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Boxmeerse Vaart
Sint Maarten

Afsluiting van het
Jaar van het
Immaterieel Erfgoed
Het Jaar van het Immaterieel Erfgoed was wel een heel bijzonder jaar, waarin veel gebeurd is. Mooi is dat in dit themajaar
Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft ondertekend en dat de eerste
zes tradities op de Nationale Inventaris zijn geplaatst. Ook speelden voor ons de voorbereidingen om vanaf 1 januari 2013
samen met het Nederlands Openluchtmuseum het topinstituut voor volkscultuur en immaterieel erfgoed te worden.

Nationale Inventaris
Eén van de verplichtingen die Nederland met het ondertekenen van het verdrag op zich nam, was het samenstellen van
een Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft hierover de coördinatie gekregen. Op 13 oktober tijdens de Manifestatie Immaterieel
Erfgoed werden de eerste drie tradities op de inventaris geplaatst. Hun voordrachten waren een dag tevoren uitvoerig
besproken door een onafhankelijke toetsingscommissie. De eerste drie plaatsingen – het Bloemencorso in Zundert, de
Boxmeerse Vaart en de Sint Maartenviering in Utrecht – hebben allemaal een plaatsje gekregen in dit nummer van
Immaterieel Erfgoed. In december kwamen ook nog het krulbollen in Zeeuws-Vlaanderen, het Draaksteken in Limburg
en het Driekoningenzingen in Midden-Brabant op de inventaris te staan.
Veel emails kregen wij van mensen die niet begrepen waarom plaatselijke tradities als eerste op de nationale inventaris
gezet werden en tradities als het sinterklaasfeest dat door bijna iedereen in Nederland gevierd wordt niet. Dat komt omdat
één van de criteria om op de inventaris te komen is, dat er een gemeenschap achter de traditie moet staan die zich er voor
wil inzetten dat het gebruik levend blijft en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Bij de tradities die nu op de
inventaris staan, hoort een duidelijke gemeenschap van mensen die de traditie koesteren en willen beschermen. Sinterklaas
is echter van iedereen en het is nog niet duidelijk wie dit feest gaat voordragen en dus gaat borgen. Toch hopen wij dat ook
deze algemene voorbeelden op den duur een plaatsje zullen krijgen op de inventaris.
Inmiddels zijn wij gestart met de bouw van een website en met het ontwikkelen van een beeldmerk voor het immaterieel
erfgoed in Nederland. Ook zijn de eerste innovatieve safeguardingsprojecten gestart. Wij kunnen dus gerust zeggen: de kop
is er af. In Nederland zijn wij begonnen met het in praktijk brengen van het UNESCO verdrag. Daarbij willen wij zo goed
mogelijk samenwerken met Caribisch Nederland. Vandaar dat u het volgend jaar meer artikelen over tradities op deze
eilanden in Immaterieel Erfgoed kunt verwachten.

Topinstituut voor volkscultuur en immaterieel erfgoed
Met ingang van 2013 worden wij samen met het Openluchtmuseum het topinstituut voor volkscultuur en immaterieel
erfgoed. Voor ons een grote verandering en dat is best wel spannend. Wij werkten natuurlijk al jarenlang samen, maar
om een zelfstandig onderdeel van het Openluchtmuseum te worden, vergt natuurlijk nog al wat voorbereidingen.
Voor u als lezer verandert er niet zo veel, behalve dat u in Immaterieel Erfgoed meer informatie over het
Openluchtmuseum zult vinden.
De consequentie van het samengaan is dat wij afscheid hebben moeten nemen van een trouw bestuur dat zich jarenlang
heeft ingezet voor het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Wij willen dan ook Ole Bijster, Rob
Smaling, Hans van Mullekom, Kees Leijten, Gerard Smallegange, Sjef Hendrikx en Marcel Bergema heel erg bedanken voor
alles wat zij jarenlang belangeloos voor het VIE gedaan hebben.
Het Jaar van het Immaterieel Erfgoed werd feestelijk door de sector afgesloten op de Manifestatie Immaterieel Erfgoed in
Fort Voordorp. Op 5 december maakten wij ook een nieuw begin toen Nederland zich presenteerde tijdens de vergadering
van het Intergouvernementeel Comité van UNESCO in Parijs. Omdat het de dag van Sinterklaas
was, hebben wij hem voor één dag meegenomen naar Frankrijk en het leek wel of hij een
beroemde filmster was. Iedereen wilde met hem op de foto en de zeshonderd surprises en
honderden chocoladeletters en speculaasvrijers waren binnen een mum van tijd weg. Het was
een mooie afsluiting van een enerverend jaar.
INEKE STROUKEN

hoofdredacteur
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Studiedag Streekdracht- Identiteit- Jongeren

Tekst Elise Meier
Foto’s Rick Huisinga, Dick Termijn

Oude en nieuwe
streekdrachten
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) en de Provincie
Overijssel organiseerden op 17 november 2012 een studiedag over streekdrachten en jongeren.
Om immaterieel erfgoed door te kunnen geven aan volgende generaties is het belangrijk om
jongeren te interesseren. Dit is vaak één van de grootste knelpunten voor de meeste organisaties. Ook folkloregroepen lopen daar tegenaan. Daarom heeft het VIE een project ontwikkeld om
jongeren kennis te laten maken met streekdrachten en hen te stimuleren zelf aan de gang te
gaan met het ontwerpen van kleding op basis van klederdracht.
Gert-Jan Oplaat, de voorzitter van de Federatie van Folkloristische
Groepen in Nederland opende de dag. Hij schetste de weinig
rooskleurige situatie waarin veel folkloregroepen zich op dit
moment bevinden: de terugloop van leden door de toenemende
vergrijzing en het gevaar van het verlies van deze volkscultuur, die
voor velen een manier van leven en omgaan met elkaar, kortom,
een cultuur is. Hij benadrukte dat het bestuur de groepen wil
helpen met het aanreiken van ideeën en wellicht het meedenken
over projecten, maar dat het de groepen zelf zijn die het moeten
doen. Hij noemde als voorbeeld dat je ervoor moet zorgen dat je
bekend wordt in de regio, dat je moet zorgen dat je uitstraalt dat je
een leuke groep bent, waar anderen graag bij willen horen. Maar
ook dat er leuke activiteiten zijn waarmee je jongeren aantrekt.
Gert-Jan benadrukte dat het belangrijk is dat de folkloregroepen
zich laten zien, maar dat ze er daarmee nog niet zijn. Er is werk
aan de winkel.

Folklore en immaterieel erfgoed

Het project ‘Staphorst is hip’ is
 pgezet om de typische kenmerken
o
van Staphorst op een vernieuwende
en aansprekende manier uit te
dragen.

Ineke Strouken, directeur van het VIE en de volgende spreker,
vertelde in het kort de geschiedenis van het onlangs door Nederland ondertekende UNESCO verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Materieel erfgoed is al veel langer
beschermd, dat is ook relatief gemakkelijk, vergeleken met immaterieel erfgoed. Door landen die niet zoveel materieel erfgoed
hebben, maar des te meer immaterieel erfgoed, is er bij UNESCO
het besef ontstaan dat ook deze zaken de moeite waard zijn om te
bewaren. Het doel van het verdrag is het beschermen van het
immaterieel erfgoed enerzijds en anderzijds het verhogen van het
respect ervoor. Tenslotte wil het verdrag ook samenwerking op
internationaal niveau stimuleren.
Het lastige is hoe dat beschermen van immaterieel erfgoed er dan
uit moet zien. Van conserveren in de zin van materieel erfgoed kan
geen sprake zijn. Immaterieel erfgoed moet leven in de harten van
mensen. Om te overleven moeten tradities doorgegeven worden
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aan de volgende generaties. Een belangrijke voorwaarde om dit te
bereiken is dat niet de deskundigen bepalen wat het erfgoed is,
maar de dragers zelf. Zij hebben er de meeste kennis over en zij
moeten er zorg voor dragen dat hun traditie blijft bestaan.
Om een traditie levend te houden moet het niet blijven zoals het
was, maar moet het mee veranderen met de tijd. Het UNESCO
verdrag biedt wellicht kansen voor folklore, maar dan moeten er
wel wat dingen veranderen. Het aanpassen aan de moderne tijd
bijvoorbeeld is een nieuwe gedachte voor de folkloregroepen, die
het immers zo goed mogelijk als vroeger willen doen. Bij immaterieel erfgoed moet de volgende generatie de ruimte krijgen om een
traditie naar eigen inzicht te veranderen. In deze tijd van veranderingen is dat een grote uitdaging. Het is belangrijk dat het erfgoed
zo dynamisch is, dat de volgende generatie het ook leuk vindt en
wil koesteren. Vandaar dat het VIE en de Provincie Overijssel een
project ontwikkeld hebben om streekdracht dynamisch te maken
door jongeren op basis van de dracht van hun grootouders een
eigen dracht te laten ontwikkelen.

Folklore uit Markelo
Na deze boodschap was het tijd voor een optreden van de Folkloristische Vereeniging Markelo. De dames en heren lieten enkele
dansen zien en gaven uitleg over de dansen en de kostuums, die uit
post-Napoleontische tijd afkomstig zijn. Typische onderdelen als
het leliepatroon van de stof en de dubbele rij knopen voorop de
mannenjasjes zijn afkomstig van het kostuum van de Franse
onderofficieren, met wie de boerenjongens in die tijd moesten
wedijveren voor de gunsten van de meisjes.
Verder waren er demonstraties te zien van enkele ambachten: het
goastok maken, dook roll’n en mutsen vouwen door het plaatselijk
museum Eungs Schöppe. Gerard van Oosten demonstreerde het
Staphorster stipwerk. Tenslotte waren er verschillende soorten
mutsen te bewonderen: de gehaakte doordeweekse, de katoenen
muts met meer plooien voor zondags en de chique kanten muts
voor feesten.
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Zeeuwse streekdracht als inspiratie voor couture
Op de vraag hoe jongeren te interesseren voor streekdracht legde
Susan Bakx uit dat kleding voor jongeren erg belangrijk is. Via
internet, sociale media en tv hebben ze toegang tot veel soorten
kleding, maar daar hoort streekdracht meestal niet bij. Als je ze
kennis laat maken met streekdracht en ze vertelt over de verschillende onderdelen en hun functie - zoals oorijzers, mutsen, de
stoffen en dessins - is dat een eye-opener. Vaak zijn ze werkelijk
geïnteresseerd en vinden ze het leuk om er zelf mee aan de slag
te gaan.
Susan Bakx vertelde dat modeontwerpers zelf ook hun inspiratie uit
diverse bronnen halen: de natuur, andere culturen of de eigen traditionele cultuur. De klomppump van nationale trots Viktor & Rolf
werd als bekend voorbeeld aangehaald. Zijzelf is al heel lang
geïnspireerd door de diverse Zeeuwse streekdrachten, die zij goed
kent. Aan de hand van de traditionele dracht uit verschillende
regio’s en haar eigen ontwerpen liet zij zien hoe zij elementen
daaruit verwerkt tot moderne couture-ontwerpen. De kanten muts
die voorkomt die voorkomt bij alle streekdrachten heeft zij bijvoorbeeld verwerkt tot een jakje van organza, waarbij de mutsvorm ook
weer terugkomt in de verbrede heupvorm. De brede schouders en
geborduurde onderdelen van de Axelse streekdracht heeft zij in een
modern jasje verwerkt met achterop een versiering van kralen,
pailletten, knopen en een stukje ketting, dat op een spijkerbroek
gedragen kan worden. Het stikkelief of corset uit circa 1800 is voor
Susan de inspiratie geweest voor een ensemble met een roze body,
versierd met veiligheidsspelden langs de mouwranden, verwijzend
naar de gewoonte van vrouwen uit Hulst om hun muts te verzwaren met kopspelden. De dubbele rok verwijst naar de meerdere
rokken die vaak over elkaar werden gedragen. Losse, verwisselbare
mouwen, de tuunhoed maar dan scheef, de bolero uit Axel, al deze
onderdelen worden door Susan op een originele manier gebruikt
om moderne couture mee te maken.

Staphorst is hip
In de volgende lezing vertelde Annet van Strik dat zij graag iets
wilde doen met de typische kenmerken van haar woonplaats
Staphorst: de helderblauwe en groene boerderijen, de streekdracht,
het stipwerk. Als interieurontwerpster verwerkte zij al Staphorster
stipwerk en stoffen in haar meubelontwerpen en gordijnen. Zij
wilde dit graag uitbreiden naar andere toepassingsmogelijkheden,
zoals kleding en schoenen. Na een oproep in de plaatselijke media
kreeg ze veel reacties van mensen die daar graag aan meewerkten.
Met zo’n vijftig ontwerpers is zij aan de slag gegaan en samen
hebben zij hun ontwerpen tijdens de viering van 200-jaar Staphorst gepresenteerd onder de noemer ‘Staphorst is hip’. Het doel
was om Staphorst op een innovatieve wijze uit te dragen. Maar het
project is daarmee niet gestopt, het loopt nog steeds door en er zijn
nog meer plannen.
Aan de hand van modellen liet Annet van Strik zien hoe het
bekende Staphorster gehaakte fietsnet is verwerkt tot een jurkdecoratie of tas, hoe kraplappen en onderrokken een nieuw leven
hebben gekregen in eigentijdse creaties en hoe hoofddrachten als
oorijzers of haarnetten een geheel nieuwe betekenis en vorm
hebben gekregen. Creatieve manieren van hergebruik zoals de
ingekorte werkschort die een nieuw leven als cape had gekregen,
vielen op. Dit allemaal tot grote bewondering en soms hilariteit van
de toeschouwers, die al enthousiaster raakten van alle mooie
ontwerpen van Susan en Annet. Absoluut hoogtepunt was de
bruidsjurk in blauw en zwart. ‘Blauw voor trouw en rouw.’ Alle
facetten uit de Staphorster streekdracht kwamen daarin terug. De
hoofdcreaties van Annet van Veen uit Rouveen trokken ook veel
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aandacht. Alle ontwerpen waren gemaakt van originele, dus
hergebruikte, stoffen. Om aan de grote vraag te voldoen, is Annet
van Strik momenteel in gesprek momenteel in gesprek met een
stoffenfabrikant om te zien of deze stoffen ook machinaal ver
vaardigd kunnen worden.

Streekdracht- Identiteit- Jongeren
Tenslotte was het de beurt aan Pieter van Rooij en Rosanne Feikens
om meer te vertellen over het lesproject Streekdracht- IdentiteitJongeren. Pieter van Rooij legde uit hoe de lessen opgezet zijn. De
lesbrief is bedoeld voor twee lesuren, die binnen het vak CKV van
het voortgezet onderwijs gegeven kunnen worden. Bij het Bonhoeffer College in Enschede, waar de pilot is uitgevoerd, is dit uitgebreid tot een hele module van een paar maanden, maar dat is niet
noodzakelijk. De beste manier om binnen te komen bij een school,
is via-via. Als plaatselijke folkloregroep ben je vaak bekend en is het
iets gemakkelijker om zo’n les te regelen, mits je voor kwalitatief
goede informatie zorgt. De lesbrief, tezamen met een heldere uitleg
en het laten zien van de streekdracht in de klas, zijn heel geschikt
om jongeren warm te maken voor streekdracht.
In de eerste les wordt aan jongeren uitgelegd wat kleding met
identiteit te maken heeft en hoe zijzelf daar ook gebruik van
maken. Dat roept vaak herkenning op, die gebruikt wordt om het
verleden in te duiken. Als ze zien dat dat vroeger ook al zo was en
hoe dat gedaan werd, raken ze vaak enthousiast. Vervolgens laat
een folkloregroep dan hun kleding zien, in Enschede waren dat
leden van de Lönneker Boerendâânsers. Tijdens de tweede les
mogen de leerlingen zelf aan de slag om een nieuwe streekdracht
te ontwerpen.
De pilot in Enschede was veel uitgebreider dan de twee standaard
lessen, dit was vooral te danken aan Rosanne Feikens, in die tijd
CKV-docente. Zij breidde de lessen uit met opdrachten als het
maken van een inspiratiecollage, het ontwerpen van een accessoire
en een wedstrijd. Hieraan mocht iedereen meedoen en een
professionele jury heeft de winnaars uitgekozen. Een extra opdracht
voor de hoogste klassen was het organiseren van een modeshow
met de winnende ontwerpen. Rosanne vertelde dat er honderd
vijftig ontwerpen zijn ingezonden, waaruit er zes zijn geselecteerd.
Alleen al uit dat grote aantal blijkt hoe de lessen zijn aangeslagen.
Overigens waren zowel meisjes als jongens enthousiast. De winnende ontwerpen waren ook op de studiedag te zien.
Maar eerst kwamen de inspiratiebronnen voorbij: de Lönneker
Boerendâânsers in traditionele streekdracht. Als volleerde modellen
showden zij hun kleding. Daarna volgden de leerlingen van het
Bonhoeffer College. De laagjes over elkaar, het speelse gebruik van
een vetersluiting, de klapbroek van de mannen nu voor vrouwen,
de mix van materialen, maar ook verschillende originele varianten
op de knipmuts, klompen met een knipoog naar sportschoenen,
kortom, je kon het zo gek niet bedenken of ze hadden het bedacht.
Er kwam zelfs een heuse hoepelrok voorbij, die refereerde aan de
brede heupen van de boerinnen.

Jongeren
maken hun
eigen streekdracht.

De Zeeuwse en Twentse streekdrachten kunnen heel goed als
uitgangspunt dienen voor moderne
couture die ook jongeren
aanspreekt.

Inspiratie
Na deze overvloed aan moderne streekdracht was het opgewonden
geroezemoes in de zaal niet van de lucht. Het was duidelijk dat de
boodschap aangekomen was: jongeren zijn wel degelijk te interesseren voor folklore, als ze het maar op een leuke, inspirerende
manier voorgeschoteld krijgen. En wie weet levert dat dan weer
nieuwe leden op. Om meteen aan de slag te kunnen met al deze
informatie kregen de aanwezigen de lesbrief mee, die overigens
ook gratis te downloaden is op de website van het VIE: www.
volkscultuur.nl/lesbrieven_34.html .
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Wat vinden jongeren
belangrijke tradities

In the picture laat jongeren nadenken over hun tradities.
evenementen waar veel jongeren zijn en
organiseren we zelf ook activiteiten. Ten slotte
kunnen jongeren hun ideeën altijd aan ons
doorgeven via de mail.’

Kunnen jullie iets vertellen over
de gastlessen?

In the
picture
Op de Manifestatie van Immaterieel Erfgoed, die op 13 oktober 2012
werd gehouden, was ook een fototentoonstelling te zien van de
Jongerenraad van UNESCO. De foto’s toonden tradities en g
 ebruiken
die jongeren belangrijk vinden. Op bijschriften waren uitspraken te
lezen over immaterieel erfgoed van diezelfde jongeren. De reacties
van het publiek waren over het algemeen zeer positief en geïnteresseerd. Het is tenslotte erg belangrijk om de volgende generatie bij
immaterieel erfgoed te betrekken, zij zijn degenen die de tradities
moeten voortzetten. Elke manier om achter hun mening te komen
moet worden gekoesterd. Reden om de samenstelsters
van de tentoonstelling te interviewen.
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Laten we beginnen met een introductie.
Wat is de Jongerenraad van de UNESCO?
‘De Jongerenraad van UNESCO vormt de
schakel tussen jongeren en beleidsorganisaties
als UNESCO. Zij zijn als het ware de stem van
jongeren, zij vertegenwoordigen de mening en
ideeën van de jonge generatie. Op dit moment
bestaat de Jongerenraad voor UNESCO uit
twee personen: Anne Schepers en Ilona
Rozenboom. De zittingsduur is twee jaar en
ieder jaar wordt er een nieuw lid gekozen,
zodat de ene de andere kan inwerken. Het is
een vrijwillige functie en de leeftijd van de
leden is tussen de 18 en 25 jaar. Deze keer zijn
onze aandachtsgebieden immaterieel erfgoed
en culturele diversiteit.’
‘Wij worden ondersteund door werkgroepen
van jongeren uit het hele land. Daarin zitten
zo’n zestig mensen en die zijn erg actief. Wij
leiden hen ook op, zodat zij zelf ook gastlessen
kunnen geven. Op die manier is er een heel
netwerk door het hele land waar we gebruik
van kunnen maken. Er zijn overigens meer
jongerenvertegenwoordigers actief, behalve
voor UNESCO. Ook voor de VN Commissie
van Duurzame Ontwikkeling, de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties en voor
Europese Zaken zijn er jongerenvertegenwoor
digers.’

‘We hebben twee lesprojecten. De eerste is de
‘Culturele reis rond de wereld’, de tweede is
‘In the picture’. De ‘Culturele reis rond de
wereld’ is een groot formaat bordspel, waarbij
de spelers vragen en opdrachten krijgen over
cultureel erfgoed van de hele wereld. Er wordt
ook uitleg bij gegeven, zodat het een goede
manier is om mensen te laten kennismaken
met de diversiteit aan culturen over de hele
wereld.’
‘Het project ‘In the picture’ beslaat twee lessen
met een tussenperiode. In de eerste les wordt
uitleg gegeven over UNESCO, de Jongerenraad
en immaterieel erfgoed. Vervolgens krijgen de
leerlingen de opdracht om een foto te maken
van immaterieel erfgoed dat zij zelf belangrijk
vinden. De tweede les laten ze de foto’s zien en
vertellen er een verhaal bij. Vervolgens wordt
er, meestal aan de hand van de foto’s, een
discussie gestart.’

