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Ambachten in de schijnwerpers
Dit jaar staan bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed de ambachten centraal. Het hand
gemaakte product hangt samen met traditioneel vakmanschap en dat willen we graag behouden. In deze aflevering van 
Immaterieel Erfgoed zetten wij enkele ambachten in het zonnetje en onderzoekt Albert van der Zeijden wat de UNESCO 
Conventie Immaterieel Cultureel Erfgoed over ambachten zegt.

Tentoonstelling Hand Made: lang leve het ambacht
Ambachtelijke producten worden met zorg en aandacht gemaakt. In de tentoonstelling Hand Made, die op dit moment in 
museum Boijmans Van Beuningen te zien is, kunt u genieten van voorbeelden uit verschillende perioden. Het museum zelf 
bezit een bijzondere collectie, maar heeft voor deze gelegenheid bij de tentoonstelling ook hedendaagse ambachtslieden 
uitgenodigd om in het museum te komen werken. In het artikel Hand Made houdt Mienke Simon Thomas een aantal 
stereotiepe meningen over ambachten tegen het licht.

Borgen van kennis
De Nederlandse ambachten hebben het niet makkelijk in deze tijd. Ze ondervinden veel concurrentie van goedkope 
(buitenlandse) massaproducten. Ook krijgen ze niet de waardering die ze verdienen. Het gevolg is dat het steeds moeilijker 
wordt om van ambachtswerk rond te komen. De kennis en vaardigheden van ambachten worden doorgegeven van meester 
op leerling. Maar als er geen leerlingen zijn die het ambacht willen overnemen, dan verdwijnt met de meester op den duur 
de kennis. En dat is momenteel in Nederland aan de hand.
 
De komende tijd gaan wij op zoek naar toekomstmogelijkheden voor ambachten en gaan wij op zoek naar middelen om 
bepaalde ambachten te gaan beschermen. De kennis die er nog is om het icoon van Nederland – de klomp – te maken, 
mogen wij bijvoorbeeld toch niet zomaar verloren laten gaan. Maar vooral willen wij het Nederlandse publiek anders laten 
kijken naar ambachtsproducten. Wij willen de liefde die ambachtslieden leggen in hun product en de schoonheid er van 
laten zien. Maar eerst moeten wij inventariseren welke ambachten er in Nederland nog beoefend worden en welke 
 ambachten bedreigd worden met uitsterven. 

Kennis doorgeven naar volgende generaties
Op vrijdag 24 mei organiseren we een Ambachtendag, waar ambachtslieden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen 
kunnen uitwisselen. Verder staat een prachtig en rijk geïllustreerd ambachtenboek op stapel, dat nog dit jaar zal verschijnen. 
Met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie zetten wij enkele projecten op om nieuwe generaties te prikkelen om in de 
voetsporen van de meesters te treden.

De ambachten zijn een belangrijk onderdeel van het UNESCO Verdrag van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. Voor UNESCO gaat het vooral om de ambachtsmensen zelf en om het warm 
maken van nieuwe generaties voor het ambacht.  Liefde voor het ambacht is één ding, die 
liefde doorgeven naar volgende generaties is een volgende stap.
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Hand 
Made 

Plak op een product het etiket Hand 

Made en je bent verzekerd van 

verdubbelde interesse. Een 

hand gemaakte tafel is degelij-

ker, mondgeblazen glas is beter, 

een handgeweven sjaal is mooier 

en ambachtelijk brood van de warme 

bakker lekkerder, wie twijfelt daar 

nu aan? Het ambachtelijke en het 

fenomeen vakmanschap dat hier zo nauw mee 

samenhangt, mogen zich verheugen in een sterk 

toegenomen waardering. Het handgemaakte, unieke, 

eerlijke product, waar de sporen van het maakproces 

nog in zichtbaar zijn, komt tegemoet aan ons verlangen 

naar een humanere en meer kleinschalige wereld. 

Naar de vertrouwde en veilige leefomgeving van vroeger, 

die vooral door de ‘anonieme’ massa-industrie en de 

 globalisering verloren lijkt te zijn gegaan.

Tegelijk neemt in de privésfeer de interesse voor ‘doe-het-zel-
ven’ weer toe en worden ook professionele designers geïnspireerd 
door bijzondere handgemaakte voorwerpen uit het verleden. Het 
oude ambacht motiveert hun zoektocht naar de mogelijkheden van 
een nieuwe, gedigitaliseerde, maar tegelijk ook weer meer op het 
individu gerichte ‘creatieve ambachtindustrie’. 

