ook weer willen doorgeven
aan hun kinderen en kleinkinderen. Het is
levend erfgoed. Het beschermen ervan
vergt een heel aparte aanpak.

Tekst Ineke Strouken
Foto’s Nationale beeldbank

Immaterieel cultureel erfgoed is levend en dynamisch. Het
zijn de mensen die het erfgoed dragen, zonder hen geen
immaterieel erfgoed. Het gaat om cultuuruitingen die ze van
huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben
gemaakt, en die zij op hun beurt aan een volgende generatie
willen overdragen, al dan niet in aangepaste vorm.
‘Beschermen’ (in het Engels ‘to safeguard’) is het scheppen
van omstandigheden waarin immaterieel erfgoed kan
gedijen, door het wegnemen van m
 ogelijke knelpunten in de
overdracht. ‘Beschermen’ impliceert onder meer identificatie,
documentatie, onderzoek, bewustwording en educatie.
Bij een immaterieel erfgoedgemeenschap gaat het om een
groep, of groepen mensen, of soms zelfs een individu, die zich
inzetten voor een bepaalde vorm van immaterieel erfgoed,
die dit erfgoed praktiseren en door willen geven aan
volgende generaties.

Skûtsje
silen is een
regionale traditie die
bij de identiteit van
Friesland hoort.
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verstaan wij natuurlijk niet alleen feestelijke gebruiken; ook de
levenslooprituelen, zoals het beschilderen van de kist van een
overledene of het strooien van bruidssuikers bij een huwelijk, en de
dagelijkse tradities, denk maar aan stamppot en erwtensoep eten,
horen er bij. Al deze dingen horen op een Nationale Inventaris,
maar het is aan de gemeenschappen of ze er ook echt op komen.

Immaterieel
erfgoed wordt

Procedure

altijd gedragen

De Nationale
Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland
moet een goed beeld van de
Nederlandse samenleving geven.
Daarom moeten niet alleen feeste
lijke tradities worden opgenomen,
maar ook bijvoorbeeld de stille
tochten bij zinloos
geweld.

door mensen.

Onze fietscultuur
wordt al op jonge
leeftijd doorgegeven
aan de nieuwe
generatie.

Levend erfgoed
Tradities en rituelen werden lang niet gezien als erfgoed. Immers
onder erfgoed werden de monumenten, museumvoorwerpen,
archiefstukken en dergelijke verstaan. Dingen die gemakkelijk te
conserveren zijn. Toch horen ook tradities bij ‘de goederen die
vererven’. Het woord traditie zegt het al. Het is het doorgeven van
cultuur van de ene generatie aan de andere. Lang is men ervan
uitgegaan dat tradities niet te beschermen zijn, omdat ze met de
tijd moeten meegaan en het juist de veranderingen zijn die maken
dat een traditie niet verdwijnt.
In de aanloop naar de conventie is door de UNESCO lidstaten lang
over dat beschermen (safeguarden) gepraat. Kun je een traditie wel
beschermen? Volgens de tegenstanders zou je daarmee een stolp
over een traditie zetten. Je zou de traditie bevriezen en daarmee
tot statische folklore maken. De conclusie van al die discussies was
dat het beschermen bij immaterieel erfgoed dynamisch moet
worden geïnterpreteerd. Er is dan ook naarstig gezocht naar een
ander woord voor ‘beschermen’. De Vlamingen hanteren bijvoor
beeld het woord ‘waarborgen’. In Nederland hebben wij er toch
voor gekozen om het gewoon beschermen te noemen, maar dan in
de zin van ‘levensvatbaar houden’ en niet in de betekenis van
‘bewaren zoals het was’.

In 2003 namen de landen die aangesloten zijn bij UNESCO een
conventie aan om het immaterieel erfgoed te gaan beschermen om
zo de c ulturele diversiteit in de wereld te waarborgen. Met name
landen die veel verhalen, rituele feesten en gebruiken, volkswijshe
den (zoals kennis van geneeskrachtige planten) en traditionele
ambachten en kunsten hadden, hebben zich voor de conventie
ingezet.
Inmiddels hadden honderdvierenveertig landen het verdrag
ondertekend toen Nederland op 15 mei 2012 volgde. Na de adminis
tratieve verwerking ging het verdrag op 15 augustus in werking en
op zondag 2 september 2012 maakte Staatssecretaris Halbe Zijlstra
het heugelijke nieuws op het Bloemencorso in Zundert bekend.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) is aangewezen om de uitvoering van het verdrag
op zich te nemen.
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Om te overleven moet een traditie telkens opnieuw voor elke
generatie waarde en betekenis krijgen. Als niemand het ritueel van
geboortekaartjes sturen meer zinvol vindt, dan verdwijnt deze
traditie. Als niemand meer oliebollen lust omdat ze te vet zijn, dan
gaan wij op Oud en Nieuw een minder vette variant van de oliebol
eten. Om voor elke generatie van betekenis te zijn, moet immateri
eel erfgoed meegaan met zijn tijd. Authenticiteit is een begrip dat
niet hoort bij immaterieel erfgoed. Elke generatie moet zich de tradi
tie weer toe-eigenen. Het is levend erfgoed, erfgoed dat in beweging
is. Dat is een hele nieuwe manier om tegen erfgoed aan te kijken.

Gemeenschappen
Beschermen kan alleen als er mensen zijn die er hart voor hebben
en zich willen inzetten om hun traditie door te geven aan de jongere
generatie. Daarom hebben die mensen een belangrijke rol gekregen
in het UNESCO Verdrag. Eén van de verplichtingen die Nederland
op zich heeft genomen, is het samenstellen van de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Bij de

andere rijksmonumentenlijsten zijn het de deskundigen die
volgens een aantal criteria (zoals historische en/of esthetische
waarde en zeldzaamheid) bepalen of iets al dan niet op de lijst mag.
Bij het immaterieel erfgoed bepalen de gemeenschappen zelf of
hun traditie wel of niet op de Nationale Inventaris opgenomen moet
worden. Daarvoor moeten ze wel voldoen aan een aantal voorwaar
den. Er moet sprake zijn van een traditie met een lange of kortere
geschiedenis en een gemeenschap die zijn erfgoedzorg door middel
van een beschermingsplan wil opzetten en daartoe ook in staat is.
In feite wil UNESCO met dit verdrag mensen helpen hun traditie
in stand te houden en door te geven aan volgende generaties. Het
accent ligt op de gemeenschappen en hun wil om hun traditie
toekomst te geven. Dat maakt het immaterieel erfgoed heel anders
dan het materieel erfgoed.

Nationale Inventaris
Een belangrijk middel om het immaterieel erfgoed zichtbaar te
maken, is de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland. In Nederland zijn circa tweeduizend groepen mensen
die zich met een vorm van immaterieel erfgoed bezig houden. Dat
kunnen algemene tradities zijn, zoals Sinterklaas, Koninginnedag
of onze schaatscultuur, maar het kunnen ook tradities zijn die
alleen bekend zijn in een bepaalde regio of groep, bijvoorbeeld Keti
Koti bij Surinaamse Nederlanders, het draaksteken in Beesel of het
krulbollen in Zeeuws-Vlaanderen. Onder immaterieel erfgoed

Oproep

Voor het in praktijk brengen van de UNESCO conventie is een plan
van aanpak gemaakt. Vanaf 1 september gaat het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) dit plan
uitvoeren. Prioriteiten zijn: het samenstellen van de Nationale
Inventaris, het helpen van de gemeenschappen in het opzetten van
hun erfgoedzorg, bewustzijn kweken voor immaterieel erfgoed en
het meedoen in internationaal verband met activiteiten die voort
vloeien uit de UNESCO conventie.
Gemeenschappen die hun traditie op de Nationale Inventaris willen
plaatsen, kunnen het beste eerst één van de informatiebijeenkom
sten die het VIE organiseert bijwonen. Daarnaast bieden de
consulenten van het VIE steun bij het maken van een bescher
mingsplan, waarin de zorg voor het erfgoed wordt opgezet en de
knelpunten in de overdracht naar volgende generaties in kaart
worden gebracht. Via een formulier, waarvan het beschermingsplan
een belangrijk onderdeel is, kunnen de gemeenschappen hun
traditie voordragen voor de Nationale Inventaris. Er komt een
toetsingscommissie die de voordrachten behandelt.
Plaatsing op een Nationale Inventaris levert de gemeenschappen
vooral erkenning op. Immaterieel erfgoed wordt nog steeds vaak
over het hoofd gezien, bijvoorbeeld door overheden. Zij zijn wel
trots op hun oude kerk, maar vergeten bijvoorbeeld dat daar een
oude processie aan vast zit of dat hun gemeente een kolfbaan heeft
die nog steeds gebruikt wordt om deze middeleeuwse sport te
beoefenen. De betrokkenen zelf geven aan heel gelukkig met de
UNESCO conventie te zijn. Zij zijn blij om eindelijk erkend te
worden als erfgoed. Het opzetten van hun erfgoedzorg zien ze niet
als iets dat belastend is, maar juist als een manier om hun traditie
in een snel veranderende tijd door te geven aan volgende genera
ties.
Het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed is een geweldige kans om ook in Nederland de
culturele diversiteit te stimuleren en het geeft de mensen die
bij immaterieel erfgoed betrokken zijn de erkenning die ze
verdienen.

Meer informatie: www.volkscultuur.nl en www.traditie.nl

Wat vindt u dat er op een inventaris van
immaterieel erfgoed in Nederland moet?

Nederland doet vanaf nu mee met de UNESCO conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.
Dat betekent in de eerste plaats dat Nederland het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied in kaart moet brengen.
Die taak is uitbesteed aan het Nederlands C
 entrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Maar omdat de
conventie veel waarde hecht aan een benadering van onderop v
 ragen wij u om met ons mee te denken.
Wat vindt u dat er op de Nederlandse inventaris moet? Laat het ons weten!
U kunt ons helpen door het formulier op www.traditie.nl/enquête in te vullen of door ons uw ideeën per email door
te geven (immaterieelerfgoed@live.nl). U kunt natuurlijk ook een brief sturen naar het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel E
 rfgoed, FC Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht.
Heel hartelijk dank!
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De traditionele keuken van Indonesië

De traditionele Indonesische keuken is zo uit
gebreid als er eilanden in de Gordel van
Smaragd zijn. En nog uitgebreider zelfs.
Elk eiland heeft weer andere ingrediënten voor
het eten en een iets andere samenstelling van de
kruidenmengsels voor de gerechten. Zelfs op de
eilanden zelf zijn weer smaakverschillen. Zo zijn
de gerechten van Oost-Java zoet-pittig, van
Midden-Java mild en zoet en van West-Java
zuur-pittig. Dat is maar één eiland, maar dit
soort verschillen vind je op elk eiland.
Dat heeft niet alleen te maken met de
smaakvoorkeuren van de mensen daar, maar
ook met welke ingrediënten er voorhanden zijn.

Selamat
makan
smakelijk eten

Men roeit met de riemen die men heeft.
Zo is de Loempia Semarang niet gevuld met de

Lonny Gerungan verzamelt
de informatie bij de oudere
mensen in de dorpen,
zoals over het koken in
een bamboekoker.

gebruikelijke loempia-inhoud, maar met
bamboescheuten. Die waren in Semarang
ruimschoots beschikbaar, dus waarom moeilijk
en duur doen?

Tekst Elise Meier
Foto’s Warren Bright

De Indonesische keuken bestaat, grof gezegd, uit rijst, soepen
(soto’s), gerechten met vlees, gevogelte en vis, maar ook vlees van
dieren als slangen, ratten en vleermuizen, en veel groenten.
Daarnaast natuurlijk veel kruiden in ontelbaar veel combinaties, de
boemboes. Verder blinkt de Indonesische keuken vooral uit in veel
bijgerechten, warm en koud. Het eten wordt gezien als een sociale
gebeurtenis en vooral bij feestelijkheden eet men veel kleine
snacks. Maar ook op straat worden veel snacks te koop aangeboden,
zoals lemper, krupuk, risolles en verschillende soorten zoete
hapjes. We hebben het hier over uitgebreid culinair erfgoed.

De Indische keuken
En hoe zit het met de Indische keuken? Is dat niet eigenlijk
hetzelfde als de Indonesische keuken? Dat blijkt niet helemaal
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Babi Guling,
Balinees speen
varken aan het
spit

waar te zijn. De Indische keuken is ontstaan uit de Indonesische
keuken, maar met veel invloeden uit andere landen, zoals Neder
land, Engeland en Portugal, allemaal landen die ooit in Indonesië
aanwezig waren. Een voorbeeld van invloed uit de Britse keuken
zijn de felgekleurde sponscakes, bijvoorbeeld de roze en groene
kue lapis. In Engeland staan ze bekend als sponge cakes.
Vooral de Nederlanders hebben een grote stempel op de Indische
keuken gedrukt. Qua smaak zijn de gerechten erg aangepast aan de
Nederlandse smaak, bijvoorbeeld minder pittig en gekruid. Een
typisch voorbeeld van een Indisch gerecht is de rijsttafel, die
speciaal voor de Nederlandse kolonialen bedacht is. Men vond het
erg chic en authentiek Indonesisch om veel kleine gerechten
tegelijk te serveren, maar dat is niet origineel. De rijsttafel was

typisch een gerecht voor de
welgestelden, want het kostte veel
keukenpersoneel om alle gerechten te
bereiden. Het gebruik van het vele kleine gerechten
tegelijk serveren verspreidde zich ook naar Nederland
en werd door Chinezen in de jaren zestig verder aan de
hier heersende smaak aangepast en vooral geserveerd in
Chinees-Indische restaurants.

Rijsttafel
Sommige gerechten die bij de rijsttafel horen, worden zelfs compleet
anders bereid dan oorspronkelijk in Indonesië. Een voorbeeld is babi
pangang, dat vooral gegeten wordt door het Batak-volk op Noord-Sumatra.
Het wordt daar gemaakt van gemarineerd varkensvlees, dat geroosterd wordt
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boven houtskoolvuur. Het wordt gegeten met een saus van varkens
bloed of een sambalsoort. In Nederland bestaat babi pangang uit
gefrituurd varkensvlees, dat daarna in plakken wordt gesneden en
geserveerd wordt in een dikke, pikante zoetzure saus.
Een ander gerecht dat tot de Indische keuken hoort is nasi goreng,
dat letterlijk ‘gebakken rijst’ betekent. Eigenlijk zijn dit de restjes
van de vorige dag, die opgebakken als ontbijt door de plaatselijke
bevolking in Indonesië werden gegeten. In Nederland is het
uitgegroeid tot een zelfstandig hoofdgerecht. Als aanvulling op het
vlees wordt er vaak een gebakken ei bij geserveerd.
Een leuke anekdote is dat nasi goreng is meegereisd toen veel
Javanen naar Suriname trokken. Nasi goreng is daar ook bekend
geworden, maar smaakt wel anders. Dat komt vooral doordat in
Suriname andere kruiden en specerijen gebruikt worden. De
Surinaamse nasi goreng wordt ook wel geserveerd met typisch
Surinaamse gerechten als moksie meti, gebakken banaan en
zuurgoed.

Surrogaat producten

De traditionele
Indonesische
keuken dreigt te
verdwijnen, doordat steeds minder
mensen op die
wijze koken.

De Indonesische
mensen in de jaren
vijftig misten de originele
ingrediënten die in Indonesië
overal op de markt te koop
waren, maar die men in
Nederland niet kende.

Na de Tweede Wereldoorlog is de Indische keuken vooral in
Nederland verder ontwikkeld, enerzijds door mensen uit de
voormalige kolonie, anderzijds door de Chinees-Indische restau
rants. Zij konden nog niet beschikken over uitgebreide toko’s met
verse producten en moesten creatief zijn om alternatieven te beden
ken. Ze moesten zich behelpen met producten die hier te krijgen
waren. Zo zijn veel gerechten ontstaan uit surrogaten voor Indone
sische ingrediënten. Er werd hier bijvoorbeeld veel met gedroogde
kruiden gekookt in plaats van verse kruiden, in plaats van taugé
gebruikte men heel fijn gesneden kool en voor kokosmelk volle
melk met een beetje suiker.
In de Indische keuken vind je verder gerechten als spekkoek, kip in
zwartzuur (een saus van rode wijn met kecap manis) dat met kerst
werd gegeten, karmanadji (karbonaadje) van varkensvlees maar
zonder kluif, de eerder genoemde babi pangang en meer van dat
soort gerechten.
De Indische keuken is een eigen leven gaan leiden en bestaat naast
de Indonesische keuken. De rijsttafel is niet meer weg te denken
uit oosterse restaurants, zowel de Chinees-Indische als de Indone
sische.

Kennis verdwijnt
De laatste twintig - dertig jaar is de welvaart in Indonesië gestegen.
Tegelijk met het beschikken over meer geld en luxe, is men gaan
neerkijken op de Indonesische keuken. ‘Welgestelde Indonesiërs
sturen massaal hun keukenpersoneel op buitenlandse kookcursus
sen, zodat ze hun gasten Europese specialiteiten kunnen voorzet
ten. En arme mensen in de steden hebben geen geld om duurdere
verse ingrediënten te kopen, dus gebruiken ze smaakversterker,
ve-tsin, om hun eten smaak te geven. De kennis over de authen
tieke bereidingswijze is aan het verdwijnen’, vertelt Lonny Gerun
gan, kenner van de Indonesische keuken.
Ed Brouwer, eigenaar van een Indonesisch restaurant beaamt dat:
‘In Indonesië bestaat verrassend weinig interesse voor de eigen
cultuur en de eigen keuken. Misschien komt het doordat de
mensen er tussenin leven, en wij het van een afstand bekijken. Wij
zien het verdwijnen en vinden dat jammer. Het is ook ons erfgoed.’

Traditionele kookkunst
Er wordt nog wel op de traditionele manier gekookt in Indonesië,
vooral door de oudere generatie en op het platteland. Mensen als
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Lonny Gerungan proberen de oude recepten te verzamelen en de
kennis door te geven via kookboeken, tv-programma’s en kookworkshops. Hij heeft ondertussen een groot aantal kookboeken op
zijn naam staan. Hoe komt hij aan zijn recepten? ‘Tijdens de reizen
voor mijn tv-programma’s gaan we altijd naar verafgelegen dorpjes
en vragen dan wat ze daar eten. Vaak beginnen we bij de familie
van de chauffeur of gids. Dan gaan we naar zijn oma en die vraagt
dan weer de buurman en zo zitten we op het laatst met het hele
dorp eten te maken, op de traditionele manier.’
De kennis is er nog wel en de ingrediënten ook, toch dreigt de
Indonesische keuken te verdwijnen, doordat steeds minder
mensen op die wijze koken. Indonesische mensen in Nederland
zien dat gebeuren en vinden het jammer, omdat het hun erfgoed is.
‘Het is ons immaterieel erfgoed, het is een belangrijk deel van onze
cultuur. Je laat toch ook niet zomaar de piramides verdwijnen? Ik
ben er trots op, maar in Indonesië kijkt men daar anders tegenaan.
Daarom verzamel ik die kennis en wellicht gebruiken ze die ooit in
de toekomst, als ze die gerechten gaan missen,’ aldus Lonny
Gerungan.