Is het moeilijk om uit te leggen wat
immaterieel erfgoed is?
‘Het is lastig, vooral als het te theoretisch is. Je
moet erg oppassen dat de uitleg niet te lang
duurt of te droog is. Vaak laten we foto’s zien
met voorbeelden, zoals de menselijke pirami
des in Spanje of iets anders onverwachts. De
meeste jongeren hebben het idee dat erfgoed
iets stoffigs is, niet iets dat leeft of waar zij zelf
mee bezig zouden kunnen zijn. Terwijl dat
vaak wel zo is. Als je dan als voorbeeld
Sinterklaas noemt of bepaald feestelijk eten,
dan komt het dichterbij. En dat het ook
zoiets zou kunnen zijn als hiphop, gamen of
een groot feest, waar iedereen bij betrokken
is, dan is dat vaak een eye-opener.’

Terschelling, toevallig rond de tijd van hard
draverij-wedstrijden, dus daar kregen we veel
foto’s van. Dat is een traditie daar die heel erg
leeft. Dat gold voor meer gebruiken op
Terschelling, de jongeren kenden zelfs de
verhalen achter de gebruiken. Maar ook in het
oosten of zuiden en zelfs in de dorpen in de
Randstad zijn er meer tradities waar iedereen
aan meedoet. In de grote steden is dat frag
mentarischer, meer gescheiden, vaak ook per
generatie of kleinere groepen. Er zijn wel
gebruiken en tradities, maar niet zo
zichtbaar.’
‘Verder hebben we gemerkt dat er in de steden
gemakkelijker omgegaan wordt met verande
ringen in tradities dan in de dorpen. Bijvoor
beeld Sinterklaas met gekleurde pieten in
plaats van de door sommige mensen als
beledigend ervaren zwarte pieten. Daar werd
in Amsterdam niet moeilijk over gedaan, maar
in Maastricht vond men dat de traditie gewoon
hetzelfde moest blijven.’

Is de opdracht ‘maak een foto van een
traditie die voor jezelf belangrijk is’ niet
te persoonlijk?
‘Het is wel zo, dat er tegen de leerlingen die de
opdracht heel serieus genomen hebben en er
veel werk van gemaakt hebben, een beetje raar
aangekeken worden. Dat vindt men niet
helemaal normaal. De onverschilligheid
rondom zoiets persoonlijks als deze opdracht

is natuurlijk vooral om zich een houding te
geven. Laatst was er een jongen die een heel
mooi verhaal had gemaakt dat ook goed
aankwam bij de andere leerlingen. Toen we
hem een compliment gaven, wuifde hij dat
weg met de opmerking dat de opdracht door
zijn moeder gemaakt was. Terwijl heel
duidelijk was, dat dat niet zo was.’
‘Soms wordt het erg persoonlijk, zoals een foto
en een verhaal van een meisje dat vertelde dat
ze een roos had gelegd op het graf van haar
opa, die net was doodgegaan. Of een discussie
tussen moslims, die net het Offerfeest hadden
gevierd en een meisje dat vegetarisch was. Het
is lastig om daar dan goed mee om te gaan.
Maar dat maakt het juist ook interessant, want
het laat zien dat iedereen wel tradities heeft,
maar dat ze ook heel dichtbij iemands identi
teit liggen. Mensen voelen zich dan persoon
lijk aangesproken.’

Wat willen jullie bereiken met deze
lesprojecten?
‘We hopen, dat de jongeren beseffen dat
tradities heel bijzonder zijn. Maar ook dat ze er
iets vaker bij stilstaan, nu we ze er eenmaal op
gewezen hebben. Dat hun interesse misschien
gewekt is en ze er nog eens over praten, later.
Wellicht komen ze de term tegen in de media
en gaan ze er dan meer over lezen. Het gaat
ons vooral om bewustwording van het belang
van tradities en immaterieel erfgoed.’


De vrijheid die je in
Nederland hebt om te
houden van wie je wilt,
wordt door veel jongeren als belangrijk
immaterieel erfgoed
beschouwd.

‘Die omslag komt vaak bij de tweede les,
als ze zich hebben bezig gehouden met
de vraag wat immaterieel erfgoed is. Je
merkt dan vaak dat ze er thuis over
gepraat hebben en soms voor de foto
zelfs dingen in scène hebben gezet om
de sfeer te bereiken. In de discussie van
de tweede les merk je dat ze er anders tegen
aan kijken dan in de eerste les.’

Hoe komen jullie aan de meningen
en ideeën van jongeren?

Merken jullie verschillen tussen stad en
dorp of tussen verschillende regio’s?

‘Wij geven gastlessen op het voortgezet
onderwijs, waar we onder meer discussies
aangaan en zo de meningen verzamelen.
Verder gaan we regelmatig naar allerlei

‘Ja. In de dorpen zijn er vaak wel tradities,
waar iedereen aan meedoet, jong en oud.
Zelf zien ze dat vaak niet als immaterieel
erfgoed trouwens. We waren laatst op
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Op de Nationale Inventaris

‘We zijn heel verheugd! Wij zijn er
super, super blij mee!’
Paul Bastiaansen, pr-man van de
Stichting Bloemencorso Zundert,
weet haast geen woorden te vinden
om zijn enthousiasme te uiten over
de plaatsing van het bloemencorso
op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel E
 rfgoed in
Nederland. Natuurlijk wist hij dat de
procedure voor de p
 laatsing liep.
De bekendmaking door Ineke
Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor V
 olkscultuur en
Immaterieel Erfgoed, tijdens

Bloemencorso Zundert

de grote Manifestatie Immaterieel
Erfgoed op 13 oktober jongstleden
in het Fort Voordorp kwam
toch als een verrassing.

Foto’s Rick Huisinga, Dick Termijn
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Na het verrassende bericht kwam er volgens Bastiaansen een
bombardement aan reacties op Twitter en Facebook. Vrijwel
iedereen reageerde positief. Een enkeling vroeg zich af waarom
Sint Nicolaas nog niet op de inventaris was geplaatst. Die reacties
verrieden meteen dat men goed begreep wat immaterieel erfgoed
is. In Zundert zelf hoorde Paul Bastiaansen alleen maar lovende
woorden over de plaatsing van het corso op de Nationale Inventaris.
Iedereen ziet het als een erkenning van de grote waarde van het
corso. Zundertenaren beschouwen de plaatsing als een enorme
brok waardering.

Zundertse jubel
Ieder jaar, in het eerste weekend van september, zindert Zundert
omdat het corso dan rondtrekt. Een heel jaar is daar door jong en
oud naartoe gewerkt. Op zondagmorgen zijn de inwoners van
Zundert moe en gespannen. Zal alles goed gaan? De twintig grote
wagens verlaten de bouwtenten en worden naar de startplaats
gereden. Bij veel inwoners is de adrenaline hoog opgelopen.
Tot op het laatst is er aan de wagens gewerkt. De laatste dahlia’s
zijn er zojuist nog op aangebracht. De bouwsteigers zijn weg
gehaald. De bouwers zijn doodmoe en hebben amper geslapen.
Als de wagens voorzichtig naar buiten gereden worden, voltrekt
zich een wonder. De dahlia’s lijken te stralen in het volle licht.
De kolossale afbeeldingen gaan leven. Het is een emotioneel
moment voor iedereen die maanden met een wagen bezig is
geweest.
Die zondagochtend stroomt Zundert vol. Alle inwoners zijn op de
been en 70.000 bezoekers trekken het centrum in. Ruim voor
aanvang van de tocht wordt het al lastig een goed plaatsje langs

De kinderen in
Zundert zijn al vroeg
betrokken bij het
Corso.

het 5,2 kilometer lange parcours te krijgen. De tribunes op de
markt en het gemeentehuis lopen vol. Om 13.30 uur krijgen de
duwers onder de eerste wagen het startsein en kunnen ze voor
zichtig gaan lopen. Zij zijn de gelukkigen die de wagen mogen
duwen. Hun plaats onder de wagen hebben ze eerlijk verdiend
doordat zij ook de meeste tijd aan de bouw hebben besteed.
Twintig buurtschappen laten nu hun schitterende creaties zien.
Tussen de wagens zien we gerenommeerde muziekkorpsen.
Toeschouwers weten haast niet waar ze moeten kijken. De stoet
trekt twee keer rond zodat iedereen beide kanten van de wagens
goed kan zien. Als de wagens voor de tweede keer de Markt
passeren, neemt de spanning toe. De jury heeft haar werk gedaan.
De wagen die mag stoppen bij de Markt is de winnaar. Er barst een
geweldige vreugde los onder de winnaars. De ontlading is niet te
beschrijven. Niet voor niets heet dit hoogtepunt van het bloemencorso de ‘Zundertse Jubel’.

Alle corsomensen zien
de plaatsing
als een g
 rote
vorm van
erkenning.

Corsogevoel
In 1936 trok het eerste bloemencorso door de straten van Zundert.
Dit corso moest de Koninginnedagviering nieuw leven inblazen.
Het corso is steeds met zijn tijd meegegaan. Vroeger waren de
thema’s vaak uit het dagelijks leven gegrepen. Corsowagens
verbeeldden de dorpspomp en het theehuisje. Maar de thema’s
en bouwstijlen hebben zich ontwikkeld. In 2012 reed er een wagen
over internet en sociale media mee. Het belang van het corso voor
Zundert is in de loop der jaren alleen maar groter geworden.
Voor iedere leeftijdstijdscategorie betekent het corso veel.
Bovendien zijn er door het jaar heen geregeld activiteiten die met
het corso te maken hebben. In november kan men bij de foto
wedstrijd nog terugblikken op het corso. Daarna wordt in januari
het erevaandel voor de winnaar van het corso getoond. In juni
worden al weer corsomaquettes gepresenteerd en start het bouw
seizoen van de wagens.
Voor kinderen is er een speciaal kindercorso. Voor dat corso leren
de kleintjes al zelf iets te bedenken en te bouwen. Vaardigheden
leren ze al tijdens de kinderuurtjes in de tenten. Als ze ouder zijn
nemen ze deel aan corsobouwcursussen van de buurtschappen of
doen mee aan de workshops over het ontwerpen van wagens en

De wagens steken
huizenhoog uit boven
de toeschouwers.

het maken van maquettes op de ‘çorsoacademie’, die om de drie
jaar wordt georganiseerd. Ouderen houden zich in Zundert vaak
bezig met de teelt van dahlia’s.
Het corsogevoel is er niet alleen op die eerste zondag van september. Natuurlijk is het die dag groot feest. Er is een grote braderie en
overal op straat zijn er kraampjes met hapjes en drankjes. De
volgende dag wordt het feest voortgezet. Natuurlijk is voor iedereen
uit Zundert corsozondag heel bijzonder. Maar niet voor iedereen is
het per se de leukste dag. Die dag is het wel heel erg druk in het
dorp, de cafés zijn overvol en veel mensen zijn doodmoe. Heel wat
mensen uit Zundert vinden de voorbereidingen voor het corso
zeker zo leuk als de optocht zelf.

Zundert is het corso!
Op de vraag wat het corso nu betekent voor Zundert antwoordt Paul
Bastiaansen: ‘Het is heel simpel: het corso maakt Zundert tot een
prachtige plaats om op te groeien en oud te worden! Het corso
verbindt de mensen. Het is iets waarvoor je je bed uit komt. Je kunt
het vergelijken met een soort vakantieliefde, die ieder jaar weer
terugkomt.’ Voor heel veel mensen is het corso één grote reünie.
In augustus, bij de intensieve voorbereidingen zien de mensen hun
buurtgenoten weer. Mensen van buiten Zundert komen een paar
dagen voor de optocht terug naar Zundert om te helpen bij het
bloemen prikken. En natuurlijk op de zondag van de optocht en de
maandag daarna zijn er veel oud-Zundertenaren in het dorp om het
feest mee te vieren.

Jong en oud helpen
mee om de bloemen
op de wagens te
bevestigen.

Zelfs het duwen van
de wagens wordt als
een erebaantje
beschouwd.

De emoties
lopen hoog op bij
de mensen van de
winnende wagen.
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Psychiatrische gezinsverpleging als immaterieel erfgoed

De gastgezinnen
van Geel
Tekst Jos Wassink
Foto’s OPZ en Stadsarchief Geel

Allerlei thema’s
worden in de voorstellingen verwerkt - tot
aan populaire tv-series aan
Het corso is de spil van een scala aan sociale en
toe, zoals hier de roaring
culturele activiteiten in Zundert. Heel veel
twenties van series als
mensen in het dorp kennen elkaar van allerlei
Downton Abbey.

zaken met betrekking tot het corso. Er zijn bijvoorbeeld toneelclubjes ontstaan vanuit optredens bij het
corso. Toneelrepetities werden gehouden in corsotenten. De
Brabantse zanger Gerard van Maasakkers heeft eens gezegd dat hij
jaloers is op dorpen met een sterk bindend evenement voor de hele
gemeenschap, zoals Heeze met zijn Brabantsedag en Zundert met
zijn bloemencorso. Paul Bastiaansen kan zich indenken dat
mensen daarop jaloers kunnen zijn. Een dergelijk breed gedragen
evenement geeft het dorp een geweldige meerwaarde.

Bedreigingen
Bij de aanvraag voor de plaatsing van het bloemencorso op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland
moesten de indieners ook de zwakke kanten en de bedreigingen
van het bloemencorso onder woorden brengen. Paul Bastiaansen
zegt dat dat vrij lastig was. Nu hij erop terugkijkt, beseft hij dat het
nadenken over die punten heel goed is geweest: ‘Je moet weten wat
je in de gaten moet houden!’ Een kwestie is het toenemend
alcoholgebruik door jongeren. Dit is een algemeen maatschappelijk
probleem. De organisatoren van het corso komen ermee in een
spagaat. De gezelligheid is heel belangrijk. Aan het einde van een
bouwdag samen een pilsje drinken is net zo belangrijk als het
bouwen zelf. Drankgebruik door jongeren is maatschappelijk
echter steeds minder geaccepteerd. De verantwoordelijkheid voor
een goed verloop ligt in eerste instantie bij de buurtschappen. Het
is van groot belang dat er goede afspraken gemaakt worden over
het drankgebruik.
Een ander punt zijn de strenge eisen van de overheid ten aanzien
van de veiligheid. Mensen moeten er goed van doordrongen
worden dat ze in hun eigen belang gaan voldoen aan die eisen.
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Paul Bastiaansen ziet de laatste jaren een grote kentering. Voeger
werd er bijvoorbeeld wel eens krakkemikkig steigermateriaal
gebruikt. De laatste jaren voldoen de bouwsteigers allemaal aan
de modernste eisen.
Het derde probleem dat Paul Bastiaansen noemt heeft betrekking
op de bestuursaansprakelijkheid. Er zijn nog steeds voldoende
mensen te krijgen voor bestuursfuncties, maar je merkt dat ze goed
nadenken over de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid.
De gemeente stelt aan de organisatoren van het corso zeer hoge
eisen, vooral ten aanzien van de veiligheid. Bastiaansen ziet de
plaatsing van het corso op de Nationale Inventaris als een belangrijke steun in de rug bij de contacten met de gemeente: ‘Voor
iedereen is het nu duidelijk dat het corso niet zomaar stilgelegd kan
worden!’.

De toekomst
Door de Stichting Bloemencorso Zundert zijn drie kernwaarden
van het corso geformuleerd: saamhorigheid, creativiteit en competitie. Op de eerste plaats wil men deze elementen van het corso
doorgeven aan volgende generaties. Betaalde banen horen niet bij
het corso. Het werk moet vrijwilligerswerk blijven. Heel Zundert
moet zich betrokken blijven voelen bij het corso. Het corso moet
passen bij de tijd en zich steeds vernieuwen. Paul Bastiaansen zegt
het zo: ‘Iedere generatie moet het corso opnieuw uitvinden.’
Op de vraag wat de essentie is van het corso – los van de drie
kernwaarden – en wat per se moet blijven, zegt Bastiaansen dat de
wagens met de bloemen er over vijftig jaar waarschijnlijk nog wel
zijn. ‘Zijn dahlia’s bijvoorbeeld essentieel? Ik weet het niet. Nu
worden er al andere materialen gebruikt en daar is steevast
discussie over. Moet het per se een rijdende stoet zijn? Mogen het
ook stilstaande beelden zijn? Wij kunnen ons daar nu niets bij
voorstellen, maar of het ‘rijden’ bij de essentie van het corso hoort
of op zeker moment ook gewoon losgelaten kan worden, ik zou
het niet weten.’


In de regio Geel bieden meer dan
driehonderddertig gezinnen
psychiatrische patiënten voor
korte of lange tijd een
beschermde omgeving. Een groot
deel van deze psychiatrische
patiënten woont dus niet in het
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ), maar bij de gezinnen
thuis. In Geel vindt men het heel
gewoon dat men één of soms
meer patiënten in huis neemt.
Overdag gaan veel patiënten naar
een wijkcentrum of een werkplaats. Het Geelse model van
gezinsverpleging is binnen de
psychiatrie wereldwijd bekend.
Op sommige andere plaatsen
heeft men geprobeerd het in te
voeren, maar nergens is het zo
succesvol als in deze plaats. In
Geel staat men heel tolerant ten
opzichte van de patiënten. Hier
voelen de meeste patiënten zich,
los van de therapieën, veilig in het
gastgezin. En dat heeft zijn voorgeschiedenis. Bijzonder is dat de
verpleging van psychiatrische
patiënten in gezinnen in Geel zich
een plaats op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed van
Vlaanderen verworven heeft.

Ook jongeren uit Geel zijn geïnteresseerd in de speciale relatie tussen Geel en psychiatrie en interviewen
hun oude buurman daarover.

De traditie van gezinsverpleging van psychiatrische patiënten in Geel heeft een lange
historie. Vanaf het midden van de twaalfde
eeuw werd Heilige Dimpna in de kerk van
Geel aangeroepen voor genezing van krankzinnigheid. De legende wil dat Dimpna in 600 op
haar vlucht voor haar vader, een Ierse koning,
door hem in een vlaag van waanzin is vermoord in Zammel, een gehucht bij Geel.
Geesteszieken werden naar Geel gebracht om
negen dagen achtereen boete te doen in de
Dimpnakerk. De duivel die in de krankzin
nigen huisde moest verjaagd worden, vond
men. Als dit niet lukte, werd het verblijf met
negen dagen verlengd. In het Liber Innocentium werden gegevens over de boetelingen en
de eventuele genezing bijgehouden. Aanvanke-

lijk brachten de geesteszieken de nacht ook
door in de kerk. Later werd er bij de kerk een
‘siekenkamer’ met vier bedden voor hen
gebouwd. Daar was ook bewaking voor de
zieken. Deze opvangcapaciteit was al snel te
klein. Vanaf de vijftiende eeuw namen omwonenden tegen betaling of hulp in het huishouden krankzinnigen op in hun huis. In de
zestiende eeuw telde de plaats circa tweehonderd ‘kostgasten’.

Kostgasten en kostgevers
Vóór de negentiende eeuw had de opvang van
krankzinnigen niets te maken met genezing.
Pas na 1800 komen er behandelmethodes en
worden de mensen als echte zieken gezien.
Overal worden geesteszieken uit de ‘gewone’
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maatschappij verwijderd en opgesloten in
inrichtingen. In Geel bleef echter de gezinsverpleging bestaan. Spoedig ontdekten de
gesloten inrichtingen dat de Geelse methode
goedkoper was. De Krankzinnigenwet van 1850
erkende de gezinsverpleging en plaatste haar
onder staatstoezicht. De ‘Staatskolonie van
Geel voor de Vrije Gezinsverpleging van
Gemoeds- en Geesteskranken’ werd opgericht.
Er kwamen regelingen voor het plaatsen van
zieken, de plichten van de ‘kostgevers’ werden
vastgelegd en de tarieven voor de onderhoudsgelden werden bepaald.
In 1861 kwam er in Geel een nieuw groot
centraal ziekenhuis, van waaruit de zorg werd
georganiseerd. Als het enigszins mogelijk was,
bleven de patiënten ondergebracht worden bij
de gezinnen. Arme patiënten waren meestal
door armbesturen uit hun woonplaats ‘opgezonden’ en belandden dikwijls bij boerenfamilies. De wat rijkere patiënten, die zelf hun
kostgeld konden opbrengen – en onder hen
bevonden zich ook nogal wat Nederlanders –
kwamen over het algemeen terecht in huis
houdens in het centrum van Geel. De patiënten ontmoetten elkaar in de cafés. De Neder-

van het verzorgen van psychiatrische patiënten
in Geel van generatie op generatie doorgegeven. Nog altijd is de gezinsverpleging een
onderdeel van het dagelijks leven en het
collectieve geheugen van de Geelse gemeenschap. Toch wordt de noodzaak van het
beschermen van de traditie sterk gevoeld.

Erfgoed of liever niet
In 2007 startte in Geel het project ‘Tussen de
mensen. Een spraakmakende geschiedenis van
de Geelse gezinsverpleging’. Hierbij waren een
aantal erfgoedorganisaties, de gemeente Geel
en het OPZ betrokken. De bedoeling was dat
het immaterieel erfgoed van de Geelse
gezinsverpleging op een goede manier werd
ontsloten en vastgelegd. Er werden meer dan
honderd interviews afgenomen met perso
neelsleden van de ‘Kolonie’, kostgevers,
patiënten en andere betrokkenen. Een boek,
een tentoonstelling, een film en een website
waren de zichtbare resultaten. Mensen van
binnen en buiten Geel werden enthousiast
gemaakt voor het immateriële erfgoed van de
Geelse gezinsverpleging.
In de zomer van 2008 werd door de Stad Geel
en het OPZ, de twee belangrijkste vertegen-

Links: De Sint Dimpna processie trekt
al sinds de Middeleeuwen door de
straten van Geel. Vast onderdeel is de
Sint Dimpna boot. Ook de reliekschrijn is
een vast onderdeel van de processie en
daarin worden stukken van de sarcofaag
van Sint Dimpna bewaard. Zelfs de schrijn
is eeuwenoud.