Het afgelopen jaar heeft de herwaardering van het ambacht ook 
steun gekregen uit politieke en maatschappelijke geledingen. Na 
jaren van neergang lijkt de Nederlandse maakindustrie weer aan te 
trekken terwijl – mede door de vergrijzing – de benodigde vaklie-
den ontbreken. Een breed samengesteld Platform Ambachtsecono-
mie tracht daarom de aandacht en het respect voor het vakonder-
wijs te verhogen.

Romantische ideeën
Maar hoe vanzelfsprekend of realistisch is deze positieve houding 
ten opzichte van het handgemaakte? In ieder geval was die niet 
altijd aanwezig. Tot de negentiende eeuw had het ambacht in ieder 
geval nog geen speciale, positieve connotatie. Ambachtelijke 
ver vaardiging was immers de enige manier om iets te maken. Er 
was hooguit sprake van onderscheid tussen alledaags, seriematig 
ambacht en het exclusief kunstambacht, dat hoger aangeslagen 
werd.
Ons huidige welwillende oordeel wortelt dan ook in de periode 
waarin veel kleinschalig, traditioneel handwerk verdrongen werd 
door met stoom, gas of elektriciteit aangedreven machines gemaakt 
massagoed. Het ambacht werd toen op drie manieren op een 
voetstuk geplaatst. Ten eerste zag men het roemrijke kunstambacht 
uit het (nationale) verleden als een inspiratiebron voor de nieuwe 
industrie. Studie van de historische stijlen en technieken zou 
houvast kunnen bieden op de onzekere nieuwe weg van de 
moderne tijd. Dit was ook de motivatie voor 
de oprichting van de grote kunstnijverheids-
musea in die tijd. Ten tweede kreeg het 
traditionele vakmanschap om nationalisti-
sche redenen extra aandacht: met regionale 
ambachtelijk specialismes zou Nederland 
zich economisch kunnen onderscheiden. 

En ten derde keek men vanuit een kritische 
sociale optiek naar het historische ambacht. 
Het leven en het werk van de ambachtslie-
den in het verleden leek immers zo veel 
aantrekkelijker dan de mensonterende 
arbeidsomstandigheden van de moderne 
fabrieksarbeiders. Britse theoretici als John 

Ruskin en William Morris bepleitten vooral om deze 
redenen een terugkeer naar het handwerk. Het plezier in 
de arbeid van een vakman, die een product van het begin 

tot het einde zelf maakte, meenden zij bovendien te 
herkennen in het eindresultaat, hetgeen de waarde daarvan 

nog eens extra verhoogde. Zo werd omstreeks 1900 het 
ambacht een begrip of een concept waarover men met elkaar in 
discussie ging. Door velen werd het gekoesterd, door anderen werd 
het als een conservatief fenomeen verworpen.  

Romantisch gekleurde ideeën over het vakmanschap van weleer 
hebben de vormgeving en de vormgevingstheorie in de loop van de 
twintigste eeuw op steeds weer andere wijze beïnvloed. Aanvanke-
lijk stond de sociale kritiek voorop. Later werd het handgemaakte 
gewaardeerd om zijn contrast met het industriële modernisme. Het 
spontane, expressieve en artistieke van het ambacht ging toen de 
boventoon voeren. Op dit moment lijkt veel aandacht uit te gaan 
naar de veronderstelde morele waarden van het ambacht: Richard 
Sennet, auteur van The Craftsman (2008), ziet in een herwaarde-
ring van het geoefende vakmanschap zelfs een instrument om de 
sociale cohesie in de maatschappij te versterken. 

Hand Made: lang leve het ambacht
De tentoonstelling Hand Made: lang leve het ambacht in Museum 
Boijmans Van Beuningen is in de eerste plaats een viering van het 
vakmanschap en een ode aan de ambachtsman. The Tomb of the 
Unknown Craftsman van de Britse kunstenaar Grayson Perry uit 
2011 – een monumentaal eerbetoon aan alle onbekende ambachts-
lieden uit het verleden – markeert daarom het begin van een 
ontdekkingstocht langs meer dan 500 uitzonderlijke sier- en 
gebruiksvoorwerpen uit heden en verleden.

Maar de tentoonstelling wil ook aansluiten bij de actuele discussie 
en de vraag stellen naar de betekenis van het ambacht. Heeft het 
ambacht toekomst? Zijn er specifieke ambachten die zo belangrijk 
zijn dat we daarvan de kennis en vaardigheden zouden moeten 
beschermen? 
De bijzondere handgemaakte (kunst)producten zijn bij de presen-
tatie in het museum verdeeld in zeven groepen: niet chronologisch, 
niet geordend naar materiaal en techniek. In elke groep staat een 
karakteristieke eigenschap van – of misschien eerder: een stereo-
type oordeel over – het handmatig gemaakte product centraal. De 
bezoeker wordt uitgenodigd om deze specifieke betekenis nog eens 
onder de loep te nemen. Wat is het realiteitsgehalte hiervan, wordt 
zijn of haar oordeel niet al te zeer gekleurd door romantische, 
nostalgische waardeoordelen of domweg gebrek aan kennis?