Derde-vierde generatie
In Nederland zijn er wel mensen geïnteresseerd in de Indonesische
keuken. Dat is niet alleen de eerste generatie, die na 1949 naar
Nederland kwam. Die mensen kennen de keuken, maar koken die
gerechten op hun eigen manier. De mensen die nu echt geïnteres
seerd zijn in de Indonesische keuken zijn de Indische jongeren van
de derde - vierde generatie. Zij zijn niet meer op de traditionele
manier opgevoed en missen soms de kennis over de keuken. Ze
gaan op zoek naar hun herkomst en willen graag leren over de
Indonesische keuken. Anderen die daarin geïnteresseerd zijn, zijn
de mensen die een Indonesische partner hebben en ook
steeds meer Nederlanders. Vooral de jonge Nederlanders
ontdekken dat de Indonesische keuken meer is dan
Saté
wat er bij de afhaalchinees als Indisch verkocht wordt.
wordt geroosterd

Voedsel
speelt een
belangrijke rol in
ceremoniën.

‘Als Indische jongeren naar mijn kook-workshops komen en
gerechten of hapjes proeven, dan is hun reactie vaak: ‘Oh, zo
smaakte het bij mijn oma ook!’ en dan willen ze het zelf leren,’
vertelt Gerungan.
Vroeger in Indonesië ging dat vanzelf, de kennis werd van ouder op
kind doorgegeven. Wanneer je groot genoeg was, gaf oma of
moeder je een vijzel in de hand en liet je pepers malen. Dan leerde
je ook spelenderwijs de samenstelling van de kruidenmengsels.
Daar kwam geen receptenboek aan te pas, dat werd gewoon
mondeling doorgegeven. Iedereen kon koken, de mannen kookten
voor ceremoniën en de vrouwen voor het alledaagse eten.

Selected Indonesian Restaurants
Naast Lonny Gerungan zijn er in Nederland meer mensen bezig
met het bewaren en doorgeven van de Indonesische keuken. Zo is
er de SIR, dat staat voor Selected Indonesian Restaurants. De SIR is
een vereniging van Indonesische restaurants die als doelstelling
heeft om de Indonesische keuken te laten voortbestaan. Ed
Brouwer is naast restauranteigenaar ook penningmeester van de
SIR. ‘Wij doen dit door gerechten en ideeën uit te wisselen,’ vertelt
hij. ‘Wij proberen enerzijds zo authentiek mogelijk te koken. Mijn
vader die het restaurant met mij heeft opgericht was de smaakbepa
ler en wij proberen dat door te geven. Maar daarnaast willen we de
Indonesische keuken ook vernieuwen, alles op een hoog kwaliteits
niveau. Dit doen we door bijvoorbeeld nieuwe groenten en nieuwe
soorten vlees te gebruiken of door Indonesische gerechten op een
moderne Franse manier te bereiden. Daar wordt verschillend op
gereageerd. Sommige mensen juichen het toe, anderen vinden het
maar niets. Op deze manier proberen we de Indonesische keuken
aantrekkelijk te maken voor jongeren en de oude kennis zo door te
geven. We doen er van alles aan om de jonge generatie te interes
seren, maar vergeten ook onze herkomst niet. Onze restaurants
zijn leerbedrijf voor scholen en de SIR staat op Indonesische
manifestaties, zoals Indomania, waar diverse uitingen van de

op een houts
koolvuurtje.

Indonesische cultuur belicht worden. We trekken op die manier
trouwens niet alleen jongeren van Indonesische afkomst, maar van
allerlei culturen. Tegelijkertijd zijn we contacten aan het leggen
met bejaardentehuizen om oude Indische mensen echt Indone
sisch te laten eten.’

Doorgeven aan het nageslacht
Als Lonny zou moeten kiezen, welke gerechten uit de Indonesische
keuken zou hij dan het liefst willen doorgeven aan het nageslacht?
‘Ten eerste rendang padang, een gerecht met rundvlees uit het
Minang Kabau-gebied op Sumatra. Het werd oorspronkelijk van
karbouw gemaakt, de Indische buffel, maar met rundvlees kan het
ook. Het vereist een speciale kookmethode om het pittig te koken.
Het kan lang goed blijven en dat was belangrijk, want het werd
meegenomen voor de pelgrimsreis naar Mekka.
Als tweede rica rica, een varkensvleesgerecht uit Noord-Sulawesi.
Het werd oorspronkelijk in bamboekokers gekookt boven open
vuur. Het vocht van de bamboe trok ook in het gerecht en gaf het
een speciale smaak. Het kan ook met vis of kip gemaakt worden.
Het is een heel puur gerecht, met vijf kruiden.
Als derde gerecht zou ik het Balinese speenvarken, babi guling,
willen bewaren. Veel gerechten werden in grote hoeveelheden
gemaakt voor feestelijkheden of ceremoniën. Bij elke levensfase,
geboorte, volwassenheid, huwelijk en dood, horen speciale
gerechten.
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Als vierde zou ik satésaus en pindasaus willen doorgeven. Veel
Nederlanders denken dat deze sauzen hetzelfde zijn, maar dat zijn
ze niet. Er zijn heel veel soorten pindasaus, elk met een net andere
samenstelling en bestemd voor een ander gerecht, de pindasaus
voor saté smaakt anders dan die voor gado-gado, ik kan dat ook
proeven. En zo zijn er ook veel soorten sauzen voor satés, geroos
terd vlees aan een spiesje. Zelfs de rica rica-saus is te gebruiken als
satésaus en daar zit geen pinda door.
Als vijfde wil ik dan sambal noemen. In Nederland kennen de
meeste mensen een paar soorten sambal. De bekendste zijn sambal
trassi, sambal goreng, sambal brandal en sambal badjak, maar er
bestaan er ontelbaar veel meer. De basis is altijd een soort peper,
maar de rest van de samenstelling en zelfs de mate van grofheid
variëren sterk. Als je alleen al bedenkt hoeveel soorten pepers er
bestaan in Indonesië en dat vermenigvuldigt met de combinaties
met andere ingrediënten, dan kan je je er misschien een voorstel
ling van maken.’
Lonny Gerungan geeft receptenboekjes uit om de authentieke
Indonesische keuken niet in de vergetelheid te laten verdwijnen. 
Meer informatie: www.samasaya.nl
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Crimineel van Breda

Volkskunde
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Op woensdag 9 mei 2012 werd in
Antwerpen het geheel vernieuwde
wetenschappelijke tijdschrift Volks
kunde over de cultuur van het
dagelijks leven en het immaterieel
erfgoed gepresenteerd. Volkskunde is
hét wetenschappelijke tijdschrift in
Nederland en Vlaanderen dat ruimte
biedt voor onderzoek naar volks
cultuur en immaterieel erfgoed in de
Nederlanden. Het is een belangrijk
forum voor wetenschappelijk
onderzoek en voor reflectie op
immaterieel erfgoed en op immate
rieel erfgoedbeleid. Niet alleen de
inhoud van het reeds meer dan
honderd jaar bestaande tijdschrift is
geheel vernieuwd, ook de vorm
geving en het uiterlijk is bij de tijd
gebracht. Van een degelijk, maar
enigszins saai vormgegeven tijd
schrift, is Volkskunde nu een weten
schappelijk tijdschrift geworden dat
op een dynamische en aantrekkelijke
wijze wil berichten over nieuw
onderzoek naar volkscultuur en
immaterieel erfgoed. De eerste
aflevering biedt niet alleen een
terugblik op honderd jaar volks
cultuuronderzoek in de Nederlanden,
maar biedt vooral ook een blik
vooruit op een spannend studieveld
dat tegenwoordig ook, via de
UNESCO conventie van het Imma
terieel Erfgoed, een plaats heeft
gekregen in het cultuur- en erfgoed
beleid van de meeste Europese
landen. Het tijdschrift in boekvorm
verschijnt drie keer per jaar met per
aflevering een omvang van circa
125 pagina’s.
Voor meer informatie zie
www.volkskunde.be.
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Karel van Campen en Frans van Gils
stuitten bij hun onderzoek naar de
oorsprong van de familienaam Van
Campen op een bijzondere voor
vader: Adriaan van Campen, de
grootste misdadiger van de Baronie
van Breda. Adriaan hield zeventien
jaar lang de Baronie in zijn greep
met afpersing en brandstichting. In
1787 werd in Breda een proces tegen
hem gevoerd met een gruwelijk
vonnis. Adriaan was de laatste in
Breda die op middeleeuwse wijze
werd bestraft: hand afgehakt, alle
botten gebroken en zijn hoofd er af
geslagen. Over de schouder van
Adriaan van Campen bieden de
auteurs een kijkje in de maatschap
pelijke omstandigheden, misdaad
en justitie in de Baronie tijdens de
achttiende eeuw.
Karel van Campen en Frank van
Gils, Adriaan van Campen, de
grootste crimineel van de Baronie
van Breda (Goirle 2012)
ISBN 978 94 90844 00 4

De hele
santenkraam
Annie Schreuders-Derks heeft haar
leven lang alles over volkscultuur in
Limburg gespaard wat ze kon vinden.
Verhalen, gebruiken, gewoonten en
voorwerpen uit het dagelijks leven
hebben haar altijd geboeid. Met haar
Volkskundig Bureau Nostalnu heeft
ze zoveel objecten verzameld dat er
een heel museum mee is ingericht:
het Museum van de Vrouw in Echt.
Ook heeft ze veel lezingen gegeven
en mensen rondgeleid.
Annie heeft haar kennis nu ver
zameld in een viertal boeken. In elk
deel staat een seizoen centraal.

dikwijls ook al de hete hangijzers
van gisteren te zijn geweest. Juist
principiële keuzes op sleutelmomen
ten in de afgelopen eeuw, hebben
het Openluchtmuseum gemaakt tot
wat het nu is. De hoofdstukken
worden afgewisseld door visuele
intermezzo’s: beeldverhalen waarin
het museum zelf spreekt.
Ervaring delen. Verhalen en beelden
bij honderd jaar Openluchtmuseum is
exclusief verkrijgbaar in de museum
winkel van het Nederlands Open
luchtmuseum (Arnhem 2012)
ISBN 978 90 70300 00 5
Verder is er per dag een lemma
gemaakt, met daarin de voor die dag
in aanmerking komende heiligen,
speciale gelegenheden en spreuken.
Inmiddels zijn er twee boeken
verschenen: lente en zomer.
Annie Schreuders-Derks, De hele
santenkraam (Maastricht 2012)
ISBN 978 90 78 407 997

Openluchtmuseum

Weerbarstig
erfgoed
Kenia 2012. Een man overlijdt. Zijn
weduwe wordt met haar kinderen en
bezittingen de erfenis van haar
schoonfamilie, waarna haar een
slavenleven wacht. Het is nauwelijks
voorstelbaar, maar de weduwenver
erving is in Kenia nog bij enkele
etnische groepen een traditie, die ook
vandaag in ere wordt gehouden.

Sieth Delhaas, Weerbarstig erfgoed,
Globalisering in zakformaat (Nijme
gen 2012) ISBN 978 90 5625 371 4

Bevallen
Het kraambed is eeuwenlang een
gebeurtenis van grote vreugde of
doffe treurnis geweest. Een zwangere
vrouw wist tot in de twintigste eeuw
niet of ze de bevalling zou overleven
en of haar kind zijn eerste verjaardag
zou halen. Het themanummer van
Fryslân gaat in op het wel en wee
rond het kraambed in Friesland. De
methoden waarop vrouwen vroeger
van hun kind bevielen, de rol van de
vroedvrouwen en vroedmeesters en
de ontwikkelingen die vanaf het
einde van de negentiende eeuw het
kraambed voor moeder en kind
minder risicovol maakten.
Bevallen en opstaan, in: Fryslân
(2012 nummer 2)

Hindeloopen
Al meer dan driehonderd jaar is
Hindeloopen beroemd om zijn
bijzondere zeevaartgebruiken,
interieurs, schilderkunst, klederdracht
en taal. Tegenwoordig is Hinde
loopen ook nog bekend vanwege zijn
lemsteraken en als één van de elf
steden van de Elfstedentocht. Aald
Hielpen is een belangrijke organisatie
die zich nu al honderd jaar lang inzet
om de cultuur van Hindeloopen te
behouden. Ter gelegenheid van dit
jubileum verscheen een overzichtwerk
van de geschiedenis en cultuur van
dit stadje.

Ervaring delen is geen geschiedenis
boek, het is een boek over het
Openluchtmuseum nu. Het boek gaat
in op de dilemma’s waarmee het
Openluchtmuseum werd geconfron
teerd in de bijna twintig jaar dat Jan
Vaessen directeur was (1991-2009).
Vragen als: ‘pretpark of museum?’,
‘Voorwerpen of verhalen?’ ‘Echt of
onecht?’, ‘Eigen of vreemd?’ en
‘Passie of professie?’ worden op
meeslepende wijze belicht. Het zijn
geen nieuwe dilemma’s. Brandende
kwesties die vandaag hartstochtelijk
worden bediscussieerd, blijken

Straatverkopers

Weerbarstig erfgoed vertelt het
verhaal van deze weduwen die
volgens de tradities van hun volk na
het overlijden van hun man het bezit
worden van hun zwager. Waar komt
deze traditie vandaan? In hoeverre
spelen de koloniale overheersing en
slavernijgeschiedenis hierin nog een
rol? Op welke problemen stuiten de
vrouwen als zij zich aan de over
erving willen onttrekken?

Leontine Buijnsters-Smets, Straat
verkopers in beeld, tekeningen en
prenten van Nederlandse kunstenaars
circa 1540-1850 (Nijmegen 2012)
ISBN 978 94 6004 089 4

Karel F. Gildemacher (red.),
Hindeloopen, Stad van levende
herinneringen (Leeuwarden 2012)
ISBN 978 90 77948 73 6

Nu producten steeds meer via
internet worden aangeboden, is het
moeilijk voorstelbaar dat marketing
tot aan het begin van de twintigste
eeuw vooral door rondtrekkende
marskramers gebeurde. Leurders van
allerlei slag trokken dagelijks door de
steden en dorpen om hun waren
luidkeels aan te prijzen. Het straat
rumoer kunnen wij niet meer horen.
Naar hun moeizame levensomstan
digheden moeten wij raden. Maar
dankzij tekenaars en graveurs zijn er
wel veel afbeeldingen van hen
bewaard gebleven.
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Algemene Vergadering van UNESCO in Parijs

Nederland gefeliciteerd
met de ratificatie

‘just a few days ago’. Dit betekent dat Neder
land nu officieel verdragspartner is geworden
en op de volgende Algemene Vergadering zal
kunnen meestemmen. Ook voor ons buurland
België, dat al eerder de conventie ratificeerde,
was er nieuws, namelijk dat België is gekozen
in het Intergouvernementeel Comité, samen
met Griekenland en Spanje als vertegenwoor
diger van de Europese groep. België krijgt dus
een belangrijke rol in het bestuur van de
conventie.

Internationale lijst
Het belangrijkste agendapunt was het verzoek
van het UNESCO bureau in Parijs om een
plafond in te stellen voor het aantal voordrach
ten dat jaarlijks in behandeling kan worden
genomen voor de internationale lijsten: de lijst
van immaterieel erfgoed dat dringend bescher
ming behoeft, de representatieve lijst en de lijst
van ‘best practices’. De reden hiervoor was een
heel praktische: het UNESCO bureau in Parijs is
simpelweg te klein om jaarlijks meer dan
zestig of zeventig aanvragen te behappen.
Afgesproken is daarom dat het bureau jaarlijks
een plafond mag instellen van wat ze aankan.

Afrikaanse maskerdans

Tijdens de vierde Algemene Vergadering van de UNESCO Conventie van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Parijs werd uitvoerig gesproken over een
actualisering en aanpassing van de ‘Operational directives’. Belangrijkste is dat
er een plafond werd ingesteld van het aantal internationale voordrachten die
het UNESCO bureau in Parijs per jaar kan behappen.
Tekst Albert van der Zeijden
Foto Nationale Beeldbank
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De UNESCO Conventie van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed wordt internationaal
aangestuurd door het secretariaat in Parijs, een
actief bureau waar zo’n twintig mensen
werken. Dit bureau wordt op zijn beurt
aangestuurd door het Intergouvernementeel
Comité, een soort van bestuur waarin vieren
twintig landen vertegenwoordigd zijn en dat
gekozen wordt door de Algemene Vergadering
waarin alle aangesloten landen mogen
meestemmen.

Deze Algemene Vergadering vergadert elke
twee jaar in Parijs, ditmaal van 4-8 juni
jongstleden.
Tijdens deze Algemene Vergadering, waarover
bericht wordt op de website van UNESCO,
werden ook enkele zaken besproken die voor
Nederland van belang zijn. Tijdens de ope
ningssessie, waarvan de lezingen full text op de
UNESCO website te lezen zijn, werd Nederland
gefeliciteerd met de definitieve ratificatie,

Tijdens de Algemene Vergadering werd lang
gediscussieerd over de criteria welke voor
drachten prioriteit zullen krijgen. Besloten
werd dat elk land in ieder geval één voordracht
per jaar mag doen, maar dat de prioriteit
gelegd zal worden bij landen die nog niet
vertegenwoordigd zijn op één van de internati
onale lijsten. Ook krijgen multinationale
voordrachten voorrang, waarbij er discussie
was of ook een voordracht van twee landen
mag gelden als een multinationale voordracht.
Er waren er, die ervoor pleitten om binationale
voordrachten niet die prioriteit te geven en
deze te behandelen als een individuele
voordracht, waarbij het aantal elementen van
het land dat al vertegenwoordigd is op de lijst
de doorslag geeft. In concreto betekent dit dat
een gezamenlijke voordracht van Nederland en
Vlaanderen alleen minder prioriteit zal krijgen,
omdat Vlaanderen immers al vertegenwoor
digd is op de internationale lijsten.