Boven en rechts: De hele stad werkt mee
aan GheelMania, een totaalspektakel met
toneel, dans, dans en muziek. De stukken
worden gespeeld en geregisseerd door
mensen uit Geel.

In Geel bestaat een lange traditie van het opnemen
van psychiatrische patiënten in gezinnen.
landers troffen elkaar in het Van Disselhuis in
de Stationsstraat. Rond 1900 verbleven er circa
vierhonderd Nederlanders in Geel. Ze waren
goed georganiseerd met een eigen vereniging,
een kerk en een dominee.
In de twintigste eeuw bleef de gezinsverpleging een heel aantrekkelijk alternatief, zowel
voor de patiënt als voor de ‘kostgever’. De
kostgelden waren uiteraard welkom en de
middenstanders profiteerden van de extra
uitgaven. In boerderijen en huishoudens kon
men beschikken over goedkope arbeidskrachten. Veel Gelenaars werkten in de ‘kolonie’.
Geel telde eind jaren dertig 15.000 inwoners en
er waren maar liefst 3700 patiënten.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderden de
omstandigheden in rap tempo. Er kwamen
betere medicijnen voor de behandeling van
psychiatrische patiënten, waardoor er minder
behoefte aan opvang was. De landbouw ging
sterk achteruit en zat niet meer verlegen om
goedkope arbeidskrachten. In gezinnen gingen
steeds meer beide partners uit werken,
waardoor er minder mogelijkheden voor de
opvang van psychiatrische patiënten waren.
Toch is de gezinsverpleging nog lang niet uit
Geel verdwenen. Al eeuwen wordt de traditie
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woordigers van de dragers van het immaterieel
erfgoed van de gezinsverpleging, de aanvraagprocedure voor de plaatsing op de Vlaamse
Inventaris gestart. Bij de Stad was het enthousiasme hiervoor aanmerkelijk groter dan bij
het OPZ. De Stad pleitte al jaren voor erkenning van de waarde van de Sint Dimpnaverering. Deze verering is gekoppeld aan het
fenomeen gezinsverpleging. De Stad Geel wil
zich profileren als ‘Barmhartige Stede’. Voor
het OPZ waren er aanvankelijk twijfels of
gezinsverpleging wel erfgoed is. Zo ja, moet je
daarmee dan wel naar buiten treden? Is
erfgoed niet iets uit het verleden? Al op 30
september 2008 werd de aanvraag gehonoreerd en behoorde de gezinsverpleging van
Geel tot de elementen op de Vlaamse Inventaris. De kandidatuur voor de opname in het
internationale UNESCO-register van Goede
Praktijken en Programma’s voor Immaterieel
Cultureel Erfgoed volgde op 31 maart 2011. De
procedure voor deze opname loopt nog. Ook
met betrekking tot deze weg zien we de Stad
Geel het voortouw nemen. Bij het OPZ vroeg
men zich af of de internationale erkenning als
immaterieel erfgoed de huidige gezinsverpleging wel zou versterken. Het OPZ was beducht
voor een negatieve beeldvorming (associatie
met iets uit het verleden) op een moment

waarop het een nieuw, toekomstgericht project
voor de gezinsverpleging aan het uitbouwen is.
Toch gaan de Stad Geel en het OPZ nu samen
voor internationale erkenning van de Geelse
gezinsverpleging als immaterieel erfgoed.
Door de jaarlijkse voortgangsrapportage die de
partijen moeten opstellen in het kader van de
plaatsing van het erfgoed op de Vlaamse
Inventaris is iedereen bewuster met de materie
bezig. Door de internationale erkenning
verwachten ze dat dit bijzondere erfgoed nog
beter beschermd kan worden. Vooral het OPZ
wil graag gesteund worden in zijn ambities om
de gezinsverpleging veilig te stellen, te
‘borgen’, zoals men in Vlaanderen zegt.

Beschermen
De gezinsverpleging in Geel kent, naast
gewoon ‘voort te doen’ met gezinsverpleging,
een aantal zogenoemde borgingsmaatregelen.
Om de vijf jaar worden nu in Geel de zogenoemde Dimpnadagen georganiseerd. Op die
dagen hebben allerlei activiteiten met betrekking tot Sint Dimpna en de psychiatrische
verpleging plaats. Een heel indrukwekkend
onderdeel is GheelMania, een totaalspektakel
van toneel, show, dans en muziek. De rode
draad bij de uitvoeringen is het immaterieel

erfgoed van Sint Dimpna en de gezinsver
pleging. De stukken worden geschreven en
geregisseerd door mensen met Geelse ‘roots’.
Een grote groep vrijwilligers zet zich in. In
2010 waren maar liefst 415 acteurs, dansers en
muzikanten bij GheelMania betrokken. Ook
patiënten speelden mee. Bijna alle stadsdiensten van Geel werkten mee om GheelMania
succesvol te laten verlopen. Op drie locaties
werden komische, maar ook zeer bewogen
taferelen gespeeld. In totaal trokken de
uitvoeringen van GheelMania meer dan
12.000 toeschouwers.
GheelMania werd pas in 2005 voor het eerst
georganiseerd. Vanaf de Middeleeuwen tot
1968 trok er jaarlijks een Sint Dimpnaprocessie door te straten van Geel. In 1975 werd de
eeuwenoude religieuze processie omgevormd
tot een vijfjaarlijkse, wat meer wereldse
ommegang. In 2010 liepen vele verenigingen
en koren mee in de ommegang. Binnen alle
parochies van Geel waren verantwoordelijken
gezocht die als aanspreekpunt voor de deelname aan de ommegang fungeerden. Deze
formule was zeer succesvol, want ruim 2000
figuranten brachten taferelen uit de legende
van Sint Dimpna en de geschiedenis van Geel
tot leven.

Een heel andere vorm van borging is het
wetenschappelijk onderzoek naar de middeleeuwse reliekschrijn waarin de brokstukken
van de sarcofaag van Sint Dimpna worden
bewaard. Op 24 maart 2011 werden de resultaten gepresenteerd. Het oudste hout van de kist
werd rond 1370 gekapt. De reliekkist diende
om de relieken van de Sint Dimpna met de
nodige pracht en praal tentoon te stellen in de
toen nieuwe Sint-Dimpnakerk, waarvan de
bouw begon in 1349. De reliekschrijn speelde
dus een belangrijke rol in de bedevaart en de
verering van de Sint Dimpna, waaruit de
gezinsverpleging ontstond.
In een uitgebreide studie onderzocht de
Universiteit van Leuven de plaats van de
psychiatrische gezinsverpleging binnen het
toekomstige geestelijke gezondheidsbeleid.
Het onderzoek bestond enerzijds uit een
document- en een literatuurstudie, anderzijds
werden interviews afgenomen bij betrokkenen.
De resultaten van die studie bieden de Geelse
gezinsverpleging een unieke kans om zich om
te vormen tot een zorgprogramma dat ook
buiten de grenzen van de gemeente een ideale
woonvorm kan zijn als alternatief voor een
psychiatrisch verzorgingstehuis of een 
opname in een instelling.

Bezoekerscentrum
Bij het Bezoekerscentrum van het OPZ wordt
al veel aandacht besteed aan het immaterieel
erfgoed van de gezinsverpleging en de Dimpnaverering. Er is een permanente tentoonstelling van de geschiedenis van de psychiatrische
gezinsverpleging vanaf 1850. Het is de bedoeling dat dit centrum wordt uitgebouwd tot
bezoekers- én documentatiecentrum over de
Geelse gezinsverpleging en dat het een plaats
wordt waar mensen visie, kennis en expertise
ontwikkelen en uitwisselen ten aanzien van de
bijzondere vorm van psychiatrische zorg.
Vanuit het OPZ en dit centrum streeft men
naar duurzame en geïntegreerde omgang met
het Geelse psychiatrische erfgoed.
Ter gelegenheid van de lancering van de
interactieve website – www.immaterieel
erfgoed.be – werd er op 14 september in
Brussel een studiedag over immaterieel
erfgoed gehouden. Bert Boeckx, archivaris
van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum
(OPZ) Geel, en Gonnie Leysen, als archivaris
verbonden aan het Stadsarchief Geel, hielden
daar een presentatie over gezinsverpleging als
immaterieel erfgoed. Zij verschaften veel
informatie voor dit artikel.
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Bakkerijwiki

Delfts Blauw

In december 2012 is de Nederlandse
Bakkerijwiki gelanceerd. Op de
website vindt u een schat aan
informatie over brood, banket en
kokerij. In de afgelopen twee jaar is
de wiki al voor een deel gevuld met
informatie over de cyclus van het
graan, producten die horen bij
feestdagen en bij de hoogte- en
dieptepunten van een mensenleven.

Het museum Het Prinsenhof in Delft
en keramiekmuseum Princessehof in
Leeuwarden hebben samen een
tentoonstelling samengesteld over het
typische icoon van Nederland, Delfts
Blauw. Delfts Blauw ontstond aan het
begin van de zeventiende eeuw als
alternatief voor Chinees porselein.
Delftenaren slaagden erin om hun
techniek te verbeteren, zodat ze het
Chinese porselein na konden maken.

Je beste vondst

a
g
e
n
d
a
18

Het leuke aan een wiki is dat mensen
zelf ook hun bijdrage kunnen
leveren. Dus als u iets wilt vertellen
over uw ervaringen, herinneringen,
recepten over bijvoorbeeld Sinterklaas, Pasen en Kerst, timpen en
bruidstaarten, koek en speculaas of
daar beeldmateriaal over heeft, kunt
u dat toevoegen. Een redactie bekijkt
en bewerkt uw stukken eventueel en
plaatst het dan.
De bedoeling van de bakkerijwiki is
dat het een informatie- en vraagbaak
wordt voor allerlei doelgroepen,
zoals bakkers, (bakkers)leerlingen,
studenten, huisvrouwen, kookclubs,
thuisbakkers, historici, journalisten.
De initiatiefnemer, het Nederlands
Bakkerijmuseum, hoopt hiermee
veel historische vakkennis van de
ambachtelijke bakkerij te verzamelen
en vast te leggen.
www.bakkerijwiki.nl
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De Koninklijke Bibliotheek is een
campagne gestart om hun digitale
archief beter bekend te maken bij de
historische verenigingen in den
lande. Deze nationale bibliotheek
van Nederland verzamelt alles over
de geschiedenis, cultuur en samen
leving van ons land. De campagne
behelst onder meer de mogelijkheid
om te reageren op hun vraag: wat is
je beste vondst. Voor deze campagne zijn circa honderd Historische Verenigingen aangeschreven
en gevraagd naar hun beste
vondst. Twaalf Historische en
Heemkundeverenigingen hebben
hierop gereageerd. Hieruit zijn er
acht geselecteerd om een
presentatie te geven.
Deze acht zijn met een
kort filmpje te vinden op
de website, waar de
mogelijkheid bestaat
om op ze te stemmen.
De Historische Kring
Dalfsen heeft als haar
grootste vondst een
bijzondere kaart ingezonden. Deze historische
kaart van S. Kupfer is
gevonden in een paraplubak. De Historische Vereniging
Loppersum heeft een doosje met drie
knopen ingestuurd en de Historische
Vereniging Voorburg brieven, een
gedicht en een schilderijtje van de
tragische en verguisde prinses
Marianne. Zo zijn er nog meer.
Kijkt u zelf op de website. Door te
stemmen kunt u zelfs een replica van
een stedenatlas uit 1698 winnen.
http://jebestevondst.nl

Zo ontstond het verfijnde aardewerk
dat ze versierden met blauwwitte
decors, dat we kennen als Delfts
aardewerk of faience. Toen halverwege de zeventiende eeuw de export
vanuit China stilviel, profiteerden de
Delftse aardewerkfabrieken volop.
In de bloeiperiode waren wel dertig
plateelbakkerijen actief. Prins Willem
III van Oranje en zijn vrouw Maria
Stuart waren dol op het Delfts Blauwe
porselein en zetten daarmee een
trend, vooral met vazen en piramides
voor tulpen. Ontdek hoe Delfts Blauw
gemaakt werd, hoe de techniek
verbeterde en het
imago door de
eeuwen heen
veranderde.
Beide musea
worden
geroemd om
hun hoogstaande keramiekcollectie.
De tentoonstelling is dan ook
een goede
gelegenheid
om de
handen ineen
te slaan.
Delfts Blauw.
Kunst of
Kitsch? is het
begin van een
langlopende
samenwerking tussen
beide musea en koppelt de kennis
en topcollecties van de beide
instellingen.
De tentoonstelling Delfts Blauw.
Kunst of Kitsch? is te zien in Museum
Het Prinsenhof te Delft tot en met
1 september 2013.

het vuistje, kwam in zwang aan het
begin van de twintigste eeuw. Deze
manier van het eten van haring is
uniek. Uit de Grote Mis Verkiezing
van BVN uit 2011, bleek dat Nederlanders in het buitenland haring het
meeste missen. Haring happen kan
het hele jaar door, maar het bekendste moment is natuurlijk de start van
het haringseizoen na de veiling van
het eerste vaatje nieuwe haring.
Een andere traditie is het haring
happen op de woensdag na carnaval, aswoensdag. Haring is rijk aan
omega 3 vetzuren. Haring happen is
dus niet alleen lekker, maar ook nog
erg gezond!

Tijdens de Manifestatie Immaterieel Erfgoed in Fort Voordorp
op 13 oktober 2012 viel een speciale eer ten deel aan de
voorzitter van het bestuur van het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), Ole Bijster.
Hij ontving, totaal onverwacht, de de Faber-Hornstra
onderscheiding. Bijster kreeg de onderscheiding voor de vele
jaren dat hij zich ingezet heeft voor het behoud van volks
cultuur. Het was de laatste keer dat de onderscheiding
uitgereikt werd, omdat per 1 januari 2013 het VIE een
zelfstandig onderdeel wordt van het Openluchtmuseum.
Omdat Ole Bijster tevens actief zal zijn in de Raad van
Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum, was de
onderscheiding ook een symbool van verandering en
dynamiek.

Driekoningen
Sinds eeuwen wordt op 6 januari het
katholieke feest Driekoningen
gevierd. Op die dag mochten de
beeldjes van de drie bijbelse koningen Caspar, Balthasar en Melchior
eigenlijk pas bij het kribje van Jezus
in het kerststalletje gezet worden.
Dan kwamen er tegen de avond ook
als koningen verklede kinderen met
lampionnen langs de deur om met
liedjes wat snoep op te halen. Dit
feest was vroeger één van de
zogenaamde bedelfeesten, die arme
mensen vooral ’s winters de kans
gaven om aan wat extra voedsel of
brandstof te komen.
Tegenwoordig wordt het Driekoningenzingen vooral nog in het zuiden
van ons land gedaan door kinderen.
Ze zingen speciale Driekoningen
liedjes, die vaak eeuwenoud zijn of
juist helemaal nieuw door de
kinderen zelf geschreven. Sinds kort
staat deze traditie op de Nationale
Inventaris van Immaterieel Cultureel
Erfgoed in Nederland.

Haring happen
Haring is al eeuwenlang een van de
belangrijkste vissoorten voor de
Nederlandse vissector. In geen ander
land ter wereld is deze vis zo populair
als in Nederland. Natuurlijk kan de
haring op verschillende manieren
gegeten worden, maar de meest
kenmerkende manier van eten, uit

Ole Bijster krijgt FaberHornstra onderscheiding

Van thuis meegekregen
In het Venrays Museum is de
tentoonstelling ‘Van thuis meegekregen’ te zien. Hierin vertellen ongeveer dertig mensen uit allerlei landen
hoe ze in Venray zijn terechtgekomen, wat ze hebben achtergelaten en
uit welke cultuur ze afkomstig zijn.
Aan de hand van voorwerpen, foto’s
en films krijgt de bezoeker hun
verhalen te horen. Voor de één was
liefde de reden om te vertrekken,
voor de ander werk, voor een derde
de gevaarlijke situatie in zijn of
haar thuisland. Al met al is het
een wereldtentoonstelling geworden. De meeste
mensen komen
uit Marokko,
Turkije, Polen
en Indo
nesië.

Zij vertellen tijdens drie middagen
ook zelf over het land en de cultuur
van hun herkomst.
De tentoonstelling Van thuis mee
gekregen is nog te zien tot en met
17 februari 2013 in het Venrays
Museum, Eindstraat 8 te Venray.
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Schat aan
Nederlandse
liederen geliefd
in kleine kring

en België overgewaaide beginnende rage van
het ‘balfolk’. Daarbij worden door voornamelijk
jonge mensen in een bijna hippieachtige sfeer
oude dansen gedanst op volksmuziek. De
mazurka, diverse oude walsen en Schotse
‘reels’ zijn een paar voorbeelden. Filmpjes op
YouTube tonen mensen, vaak jong, maar niet
altijd, van allerlei pluimage die met veel plezier
en vaak groepsgewijs dansen in een gezellige,
ongedwongen sfeer. Er gelden ongeschreven
regels bij die in de discowereld niet opgaan:
een respectvolle manier van met elkaar

land en de producten ervan, zoals ‘Laet ons
den landtman loven met sanghe ende vruecht,
want hi gaet al te boven om sijn loyale duecht’.

bronnen
Hoe komen ze aan de teksten van de liederen?
Volgens Laurens van der Zee hoeft de groep er
niet naar te graven: ‘Dat hebben anderen al
voor ons gedaan. Zo zijn er gewoon in de
boekhandel boeken te koop waar de teksten in
staan, bijvoorbeeld van Uitgeverij Frits Knuf.
Voor de muziek hebben we veel aan het werk

folkcorn houdt de oude nederlandse
en vlaamse muziek levend.

folkcorn
Tekst Anneke Munnik

De straffe wind die in de jaren vijftig tot zeventig alles ondersteboven keerde in
Nederland, bracht in zijn kielzog heftige krakersrellen, allerlei demonstraties en
stevige rockmuziek mee. Tegelijkertijd ontstond er een hang naar vrede en eenvoud,
die zich uitte in onder meer de hippiebeweging. Volksmuziek, in die tijd ‘folk’
genoemd, kwam enorm in de belangstelling. Overal kwamen folksongcafés, waar
veel muziek uit Ierland, maar ook uit allerlei andere landen live ten gehore werd
gebracht.
Nederland heeft een schat aan oude liederen
en opeens werden ze weer gezongen. Dat
resulteerde soms zelfs in een hit. Er kwamen
Nederlandse zangers en muziekgroepen die
zich specialiseerden in het oude Nederlandse
volkslied. Eén van die groepen was Folkcorn, in
1973 in Wageningen opgericht door Cees de
Gooijer en Jitze Kopinga, al snel vergezeld door
Marja van der Zee. En terwijl in de jaren
tachtig vrijwel alle folkgroepen verdwenen,
bleef Folkcorn bestaan en viert binnenkort dus
het veertigjarig jubileum. Aanvankelijk speelde
Folkcorn traditionele muziek uit allerlei landen
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en daarom was het belangrijk om een internationaal aantrekkelijke naam te kiezen. Maar rond
1975 besloot de groep om zich te specialiseren in
vroeg Nederlandse en Vlaamse muziek. In 1979
verliet Cees de Gooijer Folkcorn en arriveerde
Laurens van der Zee, in 1990 gevolgd door
Anneke Rot. In deze samenstelling – die
intussen twee ‘stellen’ bevat – speelt de groep
nog steeds.

breed repertoire
Het repertoire bestaat uit historische Nederlandse en Vlaamse volksmuziek van ongeveer

De groep Folkcorn maakt
al bijna veertig jaar histo
rische Nederlandse en
Vlaamse volksmuziek en
gebruikt daarvoor oude en
moderne instrumenten.

tussen de jaren 1400 en 1900. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van zowel authentieke oude
als van moderne instrumenten. Laurens van
der Zee zingt, bespeelt diverse blokfluiten,
akoestische basgitaar en mirliton. Anneke Rot
is er voor zang, accordeon, concertina en
traporgel. Jitze Kopinga zingt en bespeelt de
gitaar en diverse historische instrumenten
(waaronder de doedelzak) en Marja van der Zee
tekent voor zang, trom en strijk- en slag
bourdon.

netwerken komt daardoor wel in de knel. Want
ook Folkcorn moet vechten voor het bestaan.
En dat doen ze dan ook. Zo heeft de groep
historische kostuums laten maken, in eerste
instantie aan de hand van schilderijen van
Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw.
Sfeervolle, eenvoudige kleding die overeenkomt met de nederige positie van volksmuzikanten in vroeger tijden. Later zijn ook
kostuums gemaakt geïnspireerd op de tijd
rond 1900. Door de kostuums kan Folkcorn,
naast concerten, ook optredens verzorgen bij
middeleeuwse feesten en historische festivals.
Volgens Laurens van der Zee heeft de crisis wel
een gat in de optredens geslagen: ‘Wij speelden
heel vaak als troubadours in kastelen, bij
breugheliaanse maaltijden. Kennelijk hebben
grote bedrijven geen geld meer om voor grote
personeelsfeesten een heel kasteel af te huren,
want die optredens zijn voor honderd procent
weggevallen.’