Uniek: Het handschrift van de maker 
Uniciteit, het besef dat een ambachtelijk product uniek is en er dus 

geen ander, volledig identiek exemplaar van bestaat, is veelal de 
belangrijkste reden voor de grote waardering. De 

maker heeft ogenschijnlijk zijn ziel en zaligheid 
in het product gelegd en zijn individuele 

‘handschrift’ erop achtergelaten. Hij 
komt zo heel dichtbij ons. 

De Britse  kunstenaar 

Grayson Perry maakte in 

2011 een monumentaal eer

betoon aan alle onbekende 

ambachtslieden uit het verle

den: The Tomb of the 

Unknown Craftsman. 

Maarten Baas heeft 

net als de pottenbakkers 

uit vorige eeuwen afdrukken 

van zijn vingertoppen achter

gelaten op zijn in 2006 

gemodelleerde klei

meubelen. 

Minutenservies,  

Jurgen Bey

TeksT Mienke Simon Thomas
FoTo’s Museum Boijmans Van Beuningen, 
Tom Haartsen, Stephen White

Lang leve het ambacht
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Tegenwoordig is het maar zeer de vraag of handgemaakt altijd beter 
is dan industrieel geproduceerd. Recent historisch onderzoek naar 
de ambachtsgilden heeft bovendien nieuw licht geworpen op hun 
manier van werken en betekenis. De van oorsprong middeleeuwse 
– maar voor het overgrote deel uit veel later tijd daterende – profes-
sionele vakorganisaties blijken een stuk minder statisch en ook 
minder idealistisch dan men lange tijd dacht. Arbeidsdeling, een 
begrip dat veelal aan de industrie wordt gekoppeld, was in de 
keramieknijverheid al eeuwen gebruikelijk. Er werd bovendien in 
de meeste sectoren altijd al geïnnoveerd. 

Oude ambachtstechnieken worden door hedendaagse ontwerpers 
opnieuw onderzocht op hun betekenis voor de huidige tijd. 
Daarnaast laat men zich inspireren door de omstandigheden 
waaronder het gerespecteerde handwerk tot stand kwam. Klein-
schaligheid, het contact met de opdrachtgever, het de tijd nemen 
voor de uitvoering, resulterend in een grotere arbeidsvreugde en 
meer bevrediging, maken het ambacht nu opnieuw populair.

Traditie: Van vader op zoon
Tot voor kort werden de ‘oude ambachten’ vrijwel gemonopoliseerd 
door de toeristenindustrie. Als onderdeel van de plaatselijke folklore 
hebben zij een stevige plaats verworven in de historische en streek
musea en op jaarmarkten en braderieën. De waarde en de betekenis 
van veel plaats en regiogebonden handgemaakte producten ligt in 

het verhaal dat zij kunnen vertellen. Het Delfts 
‘porselein’, Hindelooper kasten, Brugse 

kanten, Keulse potten en Makkumer 
aardewerk, we kunnen er geen genoeg 
van krijgen.

Naast zorg om de vanwege de industrialise
ring verdwijnende werkgelegenheid, lagen in de 

negentiende eeuw vooral nationalistische motieven ten 
grondslag aan de herwaardering van lokale ambachtstradi
ties. In hun studie The Invention of Tradition beschreven 

de historici Eric Hobsbawn en Terence Ranger het 
mechanisme hiervan met voorbeelden uit Wales en 
Schotland. Het succesverhaal van de Hindelooper kamer 
en het kunstmatig nieuw leven inblazen van het kleurrijk 
beschilderen van meubelen in dit Friese havenstadje, is 
een goed Nederlands voorbeeld. Hedendaagse ontwer

pers spelen graag met dit thema van het traditionele handwerk. 
Zowel het ontwerpersduo Scholten & Baijings als Christien 

Meindertsma lieten zich – elk op totaal eigen wijze – inspireren 
door de Hindelooper ‘flap-aan-de-wand’ theetafel. 

nog geen sprake. De waarde van een bijzonder sierproduct werd 
bepaald door de inventiviteit van de maker, de kwaliteit van de 
uitvoering en de exclusiviteit van de gebruikte materialen. Pas 
vanaf de Renaissance begonnen kunst en ambacht uit elkaar te 
groeien.