De rol van NGO’s
Een vast agendapunt bij elke Algemene
Vergadering van UNESCO is de accreditatie
van NGO’s als adviseurs van de UNESCO.
Een NGO is een onafhankelijke, Niet Gouver
nementele Organisatie, met deskundigheid
op een specifiek terrein. Tijdens deze
Algemene Vergadering werd de accreditatie
bevestigd van twee organisaties uit het
Koninkrijk der Nederlanden: het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed uit Nederland, en het NAAM uit
Curaçao. VIE en NAAM krijgen daarmee nu
ook officieel een adviserende rol binnen de

UNESCO stelt een
plafond aan het
aantal internationale
voordrachten per jaar.
UNESCO conventie en kunnen bijvoorbeeld als
deskundigen gevraagd worden om te helpen
bij het beoordelen van de internationale
voordrachten.
Op voorstel van Frankrijk zal tijdens de
bijeenkomst van het Intergouvernementeel
Comité dit najaar in Grenada een voorstel
worden uitgewerkt waarin de rol en taak van
NGO’s nader invulling worden gegeven.
De NGO’s zelf namen tijdens enkele bijeen
komsten in de marge van de Algemene
Vergadering het besluit om voorafgaand aan
de bijeenkomst in Grenada een symposium
te organiseren met als centrale thema
‘community participation’. Op nationaal
niveau zijn NGO’s, zoals in Nederland het VIE,
vaak verantwoordelijk voor de implementatie
van de conventie. Het zijn organisaties met
veel kennis en ervaring over safeguarding
in de praktijk.


Voor Nederland is het probleem nog niet aan
de orde. Eerst zal ons land immers een eigen
nationale inventaris moeten samenstellen. Pas
van hieruit kan eventueel een internationale
voordracht worden gedaan. Maar het is positief
dat wij, als land dat nog niet vertegenwoordigd
is op de internationale lijst, voorrang zullen
krijgen.
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Op zoek naar waarden die er echt toe doen

De culturele
meetlat
Tekst Albert van der Zeijden
Foto Nationale Beeldbank

Met kunst en cultuurbeleid willen

Democratisering van cultuur

overheden iets bereiken. Vervolgens

In die context past, volgens Vuyk, ook de
opkomst van de belangstelling voor volkscul
tuur en immaterieel erfgoed. Enerzijds past het
volgens Vuyk in de toegenomen aandacht voor
identiteit en erfgoed, en heeft daarmee soms
een conservatieve klank (Vuyk gebruikte zelfs
het woord ‘tuttig’), anderzijds staat het voor
burgerschap en participatie. Actieve participa
tie staat daarbij voorop. De belangstelling voor
volkscultuur zorgde voor een democratisering
van de cultuur en van onze opvattingen over
erfgoed. Zeker bij immaterieel erfgoed gaat het
om: wat vinden mensen zelf van waarde voor
de eigen culturele identiteit. In een samenle
ving als de onze zijn er heel wat vrijwilligers
die zich organiseren voor iets waar zij waarde
aan hechten. Zij zetten zich onder andere in
voor het behoud van bepaalde tradities. Hoe
hebben overheden en kunst- en cultuurinstel
lingen zich daartoe te verhouden? Kunst- en
cultuurinstellingen kunnen het zich niet
langer veroorloven om zich terug te trekken in
een ivoren toren en zich over te geven aan het
autonome experiment: het gaat om het
bereiken van brede doelgroepen, en daarom
dien je aan te sluiten bij wat er leeft in de
samenleving, bij tradities die te maken hebben
met de culturele identiteit.

willen ze het resultaat meten. Hoe
meet je de waarde van cultuur? Hoe
kom je achter waarden die er echt toe
doen? De culturele meetlat was het
thema van een bijeenkomst van het
Cultuurnetwerk Noord-Holland, op 24
mei in Hoorn. De dag werd bijge
woond door ambtenaren en bestuur
ders van gemeenten en provincies, en
door vertegenwoordigers van culturele
instellingen. Welke waarden willen
overheden bevorderen en hoe kunnen
erfgoedinstellingen en overheden
elkaar daarin vinden?
Volgens universitair docent Kees Vuyk, die de
door Cultuurcompagnie georganiseerde
netwerkbijeenkomst in Hoorn inleidde, is er
sinds de jaren negentig sprake van een
heroriëntering van het kunst- en cultuurbeleid.
Dit beleid is zakelijker geworden, waarbij
kunst en cultuur vooral als instrument om iets
te bereiken benaderd worden: wat draagt het
bij aan de maatschappelijke en economische
waarden? Je merkt het ook aan gemeenten die
steeds meer inzetten op het aantrekkelijk
maken van de eigen stad (city marketing) en
daarom liever een festival of een podium
organiseren dan een museum subsidiëren dat
nog nauwelijks bezoekers trekt. Behoud is één
ding. Maar het trekken van bezoekers is nog
veel belangrijker. Het draagt allemaal bij aan
het imago van de gemeente en je kunt er, via
het toerisme, nog geld aan verdienen ook. In
een tijd van bezuinigingen op kunst en cultuur
zeker geen overbodige luxe.
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De culturele meetlat
Het heeft ook consequenties voor de waarden
die je wilt meten. Kunst- en cultuurbeleid
wordt altijd gemaakt met een bepaald doel.
Hoe formuleer je je doelstellingen, hoe meet je
wat je bereikt hebt. Kunst- en cultuur adviseur
Claartje Bunnik, schrijver van het boekje Niet
tellen maar wegen, ging in op de zin en onzin
van het meten van resultaten. Steeds vaker
worden subsidieverleningen vertaald in
zogenoemde ‘prestatiecontracten’ die de
overheid sluit met de cultuurinstellingen die
zij subsidieert. En prestaties moeten gemeten
worden om te zien of het cultuurbeleid
effectief is geweest. Volgens Claartje Bunnik is

Kaasmarkt in Hoorn.

de obsessie weten = meten te ver doorgeschoten.
Niet alles is in cijfers te vangen en er is teveel
een cultuur van afrekening in plaats van leren.
Op een boekhoudkundige manier wordt
gekeken naar het halen van de doelstellingen.
Paradoxaal genoeg worden de verantwoor
dingsrapporten, waar de cultuurinstellingen
zoveel tijd in steken, door de ambtenaren maar
zelden gelezen. Ze verdwijnen in een la en er
wordt alleen gekeken naar de cijfers, cijfers die
een bedrieglijk beeld van de werkelijkheid
kunnen geven, maar het beleid een schijn van
objectiviteit verlenen. Het leidt ertoe dat
voortreffelijk functionerende instellingen, met
een hoog maatschappelijk rendement, zomaar
kunnen worden wegbezuinigd, simpelweg
omdat ze niet de norm van de eigen publieks
inkomsten hebben gehaald. Vandaar haar
pleidooi voor wegen in plaats van meten: maak
afspraken waar het echt om gaat en geef ook
ruimte aan niet-meetbare prestaties.

Overheden zetten cultuur in bij het aantrekkelijk
maken van hun gemeente of provincie.

Het leggen van verbindingen

een economische waarde vertegenwoordigen,
waarom betrek je dan ook niet de wethouder
van economie bij al je plannen? Het geldt net
zo goed voor sociale zaken, als bijvoorbeeld de
doelstelling is het bevorderen van sociale
cohesie. Cultuurwethouder Eric van der Want,
van de gemeente Hilversum, pleitte voor meer
synergie, voor meer samenwerken en het
leggen van verbindingen. Dat geldt ook voor de
erfgoedinstellingen zelf. Toen Van der Want
aantrad vroeg hij aan alle door de gemeente
gesubsidieerde instellingen om nieuwe,
creatieve ideeën. Wat zie jij als de functie van
jouw instelling in het bevorderen van allerlei
maatschappelijke doelstellingen? Wat maakt
jouw museum bijzonder? Waar sta jij voor?
Wat wil jij bereiken?

Creatieve cultuurwethouders streven naar een
meer geïntegreerde, portefeuille overstijgende,
benaderingswijze. Als cultuur en erfgoed van
waarde zijn voor de stad en bijvoorbeeld ook

Een vergelijkbaar proces van cultuurverande
ring maakte ook het Westfries Museum door,
dat zichzelf eind jaren negentig opnieuw

moest uitvinden omdat het oude, naar binnen
gekeerde beleid volledig in het slop was
geraakt. Het ging er om nieuwe uitdagingen te
formuleren en om aansluiting te vinden bij wat
maatschappelijk leeft. De directeur van het
Westfries Museum, Ad Geerdink, noemde als
voorbeeld het grote publieksdebat rondom
J.P. Coen, die als nationaal icoon in Hoorn met
een standbeeld geëerd is, maar tegenwoordig
toch vooral te boek staat als oorlogsmisdadiger.
Geerdink organiseerde een publieksdebat en
een forumdiscussie onder leiding van de
bekende Utrechtse historicus Maarten van
Rossem. Hij zette daarmee zijn museum en
dus ook Hoorn op de kaart.

Vrijwilligers
In het middagprogramma werd in enkele
kleinere groepjes verder gediscussieerd. Ik zelf
zat in een clubje met mensen uit de gemeente
Hollands Kroon, een plattelandsgemeente met

maar liefst eenentwintig verschillende kernen
en geen culturele infrastructuur, zoals bijvoor
beeld steden als Hoorn en Alkmaar. Toch
gebeurt er ontzettend veel in Hollands Kroon,
maar dan vooral door vrijwilligers. Het is
misschien een tweede les van de netwerk
bijeenkomst: niet alles hangt af van cultuur
instellingen. Gemeenten (én instellingen)
kunnen ook aansluiten bij wat er leeft onder
de bevolking zelf en wat vooral tot uitdrukking
komt in volkscultuur en in tradities, en
waarvoor in de media altijd veel aandacht is.
Volkscultuur en immaterieel erfgoed bieden
dus aanknopingspunten voor een breed en
geïntegreerd cultuurbeleid van gemeenten
en provincies, dat niet alleen aansluit bij de
waarden die bij de bevolking zelf leven, maar
dat ook nog eens mogelijkheden biedt voor
cultuurtoerisme en economie.
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Kermis is ontstaan uit de middeleeuwse k erke-mis, een

mis en processie ter v iering van de inwijding van een kerk.

Links: Ter ere van de 25-jarige Maliebaankermis
in Utrecht werd de middeleeuwse processie
opnieuw opgevoerd.

K

Middeleeuwse kermis op de Utrechtse Maliebaan

Tekst Anneke Munnik
Foto’s Ron Mikkenie

ermis terug
naar de roots

Is de kermis in stad of dorp, dan weet iedereen ervan. Menigeen kijkt ernaar uit en anderen worden gelokt door een overvloed
aan kleur, licht en geluid. Kermis: je kunt er niet aan voorbij. En waarom zou je eraan voorbijgaan? Kermis is al eeuwenlang een
volksfeest voor iedereen, van de jongste touwtjestrekker tot de oudste muntenschuiver. Het is een belangrijk aspect van onze
cultuur en op de wortels ervan groeiden andere populaire cultuuruitingen als circus, bioscoop en dierentuin. Wat dat betreft kan
de kermis niet hoog genoeg worden geschat. Tegenwoordig is de kermis er voor amusement, voor durven, gokken en spel.
Maar vroeger zat het anders in elkaar. In Utrecht werd geëxperimenteerd om de kermis zijn roots terug te geven. Immers, wie
denkt er bij kermis aan erfgoed?
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n Utrecht heeft de kermis een beetje een
afwijkend karakter. De jaarlijkse Pieken
kermis op de Maliebaan heeft veel meer van
het oorspronkelijke kermiskarakter behouden
dan de grote kermissen, die ook zeer populair
zijn. Ten eerste is door de lage prijzen (1 piek
per rit) deze kermis echt ‘voor het volk’.
Ten tweede wordt er op de kermiszondag altijd
een plechtige eucharistieviering gehouden op
de autoscooterbaan (botsautootjes) en wordt op
diezelfde dag steevast een feestelijke braderie
georganiseerd, waardoor de oorsprong van de
kermis en de links met de kerk en de vroegere
jaarmarkt wat duidelijker naar voren komen.
De Piekenkermis is ook beduidend rustiger
dan andere kermissen vaak zijn en de prach
tige, historische locatie, de Maliebaan, geeft er
een bijzonder karakter aan. Ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de Maliebaanker
mis werd besloten deze oorspronkelijke
aspecten nog eens te benadrukken, door naast
en tegenover de ‘gewone kermis’ een middel

eeuwse kermis neer te zetten. Als extra
attractie en als herdenking – niet van de
kermis van 25 jaar geleden, maar van de
middeleeuwse kerke-mis.

Maria Magdalena

Als onderdeel van de middeleeuwse kermis
zou een nagespeelde processie worden gelopen
door de binnenstad. Een speciaal in Archeon
gemaakt houten beeld van Maria Magdalena
zou na de eucharistieviering op zondagmorgen
worden rondgedragen door levende geschiede
nisgroepen, die minderbroeders, ridders en
andere ‘middeleeuwers’ voorstelden.
Door urenlange regenbuien ging deze ‘proces
sie’ uiteindelijk niet door, maar werd hij op
kleinere schaal drie keer gelopen over het
kermisterrein. Het was de bedoeling om het
publiek te laten zien waar de kermis uit is
ontstaan, om de kerkelijke oorsprong weer
duidelijk te maken.

Onder: Aalmoezenier Van Welzenes
zegent het beeld tijdens de Heilige
Mis in de botsautootjestent.

In Utrecht werd de eerste ‘kerkemis’ al
gehouden op 26 juni 1023, toen naast de
bisschoppelijke burcht de grote Sint Maartens
kerk werd gebouwd. Dat was de hoofdkerk van
het bisdom. De wijding daarvan moest
natuurlijk een groot feest worden en dat werd
het: een feest met meerdere aspecten. Aller
eerst een plechtige mis, natuurlijk, en een
processie. Het volk stroomde in groten getale
toe. Maar een feest trekt ook handelaren, en er
hoort vanzelfsprekend ook muziek bij, en
drank. De geboorte van de kerk werd als
verjaardag ieder jaar opnieuw gevierd met een
kerkemis, een processie, een jaarmarkt en aller
lei feestelijkheden, die spontaan ontstonden.

Kerk, handel en vermaak

De jaarlijkse kerke-mis was een prachtkans
voor handelaren van allerlei soort: van mars
kramers tot kwakzalvers. Voor het publiek was
het een hoogtepunt in het jaar. Er werd
gedanst, gemusiceerd, gezongen, gegeten en
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gedronken en toneelgespeeld. Een groter feest
was er niet denkbaar. De mensen gingen naar
de kermis voor iets bijzonders: om elkaar te
ontmoeten, om plezier te maken, om iets te
kopen en om hun ogen uit te kijken. Dat
konden exotische dieren zijn, mensen die
klein, erg dik of juist reuzengroot waren,
Siamese tweelingen, slangenbezweerders,
dansende beren, waarzeggers, fakirs: alles wat
bijzonder was, zag je op de kermis.
Enerzijds is er dus de link met de kerk, en
anderzijds de link met de markt, en dan vooral
met de jaarmarkt. Heiligheid, Handel en
Vermaak zijn de pijlers van wat wij de kermis
zijn gaan noemen. Dat vermaaksaspect schoot
nog weleens iemand in het verkeerde keelgat.
De combinatie van drank, dansen en vrijerij
– en dat laatste was zeker ook een belangrijk
onderdeel van de kermisvreugde – leidde nogal
eens tot vechtpartijen. Zowel vertegenwoordi
gers van de kerk (vooral de protestantse) als de
hogere burgerij ergerden zich aan dit ‘platte
vermaak’, waardoor de kermis het erg moeilijk
kreeg en er met name in de negentiende eeuw
veel kermissen werden afgeschaft.
In Utrecht werd het feest in 1345 verplaatst van
26 juli naar 22 juli, de naamdag van Maria
Magdalena. Ieder jaar werd deze grote kerke
mis gehouden en in 1614 kwam men op het
lumineuze idee om de Pontiaans-jaarmarkt,
die altijd in januari werd gehouden, ook op
deze dag te laten plaatsvinden. Het is de
kermis uit deze jaren die door de levende
geschiedenisgroepen op de Maliebaan is
nagespeeld. Deze grote kermis hield maar
liefst drie eeuwen stand.

tijdens de kermis en in steeds meer plaatsen is
dit het geval.
Wat vond Van Welzenes van het feit dat in
Utrecht een processie werd nagespeeld door
levende geschiedenisgroepen? ‘Ja, heel leuk
natuurlijk. Het zorgt ervoor dat mensen weer
gaan nadenken over hun christelijke roots.
Tegenwoordig weten mensen niet eens meer
wat Pasen en Pinksteren betekenen. Ook bij de
acteurs van de historische optocht – want een
echte processie was het natuurlijk niet – ont
breekt de nodige kennis. Zij komen dan bij de
eucharistieviering staan, maar een groot stuk
van de diepgang in de eucharistieviering
ontgaat hen. Ik heb ze er heel wat over
uitgelegd. Maar je moet die zaken niet door
elkaar halen. Er loopt een stel ‘ broeders’ mee
in die optocht, acteurs in een outfit. Dat is
natuurlijk heel wat anders dan gelovigen in
een echte processie.’
Als poging om de kermisgangers terug te
brengen naar de christelijke oorsprong had
aalmoezenier Van Welzenes zeker waardering
voor het experiment, en ook voor degene die
het middeleeuwse kermisdeel had opgezet: Wil
van der Mark van de Stichting Oculare. Die
waardering en de serieuze inzet van de acteurs
zorgden er misschien ook voor dat zelfs het
voor de ‘processie’ vervaardigde beeld van
Maria Magdalena tijdens de mis werd geze
gend. Dat betekent echter niet dat de aalmoe
zenier ook maar de neiging heeft om persoon
lijk in zo’n optocht mee te lopen.

De aandacht was in die tijd al behoorlijk
verlegd naar handel en vermaak en dat werd
allengs sterker, tot de situatie ontstond waar we
nu inzitten: een kermis die bestaat uit techni
sche hoogstaande attracties en goktenten, met
nog wel een aandeel voor de nostalgische
kermisattracties, draaimolens, schiettenten en
de cakewalk, één van de oudste mechanische
kermisattracties. Veel moderne attracties zijn
natuurlijk supervarianten van de ouderwetse
draaimolen.

Ook theoloog Peter van Zoest, zelf altijd
meelopend als schrijndrager in de processie
van Boxtel, heeft met genoegen naar de
nagespeelde processie gekeken, al vindt ook hij
dat je de zaken duidelijk gescheiden moet
houden: ‘Die ‘minderbroeders’ in hun hobbe
zakken, dat was natuurlijk prachtig, maar de
echte minderbroeders, de Franciscanen,
waarvoor ik een blad maak, vonden het wel
interessant, maar willen zelf geen betrokken
heid. Het was een mooie, ludieke actie, een
grappig verschijnsel. Dat kun je niet met de
mis vermengen, dan ga je duidelijk een grens
over.’