Dat Folkcorn nog steeds bestaat zal onder meer
te danken zijn aan het brede repertoire, dat
gaat van balladen en a capella gezongen
madrigalen tot vrolijke dansmuziek. Hiervoor
houdt de groep zich strak aan de tekst, op een
enkele uitzondering na, als een tegenwoordig
onbegrijpelijk woord eenvoudig kan worden
vervangen door een passend alternatief. Ook
de melodielijn wordt volkomen gerespecteerd,
maar kan wel op allerlei manieren worden
aangevuld en gearrangeerd.

balfolk

De leden van de groep kunnen niet leven van
de muziek, ze doen het allemaal naast hun
werk en er is geen manager. Het zo belangrijke

De belangstelling voor deze oude muziek gaat
volgens Van der Zee weliswaar niet achteruit,
maar slechts heel langzaam vooruit. Wel zijn
er hoopvolle tendensen, zoals de uit Frankrijk

omgaan en je niet beperken tot een vaste
partner zijn er enkele van. En voor de muzikanten: volledig dienstbaar zijn aan het
dansend publiek. Aan het begin van zo’n
folk-bal wordt meestal een dansinstructie
gegeven, maar er mag lustig gevarieerd
worden. Er is zelfs een Nederlandse term voor
balfolk bedacht: spansen, een samentrekking
van spelen en dansen.
Folkcorn heeft ook wel bij balfolkgelegenheden
gespeeld. Van der Zee: ‘Maar dan moet je je
eigenlijk specialiseren in dansmuziek. Je moet
echt al die dansen kennen.’ Liever speelt
Folkcorn het eigen repertoire, waarbij het wel
eens jammer is dat het publiek tegenwoordig
niet meer het geduld kan opbrengen om de
soms erg lange ballades aan te horen. Daar is
wel een keer speciaal een slow-concert voor
gegeven, met slow-food, voor slow-mensen.
Wat trekt hem eigenlijk zo aan in traditionele
muziek? ‘Ten eerste heb ik het gevoel dat wij
een belangrijke traditie doorgeven die nog
maar weinig bekend is. Het is een grote schat
aan cultureel erfgoed. Wat mensen tegenwoordig niet meer weten is dat Amsterdam en
Antwerpen op dit gebied de grote steden waren
in de Gouden Eeuw, waar mensen uit allerlei
landen naartoe trokken. Als fluitist vind ik het
ook ontroerend om te denken dat een collega
van mij honderden jaren geleden hetzelfde
stond te doen, misschien zelfs wel op dezelfde
plaats.’
Af en toe doet Folkcorn optredens in het
buitenland, waarbij het enthousiasme van het
publiek opvalt. Vaak zitten mensen daar veel
aandachtiger te luisteren. Maar die optredens
vinden meestal plaats op speciale festivals voor
liefhebbers van deze muziek. Folkcorn heeft
een aantal platen en cd’s uitgebracht, waaronder één in samenwerking met de Hogeschool
van Wageningen, over de boer, het leven op het

van Clemens ‘non Papa’ (om aan te geven dat
hij niet de paus met de naam Clemens was).
Dat was een componist die in de zestiende
eeuw psalmteksten zette op melodieën van
volksliedjes. Hij maakte daar diverse stemmen
bij en wij maken dankbaar gebruik van zijn
arrangementen.’
Ook put Folkcorn uit de Liederenbank van het
Meertens Instituut, waarin meer dan 150.000
liederen zijn samengebracht. Die variëren van
spotliederen en sinterklaasliedjes tot religieuze
liederen, waarbij de Middeleeuwen zeer goed
zijn vertegenwoordigd. Van elk lied is te vinden
waar de tekst en/of muziek kunnen worden
gevonden.

doorgeven aan nieuwe generaties
Het oude Nederlandse lied wordt echt nog wel
gekoesterd, maar nieuwe impulsen zijn nodig
om de belangstelling op te wekken van een
breder publiek. Dergelijke impulsen komen
onder meer van de Stichting Nederlandse
Volksmuziek, die bijvoorbeeld een Lage
Landen Weekend organiseert en een VetFolkweekend voor jongeren. Verder geeft ze
cursussen voor instrumentalisten en zangers
tussen de 8 en 80 jaar. De Stichting richt zich
niet alleen op Nederlandse traditionele muziek,
maar op muziek uit heel West-Europa, ‘opdat
deze vele, prachtige traditionele melodieën en
dansen blijven voortleven.’ De stichting bestaat
volgend jaar 35 jaar en wordt geheel door
vrijwilligers draaiende gehouden. Op de
website juicht ze: ‘De Stichting Volksmuziek
Nederland is een springlevende club en zal dat,
ondanks misschien wat grijze haren hier en
daar, ook in de toekomst blijven. Lukt het ons
ook om de jonge liefhebbers en beoefenaars
van volksmuziek, folk en wereldmuziek bij ons
te houden, dan is die toekomst helemáál
verzekerd.’
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Op de Nationale Inventaris

De jongste deel
nemers van de processie, de Jonkers, hebben ook speciale
kledij.

De jaarlijkse Heilige Bloedprocessie van Boxmeer, de ‘Boxmeerse Vaart’,
staat vanaf 13 oktober 2012 op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit betekent dat de betrokken organisaties goed hebben nagedacht over hoe de traditie doorgegeven kan
worden aan volgende generaties. Immers, bij plaatsing op de I nventaris
De Boxmeerse
Vaart kent een vaste
volgorde. De Mariagroep
hult zich in de kleuren van
de heilige maagd Maria en
draagt haar beeld.

Boxmeerse
Vaart

hoort een visie op het doorgeven van de traditie.

Wim Goossens, de secretaris van de Stichting Comité Boxmeerse
Vaart vertelt over de plaatsing op de Nationale Inventaris en de
impact daarvan: ‘Ik zie de plaatsing vooral als een erkenning, niet
alleen voor het bestuur, maar ook voor de vele vrijwilligers zoals de
Vaartmeesters. We hebben een bericht op onze website gezet en er
is een persbericht uitgestuurd. Daar kwamen al heel snel reacties
op. Op twitter had NU.nl een persbericht geplaatst. Ik kreeg toen
veel telefoontjes en smsjes. Het bericht van de plaatsing op de
Nationale Inventaris was in Boxmeer de week daarna nog steeds
groot nieuws. Het bericht ging echt rondzingen in Boxmeer. Ik heb
die week heel wat meer ‘Vaartwerk’ dan gewoon kantoorwerk
gedaan. Het was een enorme boost voor heel veel medewerkers.
Dat de erkenning gelukt is, gaf de betrokken mensen een geweldige energie.’

Heilig Bloedwonder

Foto’s: Cindy Heijnen
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De Boxmeerse Vaart heeft te maken met een bijzonder verhaal.
Rond 1400 twijfelde een priester tijdens de eucharistieviering aan
de consecratie, dus aan het veranderen van brood en wijn in het
lichaam en bloed van Christus. Er voltrok zich toen een wonder

doordat de wijn echt in bloed veranderde. Het bloed borrelde over
de rand van de kelk heen en kwam terecht op de linnen doek onder
de kelk. Deze doek, corporale genoemd, wordt nog steeds in een
reliekhouder bewaard in de Heilig Bloedkapel van de basiliek van
Boxmeer.
Al eeuwenlang wordt op zondag, veertien dagen na Pinksteren,
de relikwie in een plechtige processie door de straten van Boxmeer
gedragen. Deze processie wordt de Boxmeerse Vaart genoemd.
De stoet kent een vaste volgorde. Er zijn zes hoofdgroepen.
Voorop loopt de suisse (de kerkelijke ordebewaarder) die direct
gevolgd wordt door de Heilig Hartgroep. Vervolgens komen de
Mariagroep, de Rozenkransgroep, de Heilig Bloedgroep (met de
relikwie in een gouden draagkist), de Karmelgroep en aan het einde
loopt de Sacramentsgroep bestaande uit het wereldlijke en kerkelijke gezag rondom de monstrans met de Heilige Hostie. De hele
stoet is ongeveer een kilometer lang en telt negenhonderd deel
nemers, waaronder honderden kinderen. De Vaart trekt elke keer
ongeveer tienduizend bezoekers.
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Dat is geen wonder, want het is nog een echte ‘ouderwetse’ processie, ook al is hij wat veranderd in de loop van de tijd. ‘Processietrekken is een kunst. Er worden nog oude processie-elementen, zoals
bruidjes, misdienaars, wierook, Heilig Sacrament, Relikwie,
baldakijn en dergelijke meegevoerd, zoals ook nog in Polen en
Italië gebeurt. Het is een echte authentieke processie. De hele route
trekt in een grote kring om de basiliek. De route is twee kilometer
lang en stopt halverwege,’ vertelt Wim Goossens.

‘Pinksteren vroeg of laat,
veertien d
 agen daarna trekt
de Boxmeerse Vaart’

Eeuwenoude traditie
Sinds 2000, toen het zesde eeuwfeest van de Vaart werd gevierd, is
de Stichting Comité Boxmeerse Vaart dé organisator van de Vaart.
Echter zonder de inzet van tien basisscholen, muziekgroepen en
zangkoren, drie gilden, parochianen, het gemeentebestuur van
Boxmeer, bijna driehonderd vrijwilligers die onder andere zorgen
voor de kleding en de ornamenten die in de processie worden
gedragen, de duizenden mensen die in de oude kern van Boxmeer
wonen en nog vele anderen is de Vaart niet mogelijk.
Als cultuur- en geloofsuiting is de Boxmeerse Vaart een eeuwenoude traditie, die steeds aan de tijd en de omstandigheden is
aangepast. De processie is in de loop van de tijd steeds langer
geworden. Het aantal processies per jaar is in de afgelopen eeuwen
gewijzigd. Sinds 1965 wordt er maar één keer per jaar rondgetrokken. De Vaart betekent voor Boxmeer veel meer dan alleen een
traditionele processie. De organisatoren willen de Vaart als geheel
doorgeven aan volgende generaties. Tijdens de processie werden
altijd klokken geluid. Rond 1900 veranderde het klokgelui in
beieren. Bij het luiden wordt de klok heen en weer gezwaaid en
komt de klepel tegen de klokwand. Bij het beieren hangt de klok stil
en wordt de klepel door twee beiermannen met een staaf naar de
rand van de klokken getrokken. Dit beieren is vrij uniek in Europa
en deze traditie wil men levend houden. Ook het versieren van de
Basiliek en de hele Vaartroute met tuingroen, vlaggetjes en
ornamenten wil men doorgeven aan de toekomst. Het maken van
Vaartmoppen door de plaatselijke bakker behoort ook tot de
tradities die men wil handhaven. En natuurlijk horen ook het
onderhouden en restaureren van voorwerpen en textiel voor de
Vaart, waarvoor een werkgroep elke eerste dinsdag van maand
bijeenkomt in het eigen atelier, tot de tradities die zeer waardevol
worden geacht.
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Er zijn allerlei nevenactiviteiten in het kader van de ‘reünie’ van
Boxmeer. De Gemeente Boxmeer ziet de Vaart ook als aanjager van
allerlei economische activiteiten om het centrum aantrekkelijk te
houden. Rondom de Vaart wordt veel gedaan aan publiciteit waarbij
van zowel de oude als de nieuwe media intensief gebruik gemaakt
wordt. Kunstenaars worden betrokken bij het vastleggen van de
Vaart.

‘Voor de mensen die restauratiewerk doen en dergelijke was de
plaatsing op de Nationale Inventaris een geweldige schouderklop.
Vergeet niet dat die mensen er ontzettend veel vrije tijd in gestoken
hebben. De restauratie van de ‘Bloedhemel’, het baldakijn, kostte
zeshonderd mensuren. Door de ‘eigen dames’ is dat baldakijn
helemaal gerestaureerd. Naast het baldakijn heeft de Vaart te
maken met enorm veel ander materiaal, ook aan goud- en zilverwerk. Zo’n tienduizend stuks materiaal,’ benadrukt Wim Goossens.

Aan oudere vrijwilligers voor de Vaart, de veertigplussers, is totaal
geen gebrek. De Stichting Comité Boxmeerse Vaart vindt het echter
heel belangrijk om vooral jonge mensen te betrekken bij de Vaart.
Zij zijn immers de toekomstige dragers van de eeuwenoude
traditie. Voor het vrijwilligerswerk worden met name jongeren
gezocht. De Stichting benadert speciaal jonge mensen om ze op te
nemen in het bestuur en ze op te leiden in de Vaarttraditie. Om
kinderen en jongeren te betrekken bij de traditie is het nodig dat
zij begrijpen waar het over gaat.
‘Jongeren zijn heel anders bij de processie betrokken dan ouderen.
Er is een schaduwbestuur van 4 meisjes van 18 jaar. Zij lopen met
het bestuur mee. Ze gaan als ‘ambassadeurs’ naar basisscholen om
met kinderen te praten. Zij staan veel dichter bij deze kinderen dan
de ouderen, deze jongeren praten anders,’ legt Wim Goossens uit.
Er is ook veel aandacht voor basisschoolleerlingen. ‘Er zijn Power
Point presentaties voor alle tien basisscholen in Boxmeer. Voor de
vijfennegentig basisscholen in de regio zijn lesbrieven over de Vaart
in voorbereiding.’

Gedragen door iedereen

Bedreigingen

De Vaart is nooit alleen een strikt religieus gebeuren geweest, maar
de laatste decennia is zij nog meer geëvolueerd naar een heel
belangrijk sociaal en cultuurhistorisch evenement voor heel
Boxmeer. In de stoet worden kostbare gouden, zilveren en koperen
voorwerpen meegevoerd, die allemaal gemaakt zijn door goud- en
zilversmeden uit Boxmeer. Het is uniek dat de Vaart geheel bestaat
uit Boxmeerse inbreng en geen groepen van buiten hoeft in te
huren. Oud-inwoners van Boxmeer komen in het weekend van de
Vaart terug naar hun geboorteplaats om aan de Vaart deel te nemen
of ernaar te kijken en vooral om mensen te ontmoeten. De Vaart
betekent feest voor Boxmeer. In het centrum van Boxmeer is er in
het hele tweede weekend na Pinksteren een drukte van belang.

De meeste inwoners van Boxmeer mogen dan de Vaart een warm
hart toedragen, toch zijn er ook ontwikkelingen die het voortbestaan van de processie kunnen bedreigen. De toenemende ontkerkelijking zou de traditie in gevaar kunnen brengen. In reactie op
die tendens wordt al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de
Vaart geprofileerd als cultureel erfgoed van Boxmeer en wordt de
kerkelijke traditie minder benadrukt. Deze invalshoek wordt nu
ook gebruikt om aan ‘nieuwkomers’ uit te leggen waar de Vaart
over gaat.
‘Boxmeer is de laatste decennia enorm gegroeid. De plaats is nu
een kernplaats met elfduizend inwoners. De plaats telt veel scholen
en heeft goede voorzieningen. Je merkt dat de nieuwkomers in

Immaterieel Erfgoed nummer 4 | 2012

Het dragen
van het wierookvat is een speciale eer,
die alleen door mis
dienaars uitgevoerd
mag worden.
De Stichting
Comité Boxmeerse
Vaart doet erg haar
best om jongeren
te betrekken bij
de traditie.

Boxmeer veel minder met de Vaart hebben dan de mensen die er
geboren zijn. Om de import over te halen mee te doen aan de Vaart
is meer overredingskracht nodig. Dat geldt zeker voor Islamitische
mensen. Aan hen moet je laten zien dat de Vaart veel meer is dan
een religieus gebeuren,’ vertelt Wim Goossens. Door het organiseren van lezingen bij de Sociëteit en allerlei andere clubs en verenigingen wordt getracht het enthousiasme voor de Vaart aan te
wakkeren. Natuurlijk worden er ook folders en flyers over de Vaart
verspreid en worden er zelfs billboards ingezet.
Een derde knelpunt bij de overdracht van de traditie naar de
volgende generatie is de achterstand in de restauratie van voorwerpen en textiel voor de Vaart. In 1985 is er gestart met restaureren.
Sinds 2011 lopen er enkele grote restauratieprojecten die in eigen
ateliers worden uitgevoerd. Ze zullen duren tot 2017. Er wordt nu
gerestaureerd op honderd jaar houdbaarheid. In de toekomst zullen
jongeren opgeleid worden in de restauratietechnieken om het werk
uit te voeren. Wim Goossens licht toe: ‘Restauratie is een knelpunt.
Het is bijvoorbeeld moeilijk om mensen te vinden die koper
kunnen restaureren.’

Permanent zichtbaar

sokkel zullen zo groot zijn als een levensecht kind. Ze markeren
niet alleen de route maar zullen het hele jaar door herinneren aan
de Vaart. De processie krijgt daardoor permanent zichtbare sporen
in Boxmeer en wordt zo ook gepromoot. Ook via een gemeentelijk
project waarbij ‘pratende stenen’ (via GSM) langs de Vaartroute
informatie verstrekken, kan door het jaar heen promotie gevoerd
worden voor de Vaart.
De plaatsing van de Boxmeerse Vaart op de Nationale Inventaris
ziet de Stichting Comité Boxmeerse Vaart als een geweldige
schouderklop voor alle vrijwilligers en ze beschouwt het als een
flinke aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. Verder
wil ze nationaal en internationaal de banden met andere Heilig
Bloedprocessies versterken. Ongetwijfeld geeft de plaatsing meer
cachet aan de Boxmeerse Vaart en mag verwacht worden dat er nog
meer aandacht in de media komt voor het evenement.
Voor de meeste inwoners van Boxmeer gaat het bij de Vaart echter
niet om media-aandacht. Voor hen betekent het vooral samen iets
moois doen en de gemeenschap, de ‘communio’, te versterken.
Dat samenwerken gebeurt al eeuwen en dat is het wat men wil
verankeren in volgende generaties.


Aan de Vaartroute zullen vier of vijf beelden worden geplaatst die
figuren van de Boxmeerse Vaart uitbeelden. Deze beelden op een
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Op de Nationale Inventaris

Sint
Maartenviering
in Utrecht
26
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Sinds 13 oktober 2012 is de Sint Maartenviering in Utrecht één van de drie tradities die als eerste op de
Nationale Inventaris van Immaterieel C
 ultureel Erfgoed in Nederland staan. ‘Dat was een geweldige
opsteker,’ vertelt Chris van Deventer, v
 oorzitter van het Sint Maartensberaad, die de Sint Maartenviering
heeft voorgedragen om geplaatst te worden op de Nationale Inventaris. ‘We voelen ons vereerd en vinden
het heel mooi. We hebben zoveel positieve reacties uit het veld gehad.’
Foto’s Rick Huisinga en Dick Termijn

Bijna iedereen in de stad Utrecht kent de Sint Maartenviering.
Het bekendste onderdeel hiervan is het Sint Maartenzingen. Op
11 november trekken kinderen ’s avonds met lampionnen zingend
langs de huizen in de hoop te worden beloond met fruit of snoepgoed. De exotisch uitgedoste kinderen met hun lichtjes zijn altijd
een fraai gezicht. Als ze aan het begin van de avond, wanneer het
al donker is, bij je aanbellen, weet je dat de winter weer voor de
deur staat.

Schutspatroon van Utrecht
De traditie van de Sint Maartenviering gaat heel ver terug. Ze
begint feitelijk in het jaar 397. Op 11 november van dat jaar werd
Sint Maarten in Tours onder grote belangstelling begraven. Als
Romeins soldaat gaf hij royaal geld aan arme mensen. Toen hij
geen geld meer had, gaf hij de helft van zijn mantel aan een
bedelaar. In een droom werd hem duidelijk dat die bedelaar

Het hijsen van de
Sint Maartenvlag
is één van de activiteiten
rondom de Sint Maarten
viering in Utrecht.

Christus was. Hij bekeerde zich tot het christendom en werd later
bisschop van Tours en patroonheilige van het Frankische Rijk.
Door de verspreiding van het christendom in de Lage Landen,
raakte de Sint Maartenviering ook hier bekend. Sint Maarten werd
schutspatroon van de eerste kerk van de stad Utrecht. De viering
past bij de kerstening van de heidense lichtfeesten. De traditie van
het zingen van Sint Maartenliederen en het langs de deur trekken
door kinderen gaat terug tot de late Middeleeuwen, toen bedelende
armen met fakkels langs de deuren van de rijken gingen om
voedsel voor de winter te krijgen.
Heel veel plaatsen in ons land kennen de Sint Maartenviering. Vaak
is er een nauwe band met kerkelijke vieringen. In Zuid-Nederland
worden op 11 november nog grote Sint Maartenvuren gestookt en
het verhaal van Sint Maarten te paard, die in Amiens de helft van
zijn mantel afgeeft aan een bedelaar, nagespeeld. Er zijn vaak
gildeoptochten met muziek. En natuurlijk is er het Sint Maartenzingen. In de stad Utrecht zien we vooral dit laatste fenomeen. Het
Sint Maartenzingen wordt in Utrecht op wijkniveau gedaan. Het is
een zeer levende traditie en lijkt zich uit te breiden. Ook in andere
plaatsen in Noord-Nederland, vooral in Sint Maartenplaatsen, wordt
het Sint Maartenzingen steeds meer gedaan.