Omstreeks 1900 kwam er weer kritiek op de visie dat slechts 
schilderijen en beelden zuivere kunstwerken zouden zijn. Een 
handgemaakt siervoorwerp en zelfs een ambachtelijk gemaakt 
alledaags product zou evengoed de status van ‘kunst’ moeten 
kunnen verwerven. Deze esthetisering van het dagelijkse leven 
had zijn oorsprong in de Engelse Arts & Crafts Movement. 
Veel hedendaagse ontwerpers en kunstenaars willen ook geen 
onderscheid maken tussen kunst en design. Ontwerpers maken 
hun werk vaak weer handmatig en verkopen het vervolgens in 
kleine oplages in een kunstgalerie. Andersom telt voor veel 
kunstenaars niet langer alleen het concept, maar is ambachtelijke 
vaardigheid ook weer belangrijk geworden. 

Vakmanschap: Vakmanschap is meesterschap
Het ambachtelijk gemaakte is degelijk, zo is de algemene opvatting, 
want ‘vakmanschap is meesterschap’. Vakmanschap is het resultaat 
van een door lang oefenen verkregen trefzekerheid in de uitvoering 
op basis van een grote kennis van materiaal en techniek, door de 
eeuwen heen van meester op leerling overgedragen. 

verfijning van naaldkant te benaderen. Virtuositeit kenmerkt 
overigens niet alleen de kostbaarste ambachtelijke voorwerpen: ook 
in de volkskunst kan men onwaarschijnlijk knap gemaakte 
producten vinden. 

De laatste jaren groeit de belangstelling voor dit gespecialiseerde 
virtuoze vakmanschap opnieuw. Zo bestaat er veel waardering voor 
het fijnscheenwerk van rietvlechtster Esmé Hofman, die door een 
lange, intensieve opleiding in Duitsland een vaardigheid heeft 
ontwikkeld die ver uitstijgt boven het gewone rietvlechten. Heden-
daagse ontwerpers slagen er soms ook in de gewenste verfijning 
met behulp van digitale of andere innovatieve technieken en 
nieuwe materialen te bereiken, wat niet hoeft te betekenen dat de 
ambachtelijkheid wordt prijsgegeven.

Eerlijk: Wat je ziet is wat je krijgt
Een ambachtelijk product is een ‘eerlijk’ product, zegt men vaak: 
een vakman verwerkt zijn materialen op een ondubbelzinnige 
wijze. Het resultaat toont waar het voor dient en ook hoe en 
waarvan het gemaakt is. Het is bovendien een product waaraan 
behoefte bestaat, zonder nutteloze frivoliteiten. 

Deze opvatting over het ambacht wortelt ook al in de negentiende 
eeuw. De critici, die de industrie destijds associeerden met ‘oneer-
lijkheid’, met misleidende reclame, met uitbuiting van arbeiders en 
met commercie, meenden in tegenstelling daarmee een grote 
oprechtheid te herkennen in handgemaakte producten. Dit werd 
één van de voornaamste geloofsartikelen van de hervormingsbewe-
ging die halverwege de negentiende eeuw opbloeide. 

Als gevolg van een recentelijk weer groeiende afkeer van gladde, 
anonieme massaproducten, hebben hedendaagse ontwerpers 
behoefte om terug te keren naar de veronderstelde eerlijkheid van 
het ambacht. Voor Christien Meindertsma staat dit aspect van het 
ambacht centraal. Ze breit truien van de wol van één schaap, 
inclusief alle onregelmatigheden en ongerechtigheden die daarin 
aangetroffen worden of ontwerpt een lamp aan een touw, gemaakt 
van vlas dat ze zelf heeft verbouwd en samen met de touwslager 
heeft verwerkt.

Kunst: Kunst of ambacht?
De vaak gestelde vraag naar de exacte grens tussen kunst en 
ambacht weerspiegelt de onzekerheid over de criteria waarmee 
men handgemaakte objecten zou moeten beoordelen. In de 
Middeleeuwen was van dit onderscheid tussen kunst en ambacht 

In de vijftiende-eeuwse vuurklok zien we de afdrukken van de 
vingertoppen van de pottenbakker even duidelijk als op de nog pas 
twee jaar geleden gemodelleerde kleimeubelen van Maarten Baas.