Processie

Experiment

In Utrecht is de oude kerke-mis nog steeds een
vast onderdeel van de Maliebaankermis. Nu
met processie. Volgens hoofdaalmoezenier
Bernard van Welzenes van het kermis-,
circus- en binnenvaartpastoraat is er een
groeiende vraag naar het doen herleven van de
band met de kerk. Op de Maliebaankermis in
Utrecht leidt hij al tien jaar een plechtige
eucharistieviering in de autoscooterbaan op de
zondagmorgen. Ook in Haarlem, toch niet
gelegen in het katholieke deel van Nederland,
is voor het eerst weer een mis opgedragen
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Wil van der Mark, die het project naar een idee
van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed heeft opgezet, kijkt
met zeer veel genoegen terug op het experi
ment: ‘Omdat het de eerste keer was, keek
iedereen er nogal terughoudend tegenaan,
zowel de pastoor, als de exploitanten, als de
acteurs van de levende geschiedenisgroepen.
De pastoor wil natuurlijk een sterke scheiding
van het kerkelijke en het profane. De exploitan
ten werken zich altijd de blubber en wisten
totaal niet wat ze moesten verwachten. En de

De kermisexploitanten

acteurs zitten gewoonlijk het liefst hun potje te
koken voor een kasteel en dachten: wat moeten
we tussen al die herrie? Maar allengs raakte
iedereen steeds enthousiaster.’

wilden laten zien dat kermis
naast hedendaags vermaak
ook cultureel erfgoed is.

‘De mensen die naar de kermis kwamen,
snapten eerst niet wat hun overkwam. Ze
kwamen voor de attracties en de suikerspinnen
en werden opeens geconfronteerd met de
‘middeleeuwers’. Die hebben toen zelf aan
iedereen uitgelegd dat er vroeger kwakzalvers
en vuurspuwers rondliepen op de kermis, en
marskramers en waarzeggers. Er waren ruim
honderd leden van levende geschiedenisgroe
pen bij het project betrokken. De exploitanten
werden door ons weer teruggebracht naar de
ervaringen van hun jeugd, toen ze zelf voor het
eerst naar de kermis gingen. Tenslotte was die
oude kermisstijl er nog tot in de jaren dertig en
de huidige exploitanten hoorden daar natuur
lijk ook over van hun ouders en grootouders.
Wij hebben de kermisexploitanten laten zien
wat hun eigen roots zijn. Op het laatst begon
nen ze ons ook allemaal hun eigen verhalen te
vertellen.’

Meer achtergrond informatie

Van der Mark vindt het wel jammer dat de
context nog niet helemaal uit de verf kwam:
‘De relatie met de kerk kan veel mooier en
beter worden uitgelegd, bijvoorbeeld door een
tentoonstelling aan het begin van het kermis
terrein. Volgend jaar willen we onze ideeën
graag veel beter inbedden. En dat kan ook,
want we zijn vrienden voor het leven geworden
met de exploitanten. Met de pastoor ook, maar
op iets meer afstand, natuurlijk. De exploitan
ten zien de middeleeuwse kermis als een grote
toegevoegde waarde. De kermis in Hoorn heeft
nu ook gevraagd of we daar ook een processie
komen naspelen’.

Het beeld van Maria Magdalena werd in processie over de kermis gedragen.

Het experiment mag dus zeker als geslaagd
worden beschouwd. Alle partijen hebben
elkaars bedoelingen afgetast en besloten dat
die respectabel waren. De basis, een goede
communicatie en samenwerking, is dus
gelegd. Misschien valt er een volgende keer
nog veel meer te doen met publiciteit, zodat
het publiek goed op de hoogte is van de
bedoeling van de middeleeuwse kermis en de
processie. Vuurspuwers en kwakzalvers of
andere middeleeuwse attracties lenen zich
goed voor een openingsstunt en er kan ook op
een andere manier uitleg worden gegeven aan
het publiek. Maar de contacten zijn gelegd en
de ‘middeleeuwers’ zijn enthousiast ontvan
gen. Nu is het tijd om de beste methode te
vinden om de achtergrondinformatie over te
dragen aan de kermisgangers, met misschien
een heel nieuwe waardering voor dit feestelijke
deel van ons erfgoed: de kermis.

De kerke-mis trok allerhande handel en vermaak aan.
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De beiaardcultuur
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Tekst Jolly van de Velden
Foto’s Frank Steijns, Nationale Beeldbank
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Een beiaardier moet er heel wat voor over hebben
om het carillon, of op zijn Vlaams de beiaard, te
kunnen bespelen. Om te beginnen is het al geen
sinecure om iedere keer al die trappen op te
lopen. Vervolgens ben je boven in de toren
helemaal alleen. Er is geen publiek, dat loopt
immers ver beneden je te winkelen of drinkt
een kop koffie op een terras. Als er al
iemand omhoog kijkt wanneer je begint
te spelen, dan zie je dat niet. Je zit dan
inmiddels zelf achter het stokkenklavier
van het instrument. De melodie die je over
de stad heen laat waaien, maak je door
met losjes gebalde vuisten de stokken
van het klavier naar beneden te slaan
en met je voeten de pedalen in te
drukken. Hierdoor worden via

Als een carillon
speelt waait de
melodie uit over
een stad en kan
iedereen genieten
van een gratis
concert.

draden de klepels tegen de klokken getrokken. Als je klaar bent
met spelen is er geen applaus en

Carillons of beiaarden zijn typerend voor Nederland en Vlaanderen.
Bij elkaar zijn er hier zo’n driehonderd te vinden, waarvan hon
derdzesentachtig in Nederland. Wereldwijd zijn er ongeveer
zeshonderd. In België is de beiaardcultuur opgenomen in de
De klokken
Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen. In
zorgden voor de
Nederland willen de beiaardiers ook een dergelijke erkenning.
tijdsaanduiding in de
De Nederlandse Klokkenspelvereniging (NKV) is er hard mee
tijd dat niemand nog
bezig. De vereniging vindt het belangrijk om op de UNESCO lijst
een horloge had.
van immaterieel erfgoed te komen om de beiaardcultuur te
behouden voor de toekomst en die verder uit te bouwen.

Bescherming noodzakelijk
In tijden van bezuiniging is de beiaard kwetsbaar. Marianna Marras
van de NKV zegt: ‘We merken nu dat als een beiaardier met
pensioen gaat, er niet altijd een opvolger komt. Een beiaardier is in
dienst van de gemeente en door de solofunctie staat hij of zij daar
vaak nogal alleen. De meeste ambtenaren vinden dat carillon wel
leuk, maar dat geeft nog geen vanzelfsprekend bestaansrecht. Als
het carillon op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed staat, geeft
dat erkenning en daardoor bescherming.’
Beschermen en bewaren van dit kostbare culturele erfgoed is het
voornaamste doel van de vereniging. Het carillon wordt door hen
op allerlei manieren ondersteund en onder de aandacht gebracht.
Bijvoorbeeld door de beiaardiers bij te staan en een tijdschrift uit
te geven, evenals CD’s en bladmuziek. Ook verstrekt de vereniging
informatie en organiseert het workshops, excursies en inter
nationale concoursen.

Grootste muziekinstrument

een buiging kun je achterwege

Het carillon is het grootste muziekinstrument ter wereld. Er
moeten minstens 23 klokken zijn om te bespelen voordat het een
‘echt’ carillon is. In de praktijk zijn het er meestal meer. Zware
instrumenten zijn het ook. Het gezamenlijke gewicht aan brons
van een groot carillon van zeventig klokken kan oplopen tot
100.000 kilo. Elk carillon is anders, de verschillen in omvang
worden ook bepaald door de vorm en grootte van de toren.

laten. Je slaat gewoon je muziekboeken dicht, je doet je jas aan
en loopt al die treden weer af
naar beneden.

De eerste vermelding van een beiaard stamt uit 1510. In de zes
tiende eeuw was er bij de stadsbesturen door de toename van de
welvaart steeds meer behoefte aan verfraaiing van de belangrijke
gebouwen in hun stad. Tegelijkertijd werd een nauwkeurige
tijdmeting steeds belangrijker en de mensen waren daarvoor
aangewezen op de klokslagen van de luidklok in de toren van de
kerk of het stadhuis. Niemand had een horloge, dus die slagen
waren belangrijk voor de indeling van de dag. Om te voorkomen
dat mensen de eerste slag misten, ging er aan die slagen een kort
melodietje vooraf: de voorslag. Dit melodietje kon worden uitge
breid door meer klokken van verschillende toonhoogten op te
hangen die bespeeld konden worden door middel van een stokken
klavier. De beiaard was geboren.
Het woord carillon komt van quatre, het getal dat het quadrillon zijn
naam gaf: de vier klokken die de voorslag speelden.

In de
zeventiende
en achttiende eeuw
had elke stad die
mee wilde tellen
een carillon.
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Het hoogtepunt van de carilloncultuur was in Nederland halver
wege de achttiende eeuw. De technische mogelijkheden werden
steeds groter en het werd een ‘must’ om een carillon te hebben.
Voor een stad was het een manier om het prestige te vergroten, dus
er werd flink wat aan uitgegeven. Het klokkenspel bleef een
onderdeel van de tijdsaanduiding. De automatische speeltrommel
liet niet alleen een melodietje voor het hele en halve uur horen, ook
een refrein voor de kwartieren en een paar klanken halverwege het
kwartier. Doordat de uurwerken van de verschillende torens wel
eens ongelijk liepen, begon de ene als de andere net klaar was. Het

geheel zorgde voor een stad ‘vol vrolijke klanken’. Hoewel er ook
wel eens geklaagd werd over al dat ‘geklingel en geklep’. De meeste
instrumenten konden zowel automatisch als manueel bespeeld
worden. Dat is nog steeds zo.
Gaandeweg ontwikkelde de beiaard zich steeds meer richting
zelfstandig instrument, los van de functie van een torenuurwerk.

Klokken
Het verschil tussen luiden en beieren van een klok zit in de
beweging van de klok of van de klepel. Bij beieren wordt de klepel
tegen de stil hangende klok getrokken, bij luiden wordt de klok
heen en weer getrokken.
Het luiden van klokken gebeurde al eeuwen voordat het eerste
carillon er was: bij belangrijke gebeurtenissen, storm, brand, hoog
bezoek, een terechtstelling, het sluiten of openen van de poorten of
als bezegeling van een besluit van het stadsbestuur. Dat nieuws
ging allemaal via de klokken: ze fungeerden als berichtgever.
Behalve een praktische functie, hebben klokken van oudsher een
magische betekenis gehad. Het beieren bij storm of brand was niet
alleen om de bevolking te waarschuwen, maar ook om het kwade af
te weren door zoveel mogelijk lawaai te maken.
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Carillons of beiaarden zijn typerend voor
Nederland en Vlaanderen.

Later, toen het carillon populair was, speelden de beiaardiers elke
dag volksliedjes en aria’s vanaf de toren, waardoor de mensen
beneden op straat konden genieten van de hits van dat moment.
De klokken waren behalve berichtgever, ook radio geworden.

Beiaardier
Hoe kijkt een beiaardier anno 2012 naar zijn werk? Frank Steijns is
stadsbeiaardier van Maastricht, Weert en Heerlen. Daarnaast speelt
hij in het orkest van André Rieu. Als beiaardier treedt hij in de
voetsporen van zijn vader, die vijftig jaar lang stadsbeiaardier van
Maastricht was.
‘Mijn vader was echt een muzikant van de oude klasse,’ zegt hij.
‘Hij was een klassiek musicus die natuurlijk ook volksliedjes op het
carillon speelde, maar vooral Mozart en Beethoven. De eerste keer
dat ikzelf op het carillon speelde was Dromen zijn bedrog van Marco
Borsato een hit. Dus dat speelde ik, wat mijn vader helemaal niets
voor op het carillon vond. De mensen beneden waren wel enthou
siast. ‘Dat was nou leuk,’ hoorden we van verschillende kanten.’
Frank Steijns onderneemt van alles om het instrument dichter ‘bij
aard’ te brengen. Hij wil zoveel mogelijk mensen bij het carillon
betrekken. Ook legt hij, net als vroeger gedaan werd, een link met
de actualiteit. Bijvoorbeeld door alleen maar kinderliedjes te spelen
op een dag dat er in heel Nederland een War Child-actie is én de
Disney-componist Robert Sherman net is overleden.
Ook is de band met de plaatselijke bevolking belangrijk.‘De
zaterdag voor carnaval kregen we een telefoontje van de Rogstekers,
de carnavalsvereniging hier in Weert,’ vertelt hij. ‘Prins Carnaval
wilde met mij carnavalsliedjes over de stad zingen. Dat kon
geregeld worden, we hebben hier een permanente geluidsinstallatie
op de toren gezet om andere instrumenten samen met het carillon
te kunnen laten spelen. Er is namelijk het project Hoog van de
Toren van stichting Cloche’Art, waar ik voorzitter van ben, dat
mensen met talent het grootst mogelijke publiek wil bieden. Een
zangeres bijvoorbeeld of een cellist kan op die manier met het
carillon meezingen of spelen. Heel leuk en dan zie je ook allemaal
mensen naar boven kijken, naar ‘hun’ carillon.’

Traditie en heavy metal
‘We doen van alles om het stoffige imago van het carillon te
ontmantelen,’ vervolgt hij. ‘Iedereen denkt dat een beiaardier een
soort Quasimodo is. Ik speel ook wel eens een stukje heavy metal,
gewoon om te laten horen wat er allemaal mogelijk is met het
instrument.’ Steijns heeft heel duidelijk het gevoel dat hij in een
langlopende traditie staat, waar hij door zijn actieve betrokkenheid
iets aan toevoegt.
In Maastricht bijvoorbeeld is hij de dertiende stadsbeiaardier in lijn
sinds 1672. ‘Dan zie je die stamboom achter je en dan voel ik die
traditie op mijn schouders. In Maastricht bespeel ik een instrument
uit 1664 en heb ik dus ook letterlijk oud materiaal onder mijn
handen. Het is het geluid zoals de mensen het hoorden toen ze te
paard, met zwaard en degen de stad inkwamen. Die traditie voel ik
en tegelijkertijd voel ik de noodzaak om daar vernieuwing in te
brengen. Als je in deze tijd alleen maar barokmuziek speelt of
Annemarieke waar ga je naartoe?, staan de bezuinigingen op de loer.
De interesse van de bevolking gaat dan ook weg. We moeten niet in
de categorie ‘iets uit vroeger tijden’ terechtkomen.’

Bedreigd of niet
Frank Steijns heeft niet het gevoel dat het carillon echt bedreigd is.
Het spelen zelf in ieder geval niet. Het niveau noemt hij hoger dan
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Frank
Steijns volgde
zijn vader op, die
vijftig jaar lang stads
beiaardier was van
Maastricht.

voorheen en de aanwas van nieuwe beiaar
diers is groter dan in de jaren tachtig, ondanks
dat het een lange studie is. Hij zegt: ‘Het is geen
instrument dat je eens even uit gaat proberen, of waarop je na twee
jaar oefenen voor familie een concertje kunt geven tussen de
schuifdeuren. Je moet er echt voor kiezen. Je gaat eerst een jaar of
vijf spelen op een instrument met alleen maar klankstaafjes,
voordat je de toren een keer opgaat. Dan is het vervolgens de vraag
waar je dat kunt doen en het liefst nog betaald ook. Sinds Napoleon
zijn beiaardiers in dienst van de stad en dat is best belangrijk, want
je wil het de bevolking niet aandoen dat het neefje van de koster op
de klokken gaat spelen.’
Een stad heeft een professionele beiaardier dus gewoon nodig. Het
budget bepaalt hoe vaak die wordt ingezet. In Alkmaar en Den
Haag wordt er bijvoorbeeld vier of vijf keer per week gespeeld. In
Weert gebeurt dat eenmaal per week op zaterdagmiddag. Dat
spelen is trouwens niet alleen mooi en leuk, het is ook noodzakelijk
om het instrument in goede staat te houden.
Toch is er ook de bedreiging dat het carillon een gemakkelijke prooi
van bezuinigingen kan worden, omdat het op geen enkele manier
geld oplevert. Er worden op straat immers geen toegangskaartjes
voor verkocht. Ook wordt er wel eens gezegd dat een beiaardier
eigenlijk niet nodig is, het instrument kan toch ook computerge
stuurd spelen? Dat is waar, maar volgens Steijns gaat het dan toch
lijken op het sprookje van de Chinese nachtegaal. De speeldoos die
zonder ziel steeds hetzelfde speelt.

Twee werelden
Steijns noemt het carillon echt zijn instrument, ondanks dat hij
vanaf zijn zevende viool speelt. ‘Ik werk al achttien jaar als violist
bij André Rieu,’ zegt hij, ‘en dan val je met je neus in de grootst
mogelijke boterberg. Ik heb het van het begin af aan allemaal
gezien. Het is fantastisch, maar dat carillon en met name alles wat
er omheen hangt om dat instrument nieuw leven in te blazen, dát
vind ik een grote uitdaging. Vanuit die gedachte heb ik een mobiel
carillon geïntroduceerd dat meegaat op tournee over de hele
wereld. André vertelt daarover als een typisch stukje Nederlands
erfgoed. Door de concerttours en de dvd’s is het instrument bij

Om de jeugd
te interesseren voor
de beiaardmuziek geeft
Frank Steijns met zijn
mobiel carillon concer
ten op festivals.

miljoenen mensen onder de aandacht gekomen. Dat is toch gaaf
hè?
Hier in de toren krijg ik nooit applaus, terwijl we tijdens een
optreden met Rieu al een daverend applaus krijgen als we alleen
maar de bühne oplopen. Maar als ik beneden straks iemand It’s a
small world after all hoor fluiten dat ik net heb gespeeld, dan ben ik
gelukkig. Dat is mijn applaus hier.’