Sint Maartensberaad
In 2001 werd ten behoeve van het versterken en stimuleren van de
Sint Maartenviering in de stad en de regio Utrecht het Sint Maartensberaad Utrecht opgericht. Naast het Beraad zetten Museum
Catharijneconvent, het Citypastoraat Domkerk en Toerisme Utrecht
(VVV) zich in voor de verbreding van de Sint Maartentraditie. De
organisaties streven naar vergroting van het draagvlak en willen
meer personen en organisaties, ieder met zijn eigen kwaliteiten,
betrekken bij activiteiten. Ook het Steunpunt Mantelzorg Utrecht
heeft met betrekking tot de organisatie van de Mantelzorgdag, die
altijd op 10 november wordt gehouden, dikwijls contact met het
Sint Maartensberaad.

Het is ondertussen
ook traditie geworden
om bij de Oudegracht een
Sint Maartenmarkt te
houden, compleet met
chirurgijn en waar
zegster.
De lampionoptocht
in Utrecht eindigt
traditiegetrouw op de
Stadhuisbrug.

Het B
 eraad wil
het gedachtegoed
van Sint M
 aarten
levend houden.

‘De plaatsing op de Nationale Inventaris is heel motiverend voor de
leden van het Beraad, het bewijst dat we niet alleen een clubje van
hobbyisten zijn,’ legt Chris van Deventer uit. ‘Maar we moeten nu
niet op onze lauweren gaan rusten, we moeten juist nu deze koers
voortzetten. Dit leidt tot verplichtingen voor ons en voor de
overheid.’

Breed scala aan activiteiten
De Sint Maartenviering behelst, ook in de stad Utrecht, meer dan
alleen het Sint Maartenzingen. Behalve het ‘lichies lope’ zijn er
legio andere activiteiten. Om een ‘gevoel’ bij de traditie te hebben,
is achtergrondkennis heel belangrijk. Het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft daarom in 2011 een
lesbrief speciaal over Sint Maarten voor de basisschoolleerlingen
gemaakt.
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De activiteiten zijn niet alleen gericht op kinderen, maar op alle
inwoners van Utrecht. De viering heeft zich verbreed tot manifestaties en acties met culturele, kerkelijke en maatschappelijke
aspecten. Centraal blijft de hulp aan de medemens. Om een traditie
levend te houden is het van belang dat ze mee verandert met de
huidige samenleving. Er zijn diverse activiteiten, zoals het vlag
hijsen, een speurtocht, een kinderfeest en een tentoonstelling.
Door de burgemeester wordt samen met de schoolkinderen de
stadsvlag gehesen. In de Domtoren is er een speurtocht ‘Op zoek
naar Sint Maarten’ en de Maartenklok wordt geluid. Er is een
kinderfeest in de Domkerk en ook een tentoonstelling over de
betekenis van Sint Maarten. Op drie bruggen over de Oudegracht
wordt een Sint Maartenmarkt gehouden. Ook wordt er een schitterende lampionnenoptocht gehouden die eindigt op het Domplein.

Voor kinderen
is het lopen met
een lampion in het
donker een geweldige
belevenis.

Nieuwe activiteiten
Het Sint Maartensberaad onderhoudt de website waarop alle
activiteiten rondom de Sint Maartenviering in Utrecht te vinden
zijn. Ook bevat de site achtergrondinformatie over Sint Maarten.
Het is een belangrijk instrument voor publiciteit en zal verder
uitgebouwd worden. In een stad is goede publiciteit over activiteiten belangrijk om aandacht te genereren. Social media zullen
hierbij ook meer ingezet worden. Een andere mogelijkheid om Sint
Maarten goed ‘weg te zetten’ is aansluiting zoeken bij allerlei
andere evenementen in de stad. Hierbij wordt gedacht aan de
jaarlijkse ‘stadsdag’ (verlening stadsrechten op 2 juni), de viering
van de Vrede van Utrecht (300-jarig jubileum in 2013) en de viering
van het 1700-jarige verjaarsfeest van Sint Maarten (in 2016).
‘Door de erkenning als belangrijk immaterieel erfgoed gaan we
onze internationale contacten nog intensiever aanhalen en ons
draagvlak zowel plaatselijk als in bredere zin verbreden,’ vertelt
Chris van Deventer.

Aanbieding
Typisch Nederland
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
beschouwen. Van de spreekwoor
delijke 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.

Nederlanders vieren feest
Voor een land waar nuchterheid en spaarzaamheid
gewaardeerde eigenschappen zijn, kent Nederland
opvallend veel feesten. Zo kennen wij jaarfeesten als
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen, maar ook
levensloopfeesten 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.

Het Sint Maartensberaad wil Sint Maarten meer zichtbaar maken
in de stad. De stadsvlag van Utrecht is een gestileerde verwijzing
naar de halve mantel van Sint Maarten. In de toekomst wil ze op
Sint Maartendag meer stadsvlaggen laten wapperen. Voor 2016
staat een grote Sint Maartententoonstelling gepland in het Centraal
Museum. Museum Catharijneconvent wordt betrokken bij een
grote Europese tentoonstelling over Sint Maarten. Er komen
speciale stadswandelingen over Sint Maarten in de stad. De
organisatie gaat in samenwerking met de gemeente Utrecht een
brochure maken waarin het cultuurhistorische verhaal over Sint
Maarten uit de doeken wordt gedaan. Eerder, op 11-11-2011, verscheen
het driedelige stripboek ‘Sint Maarten, een levende legende’ over
het leven, de legende en het erfgoed van Sint Maarten in Utrecht.

Solidariteit

In onze samenleving lijkt er steeds minder ruimte
te zijn voor religieuze zaken en zingevings vragen.
De essentie van de Sint Maartenviering is niettemin
nog steeds het streven naar een betere samenleving,
waarbij het samen delen voorop staat. Hoe kan het gedachtegoed
van Sint Maarten levend gehouden worden? Het Sint Maartensberaad is continu met deze vraag bezig en probeert op allerlei
manieren dit gedachtegoed te stimuleren en te verbreiden.
Zo is de aandacht voor de uitreiking van de ‘Mantel van Maarten’
heel belangrijk. De ‘Mantel’ is een solidariteitsprijs voor opvallende,
creatieve en vernieuwende Utrechtse projecten die het begrip
solidariteit in praktijk brengen. Het is een moderne vertolking van
barmhartigheid naar het voorbeeld van Sint Maarten, die opkwam
voor de armen. Zo hoort ook het gratis verstrekken van warme
maaltijden in het Smulhuis voor dak- en thuislozen bij de Sint
Maartenviering in Utrecht.
Gezien de toenemende belangstelling voor de Sint Maartentraditie
in Utrecht lijken er op het eerste oog geen knelpunten te zijn voor
de overdracht ervan naar volgende generaties. Toch zijn er wel
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degelijk bedreigingen voor voortzetting. We moeten ze zoeken in
de meer algemeen maatschappelijke ontwikkelingen. De narratieve
cultuur, het vertellen van een verhaal, staat onder druk. Mensen
krijgen op andere manieren een overkill aan informatie. Je ziet een
toename van passief vermaak, terwijl de eigen creativiteit steeds
minder wordt benut. Door de toenemende globalisering en
individualisering dreigen de traditionele activiteiten minder
aandacht te krijgen. De Sint Maartenviering kampt met een
imagoprobleem. Voor veel mensen is het nog altijd een kinderfeest
en zij denken daarbij alleen aan het Sint Maartenzingen.
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samen voor € 39,–
inclusief verzendkosten

Te bestellen door overmaking van
het bedrag op giro 810806 ten
name van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur onder vermelding
van Nederland.

Speciale aanbieding!
Een ideale gelegenheid kennis te maken
met dit interessante weekblad.
Elke week: nieuws, opinie en inspiratie.

Bezinning en verankering
Recent heeft de Sint Maartenviering ook weer een sterker religieus
karakter gekregen. Door de samenvoeging van vijf rooms-katholieke parochies aan de oost- en zuidzijde van de stad Utrecht in
2010 ontstond er één grote parochie. Deze kreeg de naam Sint
Martinusparochie. Het motto van de parochie is ‘delen met elkaar’.
Ter gelegenheid van de Sint Maartenviering worden er in de
parochie allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van
bezinning én actie. Zo wordt er kleding ingezameld en kunnen
kinderen lampions maken. Daarnaast wordt er een Heilige Mis
gelezen en een vesperdienst gehouden in het teken van Sint
Maarten. In veel kerken in Utrecht wordt trouwens rond 11 november aandacht besteed aan Sint Maarten. Er wordt dan meestal een
link gelegd met het thema mantelzorg.
Het is duidelijk: Sint Maarten blijft op vele manieren nauw
verbonden met Utrecht en zijn gedachtegoed wordt breed
gedragen. ‘Wij gaan ervoor!’ zegt Chris van Deventer namens
het Sint Maartsberaad, ‘wij willen onze erkenning als nationaal
immaterieel cultureel erfgoed waarmaken.’

Nederlanders vieren feest € 18,50 en
Typisch Nederland € 22,50
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Valkerij

Limburgse
Winteralmanak

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

3

Elise Meier

Valkerij

draaksteken

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

In Valkerij. Topsport in vogelvlucht
wordt de geschiedenis van deze oude
sport, die over de hele wereld werd
en wordt beoefend, uiteengezet.
Verder komt uitgebreid aan bod
waarom Nederland zo’n speciale rol
heeft gespeeld in de geschiedenis
van de Europese valkerij. Hoewel
Nederland geen adellijke hoven van
formaat heeft gekend, waren
valkeniers van onze bodem wijd en
zijd bekend. Deze oude sport, die
over de heel wereld beoefenaars
kent, heeft tijden van grote glorie en
diepe dalen gekend. Na bijna te zijn
verdwenen, leeft valkerij tegenwoordig in een nieuwe vorm voort en ziet
zich voor uitdagingen gesteld die
samenhangen met toenemende
verstedelijking en een grotere afstand
tot de natuur.

In Beesel kent het Draaksteken een lange geschiedenis die vele
eeuwen teruggaat. Het begint als vermaak op kermismaandag en
groeit uit tot een zevenjaarlijks theaterspektakel. Honderden Beeselnaren spelen dan een openluchtvoorstelling gebaseerd op de legende
van Sint Joris en de draak. De duizenden toeschouwers ervaren in
het tot drakendorp omgetoverde Beesel de eeuwenoude strijd tussen
goed en kwaad. Deze unieke traditie is alleen maar mogelijk door de
bezielde betrokkenheid van de inwoners van Beesel.
Dit boek, voorzien van uniek illustratiemateriaal, geeft een
schitterend beeld van het verleden, het heden en de toekomst
van deze bijzondere traditie.

Elise Meier, Valkerij. Topsport in
vogelvlucht (Uitgeverij Pharos/
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, 2012)

Annie Schreuders-Derks, De hele
santenkraam deel 4. Limburgse
(winter)almanak, (Uitgeverij TIC,
2012)

Draaksteken
Eenmaal in de zeven jaar wordt in
het Limburgse Beesel het spektakelstuk ‘Sint Joris en de draak’ opgevoerd. Het hele dorp doet hier op de
een of andere manier aan mee, al
honderden jaren lang. Mensen
versieren hun huizen in middeleeuwse stijl, er zijn verschillende
optochten en er is een reeks van
voorstellingen die geheel door de
enthousiaste amateurs uit het dorp
worden verzorgd. De enige professional is de regisseur, steeds een
andere, die elke keer het stuk op een
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pharos
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Topsport in vogelvlucht

www.draaksteken.nl
www.volkscultuur.nl
www.pharosuitgevers.nl

Met de Stichting NostalNu wist Annie
Schreuders-Derks zoveel objecten te
verzamelen dat er een museum mee
gevuld is: het Museum van de Vrouw
in Echt. Maar de verhalen en parate
kennis hebben een veel bredere
achtergrond. Haar vele lezingen
brachten haar ertoe deze op papier
te zetten en hiervan is De hele
santenkraam slechts een uittreksel,
ook al zal het vier kloeke delen
beslaan.

Sanne Verdonck, Draaksteken.
Sint Joris leeft voort in Beesel
(Uitgeverij Pharos/ Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed, 2012

draaksteken

Onder redactie van Jan Jacobs,
Lodewijk Winkeler en Albert van der
Zeijden. Met bijdragen van onder
andere Marjet Derks, Peter Jan
Margry, Marit Monteiro en Louis van
Tongeren, Aan plaatsen gehecht (Het
Katholiek Documentatie Centrum en
Uitgeverij Valkhof Pers, 2012).

Valkerij
Sanne Verdonck
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In het boek Aan plaatsen gehecht
worden bijna vijftig van dergelijke
herinneringsplaatsen voor het
voetlicht gehaald. Hoe zijn zij
ontstaan en waar verwijzen ze naar?
Welke betekenis wordt er aan
gehecht en is die betekenis altijd
hetzelfde gebleven? Het boek is rijk
geïllustreerd met oude en nieuwe
foto’s. De beeldredactie was in
handen van Ellen Brok, audiovisueel
archivaris van het KDC.

pharos
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In heel Nederland zijn plaatsen te
vinden die op een of andere manier
verwijzen naar gebeurtenissen,
personen of rituelen die in de
afgelopen eeuwen mee vorm hebben
gegeven aan de identiteit van
Nederlandse katholieken. Op
sommige plaatsen bloeit de katholieke cultuur nog volop, zoals bij het
beeld van de Sterre der Zee in
Maastricht. Op andere plekken is de
katholieke cultuur pas recent weer
herleefd, zoals op de Adelbertusakker
in Egmond, die er eeuwen verwaarloosd heeft bijgelegen.

Valkerij

Katholieke
herinnerings
plaatsen

Na de lente-, de zomer- en de
herfst-almanak verschijnt natuurlijk
ook De hele santenkraam deel 4:
Limburgse (winter)almanak. Annie
Schreuders-Derks trekt sinds jaar en
dag door de hele provincie om de
verhalen over heiligen, tradities,
feestdagen, gebruiken en eetgewoonten te verzamelen. In deze Limburgse
www.volkscultuur.nl
www.pharosuitgevers.nl beschrijft zij de
(winter)almanak
maanden december, januari en
februari, boordevol spreuken,
achtergronden en betekenissen van
de talrijke feesten die in deze
maanden vallen. Ook gedichtjes,
kinderliedjes, historische verslagen en
natuurlijk aandacht voor onbekende
aspecten van grote vieringen als
Sinterklaas, Kerstmis, Oudjaar en
Nieuwjaar, Driekoningen, het
passeren van de langste nacht van
het jaar en natuurlijk het grote
Limburgse volksfeest carnaval
krijgen aandacht.

Elise Meier

De gloriedagen van de valkerij liggen al een paar eeuwen achter ons
en de vorstenhoven hebben geen valkerijen meer. Het heeft er zelfs
even op geleken dat de hele valkerij en met haar een oude cultuurtraditie volledig zou verdwijnen. Gelukkig heeft een handjevol
enthousiastelingen dit verhinderd en bestaat het edele vluchtbedrijf
weer, zij het in andere vorm dan vroeger. In dit boek maakt u niet
alleen kennis met de kleurrijke geschiedenis van deze eeuwenoude
passie, maar ziet u ook hoe de valkerij zich in de eenentwintigste
eeuw opnieuw de plaats heeft verworven die haar toekomt.

andere manier moet vormgeven. De
uitvoeringen trekken elke keer veel
toeschouwers van binnen en buiten
het dorp. Jong en oud spannen zich
vol overgave in om dit oude stuk in
een hedendaags jasje te steken en
sinds kort staat deze traditie dan ook
op de Nationale Inventaris van
Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland.
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draaksteken

komen. In 2013 is Curaçao twee
honderd jaar deel van het Koninkrijk
der Nederlanden.
Het boek is voorzien van zestien
uitneembare prentbriefkaarten en
veel foto’s. Leuk detail is dat het
agendagedeelte kan worden
verwijderd, zodat er een leuk boek
overblijft, dat langer waarde heeft
dan voor alleen 2013.
Sinaya Wolfert, Curaçao Cultuurgids
met agenda 2013
(sinaya.wolfert@gmail.com)

Lamarcq de evolutie van de wc in
verschillende culturen, ook doorspekt
hij de tekst met leuke wetenswaardigheden. Hoe gebruikte men de
‘gatkrabber’? Hoe zagen tinnen
kamerpotten eruit? Hoeveel blaadjes
toiletpapier gebruiken mensen
gemiddeld? Waarom vinden wij
toiletpapier hygiënisch en vinden vele
culturen dit juist erg onhygiënisch?
Wat zijn de laatste trends in het
ontwerp van toiletpotten en urinoirs?
Het boek is rijk geïllustreerd en biedt
een prachtig overzicht van wat men
altijd al wilde weten, maar niet
durfde te vragen over het wc-gebruik.
Danny Lamarcq, Het kleinste
kamertje. De geschiedenis van de wc
(Davidsfonds Uitgeverij, 2012)

Sint Joris leeft voort in Beesel
Sanne Verdonck

Cultuurgids Curaçao
De ‘Cultuurgids Curaçao’ biedt naast
een agenda voor het jaar 2013 veel
interessante informatie over het
eiland Curaçao. De herdenking
van 150 jaar afschaffing van de
slavernij staat centraal in het boek,
waarin het heden en de toekomst
vanuit het verleden in beeld gebracht
worden.
Aan de hand van vele interviews en
verhalen over onder meer de opera
Slaaf en Meester van operazangeres
Tania Cross, de verhalen rondom de
spin Nanzi door Wijnand Stomp, de
plannen van Izaline Calister voor de
herdenking van het slavernijverleden
en veel meer wordt een boeiend
beeld gegeven van Curaçao.
Maar niet alleen de slaven, ook de
indianen en andere bevolkings
groepen komen aan bod met de
sporen die zij achtergelaten hebben
in de architectuur, muziek, dans,
theater en tradities van Curaçao.
Daarnaast zal ook de relatie van het
eiland met Nederland aan bod

Het kleinste
kamertje
Iedereen gaat naar het toilet,
mannen, vrouwen, jong en oud,
overal ter wereld. Het is een van de
dagelijkse gebruiken waar doorgaans
niet veel over gepraat of geschreven
wordt. De één gaat naar de plee, de
ander naar de wc of het toilet,
vroeger ging men op de poepdoos
of naar de latrine en in veel culturen
maakt men gebruik van hurktoiletten.
In Het kleinste kamertje. De geschie
denis van de wc bespreekt Danny
Lamarcq toiletbezoeken door de
eeuwen heen. Niet alleen beschrijft

Oude en nieuwe volksverhalen
uit Overijssel
Begin november is het boek De Geest van Overijssel. Een Span
nende Verhalentocht verschenen. Dit fraaie volksverhalenboek is de
weerslag van de mooiste inzendingen voor de wedstrijd ‘Geef je
woonplaats een eigen volksverhaal’, die begin 2012 in Overijssel is
gehouden. Uit de meer dan negentig inzendingen is een selectie
gemaakt. Deze zevenentwintig verhalen bieden een brede dwarsdoorsnede aan, die varieert van middeleeuws tot modern, van
sprookjes tot persoonlijke geschiedenissen, van pure fantasie tot
(bijna) waar gebeurd. Een keur aan dappere ridders, valse ver
raders, witte wieven, duivelse molenaars, wijze nonnen, eenzame
weduwen en gierige rijkaards trekt in het boek aan u voorbij.
Het boek is ruim honderd pagina’s dik en rijk geïllustreerd.
Diverse auteurs, De Geest van Overijssel. Een Spannende Verhalen
tocht (Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed en Uitgeverij Profiel, 2012)
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Kolf spelen
Middeleeuwse sport

Voorlopers van het kolfspel zijn colf en malie.
Allebei openluchtsporten die op lange banen
gespeeld werden met een colf, een stok met
een verzwaarde onderkant, en een bal. Colf
werd ’s zomers op straat gespeeld en ’s winters
op het ijs.
De bedoeling was om met zo min mogelijk
slagen een bepaald doel, bijvoorbeeld een
kerkdeur, te raken. Mensen speelden het graag
en er werd flink bij gewed, waardoor het er
regelmatig luidruchtig aan toe ging. Ballen
gingen bijvoorbeeld door een ruit of raakten
een passant. Het spel gaf op een gegeven
moment zoveel overlast, dat het colfspel alleen
nog maar op ‘geoirlofde plaetsen’ mocht
worden gespeeld.

Als je op straat aan willekeurige voorbijgangers vraagt wat kolven is, dan zal het antwoord in veel gevallen zijn
dat het iets met borstvoeding geven te maken heeft. Maar een enkele keer zal het zijn dat kolven of kolf een oud
Nederlandse sport is, die ooit net zo populair was als voetbal nu. De kolfsport heeft een lange geschiedenis en wordt
nog steeds beoefend. Wekelijks wordt er in verenigingsverband gespeeld en er zijn regelmatig wedstrijden. Door het
samen bezig zijn, is kolf een sociaal cement voor de plaatselijke gemeenschap. Landelijk gezien zijn er niet zo heel
veel actieve kolfspelers, maar de mensen die het doen, zijn eraan verknocht.

Spelregels
Het spel wordt gespeeld op een overdekte,
gladde baan van ongeveer 17 bij 5 meter,
afgezet met opstaande randen, de rabatten. Op
de vloer zijn vakken getekend met cijfers erin
en er staan twee palen, de stukken, op onge-
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ballen: sajetkolvers en gummikolvers. Iedere
speler heeft zijn of haar eigen voorkeur, maar
de regio kan ook bepalend zijn. In Utrecht
wordt bijvoorbeeld veel met sajet gespeeld en
op Langedijk zijn meer gummiballen.