Doorgeven aan jongeren
In Weert komen er per jaar ongeveer driehonderd jongeren van
middelbare scholen op uitnodiging de toren in. Ze krijgen daardoor
wat mee van erfgoed, van architectuur, iets van hun eigen geschie
denis en van het carillon. Frank speelt dan wat van hun muziek en
ze mogen verzoeknummers indienen. Dit gebeurt al sinds 1994 en
het werkt in die zin dat hij merkt dat mensen die nu bijvoorbeeld
bij de carnavalsvereniging zitten, destijds aan zo’n projectdag
hebben meegedaan, waardoor ze nu op het idee komen om samen
te gaan werken.
Een ander voorbeeld van de jeugd erbij betrekken is het project
Maastricht Bells dat vorig jaar in Maastricht heeft plaatsgevonden.
Achtduizend kinderen kregen in Maastricht en omgeving een
handbelletje en er was voor de scholen een lespakket over klokken.
Een kleine tweeduizend kinderen zijn naar het Vrijthof gekomen
om samen met de carillons en de kerkklokken een compositie te
spelen. Frank vond het fantastisch. Ook dat de klokjes nog steeds
gebruikt worden voor muziekonderwijs, of gewoon om thuis aan te
kondigen dat het eten op tafel staat. ‘Precies de functie van een
klokje,’ zegt hij. ‘Cultuurparticipatie is op dit moment het tover

woord, maar krijg ze maar eens de toren in. Je moet het carillon
echt naar beneden brengen. Daarom hebben wij in Weert ook een
videoscherm waarop de bezoekers van de kerk mij kunnen zien als
ik aan het spelen ben.
In Heerlen heb ik eens op een popfestival gespeeld dat onder aan
de kerktoren werd gehouden onder het motto van: 20.000 kilo
brons, als dat geen heavy metal is. Daar waren zo’n vijfhonderd van
die geschminkte punkers met pinnen uit hun nek, die allemaal
mee stonden te zingen met die toren. Ook bijzonder was dat ik
vorig jaar samen heb gespeeld met de popgroep Normaal. Kom ik
daar met mijn mobiele carillon. Het publiek stond al met bier klaar
om het over mij heen te gooien als ze het niet goed zouden vinden,
maar ik heb met Joling samengespeeld en geen druppel bier over
me heen gehad. Dat was voor mij echt het bewijs dat het carillon
helemaal niet iets is dat buiten de mensen staat of van vorige
generaties is.’

Beiaardmuseum
De beiaardcultuur heeft een eigen museum. Het Nationale
Beiaardmuseum in Asten is recent compleet vernieuwd en heeft
sinds kort de naam Klok en Peel Museum. Het museum heeft de
grootste collectie luidklokken en beiaarden ter wereld. Daarnaast
zijn er tweeduizend jaar oude klokken uit China te zien, is er een
klokkengieterij ingericht en er is buiten een springcarillon.

Meer informatie: www.klokkenspel.org, www.franksteijns.com,
www.museumasten.nl
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Hip hop is het gezicht
van de nieuwe culturele
DNA van de steden.

Hip Hop
Culturele uitingsvorm
van jongeren
Wat hebben de billen van Beyoncé of Jennifer Lopez te
maken met immaterieel erfgoed? Op dinsdag 21 mei
organiseerde Imagine IC in de Amsterdamse Bijlmer een
female hiphop quiz om te verkennen of ook de hiphop
scene zou kunnen worden aangemerkt als een erfgoed
gemeenschap in de zin van de UNESCO conventie van het
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Immaterieel Erfgoed. In de vorm van een quiz werd de
kennis getest van de aanwezigen. Panelleden waren onder
meer Akwasi (van de hiphop formatie Zwart Licht) en
stadsdeelwethouder Urwin Vyent, die overigens goed op
de hoogte bleek van de hiphop scene in Nederland.
Tekst Albert van der Zeijden
Foto Nationale Beeldbank

Hiphop is meer dan alleen een muziekstro
ming. Het is de culturele uitingsvorm van de
onderklasse uit de getto’s van de Amerikaanse
steden. De tegenbeweging ontstond ooit in de
Bronx in New York, een wijk die heel vergelijk
baar is met de Bijlmer in Amsterdam. In
Nederland werd de hiphop cultuur bekend door
de Amsterdamse groep de Osdorp Posse, in de
jaren negentig. Zwart Licht is tegenwoordig
een bekende hiphop formatie in Nederland.

Subcultuur

Bij de hiphop hoort een hele cultuur, met eigen
kleding en mode en zelfs een geheel eigen
straattaal. Verder is hiphop nauw verwant met
de graffiti cultuur, ook al een manier van
jongeren om voor zichzelf een plaats op te
eisen. De vraag die Imagine IC met de female
hiphopquiz centraal wilde stellen was: is
hiphop ook een vorm van immaterieel erfgoed?
En, vervolgens, zou hiphop ook kunnen
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worden voorgedragen voor de Nationale
Inventaris van het Immaterieel Erfgoed?
Imagine IC was op het idee gekomen door het
internationale congres dat het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) begin dit jaar organiseerde in
Deurne en waar de excursiedag was gewijd aan
het thema graffiti.
Als subcultuur is de hiphopscene zeker een
soort erfgoedgemeenschap. Hiphop heeft alles
te maken met culturele identiteit: in je
cultuuruitingen laat je zien wie je bent en bij
welke groep je wilt horen. Ook in Nederland
heeft de hiphop zich ontwikkeld tot een subcul
tuur, die met name in de Bijlmer heel populair
is. Net als in Amerika is de subcultuur
inmiddels behoorlijk geaccepteerd. Rappers als
Ali B. kent iedereen. Minister Leers, toen nog
burgemeester van Maastricht, maakte ooit een
rap over het Maastrichtse drugsbeleid, waarop

minister Donner reageerde met een eigen rap.
Het televisieprogramma Lingo had eens een
aflevering met alleen maar hiphop artiesten,
één van de woorden die de kandidaten moes
ten spellen was ‘smatje’. Op de vraag van
presentatrice Lucille Werner wat dit woord dan
wel betekende, antwoordde een rapper: ‘dat
ben jij’. Er wordt tegenwoordig ook veel geld
verdiend in de scene. In die zin is de hiphop
allang niet marginaal meer.
Net als bij graffiti is natuurlijk de hamvraag:
welke gemeenschap zou hiphop willen
voordragen voor de lijst? Het meest voor de
hand ligt misschien de scene van de hiphop
pers in de Bijlmer. Een volgende vraag is: heeft
het ook nut voor deze gemeenschap? Wat voegt
een plaats op de UNESCO lijst toe voor deze
hip hoppers? Deze vraag was ook aan de orde
in Deurne, toen het over graffiti ging. Het
antwoord was toen: ja. Graffiti is een vluchtig

genre, waardoor het waardevol kan zijn de
geschiedenis ervan te documenteren en de
kennis door te geven. Doordat hiphop altijd
ingaat op de actualiteit, geldt het mogelijk
ook voor de hiphop.

Controversieel

Voor de Nederlandse inventaris van het
immaterieel erfgoed wordt ingezet op een
goede spreiding. De items op de lijst moeten
herkenning oproepen bij zowel jong als oud.
Het zou dan ook goed zijn als er ook voor
beelden op komen die herkenbaar zijn voor
jongeren uit de grote steden. Projectleider
Yassine Boussaid, van Imagine IC, formu
leerde het als volgt: ‘In wijken als de Bijlmer
wordt gewerkt aan een geheel nieuw cultureel
DNA, waarvan de hiphop een uitingsvorm is.
Dat is de Nederlandse cultuur van nu, die
ook een plaats verdient op de Nederlandse
immaterieel erfgoed inventaris.’

Hiphop is geaccepteerd, maar ook controver
sieel. Hiphop reageert op actuele kwesties,
denk maar aan de hit die Raymzter in 2002
scoorde met zijn rap ‘kutmarokkanen’, een
reactie op de uitlatingen van toenmalig wethouder Rob Oudkerk, die het woord gebruikte
toen zijn microfoon nog ongemerkt openstond
en daarmee veel kritiek oogstte. Hiphop is
controversieel omdat de teksten soms racis
tisch zijn of, nog vaker, seksistisch of op zijn
minst vrouwonvriendelijk. De vraag naar de
billen van Beyoncé was een knipoog naar het
seksisme dat aan veel hiphop kleeft. Hiphop is
toch vooral een machocultuur. Of maakt de
controversialiteit hiphop juist tot een aantrek
kelijk voorbeeld op de inventaris? Er wordt in
ieder geval over nagedacht. Waarbij er ook veel
kan worden gelachen, zoals bleek uit de quiz,
die op een aantrekkelijke en humoristische
wijze werd gepresenteerd door de beroemde
Nederlandse hiphopster Zanillya Farrel.

Culturele identiteit

Hiphop wordt gedragen door een scene of
subcultuur van mensen voor wie hiphop alles
te maken heeft met de eigen culturele identi
teit. Ze kleden zich op een bepaalde manier,
spreken een eigen taal en delen ook kennis
met elkaar. Als je erbij wilt horen dan moet je
op zijn minst weten wie Akwasi is en wat voor
muziek hij maakt. Door middel van een quiz
wilde Imagine IC deze kennis testen, in
samenhang ook met kennis over andere
belangrijke tradities in Nederland en over de
UNESCO conventie. Zoals organisator Martin
van Engel het noemde: de female hiphopquiz
is een verkapte vorm van erfgoededucatie.
Allemaal onder het motto: jongeren moeten
actief meedenken over hun eigen erfgoed.
De quiz vond plaats als onderdeel van het
Jaar van het Immaterieel Erfgoed.
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Op
grote
voet

De Reuzencultuur in België en Nederland
Veel Nederlanders hebben eigenlijk
geen idee wat een reus is. Iedere
Belg echter kan je een kleurrijk
verhaal vertellen over de reuzen
die hij kent. Maar er is hoop
voor Nederland. Het aantal
reuzen breidt zich hier uit.
Tijd om aandacht te besteden aan de mannen en
vrouwen en kinderen die
op grote voet leven en aan de
gemeenschappen die hen in
leven houden.

Tekst Jos Wassink
Foto’s Jan Stads,
Nationale Beeldbank

Reuzen voelden zich aanvankelijk vooral thuis
in België, maar ze hebben zich verspreid en
krijgen ook steeds meer belangstelling voor
Nederland, ook boven de grote rivieren. Op de
themadag over Reuzencultuur op 20 april
jongstleden in het Limburgs Museum te Venlo
verklaarde emeritus hoogleraar Volkskunde
aan de KU Leuven, Stefaan Top, dat zijn land
het stamland is van de reuzen. De dag was
georganiseerd door het Interlimburgs Volks
kundig Samenwerkingsverband in samenwer
king met de Provincies Limburg in Nederland
en België.
Er zijn verschillende theorieën over de
oorsprong van de reuzen. Volgens sommige
mensen hebben ze echt bestaan. In de Bijbel
wordt immers Goliath genoemd. Anderen
denken dat ze goden waren, buitenaardse
wezens of nazaten van een verdwenen bescha
ving. Er zijn geleerden die feesten van reuzen
in verband brengen met Keltische zonne
feesten. Top staat niet achter deze theorieën.
Voor hem hoort de reuzencultuur bij het
mythisch denken van de mensen, bij de
behoefte om grip te krijgen op de wereld, op de
oerkrachten. Het concept ‘reuzen’ is univer
seel. De verhalen over reuzen werken als een
therapie. De oude Grieken hadden al hun
titanen. Ook de Germanen kenden reuzen.

Middeleeuwse ommegangen
De huidige reuzentraditie in de Zuidelijke
Nederlanden, inclusief Nederlands-Limburg,
grijpt terug op de ommegangen en de proces
sies. De reuzen liepen mee in de religieuze
optochten. De stuwende krachten achter de

Reuzen symboliseren
de lokale identiteit.
ommegangen waren in de Middeleeuwen de
ambachten en de gilden. Die ommegangen
waren een teken van groepscultuur en kenden
een vaste hiërarchie van de groepen. Niet
alleen reuzen, maar ook andere al dan niet
Bijbelse figuren werden meegedragen, zoals
een draak, het Ros Beiaard, een walvis of een
kameel. De reuzen verbeeldden vaak heilige
figuren. Populair waren Sint Christoffel en
Sint Joris (of Georgius). Maar ook figuren als
Samson en Goliath werden meegevoerd.
Voor zover bekend is, was eerste reus Druon
Antigoon. Hij verscheen in 1398 in de Ant
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werpse ommegang. Reuzen waren een soort
supermensen, die het karakter, de identiteit
van een gemeenschap, weergaven. Ze zijn een
spiegel van het dagelijks leven in een bepaalde
periode. In de loop der tijd kwamen veel
verschillende typen reuzen op, niet alleen
heiligen maar ook volkshelden, machthebbers
en fantasiefiguren.
In de zestiende eeuw ontstond het verschijnsel
van reuzenparen: naast de mannelijke reus
kwam er een vrouw en soms zelfs één of meer
kinderen. In de Zuidelijke Nederlanden, waar
de Reformatie teruggedrongen werd en de
stoeten door de straten konden blijven trekken,
bleven reuzen een bekend fenomeen. Top
denkt dat de reuzencultuur vooral vanuit
Vlaanderen is overgewaaid naar andere landen,
zoals Spanje. Spaanse militairen zouden hen
destijds in de Vlaamse steden en dorpen
hebben gezien.

Recente groei
In de eerste helft van de twintigste eeuw groeit
het aantal reuzen in België flink. Ze zijn niet
meer van een hele gemeenschap, stad of dorp,
maar van een organisatie: een carnavalsvereni
ging, wijk of bedrijf. Deze geprivatiseerde
reuzen zijn vaak meer mythologisch van aard.
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft
er volgens Top een ware explosie van reuzen
plaats gehad. Hij stelt zich de vraag of er nu
niet inmiddels te veel zijn.
Volkskunde Vlaanderen is de instelling die
zich naast de koepelorganisatie Reuzen in
Vlaanderen intensief bezighoudt met de
reuzencultuur. Liesbeth Depauw van Volks
kunde Vlaanderen gaf op de themadag een
uiteenzetting over de inventarisatie van de
reuzen in Vlaanderen.
In juni verscheen het boek Reuzen in beide
Limburgen. Veel mensen werkten hier aan mee.
Marcel Dumon werd gevraagd om over de
typische gewoonten en gebruiken te vertellen
en over de dagelijkse verschijning van de reus,
de inschrijving in de gemeente, het protocol en
de praktische zaken. Bij de inventarisatie
werden 66 nog levende Belgisch-Nederlandse
reuzen gevonden. Besloten werd om de enkele
nog levende Nederlands-Limburgse reuzen
eveneens op te nemen in het boek. De 59 reu
zen uit de beide Limburgen die in de loop der
tijd de geest hebben gegeven worden ook
beschreven.

Nederlandse reuzen
Dat de reuzencultuur in Nederland weer in de
lift zit, maakte Lex van Gestel, secretaris van de
Stichting Reuzengenootschap Hilvarenbeek,

wel duidelijk. Hij sprak namens de in 2009
opgerichte koepelorganisatie: Reuzenfederatie
Nederland. Net als in België is in Nederland de
groei van het aantal reuzen gestimuleerd door
de gemeentelijke herindelingen. Plaatsen die
opgingen in een nieuwe gemeente, behielden
de behoefte om aan hun eigen identiteit
gestalte te geven. De reuzen kunnen optreden
als ambassadeur van een plaats. Bij al deze
reuzen horen actieve begeleidingsgroepen, de
reuzengilden. In Nederland zijn nu 24 reuzen.
Een deel van hen is weliswaar al erg oud:
Valuas en Guntrud uit Venlo (1754), Sjtuf (Sint
Christoffel) uit Roermond (1680), Gigantius uit
Maastricht (1550). De Heerlense pottenbakker
Lucius is nog een jonge reus. Hij werd pas in
het leven geroepen ter gelegenheid van de
viering van het 2000-jarig bestaan van Heerlen
in 1997.
Niet Limburg maar Noord-Brabant is nu de
reuzenrijkste provincie van Nederland. De
reuzen zijn hier meestal van jongere datum.
Jas de Keistamper uit Boxtel is niet helemaal
meer een groentje. Hij werd in 1949 gebouwd.
Hij verwijst naar de bijnaam van de Boxtel
naren. Het eerste optreden van de bijna 3,5
meter lange man was op Koninginnedag 1949.
Sindsdien spreekt hij ieder jaar op Koningin
nedag de gedecoreerden toe en geeft hij zijn
toehoorders ongevraagd politiek advies. In
1997 fuseerden Liempde, Lennisheuvel en
Boxtel tot een nieuwe gemeente Boxtel. De
gemeenschap van Liempde maakte in dat
zelfde jaar haar eigen reus: Hanna met de
moor. Deze vrouw reinigt met het water uit
de moor de stoep.
Nieuwe reuzen kwamen er ook in de nieuwe
gemeente Oisterwijk. Op 1 januari 2000
werden Moergestel en Heukelom bij Oister
wijk samengevoegd. In de drie kerkdorpen
werd een reus gebouwd. Oisterwijk kreeg zijn
Peer Poarel, een verwijzing naar de Sint
Petruskerk en de slogan ‘Parel van Brabant’.
Voor Moergestel werd Gèèselse Ermelindus
ontworpen. De heilige Ermelindus wordt in
deze plaats vereerd. Een beroemde kasteleins
vrouw uit Heukelom werd de naamgeefster
van de reuzin Heukelomse Mie. De drie
reusachtige gestalten trekken vrijwel altijd
samen op.
Eenzelfde fenomeen zien we ook in Tilburg.
Udenhout en Berkel-Enschot werden in 1997
bij Tilburg gevoegd. De Tilburgenaren gingen
aan de slag met de bouw van Fraans Krèùk, die
een kruik – de verwijzing naar de Tilburgse
‘kruikenzeiker’– als attribuut heeft.
Udenhout bouwde de Udenhoutse Broeder
in pij. Berkel-Enschot, de uit twee dorpen
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samengestelde gemeenschap, kwam met een
reus met een Januskop van de patroonheiligen
van de dorpen: Sint Willibrordus en Sint
Caecilia. Op Koninginnedag 2008 werden de
drie nieuwe reuzen gepresenteerd. Ze vormen
net als die van Oisterwijk een hecht drietal. De
Tilburgse reuzenfamilie breidde zich vorig jaar
uit met twee reuzenkinderen van slechts 2,30
meter. De jongen en het meisje worden samen
‘Koosje Koosje’ genoemd, naar een verdwenen
traditie op Onnozele Kinderen in Tilburg.
Ook de reuzen in Bergen op Zoom zijn nog
van betrekkelijk jonge datum. De voornaamste
reus van die historische stad is Jan Metten
Lippen. Hij is gebaseerd op de vijftiendeeeuwse heer van Bergen op Zoom Jan van
Glymes. In 1987 verscheen hij voor het eerst op
het plein voor het stadhuis van Bergen op
Zoom om direct te trouwen met Trui van den
Toren. Ze is vernoemd naar stadspatrones uit
de zevende eeuw, Gertrudis van Nijvel. In 1992
werden de kinderen Toontje en Marieke
gepresenteerd. Dat Bergen op Zoom zijn
reuzen koestert, bleek wel toen in 2008 weer
twee nieuwe reuzen werden gepresenteerd: de
heilige Gregorius en Hubertus. Zij zijn echter
alleen actief bij de jaarlijkse Maria Ommegang.
Minder bescheiden zijn de allernieuwste
reuzen in deze stad: Aspergilda en Ansjovion.
Ze zijn een initiatief van het Reuzengezelschap
De Brabantse Wal (dat als doel heeft de
kwaliteit van de streekproducten uit te dragen)
en werden eind mei 2011 gepresenteerd op een
culinair evenement.
Hilvarenbeek kreeg op Koninginnedag 2009
een reuzin Hildewaris, vernoemd naar de
naamgeefster van het dorp. Zij is zeer modern
uitgerust. Ze heeft geen kijkvenster meer zoals
vrijwel alle reuzen, maar is uitgerust met een
camera die verbonden is met een lcd-scherm
waarop de duwers die onder de rok zitten de
weg kunnen zien. Achter de voorkant van haar
jurk kunnen deurtjes open gezet worden
waardoor er een klein podium te voorschijn
komt. Hierop zijn inmiddels al drie poppen
spelen uitgevoerd. Is deze multifunctionele
reuzin een voorbeeld voor andere reuzen en
reuzinnen? Lex van Gestel verwacht in ieder
geval dat de nieuwe reuzen in de toekomst
technisch knapper in elkaar zullen zitten en
dat er hydraulische technieken toegepast
zullen worden.