Geschiedenis

Tekst Jolly van der Velden
Foto’s Koninklijke Nederlandse Kolfbond

‘Als je het een keer hebt gedaan, stop je er
nooit meer mee,’ zegt Jan Rood, de voorzitter
van de pr-commissie van de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kolfbond). ‘Kolf is niet alleen
een sport, het is ook een sociaal gebeuren. Het
geeft gezelligheid. Je doet vijf slagen en dan zit
je weer te praten met elkaar.’
Mark Aberkrom, voorzitter van de bond, noemt
het een concentratiesport. ‘Je speelt niet alleen
tegen je tegenstander, ook tegen jezelf,
waardoor je altijd weer beter wilt worden. Dat
is het verslavende eraan.’

Er is een

veer twee meter afstand van de beide uiteinden. In een partij spelen drie spelers tegen
elkaar. Ze gebruiken een kolfstok, meestal een
kliek genoemd, en een gummi- of een sajetbal.
Elke partij bestaat uit vijf slagen, waarbij iedere
slag bestaat uit drie klappen. De eerste klap is
de uitklap. De bal wordt vanaf de voorpaal naar
de achterpaal geslagen. De tweede klap is de
opklap waarbij de bal via de achterpaal weer
naar de voorpaal wordt geslagen. Als de
voorpaal wordt geraakt mag de bal, net als bij
de uitklap, op een voorkeursplek worden
gelegd. Zo niet, dan wordt de derde klap
geslagen vanaf het punt waar de bal was
gerold.
De puntenklap is de laatste. Hierbij moet de
bal via de voorpaal richting de achterpaal
geslagen worden, naar de puntenvakken die

van 1 tot 12 lopen. Als bij de op- of puntenklap
de paal wordt gemist, zijn er geen punten te
verdienen. In vaktermen heeft men dan een
poedel geslagen. De maximale score van een
partij is zestig punten. De sport is onder
verdeeld in vijf klassen. Je begint in de vierde
klasse en de beste scoorders spelen in de
Superklasse.
De kliek is ongeveer 130 cm lang en ziet eruit
als een soort hockeystick waarvan het uiteinde
bekleed is met metaal. De ballen worden
gemaakt van gummi of sajet en hebben een
diameter van 13 cm. Sajetballen zijn al eeuwen
in gebruik, vanaf ongeveer het jaar 1300. Ze
zijn gemaakt van tot garen gesponnen wol en
bekleed met leer of vilt. Gummiballen kwamen
rond 1830 in zwang. Er zijn twee soorten
kolfspelers door de verschillende soorten

In de vijftiende eeuw werd er vooral colf
gespeeld in het graafschap Holland, maar ook
wel in Zeeland, Friesland en Utrecht. In 1660
werd er in Leiden nog een colfmakersgilde
opgericht, maar korte tijd later werden de
openluchtspelen minder populair en verdween
het colfspel. Aan het einde van de zeventiende
eeuw kwam daar het kolfspel voor in de plaats,
dat toen gespeeld werd op een met houten
schotten afgebakende, kleine maliebaan met
twee palen op de baan. Het werd een zeer
geliefde sport. In de achttiende eeuw waren er
alleen al in Amsterdam meer dan tweehonderd
kolfbanen. De populariteit was echter van korte
duur. In de negentiende eeuw was kolf al
enigszins op zijn retour. Dit maakte de
oprichting van een Nationale Bond in 1885
noodzakelijk. Door de bestaande kolfverenigingen samen te voegen, werden de belangen van
de sport en spelers beter gewaarborgd. Ook
werd het spel uniformer, omdat de spelregels
werden vastgesteld. De bond mag zich sinds
zijn honderdjarig bestaan ‘Koninklijk’ noemen.
Ondanks de oprichting van de bond kwam er
al snel na het begin van de twintigste eeuw de
klad in het kolfspel. Steeds minder mensen
speelden het, mogelijk doordat sporten als
voetbal en tennis steeds populairder werden.
De afmeting van de baan heeft ook een rol
gespeeld. Voor menig caféhouder was het een
‘ruimtevreter’, waar wel vier biljarten voor in
de plaats konden komen.

grote verbondenheid
tussen de
leden.

Mark Aberkrom. ‘Begin 2012 waren er nog
maar veertien banen over. Een basis van
zeshonderd spelers en veertien banen is
riskant. Als er, doordat het slecht gaat in de
horeca, van die banen nog eens de helft
verdwijnt, dan ben je driehonderd spelers kwijt
en dat gaan we niet overleven. De bond heeft
nu als doel om binnen twee jaar vijfentwintig
banen te hebben, verspreid over het land. We
proberen dorpshuizen en cafés te interesseren.
Dat heeft dit jaar zijn vruchten al afgeworpen.
Er zijn drie nieuwe banen bij: één in Utrecht,
twee in Friesland en er liggen er nog twee in
het verschiet. We hebben een formule ont

Als de gummibal de achterpaal nadert, is de spanning in de zaal te snijden...
Zal de bal het dichtstbij komen?
Met uiterste concentratie wordt het laatste tikje gegeven.
Kolven is vooral een sport van beheersing en concentratie.

Koninklijke Nederlandse Kolfbond
Bij de Bond zijn alle dertig verenigingen
aangesloten, bij elkaar zo’n zeshonderd leden.
‘We hebben tientallen jaren achter de rug dat
het ledental steeds langzaam terugliep,’ vertelt
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andere zaken hebben onze aandacht nu meer
nodig. Maar het is wel iets waar we naar mijn
mening wat mee gaan doen. Het zit in het
achterhoofd en we vergeten het niet.’

Paal en perk stellen

wikkeld: Als Kolfbond betalen we de baan, we
leggen hem aan en de kastelein kan hem een
jaar gratis gebruiken. Als het aanslaat en hij
weet een vereniging van de grond te krijgen,
dan kan hij de baan overnemen tegen kostprijs. Als het niet aanslaat, halen we de baan er
weer uit. Dus het risico is niet voor de kastelein.’
Jan Rood vult aan: ‘We kijken rond, steken
onze voelhorens uit en denken, hé, daar zou
het misschien wel kunnen. Dan gaan we
praten over de mogelijkheden en bieden de
eerste vier tot zes weken kolfclinics aan om
mensen erop af te laten komen. Zo moet het
gaan rollen. Het loopt ook wel, maar niet hard.
Het is een kwestie van een lange adem
hebben.’
Het bestuur van de Kolfbond vindt het enorm
belangrijk dat de sport blijft bestaan. Niet
alleen omdat het voor de huidige leden een
heel prettige vrijetijdsbesteding is en sociale
contacten oplevert, maar ook omdat ze
beseffen dat ze met hun sport in een lange
traditie staan, die ze willen doorgeven aan de
komende generaties.
‘Kolf zei me eerst niks,’ zegt Aberkrom, ‘maar
op de plaats van het huis waar ik woon, was
voorheen een café gevestigd met een kolfbaan.
Daardoor ben ik dat verleden gaan uitzoeken
en ontdekte ik dat het ooit een belangrijke
sport is geweest. Ik dacht, hoe kan het dat
zoiets verdwijnt? Ik wil dit gewoon in stand
houden, met name die hele oude, mooie
banen. Daarom onderhouden we als Kolfbond
een webmuseum waar iedereen de geschiedenis van het colf en kolf kan bekijken. Daarnaast
brengt het spelen mij ontspanning.’
Jan Rood is het hiermee eens. ‘Ik heb ook een
drukke baan gehad in de bouw en die dinsdagavond, die was en is gewoon voor mij. Je bent
bezig, neemt de politiek eens door met elkaar
en we lachen veel. We willen als bestuur laten
zien hoe leuk het is om zo’n balletje te slaan.
Het is geen ingewikkeld spel, maar als je het
doet is het best moeilijk.’
Er is bij de bond zeker ambitie om erkend te
worden als belangrijk immaterieel erfgoed. Er
zijn echter nog geen concrete stappen gezet.
Aberkrom zegt hierover: ‘We hebben er nog
niet uitvoerig in het bestuur over gesproken,
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Hoewel kolf geschikt is voor bijna alle leeftijden, is er momenteel sprake van een ‘vergrijsde’ kolfgroep. De gemiddelde leeftijd ligt
boven de zestig. De meeste mensen beginnen
pas als ze een jaar of veertig zijn, wanneer
andere sporten blessures gaan geven. Pas vanaf
1960 doen ook vrouwen mee en zij zijn
inmiddels met zo’n tweehonderdtwintig leden
goed vertegenwoordigd bij de verenigingen.
Mannen en vrouwen spelen overigens niet
tegen elkaar, er zijn aparte verenigingsavonden
en wedstrijden.
Er zijn spelers die alleen meedoen voor de
sport, de competitie en de wedstrijden zoals
het Nederlands Kampioenschap. Anderen
hechten meer aan de traditie, die soms heel
letterlijk kan zijn als de kliek en de bal na
iemands overlijden overgaan op de oudste
zoon. Het spulletje of stelletje blijft zo in de
familie en in gebruik. Weer anderen komen
vooral voor het sociale aspect. Een knelpunt is
dat het moeilijk is de jeugd er warm voor te
krijgen.
Jan Rood: ‘We hebben maar één vereniging die
op dit gebied heel actief is. Die geeft demonstraties op scholen en kolft met de kinderen.
Ook wordt er op een jaarmarkt regelmatig een
kolftoernooi voor de jeugd georganiseerd.’
Noord-Holland is altijd al een provincie
geweest waar het kolven populair was. Mark
Aberkrom: ‘We hebben een lid dat helemaal
gek is op de geschiedenis van kolf. Hij heeft
geprobeerd alle banen te traceren die er ooit
waren en kwam tot een lijst van meer dan
duizend in Nederland, waarvan ruim zeshon-

De kolfsport
werd al in de
Middeleeuwen
gespeeld.

derd in Noord-Holland. Hier is dus altijd al
meer gespeeld dan elders in het land. In de
kustprovincies werd het meest gekolfd.’ Ook
colf, de voorloper, werd meestal daar gespeeld.
Zeelui brachten het spel van daaruit naar
andere landen: Zuid-Afrika, Indonesië,
Noord-Amerika, Suriname en Schotland.

Spreekwoorden
Dat de kolfsport een belangrijk deel uitmaakte
van de dagelijkse cultuur is nog steeds te
merken aan de spreekwoorden en uitdrukkingen die erdoor zijn ontstaan. De ‘poedelprijs’
kent iedereen en komt van ‘een poedel slaan’,
wat betekent dat je geen punten krijgt doordat
je de paal niet hebt geraakt. Als je ‘de plank
misslaat’ kaatst de bal op de verkeerde plaats
terug op de rand, waardoor je niet hoog scoort.
Dat is ‘een kolfje naar zijn hand’, zegt iets over
wat iemand graag en goed doet.
Iets doen ‘met een natte vinger’ geeft onzorgvuldigheid aan. Als er gespeeld wordt, haal je
op het moment dat de ander gaat slaan jouw
bal uit de baan zodat hij niet in de weg ligt. De
gegoede burger had een krijtje en zette een
kruisje waar de bal lag, om later vanaf die plek
weer verder te kunnen spelen. De gewone
burger had geen geld voor dat krijtje, zette een
kruisje met een natte vinger en moest soms
gokken waar zijn bal had gelegen, omdat die
markering was opgedroogd tegen de tijd dat hij
weer aan de beurt was. De goklust is terug te
vinden in ‘de eerste klap is een daalder waard’
en ‘paal en perk stellen’ zegt iets over begrenzingen die ook bij de kolfbaan zo belangrijk
zijn.

Oude kolfbaan
Marc Lindhout is eigenaar van herberg ‘Het
Moriaanshoofd’ in Wormer. De herberg stamt
uit 1585 en is het oudste pand van het dorp. Het
pand is van grote cultuurhistorische waarde,
met name doordat er de oudste vrij toegankelijke kolfbaan van Nederland te vinden is,
waarop nog wedstrijden worden gespeeld.
De baan wordt gebruikt door drie kolfverenigingen.
‘In de achttiende eeuw was hier al een kolfbaan,’ zegt Lindhout. Rond 1780 is er een
overdekte baan geweest, die rond 1830 werd
gesloopt en in 1860 weer is opgebouwd.
Begin 1900 is deze baan ingebouwd in het
hoofdgebouw.’

Kolven werd vroeger vooral buiten gespeeld, vaak in de buurt van herbergen, die een
speciale baan hadden.

Het pand staat met recht op de provinciale
monumentenlijst van Noord-Holland, maar er
dreigt een gevaar. De provincie heeft namelijk
het voornemen om de herberg van de lijst te
schrappen, waardoor het pand een gemeentelijke monumentenstatus zou krijgen. Als reden
geeft ze een herijking van het monumentenbestand op, omdat het beleid van de provincie
zich nu op andere normen baseert dan
voorheen. Er zijn bepaalde cultuurdragers
vastgesteld, zoals het industrieel erfgoed rond
de Zaan, stolpboerderijen en forten. De
herberg valt niet in één van de categorieën,
maar er is hoop dat er nog een extra categorie
komt waar de herberg wel in past.
Lindhout: ‘We hebben natuurlijk een bezwaar
ingediend, met als argumenten dat het pand
een uniek beeld geeft van het sociaal-historisch
verleden in de Zaanstreek, dat de kolfbaan
volop in gebruik is en een provinciale functie
heeft. Het voorlopige resultaat is dat de
beslissing vooruit is geschoven naar dit najaar.
Tussen de regels door lezende, denk ik dat het
niet alleen een herijking is, maar ook een botte
bezuinigingsmaatregel. Als je een provinciale
monumentenstatus hebt, kun je namelijk
veertig procent van het onderhoud als subsidie
krijgen. Als we een gemeentelijke monumentenstatus krijgen zou dat nadelig zijn voor de
kolfsport. De gemeente hier heeft een budget
van € 15.000 op jaarbasis voor alle monumenten, dus daar zal niet veel uitkomen. Als het

Al in de zeventiende eeuw
was kolven zo
populair dat
het ook door
kinderen werd
gespeeld.

’s Winters
speelde men
kolf op overdekte banen.
Hiervan zijn er
weinig overgebleven.

onderhoud voor honderd procent voor mijn
rekening komt, weet ik niet of ik dat lang vol
zal kunnen houden. Als de kolfbaan verdwijnt,
komt hij nooit meer terug.’
Marc Lindhout heeft het niet alleen over de
prachtige oude kolfbaan in zijn etablissement.
Hij doelt ook op het sociale aspect dat voor de
kolvers zo belangrijk is. Er is een grote
verbondenheid onderling. ‘Iedereen groet
elkaar bij binnenkomst met een handdruk,’

zegt hij. ‘Sociale verschillen vallen weg. Het is
van alles door elkaar. Er speelt hier een
oud-Nederlands kampioen, maar ook iemand
uit Afghanistan die eens een keer langs kwam
lopen en bleef om een balletje te slaan. Je
kweekt een stuk saamhorigheid. Als mensen
ziek zijn, worden ze geholpen. Je hebt iets voor
elkaar over en dat kom je niet zoveel meer
tegen. Dat vinden wij mooi en dat willen wij
koesteren.’
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Tekst Annemiek Haalboom
Foto’s Ameet Shewdat

Binnenkomst in de kamer, zoals
de bewassingsruimte wordt
genoemd. Wat daar precies
gebeurt, is strikt geheim.

Surinaamse aflegverenigingen in Nederland

Horen, zien
en zwijgen

Met een hartelijk mi gudu – ‘mijn schatje’ –
verwelkomt de directeur van Rouwcentrum
Ouwerkerk in Utrecht de dames van aflegvereniging Moria. Zij zijn daar kind aan huis en
krijgen alle ruimte voor een fotosessie over
hun werk. ‘Ik laat de deur van mijn kantoor
openstaan, dan kan ik jullie horen zingen.’

Verenigingskleed
De dames van Moria verkleden zich in hun
werktenue: witte rok, witte bloes, witte jas,
witte angisa (hoofddoek) in de rouwstand, dat
wil zeggen: met de punten naar beneden
gevouwen. Wit staat voor reinheid, leggen ze
uit, en het is de kleur van de rouw. Ze dragen
een verenigingsspeld en over hun schouder
een geborduurde witte doek. De doeken

hebben ze, net als hun verenigingskleed, laten
maken in Suriname: ‘Allemaal handwerk.’
Haastig komt er nog een lid van Moria het
rouwcentrum binnen. Hij bet het zweet van
zijn voorhoofd en kleedt zich snel om in het
wit. Uit zijn zak haalt hij een kleine kalebas.
‘Hebben jullie de wijn meegenomen?’ vraagt
hij lachend. Iedereen haalt een kalebasje
tevoorschijn, verpakt in een plastic zakje, tegen
het vlekken. Waarom kalebasjes? ‘Onze
voorouders hadden geen glazen en kopjes.
Voor we beginnen met de bewassing drinken
we daar cognac uit, bedoeld ter bescherming
van de inwendige mens. En na afloop, rond de
kist, drinken we notenwijn. Dat is echt
traditie.’

Dansceremonie
In het rouwcentrum geven de afleggers van
Moria een inkijkje in enkele rituelen die horen
bij hun werk, zoals de dansceremonie. Die
voeren zij uit nadat zij de overledene – in een
open kist, op een rijdende baar – de rouwzaal
hebben binnengebracht. Onder aanvoering van
Lenny Yard, de voorloper, maken de dames
danspassen rondom de kist. Afwisselend
voorwaarts en achterwaarts. De voorloper geeft
breed lachend, met stampende voeten en
zwaaiende armen de maat en het bewegingsritme aan. Het ritme verandert steeds. Nu eens
traag, met slepende voeten, dan weer snel,
hard stampend op de vloer. Tijdens het dansen
zingen zij uit volle borst Surinaamse rouw
liederen.
Na de dansceremonie zetten ze kist vooraan
in de rouwzaal. Samen pakken ze het verenigingskleed vast, waarop de naam van de
vereniging is geborduurd en de datum van
oprichting. Langzaam wiegen ze het kleed

heen en weer boven de kist. Intussen zingen
ze: ‘Nu mag je rustig gaan slapen. Alle verdriet
is voorbij.’

Hernhutters
De afleg- of bewassingsverenigingen hebben
hun wortels in de slaventijd. Een belangrijke
rol is weggelegd voor de leden van de Evangelische Broedergemeente – in de volksmond
Hernhutters – die als eerste onder de slaven in
Suriname mochten gaan kerstenen. Zij werden
bijgestaan door leden van de slavengemeenschap, de zogenoemde dienaren en dienaressen, ofwel dinari. De dienaren vervulden
diverse taken binnen de kerk, zoals de zorg
voor de overledenen. Zij zijn de voorlopers van
de huidige aflegverenigingen.
De Duitse Hernhutters brachten hun manier
van doden verzorgen over naar Suriname.
Later kwamen er Afrikaanse symbolen en

‘Mijn vader en
grootmoeder
waren ook
afleggers.’

rituelen bij, zoals het gebruik van kalebassen
en dans. De eerste georganiseerde aflegverenigingen in Suriname waren gelieerd aan
verschillende kerkgenootschappen. Zo waren
er het Jubileumfonds van de Evangelische
Broedergemeente, het Heilig Verbond van de
Rooms-Katholieke Kerk en het Comité Liefde
van de Hervormde Kerk. Het Comité Liefde
staat bekend als de oudste creoolse dinarivereniging. Ze is in 1893 opgericht en nog
steeds actief als onderdeel van het begrafenisfonds De Stuiversvereniging. Andere aflegverenigingen komen voort uit het ordewezen,
niet-kerkelijke begrafenisfondsen, instellingen
als bejaardentehuizen en – zoals Moria – uit
ouderenverenigingen. Ook is er een groeiend
aantal onafhankelijke verenigingen.

Hiërarchie
Als in Suriname iemand overlijdt, is het de
gewoonte om een aflegvereniging in te
schakelen. Dit gebruik is met de creolen mee
naar Nederland gekomen. De meeste aflegverenigingen in ons land zijn in de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw opgericht. Ze
zijn vooral gevestigd in de Randstad, met name
in Amsterdam en Rotterdam. Zo’n tachtig
procent van de creoolse Nederlanders doet een
beroep op zo’n vereniging. De rest laat het
afleggen over aan de uitvaartondernemer.
Net als in Suriname zijn de afleggroepen sterk
gestructureerd en heerst er een strikte hiërarchie. Bij de Utrechtse aflegvereniging Moria is
Alfine Stutgard (75) op dit moment de moeder
van de groep. Zij heeft de leiding over het werk
als de overledene een vrouw is. ‘De vrouwen
werken bij de vrouwen en de mannen bij de
mannen,’ legt ze uit. ‘Als het een man betreft,
dan heb je een kamerbaas. Eigenlijk een soort
vader, die op dat moment de leiding heeft.’

Nederland telt zo’n vijfentwintig Surinaamse aflegverenigingen. De leden
zijn vrijwilligers die de overledenen bewassen, afleggen en kisten volgens
de traditie van hun voorouders. Ook bieden ze troost aan de familie.
Afleggersgroep Moria uit Utrecht is één van de oudste. Ze is bijna dertig
jaar geleden opgericht. ‘Hier in Nederland gebeurde alles zo kil en
afstandelijk, wij misten onze rituelen.’