Reuzen verspreiden zich
over Nederland
Reuzen rukken op in Nederland, ook buiten
Noord-Brabant en Limburg. In Hulst in
Zeeuws-Vlaanderen werd op 28 augustus 2011
de reus Maximiliaan van Oostenrijk (genoemd
naar de voormalige heerser over een groot deel
van de Nederlanden) gedoopt en ingeschreven
in het bevolkingsregister. De meest Noordelijke
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De Reuzencultuur is een Europees verschijnsel. Daarom worden er
initiatieven ontplooid om een Europese samenwerking op te zetten.

Elke reus wordt gedragen door een eigen gemeenschap.
reus van Europa is de in 1998 gebouwde vijf
meter hoge Greate Pier uit Kimswerd in
Friesland. Ook hij is gebaseerd op een histo
risch figuur, te weten een militaire aanvoerder
die het in het begin van de zestiende eeuw
opnam tegen de troepen van Albrecht van
Saksen.
Een waarlijke hausse aan reuzen kent Overijs
sel. Dit jaar worden maar liefst tien reuzen
gebouwd in het kader van het straattheaterfes
tival ‘Kunsten op Straat’. De Overijsselse plaats
Losser heeft enkele jaren geleden al zijn reus
Sint Martinus gekregen. De nieuwe Overijs
selse reuzen worden niet ontleend aan oude
historische figuren of heiligen, maar aan
moderne markante figuren en sporthelden.
De reuzen zullen voorzien zijn van moderne
technieken en het uiterlijk van fraaie kunstwer
ken krijgen. In de toekomst zullen ze in de
verschillende plaatsen het festival ‘Kunsten op
Straat’ openen.

De traditiedragers
Wie zijn nu die enthousiaste mensen die met
een reus op pad gaan? Aan het eind van de
themadag in Venlo gaf Bert Kok, voorzitter van
het Akkermansgilde in Venlo, een uiteenzet

ting over de activiteiten van het gilde voor de
reuzen Valuas en Guntrud. Van Liesbeth
Depauw van Volkskunde Vlaanderen hadden
we al eerder gehoord dat de reuzenbeheerders
een zeer diverse groep vormen. In Vlaanderen
zijn er naast reuzengilden ook scholen,
families, een groep vrienden, een jeugdbewe
ging en zelfs een rusthuis die reuzen beheren.
In Nederland zijn diverse reuzengilden actief.
Het Akkermansgilde is zo’n gilde, maar in
eerste instantie is het een schuttersgilde.
Het Akkermansgilde dateert al uit de Middel
eeuwen en vanaf het begin heeft het Valuas en
zijn vrouw begeleid. De Venloose reuzen
werden altijd gezien als symbolen van de stad
en werden tot de jaren zestig van de vorige
eeuw opgeborgen in het stadhuis. Pas sinds
dien zijn ze helemaal in beheer bij het Akker
mansgilde. Valuas en Guntrud wegen circa 50
kilogram. De reuzen kunnen maar door één
persoon gedragen worden. Gewoonlijk
wisselen vier dragers elkaar af. De reuzen
nemen per jaar deel aan twee optochten in
Nederland of het buitenland. Daarnaast zijn ze
altijd present bij het koningsschieten in Venlo
op de eerste zaterdag van juni en waren ze
present op de opening van de Floriade.

Internationale samenwerking
Het gaat goed met de reuzen. De Reuzenfede
ratie Nederland is enthousiast over de ontwik
kelingen. Deze federatie trekt veel op met de
koepelorganisatie Reuzen in Vlaanderen.
Begin dit jaar was er in het Vlaamse Halle een
bijeenkomst met Reuzen in Vlaanderen en de
Circulo Internacional de Amigos de los
Gigantes (CIAG). Bij de in 2001 in Spanje
opgerichte CIAG hebben zich reuzenorganisa
ties uit inmiddels 27 landen aangesloten.
Voortaan zullen Reuzen in Vlaanderen en de
Reuzenfederatie Nederland de reuzencultuur
in hun land vertegenwoordigen bij de CIAG.
De participatie van Nederland bij de CIAG is
van belang voor de aansluiting voor reuzen
groepen bij een internationaal en vooral
Europees netwerk. In het voorjaar van 2013
zullen de Nederlandse en Vlaamse federaties
in samenwerking met de CIAG een groot inter
nationaal congres over de reuzencultuur in
Brussel organiseren. Zo zullen in de hoofdstad
van Europa de symbolen van de lokale gemeen
schappen belicht worden.

Meer informatie: www.reuzenfederatie.nl en
www.reuzeninvlaanderen.be
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Noors kleder
drachtpatroon
blijkt ideale
parkeerhaven

ongetwijfeld de kleurrijke droomjas
van Joseph uit de musical ‘Joseph
and the Amazing Technicolor
Dreamcoat’.
‘Textiel-theater-textiel’ is tot en met
7 oktober te zien in Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8 in
Horst (www.museumdekantfabriek.nl)

Beeldend kunstenaar Sjaak Langen
berg en vormgeefster Rosé de Beer
uit Den Bosch ontdekten tijdens een
verblijf in Noorwegen dat het
Hardanger borduurwerk en de
patronen die worden gebruikt in de
Noorse klederdracht ideale parkeer
vakken opleveren als ze op het
wegdek worden aangebracht met
wegenverf. Het Hardanger Folke

De golden sixties

tot theater omgebouwde expositie
ruimte als een bezoek van een kind
in een snoepwinkel. Normaal zie je
de kostuums alleen van ver uit de
zaal, nu sta je er met de neus
bovenop.

a
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museum in Utne wil het ontwerp van
de Nederlanders als permanent
kunstwerk laten uitvoeren op zijn
parkeerplaats.
‘Nederlanders geven nieuwe draai
aan de nationale romantiek van
Hardanger’, berichtte de Noorse
nationale radio- en tv-omroep.
In tegenstelling tot Nederland waar
klederdracht een uitstervende folklore
is, wordt de Noorse bunad met trots
massaal door de Noren gedragen
bij speciale festiviteiten, zoals de
nationale feestdag op 17 mei ter
ere van de grondwet.

Theater textiel
Steeds op zoek naar nieuwe en
vooral verrassende exposities. Daar
houdt de commissie Exposities van
Museum de Kantfabriek zich mee
bezig. Daarin is zij ook nu weer
geslaagd. Vooral voor regelmatige
bezoekers van musicals en opera’s,
maar ook voor gewone liefhebbers
van kleding is een wandeling door de
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Congres over
wetenschappelijk
onderzoek naar
immaterieel
erfgoed

‘The making-of’ van theaterkostuums
wordt zichtbaar gemaakt aan de
hand van ontwerptekeningen en
productiefoto’s. Het is verrassend om
vervolgens het resultaat te zien:
kant-en-klare kostuums uit recente,
maar ook oudere theaterproducties.
Je ziet werk van beroemde nationale
ontwerpers als Arno Bremers (hij
ontwierp kostuums voor musicals als
A Chorus Line en Tommy), Rien
Bekkers (hij werkte voor opera’s als
Carmen en Fidelio) en Nicolaas
Wijnberg (hij bedacht decors en
kostuums voor opera’s van Ravel en
toneelstukken van Shakespeare).
Topstuk van de nieuwe expositie is

De jaren zestig van de twintigste
eeuw waren een periode van
expansie en bedrijvigheid, geken
merkt door een ongebreidelde groei,
een enorme stijging van koopkracht,
een groeiende middenklasse en een
opkomende massacommunicatie:
een gouden tijdperk. Maar het was
ook een periode van grote (studen
ten-) protesten tegen de gevestigde
orde en het kapitalisme, met een
‘tegencultuur’ van onder andere
provo’s en hippies. De invloed vanuit
de Verenigde Staten was overal te
zien en te horen, zoals op de televisie
Peyton Place en op de radio Elvis
Presley. Maar er was nog meer: in
Afrika werden veel koloniën onafhan
kelijk, de Vietnamoorlog woedde,
Mao zette de Culturele Revolutie in en
de Praagse Lente werd kapotgescho
ten door de Sovjet-Unie.
Waren de sixties wel zo ideaal? Deze
vraag staat centraal op de studiedag
van het IVOS op vrijdag 21 septem
ber in het Openluchtmuseum Bokrijk
in Genk (België). Meer informatie:
www.limburgsmuseum.nl

De Nederlandse regering heeft
aangegeven dat zij een onafhankelijk
kennisinstituut wil op het terrein van
het immaterieel erfgoed. Dit kennis
instituut, het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (na 1 januari 2013
samen met het Nederlands
Openluchtmuseum) gaat
zich niet alleen bezig
houden met de praktische
implementatie van de
UNESCO conventie. Het wil
ook een kennispunt zijn voor
resources en wetenschappelijk
onderzoek over immaterieel erfgoed
en immaterieel erfgoedbeleid op het
snijvlak van theorie en praktijk.
Theorievorming rond sleutelbegrip
pen uit de UNESCO conventie als
‘gemeenschap’, ‘community-involve
ment’, ‘community-associations’,
‘safeguarding’, vindt vooral plaats in
de confrontatie met de dagelijkse
praktijk. Het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed wil hier bouwstenen voor
aandragen en kennis ontsluiten die
op zijn beurt weer praktisch toepas
baar wordt gemaakt voor de
gemeenschappen in de vorm van
methodieken, voorbeeldprojecten en
praktische handleidingen. Iedere
vorm van immaterieel erfgoed heeft

zijn eigen ‘community’, maar vergt
ook heel andere benaderingswijzen
en methoden van safeguarden. Het
beschermen van een ambacht of
processie vergt bijvoorbeeld een heel
andere benadering dan een traditie
als Allerzielen.
Onderzoekers hebben laten zien dat
het interessantste onderzoek op het
terrein van heritage studies tegen
woordig gedaan wordt in toegepast
onderzoek op het snijvlak van theorie
en praktijk en dat immaterieel
erfgoed daarbij een sleutelrol vervult
vanwege de uitdaging die het biedt
de gemeenschappen zelf een
bepalende rol te geven in het beheer
en behoud van het eigen erfgoed.
Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
organiseert een congres over
wetenschappelijk onderzoek naar
immaterieel erfgoed. Het congres
vindt plaats op zaterdag 13 oktober
2012 in het kader van de grote
manifestatie Immaterieel Erfgoed op
Fort Voordorp in Groenekan bij
Utrecht. Meer informatie:
www.volkscultuur.nl.

Sport en
samenleving
In juni kleurden de straten en winkels
oranje om onze betrokkenheid bij het
Nederlands elftal uit te drukken.
Daarna zijn we deze sportzomer niet
van het scherm weg te slaan voor
Wimbledon, Tour de France en de
Olympische Spelen. Het hele
maatschappelijk leven lijkt zich te
voegen naar de sport. Dat sport onze
samenleving stevig beïnvloedt, is wel
duidelijk. Maar het omgekeerde is
ook waar: sport is ook een afspiege
ling van maatschappelijke verhoudin
gen, van volkscultuur en van lokaal
en regionaal gemeenschapsleven.

Dat was in het verleden zo en is nu
nog steeds het geval.
Op zaterdag 6 oktober organiseert
het Samenwerkingsverband Volkscul
tuur de studiedag ‘Sport als spiegel
van de samenleving’ in De Schakel
in Gilze. Meer informatie:
www.erfgoedbrabant.nl.

‘Arm & Rijk’
Dit jaar staat de Maand van de
Geschiedenis in het teken van ‘Arm
& Rijk’. Een thema met actualiteits
waarde dat volop kansen biedt
voor bijzondere activiteiten.
Crises en bezuinigingen maken
‘Arm en Rijk’ tot een hot item in
het dagelijks leven. In Nederland
hebben perioden van schaarste en
overvloed elkaar vaak afgewisseld en
tegelijkertijd bestonden ‘Arm & Rijk’
naast elkaar. Veel organisaties
organiseren in oktober een activiteit
rond dit thema.
De Maand van de Geschiedenis
wordt afgesloten met de Nacht van
de Geschiedenis op 27 oktober in het
Rijksmuseum. De Nacht van de
Geschiedenis is een bruisend feest
met een prikkelend programma voor
geschiedenisprofessionals, historisch
geïnteresseerden en de nieuwe
generatie historici.
Voor de eerste keer organiseren het
Nederlands Openluchtmuseum en
het Rijksmuseum gezamenlijk de
Maand van de Geschiedenis en de
Nacht van de Geschiedenis.
Meer informatie:
www.maandvandegeschiedenis.nl
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Volksverhalenwedstrijd in Overijssel

Geef je woonplaats een eigen
volksverhaal!
Tekst Elise Meier
Tekening Studio Bliq

Op vrijdag 1 juni jongstleden is met de prijsuitreiking een unieke wedstrijd voor volkscultuur
afgesloten. Niet helemaal afgesloten overigens, want de inzenders zijn nog bezig om hun v
 erhaal
een plekje in hun woonplaats te bezorgen en een selectie uit de bijna honderd inzendingen zal
in een boek verschijnen. Inderdaad, bijna honderd inzendingen.
En dat voor een wedstrijd die het de deelnemers echt niet gemakkelijk heeft gemaakt.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft in het najaar
van 2011 een aantal projectvoorstellen inge
diend bij de provincie Overijssel voor volks
culturele projecten. Ineke Strouken, directeur
van het VIE, vertelt: ‘Volkscultuur is in de
afgelopen acht jaar één van de beleidsthema’s
van het landelijke cultuurbeleid geweest.
Overijssel was één van de provincies die
daaraan meedeed. Wij wilden graag een goed
volkscultuurproject neerzetten als voorbeeld
functie voor andere provincies. Wij hebben
Overijssel benaderd voor dit project, omdat het
onderwerp, verhalen vertellen, daar erg leeft.’

Verbonden met de streek

De opdracht voor de wedstrijd bestond uit twee
delen: het schrijven van een volksverhaal dat
verbonden is aan een bepaalde plaats of regio
van Overijssel én het bedenken van een
product om dat verhaal een gezicht te geven en
te promoten. Van de geldprijzen die men kon
winnen, moest het product uitgevoerd worden.
De combinatie verhaal met product vormde
een goede gelegenheid voor gemeenten om
zichzelf op de kaart te zetten. Een volksverhaal
versterkt de identiteit van een plaats en zorgt
ervoor dat mensen zich verbonden voelen met
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de locatie. Tegelijkertijd kan een goed verhaal
ook voor aandacht van een ruimer publiek
zorgen en toerisme bevorderen. Het product
heeft hierin een versterkende werking.
‘We wilden met deze wedstrijd een duurzaam
en tastbaar project ontwikkelen. Vandaar dat is
gekozen voor deze tweeledige opdracht,’ aldus
Ineke Strouken. ‘Tegelijk heeft het gezorgd
voor allerlei sociale contacten binnen de
regio’s. Dat was een bijkomend voordeel.’
De provincie Overijssel vond dit project een
goede gelegenheid om in het kader van ‘Overal
Overijssel’ meer aandacht te besteden aan
volkscultuur. Adriaan Buiks, beleidsmedewer
ker cultuur van de provincie: ‘Het hele project
was de moeite waard. Verhalen vertellen is een
boeiend terrein en het is identiteitsbepalend.
Het speciale van de producten en het boek is
dat ze tastbaar zijn. Maar wat we vooral erg
leuk vonden, was dat Overijssel de eer had om
als eerste in Nederland dit project uit te voeren.
Zoals met meer dingen waren wij de trend
setter.’