Van links naar rechts:
Onder aanvoering van de voorlopers maken
ze danspassen rondom de kist. Hij geeft met
stampende voeten en zwaaiende armen de
maat en het bewegingsritme aan.
Traditioneel drinken de afleggers na afloop,
rond de kist, notenwijn uit kalebasjes.
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Familietraditie
Aflegvereniging Moria heeft vijftien leden. Net
als bij andere afleggroepen zijn de vrouwen in
de meerderheid en vaak werkzaam in de
gezondheidszorg. Alfine Stutgard is al 26 jaar
aflegger bij Moria, vrijwel vanaf de oprichting.
Ze houdt een familietraditie in ere. ‘Mijn vader
en grootmoeder waren ook afleggers.’
Glenda Noten (58) kwam er zo’n twintig jaar
geleden bij. ‘Eigenlijk moet je boven de vijftig
zijn om lid te worden,’ zegt ze, ‘maar ik was er
al heel jong bij, voor mij is het echt een
roeping. Je leeft hier in een witte samenleving,
dan mis je toch iets. Wij proberen het net zo te
doen als onze voorouders. In Nederland leggen
ze de doden bijvoorbeeld onderin de kist. Wij
niet. Wij hogen het op met de kleding die de
dode dagelijks heeft gedragen. Daar maken we
een matrasje van om op te liggen. Zo houdt
een persoon z’n eigen waarde.’
Mavis Leming (57) is voorzitter van de vereniging en leidt de maandelijkse vergaderingen.
Ook voor haar was het een roeping om – zo’n
zeventien jaar geleden – lid te worden. ‘Ik werk
in de gezondheidszorg en daar heb ik het altijd
vermeden. Toen ik ouder werd, kwam de drang
om het te doen op onze eigen manier. Niet
zoals in de ziekenhuizen, waar ik zag hoe ze
blanken afleggen: afstandelijk en met weinig
respect. Ik heb wel eens aan een begrafenisondernemer gevraagd die iemand kwam ophalen
met contracturen, oftewel gewrichtsafwijkingen: hoe kisten jullie deze vrouw? Ik mocht
komen kijken en hij brak gewoon haar
gewrichten! Dat zullen wij nooit doen.’

Balsemen
Vrijwel alle Surinaamse afleggroepen werken
vanuit een uitvaartcentrum. Vaak zijn er vaste

‘Je leeft hier
in een witte
samenleving,
dan mis je
toch iets.’

contacten, zoals tussen Moria en Rouwcentrum Ouwerkerk in Utrecht. Daar vindt het
afleggen plaats in de kamer, zoals de bewassingsruimte wordt genoemd. Wat daar precies
gebeurt, is strikt geheim. De leden hebben er
een zwijgeed over afgelegd. ‘Horen, zien en
zwijgen. Dat is ons motto’, zeggen de leden
van Moria.
Ze lichten wel een tipje van de sluier op.
Zo houden ze de traditie van het balsemen
in ere.
‘Hoewel het eigenlijk niet meer hoeft nu er
koelelementen zijn, houden we vast aan het
balsemen met kruiden. Dat komt echt uit de
tropen. Als er een granman, een opperhoofd,
komt te overlijden, duurt het wel maanden
voor hij wordt begraven.’ Hier heeft iedere
afleggroep nog steeds zijn eigen, geheime
kruidenmengsel voor balsem. Van generatie
op generatie overgegaan. ‘Nee, daar vertellen
we dus niks over.’

Zo koud, zo kil

Van links naar rechts
Krista Castillion, Mavis Leming,
Carla JapNgie, Glenda Noten,
Lenny Yard, Alfine Stutgard

Een groot verschil met de Nederlandse
rouwtraditie is dat zij de familie erbij halen. Ze
confronteren hen met de dode voor ze beginnen met afleggen. ‘De familie in de eerste
graad neemt op rituele wijze afscheid. Bij
binnenkomst in de kamer, ontvangen we hen
met een lied. Dan gaat iedereen om de baar
staan – wij staan om hen heen – en doet z’n
zegje. Vervolgens gaat de familie weer naar
buiten en gaan wij aan het werk. Als we klaar
zijn, halen we hen er weer bij. Zij moeten dan
zeggen of ze tevreden zijn over ons werk, of de
overledene er mooi bij ligt. Zijn ze tevreden,
dan gaan we met de kist naar de aula en wordt
er weer gezongen.’
Is het confronteren met de overledene een
manier van rouwverwerking? ‘Ja, dat is het.
Zoals wij Surinamers de overledene te zien
krijgen, gebeurt het niet bij Nederlanders. Bij
ons is dat echt traditie. Soms zijn er familieleden die zeggen: dat hoeft voor mij niet. Dan
hoeft het ook niet, maar dat komt heel weinig
voor. Door die confrontatie is het ook duidelijk
dat het de laatste dag is, de laatste keer dat ze
diegene zien. We zeggen: je mag huilen, je
mag alles doen. Dit is hét moment. Straks, na
het afscheid, is het afgelopen. Dan is het te
laat.’
Ze vertellen dat ze steeds vaker verzoekjes
krijgen van blanke Nederlanders: ‘Die zijn op
een begrafenis geweest van Surinaamse
vrienden en zeggen: dit wil ik ook! Vooral
omdat ze onze manier zo waardig vinden. Bij
Nederlanders gaat het zo afstandelijk, zo koud,
zo kil. Moeder ligt daar opgebaard en de
familie zit ergens anders koffie te drinken,
koekjes te eten en te babbelen. Wij staan om de

kist heen, dansen om de kist en met de kist.
We zingen, als troost voor de familie en om de
ziel van de overledene te begeleiden.’

Nieuwe leden
Lid worden van een afleggroep kan op verschillende manieren. Glenda Noten heeft het
gewoon gevraagd. Ze was al actief bij de
Surinaamse ouderenvereniging Moria en ‘die
ouderen mochten me wel, dus kon ik lid
worden.’ Mavis Leming schreef een brief.
Lenny Yard werd gevraagd of hij lid wilde
worden. ‘Je kunt ook aan een moeder vragen:
kan ik lid worden? Vervolgens wordt er
gekeken of je geschikt bent. Waarom kom je?
Uit nieuwsgierigheid? Net een sollicitatiegesprek. Uiteindelijk word je aangenomen als
alle leden van de vereniging dat goed vinden.’
Nieuwe leden worden allemaal ingewijd. Over
de gebruiken rond het afleggen staat niks op
papier. ‘We leren het van elkaar,’ leggen ze uit.
‘Door goed te kijken wat degene doet die de

groep begeleidt, door veel vragen te stellen, tot
je op eigen benen kunt staan.’

Liefdewerk
Wat het werk ze brengt, is vooral de voldoening
als een overledene er mooi bij ligt en de
nabestaanden tevreden en getroost zijn. Geld
krijgen ze er niet voor. Alleen onkosten worden
vergoed. ‘Soms moet je naar Groningen, dat
kan niet voor een tientje. Het is liefdewerk. Je
doet het niet voor het geld.’
Vroeger kregen de afleggers in Suriname een
half brood en een kop en schotel, als aandenken aan de overledene. Is dat nog zo? ‘Als
betaling krijgen we wijn en brood van de
familie. Meestal een stokbrood, een half
busbrood of een pistoletje.’

Landelijke federatie
Aflegvereniging Moria is aangesloten bij de
Landelijke Federatie Surinaamse Afleggroepen
(LFSA). Eens per jaar gaan ze naar de landelijke dag voor afleggers, dinaridag. Er is dan
een kerkdienst, ze zingen, eten, drinken en
wisselen ervaringen uit.
Pastor Cecil Muler van de Evangelische
Broedergemeente in Rotterdam-Noord is
voorzitter van de LFSA. De federatie is in 1996
opgericht om de Surinaams-creoolse werkwijze
van afleggen te behouden. ‘En waar mogelijk te
verbeteren,’ vertelt de pastor. ‘Er zijn vijfentwintig afleggroepen aangesloten. De oudste

Langzaam wiegen ze het verenigingskleed
heen en weer over de kist. Onderwijl zingen ze:
‘Nu mag je rustig gaan slapen. Alle verdriet is
voorbij.’
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vereniging is Bethania in Amsterdam, zo’n
dertig jaar geleden opgericht. Een klein aantal
is niet aangesloten. En er zijn individuen die
op de bonnefooi werken, niet in verenigingsverband. Er is een beetje een wildgroei aan het
ontstaan en dat proberen wij in goede banen te
leiden. Wij zien liever dat het gestructureerd
wordt.’

Doorgeven aan volgende generaties
De Surinaamse aflegorganisaties staan open
voor iedereen, zegt Cecil Muler: ‘Maar we zijn
op christelijke basis geschoeid, dus daar moet
je wel aan mee willen doen. Vroeger konden
vrouwen pas lid worden als ze niet meer
menstrueerden. Dat is niet meer zo. Je hebt
zelfs een jongerenafleggroep, in Amsterdam.
Die groep bestaat al twintig jaar, dus dat zijn
nu veertigers.’
Er zijn enkele niet-Surinaamse Nederlanders
lid van een afleggroep. Maar niet iedereen
wordt toegelaten. ‘In de jaren tachtig was er
een cultureel antropologe die drie keer het
lidmaatschap had gevraagd. Dat hebben we
geweigerd. Ze mocht wel meedoen met alle
culturele zaken er omheen, maar niet met de
bewassing. We waren bang dat ze daarover zou
publiceren. Als je de kamer ingaat, is de regel:
horen, zien en zwijgen. Wie zich daar niet aan
houdt, kan geroyeerd worden.’
Pastor Muler is niet bang dat de traditie
uitsterft. Al is de aanwas niet heel groot, er is
zeker belangstelling bij de jongere generatie.
Bij Moria kloppen veel jongeren aan met de
vraag of ze mee mogen doen. ‘Dan zeggen
wij: wacht nog even, neem de ruimte om
jong te zijn. Niet iedereen kan het. Het is
best pittig.’
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In de ketel
ermee!
Het oudste nog bestaande ketelgericht van Nederland

Links: De jeugd heeft in Steyl zijn eigen vorst uit de hel. Hier wordt de Jeuch Vors geschminkt:
een belangrijk en spannend moment!
Boven: Het gerechshoaf heeft zijn eigen wagen in de carnavalsoptocht, zoals het belangrijke
notabelen betaamt.
Rechts: De Duuvelspliessiej die Vors Lucifer begeleidt, heeft zijn eigen helmen.
Deze stammen nog uit de Tweede Wereldoorlog.

Foto’s Maartje Timmermans

Iedereen weet dat carnaval in het zuiden
van Nederland uitbundig gevierd wordt.
Maar dat zoiets gepaard gaat met
duivels en hellevuur, is minder bekend.
Toch wordt dat al ruim honderd jaar lang
gedaan in een klein, mooi dorp langs de
Maas, Steyl. Ooit begonnen uit onvrede
over de sluiting van de plaatselijke
fabriek, is het ketelgericht uitgegroeid
tot een identiteitsbepalend feest. Filmmaakster Maartje Timmermans maakte
er een documentaire over.

Stemmige beelden van een in winterslaap
gehuld dorp, kale bomen achter de kerk,
klokgelui, lege straten. ‘Steyl kloosterdorp
Noord Limburg’. Hiermee opent de documentaire. Daarna wordt er ingezoomd op een meer
dan levensgrote gifgroene drakenkop die aan
een gevel hangt naast een middeleeuws
aandoend uithangbord met ‘De Vriendenkring’
erop. Een paar mensen komen aan het woord.
‘De Duuvels zitten in je bloed, van kleins af
aan.’ Dan volgen beklemmende zwartwit
beelden van een hysterische volksmassa, die
eensgezind is in zijn roep om straf en veroordeling, begeleid door dreigende muziek.
Tegenstribbelende mensen worden door
zwarte wezens naar een brandende ketel
gesleept. De menigte juicht en staart met een
bezeten blik naar de gebeurtenissen op het
podium. Het ketelgericht, of kaetelgerich op
zijn Steyls.
Deze openingsbeelden doen het ergste
vermoeden, maar eigenlijk is het ketelgericht
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gewoon volksvermaak, vertelt Maartje Timmermans. ‘Mijn opa en oma kwamen uit Steyl. Als
klein kind mocht ik meerijden op de duivelswagen als duivelinnetje. Dat was iets heel
speciaals. Pas later ben ik gaan beseffen hoe
speciaal. In ieder Limburgs dorp vieren ze
carnaval, maar dat doen ze niet op deze
manier. Daar wilde ik een film over maken,
om dat vast te leggen.’

Ketelgericht

Eigenlijk zijn het ketelgericht en carnaval,
‘vasteloaves’ zeggen ze in Limburg, twee
verschillende dingen. Ze worden ook niet elk
jaar samen gevierd, want de voorbereidingen
voor een ketelgericht vergen heel wat meer tijd
dan voor carnaval. Het ketelgericht wordt eens
in de paar jaar gevierd. Waar het ketelgericht
precies vandaan komt, is in nevelen gehuld.
Wel staat vast, dat het in ieder geval al in 1883
gehouden werd. Wellicht is het nog ouder. In
1983 is in ieder geval het eeuwfeest gevierd,
compleet met een optreden van The Golden
Earring.
Er doen inmiddels wel zeven theorieën de
ronde over het ontstaan. De één zegt dat een
schaapsherder het gebruik meegenomen heeft
uit Frankrijk, volgens een ander komt het uit
Duitsland, weer een ander verwijst naar de
omgeving van Steyl, waar bij nacht en ontij
spookachtige (lees: duivelse) taferelen zich
afspelen, zoals men vooral vroeger dacht.
Tenslotte is er nog de verklaring dat het
faillissement van de plaatselijke bank en de
desastreuze gevolgen daarvan voor de lokale
werkgelegenheid voor veel onvrede zorgde, die
een uitlaatklep vond in het publiekelijk
berechten en tot het hellevuur veroordelen van
de boosdoeners. Dat kan de plaatselijke bakker
zijn die te dure broden verkoopt, maar ook
landelijke politici of andere bekendheden.

Sinds tijden vindt het ketelgericht eens in de
paar jaar plaats, onder leiding van Vors Lucifer
die terzijde gestaan wordt door een heel leger
duivels en duiveltjes. Later is men het ketel
gericht samen met carnaval gaan vieren. Dan
rijden in de carnavalsoptocht wagens mee met
een groene draak, de rechters van het
gerechshoaf, en natuurlijk van Vors Lucifer.

De trots van Steyl

In Steyl is men trots op het ketelgericht.
Iedereen groeit ermee op, er is altijd wel een
buur, een kennis of een familielid dat meedoet.
De carnavalsvereniging gaat ook langs scholen
om erover te vertellen. Sinds een aantal jaren is
er ook een verkiezing van een Jeuch Vors
Lucifer, een jongen van een jaar of twaalf. Het
is een grote eer om verkozen te worden tot
Vors Lucifer of Jeuch Vors Lucifer. Het
ketelgericht maakt een groot deel uit van de
identiteit van Steyl, men is er trots op.
Zoals wellicht al duidelijk is, zwaait tijdens het
carnaval in Steyl niet prins Carnaval, maar de
koning der duivels de scepter. Om zijn
heerschappij goed in te prenten is er ook een
Duuvelspliessiej (duivelspolitie), die
geschminkt en met duivelshoorns op de
helmen rondrijdt op vervaarlijke motoren.
Vooral in de jaren zeventig, toen de pliessiej
net ingesteld was, joegen de zwarte duivels
op de motoren de mensen schrik aan. ‘In die
tijd werden lui op een motor nog met de nek
aangekeken,’ verwoordt een lid van de
Duuvelspliessiej het in de documentaire. Maar
dit wordt tegenwoordig als een eer gezien:
‘Toen ik dat als kleine jongen zag, dacht ik:
Wow, dat wil ik later ook. En 44 jaar later rijd
ik zelf rond als Duuvelspliessiej.’ En zo gaat
dat bij velen. Omdat ze het als kind gezien hebben of zelfs al meegedaan hebben, willen ze er
later ook bijhoren. Hoe ver zoiets door kan

werken, blijkt uit het verhaal van de man die
de ketel opstookt. Hij vertelt in de film, dat hij
zijn leven lang rondgezworven heeft over de
wereld en van alles had gedaan, maar dat ‘de
ketel bleef kriebelen.’ Zijn vader was stoker
geweest en hij is het nu weer. ‘Ik ben een echte
stoker, een echte pyromaan.’ En hij vertelt
gepassioneerd hoe hij het vuur opstookt van

nodig om het carnaval veilig te stellen voor de
toekomst.
Daarom probeert de carnavalsvereniging aan
pr te doen via voorlichting op lagere scholen,
het jeugdbal dat het Zjwaegelkesbal heet, de
Jeugd Vors Lucifer om de jeugd er al vroeg bij
te betrekken. De vereniging heeft veel commissies, zoals voor de bloemenactie en de loterij

Een duivels feest onder
leiding van Vors Lucifer
kleine takjes tot dikke stukken hout, waarna de
bladeren erover gaan, voor de rook. De
aanwezige duiveltjes vinden het minder leuk.
De rook prikt in de ogen en stinkt.

Erbij horen

Voor de meeste leden van de carnavalsvereniging zijn er verschillende redenen om lid te
worden. Deze kunnen variëren van ‘Geweldig
om erbij te horen’ en ‘Anderen doen het ook’
tot ‘Mijn broer was Vors Lucifer’ en ‘Voor de
gezelligheid’.
Jongeren die lid zijn, kunnen zich niet voor
stellen, dat deze traditie ooit niet meer zou
kunnen bestaan. Maar de voorzitter bekijkt dat
anders. Hij ziet het gevaar van de jeugd, die
wegtrekt uit Steyl, die geen voeling meer heeft
met Steyl, het carnaval en het ketelgericht. Hij
ziet de jeugd al jong liever naar grootschalige
evenementen elders gaan. De jongeren vieren
dingen op een andere manier dan vroeger.
Het is niet meer vanzelfsprekend dat men
bij de vereniging gaat. Maar de jeugd blijft

om aan extra inkomsten te komen, maar ook
voor de Vuerproof, het Kaetelgerich, de
duuvelsbalcommissie, de Jeugdoptocht en ga
zo maar door, in totaal zijn er nu zeventien
commissies die allemaal bemand moeten
worden. Want lid zijn van de vereniging
betekent ook tijd erin steken. En voor Vors
Lucifer helemaal. Maar die doet het vooral voor
de eer. Wie eenmaal tot Vors Lucifer is gekozen, is een bekendheid in het dorp. Dan komt
je foto achter glas te hangen bij de andere
Vorsen en word je onsterfelijk. Of, zoals een
oud-Vors het verwoordde: ‘Je bent het hele jaar
zo verbonden met de ketel, dat het moeilijk is
om dat nu los te laten.’

Vrouwen

Toch blijft de dreiging van leegloop. Nieuwe
wegen zijn wellicht nodig om het tij te keren.
De voorzitter van het bestuur van de carnavalsvereniging staat open voor vernieuwingen,
zoals het toelaten van vrouwen in de vereniging en wellicht ook voor functies binnen het

ketelgericht. Maar de meningen hierover zijn
zeer verdeeld. Zelfs onder de vrouwen van
Steyl vindt niet iedereen dit een goed idee. Een
aantal mensen vindt de bestaande situatie
prima, dat alleen mannen lid kunnen worden.
Andere vrouwen pleiten voor meer zichtbare
invloed. Want er wordt achter de schermen al
veel werk door vrouwen gedaan, zoals het
vervaardigen van kostuums en dergelijke. Toch
was een hele tijd lang Vrouwe Justitia de enige
vrouw op het podium. En zij mocht niets
zeggen, dat deed de rechter wel. Tegenwoordig
is haar rol iets groter en zijn er zelfs meerdere
‘maagden’. Maar een vrouwelijke Vors Lucifer,
dat gaat de meesten veel te ver.
‘Vooral de jongeren vinden dat geen goed idee,
viel me op,’ vertelt Maartje Timmermans.
‘De meeste ouderen hebben er niet zoveel
problemen mee, maar de jeugd wil vooral alles
laten zoals het was.’ De discussie is nog niet
afgesloten, want hoewel de vereniging op dit
moment genoeg leden heeft, is de dreiging van
leegloop wel degelijk een reële. Er zijn ook al
verschillende carnavalsverenigingen in
Limburg waar vrouwen een meer prominente
rol hebben gekregen en over het algemeen
heeft dit vooral geleid tot meer gezelligheid.

Documentaire

‘Iedereen staat te genieten en te swingen, dat is
het vasteloavendsgevoel,’ zegt de voorzitter
tegen het einde van de film. Het afbreken van
het feest besluit de documentaire van bijna
vijftig minuten.
‘Het was moeilijk om keuzes te maken voor
een film over een feest met zoveel facetten.
Maar het is goed gelukt, ik ben blij met het
resultaat,’ zegt Maartje Timmermans. ‘Door er
ook oude beelden uit 1928 in te zetten, waar
commentaar op gegeven wordt door twee oude
leden van de vereniging is een mooi compleet
beeld ontstaan, een tijdsbeeld.’
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De Nederlandse presentatie
tijdens het Intergouvernementeel Comité van UNESCO

Een Spanjaard in Parijs
Foto’s Rick Huisinga, Dick Termijn

Het Intergouvernementele Comité van UNESCO komt elk jaar in november of december bijeen. Haar
belangrijkste functie is het beoordelen van voordrachten voor de internationale UNESCO lijsten van het
Immaterieel Erfgoed. Voor Nederland was deze bijeenkomst heel speciaal: op 5 december verzorgde ons
land een presentatie over immaterieel erfgoed in Nederland. Het was een groot succes.
De internationale bijeenkomsten van UNESCO
nemen altijd tamelijk wat tijd in beslag: voor
ruim twintig agendapunten neemt men een
week de tijd: van maandag tot en met vrijdag.
Voor de niet-gouvernementele organisaties
duurt de bijeenkomst zelfs nog een dag langer:
voor deze officieel bij de UNESCO geaccrediteerde organisaties begon het al op zondag,
met een conferentie over ‘Communties and
community participation’. Nederland liet dit
keer voluit zijn gezicht zien. Niet alleen was
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE), in de persoon van
Albert van der Zeijden, één van de vier
lezinghouders op de internationale NGO
conferentie op zondag 2 december. Nederland
mocht zelfs een ‘side event’ verzorgen.
Op 5 december werd de grote benedenzaal
omgebouwd in een waar Huis van Sinterklaas,
waarvoor Sinterklaas zelf kwam overgevlogen.

Internationale voordrachten
Hoe spannend ook wat er besproken wordt
tijdens een bijeenkomst van het Intergouvernementeel Comité: meestal is een internationale
bijeenkomst van UNESCO betrekkelijk saai.
De meer dan vijfhonderd diplomaten praten
over immaterieel erfgoed en hoe dit het best
beschermd kan worden. Meestal gebeurt dit
aan de hand van uitvoerige rapporten, die
nauwkeurig besproken worden. Het meest
spannende onderdeel is de bespreking van de
internationale voordrachten. Het is een taak
die niet lichtvaardig wordt genomen: van de dit
keer in totaal zesenveertig voordrachten voor
de drie internationale lijsten werden er
bijvoorbeeld dertien afgewezen. Bekroond
werden onder meer een traditie van maskers in
Mali en, dichter bij huis, de traditie van de
markten in Franstalig België.

Sinterklaasje kom maar binnen!
Voor Nederland was 5 december echter het
onmiskenbare hoogtepunt. De recente
ondertekening van het UNESCO Verdrag was
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reden voor ons land om eens uit te pakken.
We wilden laten zien hoe we het immaterieel
erfgoedbeleid in Nederland aanpakken en
tegelijk een beeld geven van voorbeelden van
immaterieel erfgoed in Nederland. Omdat het
5 december was, hadden we bedacht om ook
Sinterklaas een rol te geven. Het heerlijk
avondje wordt in Nederland namelijk massaal
gevierd. Het VIE had, met steun van het
ministerie van OCW, een tentoonstelling
samengesteld over immaterieel erfgoed in
Nederland. Deze tentoonstelling bestond uit
drie delen: één deel over immaterieel erfgoed
in Nederland, één over het Sinterklaasfeest en
het derde deel was gemaakt door de Jongerenvertegenwoordigers van UNESCO en ging over
wat jonge mensen immaterieel erfgoed vinden.
In de grote hal was er een presentatie van
ambachten die verbonden zijn met het feest
van Sinterklaas: marsepein en suikerbeesten
maken door het Bakkerijmuseum ‘De Oude
Bakkerij’, speculaasplanken maken door Jeltje
Siebeling, speculaas bakken door Carolina
Verhoeven en surprises maken door Pieter van
Rooij.

Op statige wijze
De internationale diplomaten toonden zich
verrast toen de voorzitter rond 13.00 uur de
lunchpauze aankondigde, maar graag nog even
het woord gaf aan de Nederlandse ambassadeur bij UNESCO in Parijs Robert Zeldenrust
‘who had an announcement to make’. Zeldenrust legde uit dat de recente Nederlandse
ratificatie reden was voor een feestje. Vanwege
het feest van Sinterklaas zouden al zijn
internationale collega’s een sinterklaas
presentje krijgen waarvoor hij graag Sinterklaas zelf naar binnen wilde vragen. Sommige
van de gedelegeerden waren al opgestaan op
weg naar de uitgang. Maar toen ze Sinterklaas
zagen binnenkomen was de verrassing
compleet: de rijzige gestalte van Sinterklaas
was voor hen niet te missen. Sinterklaas
schreed op statige wijze naar het spreek

gestoelte ondertussen de voorzitter van de
vergadering een hand gevend. Zijn ‘Comment
ça va? Je suis Saint Nicholas’ ontlokte een gulle
reactie in de zaal. Vervolgens overhandigde hij
Cécile Duvelle, de leider van de immaterieel
erfgoedsectie in Parijs, een rijk gedecoreerde
speculaasvrijer, die door het Bakkerijmuseum
in Medemblik was gemaakt.

Polygamie
Sinterklaas legde uit dat vroeger in Nederland
een dergelijk cadeau vaak werd gegeven als je
wilde demonstreren dat je een relatie wilde
met iemand, in dit geval Nederland met
UNESCO wereldwijd. In haar reactie zei Cécile
Duvelle dat ze al getrouwd was, maar dat ze dit
experiment van polygamie graag aandurfde.
Vervolgens volgde ze Sinterklaas en de
Nederlandse ambassadeur naar de tentoonstellingsruimte met de presentatie van Nederland.
Het VIE had uit Nederland meer dan zeshonderd presentjes meegebracht voor de officiële
delegaties, die al snel waren uitgereikt. Het
schijnt dat ook UNESCO medewerkers uit het
gebouw lucht hadden gekregen van de
happening en zich zo snel mogelijk naar
beneden spoedden om een chocoladeletter te
ontvangen of speculaas te eten. De uitgelaten
sfeer met lachende mensen is nauwelijks te
beschrijven. ‘Sinterklaas lijkt wel een filmster’
vertelde VIE directeur Ineke Strouken op het
RTL nieuws van 19.30 uur, dat speciaal naar
Parijs was gekomen voor een verslag.

Uitwisseling
In de wandelgangen werd er ondertussen heel
wat uitgewisseld aan kennis en informatie.
Niet alleen door de diplomaten maar ook door
de aanwezige NGO’s, die volgens artikel 90
van de Operational Directives een sleutelrol
spelen op lokaal en nationaal niveau in het
beschermen en identificeren van immaterieel
erfgoed. Het was een geslaagde happening in
Parijs.
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Uiterst links: De secretaris van
UNESCO Nederland Robert
Quarles van Ufford opende de
Manifestatie.

Links: Veel tradities uit Nederland
waren vertegenwoordigd, zoals het
henna tatoeëren.

Rechts: Staphorster stipwerk wordt
nog beoefend door Gerard van
Oosten, die ook moderne toepassingen voor zijn werk zoekt.

Contactdag voor de sector

Manifestatie
Immaterieel Erfgoed
Tekst Elise Meier
Foto’s Rick Huisinga, Dick Termijn

Op zaterdag 13 oktober vond er in Fort
Voordorp een belangrijke manifestatie
plaats. Bijna vierhonderd vertegenwoordigers van immaterieel erfgoed organisaties waren aanwezig om voor een
inspirerende tref- annex studiedag te
zorgen. Niet alleen was er een grote
informatiemarkt, een ambachtenplein en
verschillende oude sporten die demonstraties gaven, ook was er een wetenschappelijke lezingenreeks, een modeshow van oude en nieuwe streekdrachten, een ontwerpwedstrijd en een
tentoonstelling van de UNESCO Jongerenraad. Alsof dat nog niet genoeg was,
werd er ook nog eens een belangrijke
mededeling gedaan op die dag: de
eerste drie tradities werden op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst.
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De eerste organisaties arriveerden die ochtend
al rond zeven uur om hun kraam op te
bouwen. De informatiemarkt en het ambachtenplein vulden zich al snel. De ambachts
lieden kregen veel aandacht. Even verderop
hadden de Afghaanse vrouwen hun kraam
schitterend opgemaakt met allerlei bruilofts
attributen zoals een mooie groen-witte
bruiloftstaart, waar iedereen al snel van liep
te smullen. De Marokkaanse henna tatoeageartieste was vol lof over het Nederlandse
immaterieel erfgoed en vroeg zich af waarom
Nederlanders vaak zo minachtend praten
over dit soort tradities. ‘Ik zou zelf graag
zo’n kralenbeursje willen hebben!’ zei ze
enthousiast.

de hele dag was de sfeer op de manifestatie
zonder uitzondering prima te noemen.

Ook een paar oude sporten voegden zich bij de
ambachten, zoals het krulbollen en het
blokgooien. De poffertjestent buiten werd
opgezet en stond gezellig naast de smid. Tegen
de tijd dat de manifestatie officieel van start
ging, heette de dorpsomroeper iedereen
welkom en wees hen op de diverse activiteiten
op het grote terrein. De muziekgroep Folkcorn
zorgde voor de muzikale omlijsting en een
gezellige sfeer. Dat was bijna niet nodig, want

Op dat moment nam Ineke Strouken, directeur
van het VIE, onverwachts het woord voor een
belangrijke mededeling. Strouken maakte
bekend dat de eerste drie tradities op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed in Nederland geplaatst waren. De
Boxmeerse Vaart, het Bloemencorso van
Zundert en de Sint Maartenviering van Utrecht
waren de gelukkigen. Na een luid applaus
werden de vertegenwoordigers van de organi-

Afghaanse
bruidstradities
zoals de
groen-witte
bruidstaart en
de henna
lapjes waren
erg gewild bij
de bezoekers.

De Nationale Inventaris
Er was veel contact tussen de deelnemers en
bezoekers, er werd gepraat en gelachen. Men
deelde elkaars ervaringen met de eigen
organisatie en het opstellen van een aanvraag
voor de Nationale Inventaris. Daarin werden
zij ook gesteund door een aantal korte presentaties in zaal S, na de welkomstwoorden van de
dagvoorzitter Frans Schouten, de secretaris van
UNESCO Nederland Robert Quarles van
Ufford en de voorzitter van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) Ole Bijster.

De Dochter
van de Smid
Annelied van
Dijk werkte
buiten onvermoeibaar
door aan haar
speciale ontwerpen.

saties naar voren geroepen om gefeliciteerd te
worden. Nog een beetje overdonderd namen ze
de felicitaties in ontvangst. Uiteraard hadden
ze één dezer dagen de uitkomst van hun
aanvraag verwacht, maar niet tijdens deze dag.
De pers stroomde ook toe op de aankondiging
van dit nieuws, zodat de betreffende tradities
de rest van de dag volop in de belangstelling
van de media stonden.

Erkend als immaterieel erfgoed
‘Dit is voor jou, vader,’ sprak de heer Goossens,
secretaris/ penningmeester van de Stichting
Comité Boxmeerse Vaart, enthousiast uit, toen
hij het nieuws had gehoord. ‘Wat een verrassing! Toen men een jaar of veertig geleden de
Boxmeerse Vaart door gebrek aan belangstelling wilde opheffen, heeft mijn vader er met
zuster Martha van de Sociëteit van Jezus-MariaJozef voor gezorgd, dat het door bleef gaan. Hij
is in 1979 overleden en ik heb de fakkel
overgenomen, ben letterlijk in de voetstappen
van mijn vader gestapt. Zijn doorzettingsvermogen en werk zijn nu beloond. Maar ik
bedank op deze plaats ook de meer dan
tweehonderdvijftig vrijwilligers die er elk jaar
weer voor zorgen dat de Vaart gehouden kan
worden. Dit is de erkenning van hun werk, het
is heel waardevol. We hadden onze vakantie al
opgeofferd om op deze manifestatie te staan,
maar de plaatsing op de Nationale Inventaris is
echt een stimulans om door te gaan.’
Het Sint Maartensberaad, de organisatie achter
de aanvraag voor de Sint Maartenviering in
Utrecht, zagen de plaatsing op de Inventaris
als een forse steun in de rug. Chris van
Deventer, de voorzitter en motor achter het
Beraad: ‘Dit is een geweldige opsteker en heel
motiverend naar de leden van het Beraad. We
voelen ons zeer vereerd, maar we gaan nu niet
op onze lauweren rusten. We zetten onze koers
voort en willen dit aangrijpen om ons draag-
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Links: Speculaasplanken hebben
een eigen symboliek. De vrijers
werden vroeger door geliefden aan
elkaar geschonken als
huwelijksaanzoek.

Rechts: Het Bloemencorso van
Eelde deelde rozen aan de andere
deelnemers uit.

Uiterst rechts: Kantklossen is vanuit het zuiden van Europa naar
Nederland gekomen. De kant
was erg duur, omdat het maken
zo tijdrovend was.

vlak te verbreden.’ De organisatie was op dat
moment druk bezig met de voorbereidingen
voor het Sint Maartenfeest op 11 november en
zal bij die gelegenheid ook weer trots verwijzen
naar de plaatsing op de Nationale Inventaris.
‘We zijn super trots dat we als één van de
eersten op de Nationale Inventaris geplaatst
zijn!’ reageert Rinie van Tilburg, voorzitter
Stichting Bloemencorso Zundert. Het Bloemencorso van Zundert heeft over het algemeen
aan aandacht geen gebrek. ‘Toch zijn we er nog
niet,’ zegt Rinie van Tilburg. ‘Ons doel is dat
iedere Nederlander een keer in zijn leven het
corso meemaakt. Dat hoeft niet per se live, dat
kan ook op televisie of internet. We zijn een
stapje dichter bij ons doel.’ Na de eerste
verrassing en feestvreugde gaat het bestuur nu
alle borgingsmaatregelen vastleggen in het
beleid. Tot mei volgend jaar, want daarna is alle
tijd weer nodig voor de praktijk van het corso.

Het ambacht
van kraaltjesbreien om
mooie beursjes van te
maken, wordt
nog maar
door weinigen
beoefend.

Wetenschap en modeshow
De lunch werd opgeluisterd door de Surinaamse afleggroepen, die een muzikale
optocht over het terrein maakten en een
optreden van Tabor, die Oost-Europese 
Sinti- en Romamuziek ten gehore brachten.
’s Middags vond in één van de gewelfde
ruimtes waar vroeger de soldaten sliepen, een
wetenschappelijk congres plaats. De lezingen
belichtten vooral de verschillende manieren
van onderzoek naar immaterieel erfgoed en het
beschermen daarvan. Het immaterieel erfgoed,
het onderzoek daarnaar en het beleid ervan
zijn betrekkelijk nieuwe onderwerpen, waarin
nog veel onderzoek moet plaatsvinden.
Daarom is uitwisseling van ervaringen tussen
landen die al langer met deze onderwerpen
bezig zijn, zoals België, ook erg belangrijk.
Verder is het standpunt van UNESCO in dezen
duidelijk: immaterieel erfgoed moet levend
erfgoed zijn, dus de gemeenschappen zelf
moeten de motor achter het borgen van hun
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Surinaamse
aflegverenigingen vinden
het belangrijk
om de
Surinaamse
tradities rondom de dood
zo goed
mogelijk door
te geven aan
de volgende
generatie.

erfgoed zijn. Daarom is de praktijk het
belangrijkste onderzoeksveld, de benadering
van onderaf. Parallel aan de wetenschappelijke
lezingen vertelden elders in het Fort mensen,
zoals Luc Rombouts uit Vlaanderen, hoe het in
de praktijk werkt als je traditie erkend is als
immaterieel erfgoed.
Een vrolijk en oogstrelend evenement was de
modeshow, die ’s middags tweemaal te
aanschouwen was. Het was een onderhoudende show met oude en nieuwe streekdrachten uit Staphorst, Zeeland, Enschede, Turkije
en Marokko. Bij de ontwerpen uit Zeeland,
Staphorst en Twente liepen ouderen in
traditionele streekdracht en jongeren in
moderne streekdracht samen de show, zodat er
goed vergeleken kon worden. Het Marokkaanse en Turkse ontwerp waren afkomstig
van het mode-atelier MA-KE van Kanaleneiland
te Utrecht. Daarin waren traditionele elementen als Marokkaanse sfifa-banden en het
Turkse kantwerk oya verwerkt. De modellen
kregen terecht veel applaus en aandacht van de
aanwezige fotografen.

Ambacht en modern ontwerp
Ondertussen was er op het ambachtenplein
een hele andere strijd gaande. Daar waren zes
kunstenaars gekoppeld aan zes ambachtslieden. Hun uitdaging was om een relatiegeschenk te ontwerpen waarin elementen of
technieken gebruikt werden van het traditionele ambacht om tot een nieuw product te
komen. Het product moest het begrip immaterieel erfgoed op een originele en duidelijke
manier verbeelden. Deze wedstrijd werd
georganiseerd met steun van het Fonds voor
Cultuurparticipatie.
Hoewel het een lastige opdracht was om in één
middag iets te bedenken en te maken, zijn er
hele leuke creaties ontstaan, die allemaal een
lovende bespreking in het juryrapport kregen.

Voorzitter Ole Bijster maakte aan het einde van
de middag het juryrapport bekend.
Elisabeth Rijkels en de papierknipkunstena
ressen hadden een douchegordijn gemaakt
met een bijpassende doorkijkdoos. Het
douchegordijn combineerde traditionele
elementen uit de papierknipkunst, zoals
zwaantjes, met moderne, meer abstracte
vormen en had leuk bedachte details. De jury
vond het goed uitgedacht hoe het traditionele
ambacht op een moderne manier gebruikt was.
De dames van Atelier NL hadden met de
papierschepper een bijzonder soort papier
bedacht. Zij hadden natuurlijke materialen
zoals bladen, bloemen en zaden gebruikt om
een soort streekpapier te maken, waarvan een
boekje gemaakt kon worden dat een bepaalde
streek zou ‘conserveren’. De jury vond de
toegankelijkheid van het product dat met een
oude techniek was vormgegeven erg aan
spreken.
Ontwerpster Lotte van Laatum had met de
klompenmaker twee gedachten in één voorwerp gecombineerd: de oorspronkelijke vorm
van de klomp als ‘hollebloc’ had zij letterlijk
genomen om de klomp in zijn oervorm te
maken, alleen herkenbaar aan een paar
uitgehakte delen, een simpele versiering en
een leren riempje om twee delen bij elkaar te
houden en het brugwachtersklompje, dat,
hangende aan een hengel, gebruikt werd door
de brugwachter om geld op te halen bij
langsvarende boten. Aan de binnenkant was de
klomp wel uitgehakt en herkenbaar als klomp.
De jury vond het concept heel verrassend en
prees de manier waarop de techniek van het
ambacht zichtbaar was gemaakt.
Chris Kabel had met de rietvlechtster een
bromfietshelm van riet gemaakt. Het idee
daarachter was om het hoofd, de bron van
gedachten en in feite ook van immaterieel
erfgoed, te beschermen met iets, dat zelf
eigenlijk ook kwetsbaar en buigzaam was,

wilgentenen. De jury vond het ontwerp
verrassend en prees de manier waarop de
nodige spanning was weergegeven.
Jeanette Dekeukeleire had met de Hindelooper
schilder een pochet of zakdoek gemaakt met
een stempeltechniek, waarin elementen uit de
traditionele Hindelooper kunst en uit de kunst
van het Verre Oosten gecombineerd werden.
Het idee daarachter was dat bijvoorbeeld
producten als porseleinen servies vaak beschilderd werden in China of Japan op een manier
die weer beïnvloed was door Europese motieven en andersom. De jury vond de symboliek
interessant en prees de manier waarop de
elementen uit het verleden waren samen
gevoegd tot een nieuw product.
Jochem de Wit ten slotte had met de smid een
kandelaar gemaakt die door een scherpe punt
aan de onderkant overal neergezet kon worden,
in een houtblok of in de grond. Het ambachtelijke en het oergevoel van de grondstof hadden
ze vertaald naar een simpel maar sierlijk
ontwerp, dat met een bijpassend schaaltje
achter de vlam ook nog het licht beschermde
en verspreidde. De jury vond dat alle facetten
van het ambacht in het product te zien waren
en dit tot een sterk ontwerp maakten.
Uiteindelijk won het ontwerp van Atelier NL
en de papierschepper de wedstrijd. De jury
vond het heel leuk dat het product zo streek
gebonden was en uitnodigde om er een eigen
verhaal in kwijt te kunnen. De relatie van
ontvanger en streek was doorslaggevend bij
hun keuze.
De manifestatie was tevens de afsluiting van
het Jaar van het Immaterieel Erfgoed. Nederland heeft het UNESCO Verdrag ondertekend
en er kan nu begonnen worden met het
praktijk brengen van de conventie. De sector
is er helemaal klaar voor!
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Neem een
abonnement op

De geest van Overijssel is voor slechts €17,95 te bestellen bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed in de webwinkel (www.volkscultuur.nl/winkel_6.html) of door het bedrag over te maken op rekening 810806
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, onder vermelding van ‘Volksverhalen Overijssel’.

De geest van Overijssel. Een spannende
verhalentocht staat boordevol spannende,
ontroerende en mooie volksverhalen. Het is
geschreven door inwoners van Overijssel,
naar aanleiding van de wedstrijd ‘Geef je
woonplaats een eigen volksverhaal!’

Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen
op het gebied
van immaterieel
erfgoed?

De verhalen gaan over plekken in Overijssel,
soms gebaseerd op waargebeurde verhalen,
soms is het pure fictie. Over gewone mensen,
valse molenaars en kasteleins, mythische
personen en wezens en echte helden.
Het boek schetst een prachtig beeld van de
levende traditie van Overijsselse volksverhalen anno 2012. De geest van Overijssel
is rijk geïllustreerd en is een must-have voor
alle inwoners van Overijssel en iedereen
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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 belangrijk 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 hedendaagse
betekenis van honderd tradities. Het boek is een interessante ontdekkingsreis 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 verzendkosten) over te maken
op nummer 810806 ten name van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
onder vermelding van de titel.

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
voortvloeit. 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