Uitvoering

Het VIE heeft voor de uitvoering van het
project gekozen voor een team van eigen

medewerkers aangevuld met tijdelijke project
medewerkers. De belangrijkste reden hiervoor
was de korte voorbereidingstijd. In het
oorspronkelijke tijdspad was het einde van de
wedstrijd in september gepland, maar op
aandringen van de provincie is deze datum
tweemaal vervroegd. Uiteindelijk is de uiter
lijke inzenddatum zondag 28 mei geworden.
De prijzen zijn een week later uitgereikt in de
Week van de Amateur Kunst. Naast het
projectteam was er een externe begeleidings
commissie, die uit deskundigen bestond.
Heeft de inkorting van het geplande tijdspad
voor veel problemen gezorgd? ‘Wij hadden het
geluk dat we gekozen hadden voor een intern
team. Dit zorgde voor korte lijnen, waardoor
snel overleg en veel flexibiliteit mogelijk waren.
Achteraf gezien was het misschien gekkenwerk
om dit project in zo’n korte periode te willen
uitvoeren, maar we hebben het gered dankzij
de deskundige medewerkers en veel ervaring,’
vertelt Strouken.
De provincie Overijssel wilde naast een
winnaar die gekozen werd door een jury, ook
graag een publieksprijs. Dit was vooral bedoeld
om de inzenders reclame te laten maken voor

hun eigen inzending en op die manier meer
bekendheid te geven aan het project. Dat dat
gelukt is, bewijzen niet alleen de vele inzendin
gen uit alle lagen van de bevolking, maar ook
de vele stemmers. Voor het stemmen was
gekozen om dat digitaal te laten doen, via de
website van de provincie. Deze had een keer
eerder op die manier een wedstrijd uitgevoerd,
maar toen waren er veel minder inzendingen.
Saskia van Oostveen, projectcoördinator: ‘Om
de verhalen te kunnen uploaden op de website
van de provincie waren aanpassingen nodig,
die veel tijd gekost hebben. Uiteindelijk is de
termijn om in te zenden maar twee maanden
geweest – van 20 maart tot 20 mei – en dat
vergde veel van de inzenders.’
Ook het stemmen bleek geen sinecure. De
mogelijkheid om te frauderen met het stem
men was helaas snel ontdekt. Door het
opgeven van verschillende emailadressen die
niet gecontroleerd konden worden, kon men
meerdere keren stemmen. Dat zorgde voor
veel kritiek. ‘Het is zeker iets, dat de volgende
keer anders moet,’ aldus Van Oostveen. De
provincie was van mening dat de publieksprijs
en het stemmen de onderlinge concurentie
bevorderde. Veelgehoorde kritiek was echter

dat mensen die in staat waren om veel reclame
te maken, ook meer stemmen kregen. Hoe dan
ook, het was in ieder geval duidelijk dat er veel
over de wedstrijd gepraat werd.
Het VIE heeft veel energie gestoken in het
verzorgen van publiciteit. Er zijn folders,
instructieboekjes, ansichtkaarten, affiches en
brieven verstuurd. De instructieboekjes gaven
informatie over ‘wat is een volksverhaal’ en
‘hoe schrijf ik een volksverhaal?’ Brieven
werden verstuurd aan gemeentes, bibliothe
ken, cultuurhuizen, kunstinstellingen,
hogescholen, historische verenigingen, VVV’s
en vertel- en schrijfclubs. Het informatiemate
riaal was ook digitaal te downloaden, waar
gretig gebruik van gemaakt is. Verder heeft de
lokale media aandacht besteed aan de wed
strijd, maar ook bloggers op internet, die het
affiche en de folder op hun website of blog
gezet hebben.

Inzendingen

Twee maanden de tijd om een verhaal te
schrijven en een product te bedenken. Mis
schien nog vooronderzoek te doen, contacten
te leggen en de tijd te hebben om dit alles uit te
voeren. Is twee maanden niet te kort?

‘Ik dacht van tevoren: dat krijgt niemand klaar.
We krijgen maar zes inzendingen,’ vertelt
Ineke Strouken. Dat bleek mee te vallen. Een
week voor de sluitingsdatum waren er al dertig
inzendingen. Maar dat was nog maar het
begin. Het laatste weekend was het pinkster
weekend en dat heeft het VIE geweten. ‘In de
laatste week, eigenlijk in het laatste weekend,
zijn er nog zo’n zestig inzendingen binnen
gekomen,’ vertelt Saskia van Oostveen.
Uiteindelijk kwam het totaal aan inzendingen
op 91 te staan. Een indrukwekkend aantal.
Wat meteen opviel, was de kwaliteit van de
inzendingen. De meeste verhalen en produc
ten waren, hoe gevarieerd ook, van een hoge
kwaliteit en inventiviteit. ‘Ik vond er heel veel
prachtige verhalen en creatieve producten bij
zitten. Alleen het ene product was wat meer
uitgewerkt dan het andere. Dat maakte een
selectie wel moeilijk. Dan was het verhaal
bijvoorbeeld prachtig, maar het product wat
minder. Of een heel origineel product, maar
een minder verhaal. Een opvallend aspect aan
de verhalen was dat veel verhalen zich afspeelden in het verleden. Ook de manier van
vertellen was heel wisselend: spannend,
gruwelijk of aangrijpend. Niet alle verhalen
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Voorintekening
Overijssels volks
verhalenboek
Volksverhalen uit Overijssel! biedt een
unieke collectie nieuwe volksverhalen
uit de provincie waar het verhalen
vertellen leeft als nergens anders. Het
boek bestaat uit een selectie van de
inzendingen voor de wedstrijd Geef je
woonplaats een eigen volksverhaal!
Deze wedstrijd werd afgelopen
voorjaar door het Nederlands Cen
trum voor Volkscultuur en Imma
terieel Erfgoed samen met de provin
cie Overijssel georganiseerd. De
opdracht voor de wedstrijd bestond
uit het schrijven van een volksverhaal
dat verbonden moest zijn
aan een bepaalde
locatie, en het
bedenken van een
product om dat
verhaal een concreet
gezicht te geven. De
wedstrijd was een
overweldigend
succes, want er
waren meer dan
negentig inzendingen
met een hoge
kwaliteit. Inmiddels
zijn de juryprijs en
de publieksprijs
uitgereikt.
Uit al deze volks
verhalen is een
selectie gemaakt,
die een mooie,
uitgebalanceerde
dwarsdoorsnede
geeft van wat Overijssel op het
gebied van volksverhalen te bieden
heeft. Een verhalenboek met mooie
illustraties, om zelf te lezen of uit voor
te lezen en zo de traditie van verha
len vertellen voort te zetten.
Dit bijzondere boek zal begin oktober
verschijnen, maar u kunt zich nu
alvast inschrijven. Voor de speciale
intekenprijs van € 12,50 bent u
verzekerd van een exemplaar. U kunt
inschrijven door het bedrag over te
maken op banknummer 810806 ten
name van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur onder vermelding
van ‘volksverhalen’.

42

Immaterieel Erfgoed nummer 3 | 2012

waren een echt volksverhaal, in de zin dat ze
het in zich hadden om doorverteld te worden.’
aldus Ineke Strouken.

Jurering

De jury bestond uit zeven personen, die allen
als specialisme volksverhalen, streekidentiteit
of toerisme hadden. Jurylid Theo Meder van
het Meertens Instituut: ‘Overijssel is niet de
meest bekende provincie van Nederland, maar
als je ervaart wat voor verhalen de bewoners
erover vertellen, dan zou je er vaker een kijkje
willen gaan nemen. En dat is precies de
functie van zo’n volksverhaal: niet alleen om
de onderlinge identiteit en samenhang te
bevestigen, maar ook om een identiteit naar
buiten uit te dragen.’
Ook hij vond de kwaliteit van de inzendingen
opvallend hoog. Verder vielen hem bepaalde
zaken op: ‘Er was veel aandacht voor de lokale
geschiedenis binnen Overijssel. Veel verhalen

uiteindelijk unaniem de prijswinnaar gekozen.
En dan was er nog de publieksprijs.
Bij de uiteindelijke keuze heeft niet alleen de
kwaliteit van verhaal en de originaliteit van het
product de doorslag gegeven, maar ook de
locatie van het verhaal. De opdracht was om je
woonplaats een cadeau te geven om daarmee
de identiteit te verstevigen en te dienen als een
toeristische trekker.

Iedereen winnaar

Ineke Strouken: ‘Wat ik wel moeilijk vond is
dat er ook altijd verliezers zijn bij een wed
strijd. Alle inzenders hebben veel tijd en
moeite in hun verhaal gestoken, maar er kan
maar één de winnaar zijn, dus moesten wij
veel mensen teleurstellen. Ik zou willen dat wij
meer mensen een prijs hadden kunnen geven,
want er waren veel goede inzendingen die een
waardevolle toevoeging voor hun gemeente
hadden kunnen worden.’

Maar liefst 91
mensen hebben
hun woonplaats
een schitterend
cadeau gegeven!

leken te
lijden aan het
Charles Dickens syn
droom: in het ene verhaal werd
nog meer tranentrekkende armoede geleden
dan in het andere. Naast de armoede was ook
de rechteloosheid een geliefd thema in de
verhalen. Een positief element in veel van de
verhalen is de nabuurschap. En heel opvallend
aan de inzendingen waren de emotionele
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en
de opvallende rol van rivieren en water.’
De keuze was erg moeilijk, want er waren veel
goede inzendingen. Uit alle verhalen zijn
uiteindelijk vijf genomineerden en twee
aanmoedigingen voor minderjarige inzenders
gekozen. Uit de genomineerden heeft de jury

Mede daarom is ervoor gekozen om een goede
nazorg te bieden. Alle deelnemers hebben een
oorkonde ontvangen en tweederde van de
verhalen een aanbevelingsbrief. Mensen
kunnen dan alsnog proberen om het eigen
product met steun van de gemeente uit te
voeren. Daarnaast zijn er brieven aan de
burgemeesters verstuurd met de mededeling
dat een inwoner van hun gemeente een mooi
cadeau had geschonken in de vorm van een
volksverhaal. ‘We hopen dat op deze manier
veel producten alsnog uitgevoerd worden. Er
zijn tenslotte ook al veel contacten gelegd met
de plaatselijke middenstand,’ aldus Strouken.

Verhalenboek

Ongeveer vijfentwintig verhalen zullen
gepubliceerd worden in een boek, dat in
oktober uitkomt. Uiteraard gaan de organisato

ren kijken bij het product van de winnaar, als
dat klaar is. ‘Het prijzengeld moet natuurlijk
wel gebruikt worden waarvoor het bestemd is.
Maar bij deze winnaar zijn wij daar niet zo
bang voor,’ aldus Adriaan Buiks. Tenslotte
heeft iedereen het aanbod gekregen om zijn of
haar verhaal bij de Verhalenbank van het
Meertens Instituut aan te melden. Dan blijft
het verhaal voor de toekomst bewaard.
Het boek dat zal verschijnen met een selectie
van de verhalen is een ander tastbaar resultaat
van de wedstrijd. De redactie heeft geprobeerd
een soort dwarsdoorsnede aan verhalen uit te
kiezen: van kort tot lang, van middeleeuws tot
modern, van sprookjes en persoonlijke
geschiedenissen tot sagen, en met een zo groot
mogelijke spreiding over de provincie. Alle
verhalen zijn geredigeerd en worden geïllus
treerd door Studio Bliq. Redacteur Olivier
Rieter: ‘Het is de bedoeling dat het echt een
mooi boek wordt, dat uitnodigt om in te gaan
lezen. Het boek geeft een mooie uitgebalan
ceerde en gevarieerde keuze aan verhalen. Al
vond ik persoonlijk de sprookjes mooier dan de
verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Het
maakt wellicht ook weer iets meer duidelijk
wat een volksverhaal is, want daar hebben we
veel vragen over gekregen.’

Succes

Al met al kun je gerust zeggen, dat de wed
strijd een succes was. Zouden de organisatoren
het nog een keer doen? Op deze vraag komt
van iedereen die erbij betrokken was, een
volmondig ‘ja’. Overigens wel met een kantte
kening: ‘Ik zou het zeker nog een keer doen,
maar wel anders,’ geeft Saskia van Oostveen
toe. ‘We hebben geleerd van de fouten.’ Olivier
Rieter vult aan: ‘Het was een interessant
project met een mooi resultaat. Er is een
nieuwe verzameling volksverhalen ontstaan,
dat is bijzonder.’
Wat is er nodig voor het welslagen van een
dergelijk project, afgezien van een goede
planning, voldoende uren, doorzettingsvermo
gen en flexibiliteit? Ineke Strouken antwoordt:
‘Een goed idee, het was een gouden greep.
Vooral veel enthousiasme, ervaring, deskun
dige en gedreven medewerkers. En goede
steun die de provincie ons heeft gegeven.’
De provincie Overijssel is ook blij met het
resultaat. Adriaan Buiks: ‘Wij hopen dat het
project ook uitgevoerd wordt in andere regio’s.
Verhalen leven overal. Er zou in onze samenle
ving veel meer mee gedaan kunnen worden.’ 

Prijswinnaar
De Slag om de
Groene Jager
Op 1 juni is de prijswinnaar van de
wedstrijd ‘Geef je woonplaats een
eigen volksverhaal’ bekend gemaakt.
De prijs ging naar de Slag bij de
Groene Jager in Den Ham. Het is een
aangrijpend verhaal over macht, strijd
en verraad, waarin uiteindelijk toch de
liefde overwint. Het product is een
reus die het verhaal gaat doorvertellen
en die de gemeenschap van Den Ham
gaat vertegenwoordigen op allerlei
festiviteiten. Volgens de jury heeft dit
verhaal in combinatie met het product
alles in zich om de eigen identiteit van
Den Ham te versterken. De Slag bij de
Groene Jager is een groepsproduct waar
aan veel mensen een bijdrage hebben
geleverd. Door een reus te bouwen die de
gemeenschap kan vertegenwoordigen en
het verhaal kan doorvertellen is iets
gemaakt dat lang mee kan gaan.
Hester Maij, gedeputeerde van cultuur
van de provincie Overijssel, reikte de
prijs aan de dolgelukkige winnaars uit.
‘Het meest specifieke voor Overijssel is
de eigen taal, de eigen geschiedenis,
erfgoed dat je alleen maar in Over
ijssel tegen kunt komen. Het Twents,
het Sallands, de Moderne
Devotie. Of verhalen over het
verzonken dorp Beulake, de
ruige geschiedenis van Hutten
kloas, het verhaal van de Hellehond van de Lutte. Het zijn
voorbeelden van zaken die typisch voor Overijssel zijn en die
daarmee de essentie van Overijssel vormen. En gezamenlijk
vormen die (met nog veel meer voorbeelden) het verhaal van
Overijssel.’ Maij vindt het niet gek dat de wedstrijd ‘Geef je
woonplaats een eigen volksverhaal’ zo’n succes is. Verhalen
horen immers bij Overijssel.
Wethouder Koster van de gemeente Twenterand is heel trots
op de winnaars. Hij vindt het een prachtig verhaal dat tot de
verbeelding spreekt. De Slag bij de Groene Jager vertelt het
liefdesdrama van Gisela en ridder Joncker Arent, ook genoemd
de Groene Jager. De ridder wordt in een hindernis gelokt en
gevangen genomen. De twee geliefden werden gescheiden.
De reus wordt zo gemaakt dat hij gemakkelijk overal mee
naar toe genomen kan worden. Alle onderdelen zijn demon
tabel en het materiaal is zeer licht.
Op 15 augustus is de reus officieel onthuld en is hij zijn reis
om het verhaal van de Slag bij de Groene Jager te vertellen
begonnen.
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Sporen van het
Rijke Roomse leven
Wie door de
steden en
dorpen van
Brabant en
Limburg reist
ontkomt er niet aan:
overal zijn sporen te
vinden van het Rijke Roomse
leven. Die kunnen er pontifi
caal staan in de vorm van
grote kerkgebouwen en
kloosters, maar zeker zo belangrijk zijn de kleine monu
mentjes en de tradities.
Brabant en Limburg zijn bij uitstek katholieke provincies,
dat blijkt aan alle kanten, en ook langs de kanten van de
weg. Hier staat een kapelletje, daar een wegkruis of
Heilig Hartbeeld en er zijn nog veel meer religieuze
monumentjes. Religieuze tradities bestaan niet alleen uit
voorwerpen, maar ook uit gewoontes, rituelen en evene
menten. Ze zijn er in de huiselijke sfeer of groots
georganiseerd, zoals een processie waar de hele
streek aan meewerkt. Ze staan internationaal in de
belangstelling of worden door een kleine groep als
vanzelfsprekend onderhouden. Al deze tradities
samen vormen ons klein religieus erfgoed.
In een periode van ontkerkelijking hebben vele oude
religieuze tradities hun oorspronkelijke waarde
verloren. Als wij ze willen behouden, dan zullen wij er
op de een of andere manier een eigentijdse invulling
aan moeten geven, die past bij onze tijd. Tegelijk is door
het proces van ontkerkelijking weer veel behoefte aan
authentieke plekken, die al gedurende vele eeuwen een
bijzondere verering kennen. Oude kapellen en wegkrui
sen, Lourdesgrotten en calvariebergen, Heilig Hart
beelden en processieparken, ze zijn het waard om te
behouden en te gebruiken als startpunt voor nieuwe
spirituele rituelen.

Congres
Op donderdag 1 november 2012 organiseert het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed in het kader van het Interreg-project een congres
over de bescherming van klein religieus erfgoed in
Nuenen. Hoe kunnen wij klein religieus erfgoed
inventariseren en beschrijven? Wat moeten
wij doen om deze kleine monumentjes die

44

Immaterieel Erfgoed nummer 3 | 2012

Provinciale steun voor behoud
Limburgse volkscultuur
Met een injectie van vijf miljoen euro
stimuleert de Provincie Limburg de
komende vier jaar de Limburgse
volkscultuur. Het hing erom of dit
plan kon doorgaan, aangezien het
stoelt op een PVV-motie, die was
ingediend vóór de val van het
kabinet.

vaak een bescheiden rol spelen te onderhouden? Welke
nieuwe betekenis kan klein religieus erfgoed krijgen?

Tentoonstelling
De tentoonstelling Sporen van het Rijke Roomse Leven
geeft in zeventien panelen een beeld van de ontwikkeling
van de religieuze tradities vanaf het begin van het Rijke
Roomse Leven, ongeveer in 1850, tot vandaag. De
expositie haakt in op de hedendaagse beleving van het
geloof en laat zien dat ook de moderne mens behoefte
heeft aan heiligen en religieuze monumentjes. Bij de
tentoonstelling hoort ook een beeldpresentatie waarin, als
aanvulling op de informatie op de panelen, allerlei
elementen van klein religieus erfgoed worden toegelicht.

guarden’ van dit immaterieel
erfgoed: de verenigingen en koepel
organisaties zien zelf ook in dat er
vernieuwing nodig is. Er moet vooral
een slag worden gemaakt op het
gebied van PR, communicatie (ook
digitaal), leden- en fondsenwerving.
Daar is ondersteuning bij nodig,
vooral omdat de besturen vaak
bestaan uit vrijwilligers. De innova
tieve arrangementen moeten mensen
enthousiast houden, de traditie
vernieuwen en aantrekkelijk maken
voor komende generaties.
De koepelorganisaties zijn nauw

Leze

rsa

betrokken geweest bij de uitwerking
van dit plan en ook het Prins Bernard
Cultuurfonds heeft advies gegeven.
Maar volgens gedeputeerde Kunst en
Cultuur, Noël Lebens, liggen het
initiatief en de verantwoordelijkheden
bij de verenigingen en hun koepel
organisaties. Ook UNESCO legt in
de conventie ter bescherming van
immaterieel erfgoed de nadruk op de
dragers van de traditie. Als zij er niet
achter staan en hard werken aan het
behoud en de noodzakelijke ver
nieuwingen, verdwijnt het imma
terieel erfgoed. 
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DIT ZIJN WIJ

Meer informatie:
www.volkscultuur.nl

Honderd tradities in N
 ederland

Op één onderdeel na – het onder
houd van verenigingslokalen – wordt
de motie geheel uitgevoerd. Het
subsidiegeld wordt verdeeld over vier
aspecten: opleiding en talentontwik
keling (drie miljoen), ondersteuning
besturen (300.000), instrumenten en
uniformen (een miljoen) en innova
tieve arrangementen (700.000). Deze
elementen zijn van het grootste
belang voor het voortbestaan van de
traditie van harmonieën, fanfares,
schutterijen en zangkoren.
De twee hoogste bedragen gaan
naar kostenposten waar al deze
verenigingen het zwaar mee hebben.
Zij kunnen de subsidies aanvragen
bij het provinciale Prins Bernhard
Cultuurfonds (voor de instrumenten
en uniformen) en het Huis voor de
Kunsten (opleiding en talentontwikke
ling). De andere twee aspecten zijn
zeer belangrijk voor het ‘safe

In de jaren zeventig zette Nederland
massaal het verleden overboord. Het
leek alsof de jongeren van die tijd zich
vooral wilden richten op de toekomst.
Toch hebben tradities veertig jaar later nog steeds een belangrijke functie, al
hebben de meeste mensen dat niet meteen in de gaten. Maar als je ze vraagt
wat voor hen belangrijke gebruiken zijn, staan ze al snel klaar met hun eigen
lijstje van tradities.
Ineke Strouken heeft die vraag gesteld aan het Nederlandse publiek en heeft
een boek samengesteld uit de uitkomsten van dat onderzoek: DIT ZIJN WIJ. De
honderd belangrijkste tradities van Nederland. Van drop en een boterham met
kaas, tot Sinterklaas en Suikerfeest, van beschuit met muisjes tot een biertje
drinken. Tradities en gebruiken die zo vanzelfsprekend zijn dat ze tot de
dagelijkse rituelen behoren. Nuttig of gezellig, ze vinden deze tradities belang
rijk omdat ze hen verbinden, met elkaar, met hun woonplaats en met hun
verleden. Ze ontlenen er hun identiteit aan.
DIT ZIJN WIJ biedt een inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en de heden
daagse betekenis van honderd tradities. Het boek is een interessante ontdek
kingsreis en vaak een feest van herkenning. Tradities om te beleven en te delen,
niet om in een museum te verstoppen, maar bruisend van het leven.
Een rijk geïllustreerd handboek van 290 pagina’s met informatie die iedereen zou moeten weten.

DIT ZIJN WIJ is te bestellen door € 17,50 (inclusief verzend
kosten) over te maken op n
 ummer 810806 ten name van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur onder vermelding van
de titel.
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Valkerij

Typisch
Nederland

Rare
Nederlanders

Over wat typisch
Nederland is, bestaan
vele meningen. Het is
dan ook een vraag, die
ons allemaal aangaat. Dit boek beschrijft de
zaken die wij als typisch Nederlands beschou
wen. Van de spreekwoordelijke gezelligheid,
zuinigheid en gewoon doen, oude ambachten
tot kinderspeelgoed en Nederlandse feesten.
Typische Nederlandse dingen van platteland en
stad, in dit prachtige boek van 352 pagina’s
zijn ze allemaal bijeengebracht, aan de hand
van mooie illustraties. Een lust voor het oog,
een schat om te geven.

Reuzen uit
het Oosten

Typisch Nederland is te bestellen door € 22,50
(inclusief verzendkosten) over te maken op
nummer 810806 ten name van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur onder vermelding
van de titel.

Nederlanders
vieren feest
Voor een land waar nuchterheid en spaarzaam
heid gewaardeerde eigenschappen zijn, kent
Nederland opvallend veel feesten. Zo kennen
wij jaarfeesten als Sinterklaas, Kerstmis,
Carnaval en Pasen, maar ook levensloopfees
ten zoals bij geboorte, huwelijk en dood. Naast
deze meer algemene feesten kent Nederland
ook nog vele plaatselijke vieringen waaronder
luilakken, vlöggelen, meidenmarkt. In dit 252
pagina’s dikke boek met vele foto’s worden al
deze feesten, hun ontstaan, achtergrond en
betekenis uitgelegd.
Nederlanders vieren
feest is te bestellen
door € 18,50 (inclusief
verzendkosten) over te
maken op nummer
810806 ten name van
het Nederlands
Centrum voor Volkscul
tuur onder vermelding
van de titel.
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In het middeleeuwse Europa was de valkerij voorbehouden aan
vorsten en edelen. Het werd een vorm van vermaak, verweven met
het adellijke, hoofse leven. Het africhten en verzorgen van de vogels
werd overgelaten aan valkeniers. Opvallend veel van die valkeniers
aan de Europese hoven waren afkomstig uit Nederland. Valkens
waard was eeuwenlang een belangrijke leverancier van vogels en
valkeniers. In de ruim dertig tentoongestelde prenten treden jagers
met valken veelal op als hoofse minnaars, adellijke heiligen en
ijdele losbollen.
De verlokkingen van de valkerij is te zien tot en met 15 oktober in
de Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Volkskunde Vlaanderen gaat voortaan door het leven
als LECA (Landelijk Expertisecentrum voor de Cultuur
van Alledag). LECA is er voor iedereen in Vlaanderen
die bezig is met feesten, rituelen en gebruiken. LECA
helpt organisaties om de cultuur van alledag een
betere toekomst te geven. Meer informatie:
www.volkskunde-vlaanderen.be.

De Stichting Kunsten op Straat organiseert in de provincie
Overijssel op veel plaatsen een jaarlijks straattheaterfesti
val. Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van
deze stichting is een speciaal project opgezet. Verschil
lende plaatsen waar het straattheater neerstrijkt hebben
een eigen reus gebouwd. Een reus die wat zegt over de
identiteit van de plaats. Alle Reuzen uit het Oosten komen
langzaam tot leven op de dagen van het eigen straatthea
ter, maar zullen op zondag 21 oktober, tijdens het
Kunstmoment Diepenheim, te zien zijn in een reusachtige
optocht. Zo bouwde Zwolle de karakteristieke toren de
Peperbus na met daarin Rapunzel met een lange vlecht.
Oldenzaal werd geïnspireerd door de opgravingen bij de
Plechelmuskerk waar eeuwenoude graven gevonden zijn.
De Oldenzaalse reus is dan ook Agnes geworden, een
prachtig skelet van vijf meter hoog, dat zich zwierig door
de straten begeeft. Lochem deed als enige plaats uit
Gelderland mee en bouwde de historische Hooiplukker,
die Lochem destijds uit de handen van de Spanjaarden
hield. In Hengelo speelde het verleden met de fabriek
Stork een rol bij de totstandkoming van hun reuzen. Den
Ham krijgt een gigantische Groene Jager, waarmee ze
inmiddels ook het beste volksverhaal hebben gewonnen.
Almelo en Wierden gebruikten historische figuren voor
hun reus en Diepenheim legt de laatste hand aan een
meters grote Schutter. Zo zijn al met al binnenkort een
elftal Reuzen uit het Oosten te bewonderen. Er is contact
met de Reuzen-federatie Nederland, die het project
bijstaat met raad en hulp.
Op zondag 21 oktober om vier uur ’s middags zullen alle
Reuzen uit het Oosten door de Diepenheimse straten
trekken. Tijdens de optocht mag het publiek zelf beoor
delen wat nu de mooiste reus is.
Meer informatie: www.kunstenopstraat.nl.

Foto: Adriaan Holsappel

De Canadese Colleen Geske heeft
een weblog waarin ze de Neder
landse tradities tegen het licht
houdt. Colleen woonde op veel
plaatsen in de wereld, maar
nergens sprongen de curieuze
(on)hebbelijkheden van een
samenleving zo in het oog als in
het gezellige Nederland. Waar ter
wereld vertel je openlijk dat je
moet plassen of dragen mannen
van zestig rode broeken? Nergens
anders moet je zelf trakteren op
het werk als je jarig bent en eten
volwassenen chocolade op hun
brood.
Meer lezen:
www.stuffdutchpeoplelike.com

Modern Naoberschap
Help, ik kan het niet alleen! Wie komt mij helpen? De buren
staan meteen klaar.
Een droomwereld? Nee, zo gaat het vaak in de Achterhoek. De
mensen zijn opgegroeid met het idee dat je elkaar moet helpen.
Een goede buur is beter dan een verre vriend. In de Achterhoek is
men trots op zijn naoberschap.
Dit boek gaat in op de betekenis van naoberschap in onze
veranderende samenleving, waarin wij steeds meer op elkaar zijn
aangewezen. Toch kennen de buren elkaar in veel steden niet
meer en heerst er veel wantrouwen met name in nieuwe wijken.
Daarom denken de schrijvers dat het belang van naoberschap
juist in onze tijd van groot belang is
en dat andere streken van de Achter
hoek kunnen leren.
Modern naoberschap vertelt over
manieren van samenleven, samen
werken en elkaar voorthelpen.
Naoberschap is een houvast, een sterk
verankerd gevoel dat steun geeft en
zorgt voor grip op situaties. Modern
naoberschap is met weinig woorden
iets voor een ander willen betekenen.
Modern naoberschap, hype of houvast
(2012) ISBN 978 90 819450 0 4
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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 rekeningnummer 810806 ten name van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht onder vermelding van de titel(s).

uit onze webwinkel: www.volkscultuur.nl

Almanak

Goed besturen

Menselijk Bedrijf
Van werkplaats tot eeuwigheid

Bert Jurling

Eeuwige
beroepen
Het Menselyk Bedryf is de oor
spronkelijke titel van de beroemde
embleembundel van de zeven
tiende-eeuwse Amsterdamse etser
en dichter Jan Luyken. Tot op de
dag van vandaag maken zijn
afbeeldingen deel uit van ons
collectieve geheugen. In deze
bijzondere heruitgave, die het
driehonderdste sterfjaar van Jan
Luyken markeert, zijn alle originele
emblemen in hoge kwaliteit
weergegeven. De foto’s in deze
uitgave spiegelen ambachtlieden
aan hun collega’s uit de tijd van
Luyken. Verder biedt dit boek veel
informatie over Het Menselyk
Bedryf en haar makers. De
oorspronkelijke gedichten zijn
voorzien van een fijnzinnige
hertaling, die een hedendaagse
toegang biedt tot de verborgen
boodschap achter elk ambacht.

Immaterieel
erfgoed
In het licht van het actuele
overheidsbeleid op het gebied van
immaterieel erfgoed verschijnt
Volkscultuur Magazine als extra dik
themanummer met de nadruk op
de dragers van dit erfgoed. Welke
organisaties willen voorgedragen
worden voor de Nederlandse
inventarislijst van UNESCO? In
Volkscultuur Magazine wordt een
aantal van deze organisaties
belicht. Wat doen zij precies, en
hoe willen zij hun tradities over
dragen aan komende generaties?
Wat zijn de sterke punten van hun
organisatie en wat vinden zij
moeilijk? Wat vinden zij van het
nieuwe beleid?
Themanummer Volkscultuur
Magazine (Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed, Utrecht 2011)
Prijs € 15,00

Bert Jurling, Menselijk Bedrijf, van
werkplaats tot eeuwigheid (Pharos
/ Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed, Utrecht 2012)
Prijs € 14,90
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Carnaval
Het carnaval vieren in NoordBrabant 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)
Prijs € 14,90

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

Beleid en
praktijk

Handleiding voor
historische
verenigingen

Herman Meddens

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

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

Tulpenvaas

Een moderne versie van een
Delftse bloemenpagode uit de
zeventiende eeuw, gemaakt van
waterdicht polypropyleen. Met het
bouwpakket kan dit mooie
kunstwerk gebouwd worden,
zonder schaar of lijm. Giet er
water in en vul hem met rode of
gele tulpen.

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.

Het idee van bloemenvazen met
kleine tuitjes kwam waarschijnlijk
uit Perzië en sloeg aan in Holland
en Engeland in de zeventiende
eeuw. Willem III, prins van Oranje
en koning van Engeland, en zijn
Engelse vrouw Maria Stuart hielden
veel van bloemen en ornamentale
tuinen en lieten veel van deze
Delftse piramides maken. Het
gebouwd formaat is 26 x 26 x 42
cm.
De prijs van de Tulpenvaas
bedraagt € 29,50.

Paul Spapens, Driekoningen
zingen, Van legende tot
levende traditie (Pharos /
Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed, Utrecht 2011)
Prijs € 14,90
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Wij kunnen beginnen!
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Neem een
abonnement op

Eindelijk is het dan zover. Nederland is nu officieel partner in het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Imma
terieel Cultureel Erfgoed. Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft op zondag 2 september 2012 het startschot gegeven voor
de uitvoering van dit verdrag in Nederland. Vanaf nu kunnen gemeenschappen hun traditie bij ons voordragen voor de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Hoewel het eigenlijk nog heel snel gegaan is – Nederland heeft nog geen tien jaar nadat de UNESCO conventie werd
aangenomen het verdrag al ondertekend – staan de gemeenschappen al een hele tijd ongeduldig te wachten om hun
traditie voor de nationale inventaris voor te kunnen dragen. Voor ons was het best moeilijk om steeds te moeten zeggen:
‘wacht even, het is nog niet zo ver’.

Nieuwe erfgoed benadering

Wat betekent het UNESCO verdrag nu voor Nederland? Allereerst komt er een nieuwe erfgoedpoot bij: het niettastbare

erfgoed,
tradities
rituelen. Dat is heel bijzonder, omdat dit erfgoed ook wel eens het denken over materieel erfgoed
Wilt
u de
op
deenhoogkan beïnvloeden. Met immaterieel erfgoed moet je immers heel anders omgaan dan met bijvoorbeeld monumenten,
museumvoorwerpen.
Allereerst bepalen de erfgoedspecialisten niet van bovenaf wat wel of niet op de
te archiefstukken
blijvenenvan
de
lijst komt. Dat doen de beoefenaars van een traditie zelf. Ook hebben wij te maken met erfgoed dat per definitie mee
ontwikkelingen
moet veranderen met de tijd, anders verdwijnt het op den duur. Het is immers levend erfgoed. Verder wordt een lijst
samengesteld waar tradities op gezet, maar ook weer afgehaald kunnen worden. Omgaan met immaterieel erfgoed is
opveelhet
gebied
dynamischer
dan wij tot nu toe met erfgoed gewend waren. Het meedoen met het UNESCO verdrag betekent dus
veel meer dan het samenstellen van een nationale inventaris. Het is een manier om met erfgoed om te gaan die wij in
van immaterieel
Nederland nog niet kennen.
erfgoed?
Nationale inventaris

UNESCO

Immaterieel erfgoed gemeenschappen kunnen hun traditie vanaf nu voordragen voor plaatsing op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Deze inventaris is een hulpmiddel om de gemeenschappen te steunen bij
het levensvatbaar houden van hun traditie. De inventaris maakt het immaterieel erfgoed zichtbaar en dat is de eerste
stap naar erkenning en waardering. Meer informatie over de procedure om voor te dragen kunt u vinden op
www.volkscultuur.nl.

Neem dan voor
Immaterieel erfgoed
maar € 22,– een
jaarabonnement
Samen met de mensen die bij het immaterieel erfgoed in Nederland
betrokken zijn, hebben wij er heel veel zin
Beiaardcultuur
in om er iets moois van te maken. In dit tijdschrift zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
openivorderingen.
mmaterieel
Indonesische keuken
erfgoed.
Geef uw abonnement op via immaterieelerfgoed@live.nl
Ineke Strouken
hoofdredacteur

Op zaterdag 13 oktober aanstaande zal er een grote manifestatie plaatsvinden om het begin van het immaterieel erfgoedbeleid in Nederland te vieren. Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) wil graag dat
iedereen gaat nadenken over immaterieel erfgoed: het is
immers van ons allemaal en bestaat dankzij ons allemaal.
Door het UNESCO Verdrag ter bescherming van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed te ondertekenen doet Nederland mee met deze nieuwe tak van erfgoed. Dat is best een
feestje waard.

Programma

Colofon
Immaterieel Erfgoed, jaargang 1, nummer 3 – 2012
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het ImmaterIeel
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MANIFEsTATIE IMMATErIEEl ErFgoED
IN NEDErlAND
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Er zijn lezingen over de UNESCO conventie. Waarom is deze
conventie in werking gezet? Wat betekent het voor Nederland
om mee te doen? Hoe kunnen immaterieel erfgoedorganisaties
zich bij de conventie aansluiten?
De UNESCO conventie gaat uit van groepen mensen die zich
willen inzetten om een traditie, waar ze liefde voor voelen,
bewust door te geven aan volgende generaties. Door middel
van een beschermingsplan brengen ze de knelpunten in die
overdracht in kaart en bedenken oplossingen om die problemen op te lossen. Hoe pakken deze gemeenschappen het
maken van een beschermingsplan aan? Kan een traditie wel
beschermd worden? Hoe kunnen mensen een voordracht doen
om hun traditie op de Nationale Inventaris te plaatsen?

Overheden en erfgoedinstellingen moeten beleid maken voor
immaterieel erfgoed. Daarbij is theorievorming rond sleutelbegrippen als ‘gemeenschap’, ‘community-involvement’, ‘community-associations’, ‘safeguarding’ belangrijk. Deskundige
sprekers buigen zich hierover en gaan daarover in discussie.
Op de manifestatie kunt u contacten leggen met de erfgoedgemeenschappen die zich voorbereiden om op de nationale
inventaris te komen. Zij zijn een beschermingsplan aan het
ontwikkelen en denken na over het opzetten van hun erfgoedzorg. Waar lopen ze in de praktijk tegen aan en vooral, hoe
lossen ze het op?
Verder is er veel te beleven op Fort Voordorp met een
ambachtenplein, een informatiemarkt en veel muziek, dans,
films en shows. Wissel ervaringen uit en leer van elkaar.
Kortom, voor iedereen die met immaterieel erfgoed te maken
heeft, is dit een manifestatie om niet te missen!

Praktisch informatie
De manifestatie Immaterieel Erfgoed is op zaterdag 13 oktober
2012 op Fort Voordorp in Groenekan bij Utrecht. U kunt de
manifestatie bijwonen door u op te geven bij het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (volkscultuur@live.nl). De kosten bedragen € 35,- per persoon
(inclusief koffie, thee, lunch, borrel en documentatie).

Immaterieel Erfgoed is het tijdschrift voor de immaterieel
erfgoedsector. 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 dit UNESCO Verdrag
ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in 2012
ondertekend. 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 een nationale inventaris.
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 Cultureel Erfgoed.

F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Telefoon 030 – 276 02 44
E-mail immaterieelerfgoed@live.nl Internet www.volkscultuur.nl