Vooral de onregelmatigheden in de uitvoering geven handgemaakte 
producten in onze moderne ogen een belangrijke meerwaarde. De 
negentiende-eeuwse theoreticus John Ruskin was de invloedrijkste 
verspreider van deze romantische notie. Hij propageerde een 
vormgeving en een productieproces waarin het levendige aspect, de 
inspanning van de maker en de arbeidsvreugde herkenbaar bleef. 
Niet de perfectie, maar juist de imperfectie wordt sindsdien hoog 
aangeslagen: het onderstreept immers het ‘menselijke’ van hand - 
gemaakte producten en vormt een contrast met het ‘levenloze’ van 
identieke massaproducten, gemaakt door een anonieme machine. 

Hedendaagse ontwerpers reflecteren opnieuw op deze gedachte en 
creëren soms bewust een imperfect product: de B-set van Hella 
Jongerius is een bekend voorbeeld. Door al deze aandacht voor het 
unieke en het imperfecte lijkt het soms of men vergeten is dat een 
zeventiende- of achttiende-eeuwse vakman er natuurlijk heel veel 
aan gelegen was zijn werk zo regelmatig en foutloos mogelijk te 
vervaardigen, omdat hij juist daar zijn aanzien aan ontleende. 

Virtuoos: Dat mensenhanden dit kunnen maken!
Tegenover de charme van de imperfectie en het unieke staat het 
imponerende van de (bijna)perfectie die het virtuoze handwerk 
kenmerkt. Eeuwenlang is de meeste bewondering uitgegaan 
naar het werk van gespecialiseerde vaklieden die risico’s durven 
te nemen bij het aftasten van de grenzen van hun materialen 

en hun eigen vaardigheden. Dit type ambachtelijke 
sierproducten laat het publiek versteld staan 

van hun intrigerende verfijning en 
wonderbaarlijke vakmanschap. De in 
1690 door de in Rotterdam geboren 
Grinling Gibbons in lindehout 
gesneden strik – uit de collectie van 
het Victoria & Albert Museum – is het 

mooist denkbare voorbeeld. Gibbons 
streefde ernaar om met zijn snijwerk de 

Hedendaagse 

ontwerpers onderzoeken 

oude ambachtstechnieken op 

hun betekenis voor de huidige tijd. 

Christien Meindertsma liet zich inspi

reren door de Hindelooper meubel

kunst en maakte in 2012 in opdracht 

van Thomas Eyck een  kenmerkende 

‘flap aan de wand’.

Oak inside, Thomas Eyck 

productie

Onwaarschijnlijk 

knap gemaakt kamer

scherm ‘Bavaria’ van Studio 

Job, gemaakt van rozenhout 

ingelegd met verschillende 

gekleurde exotische hout

soorten.

Deze

koperen kookketel 

(1575-1675) uit de collectie 

Museum Boijmans Van 

Beuningen toont waar het 

voor dient en waarvan het 

gemaakt is. 

Hand Made, lang leve het ambacht
Tentoonstelling in  Museum Boijmans Van Beuningen van 9 maart – 20 mei

De grens tussen 

kunst en ambacht is 

soms erg vaag, zoals bij 

deze trapleuning 

uit de zeventiende eeuw, 

gemaakt van paar-

denvleeshout. 
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In de vijftiende eeuwse 

 vuurklok heeft de maker 

zijn vingerafdrukken 

gezet.

individuele creatief bezig zijn. De toename van de vrije tijd deed voor 
veel mensen de rest. Op dit moment is weer een opbloei van het zelf 
maken te signaleren. Het internet is hier van grote invloed. Via Etsy en 
verwante websites kan men zelfgemaakte spullen verkopen. Met steun 
van onder meer het Prins Bernard Cultuurfonds levert De Digitale 
Handwerkjuf tientallen instructieve filmpjes, waarbij je over de 
schouder van de veelal oudere handwerkende dames kan meekijken.

Demonstraties en workshops
Ten slotte kunnen de bezoekers van Hand Made in Rotterdam 
dankzij steun van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed het ambacht ook daadwerkelijk ervaren. 
Twintig vaklieden zullen, verdeeld over de tien weken dat de 
tentoonstelling open is, in de zaal aan het werk zijn. Tientallen 
films en filmfragmenten brengen het feitelijke maken ook dichter-
bij. Workshops bieden daarnaast de mogelijkheid om ook zelf aan 
de slag te gaan. 

Huisvlijt? Passie, liefde en geduld 
Geen groter belediging voor een ambach

telijke vakman dan zijn werk in verband 
te brengen met hobby of huisvlijt. Dat is 

begrijpelijk, maar niet in alle gevallen 
terecht. De scheidslijn tussen geknutsel van dilettanten en serieus 
ambacht is soms heel dun. 
Lang niet alle door doehetzelvers gemaakte voorwerpen zijn op 
voorhand als amateurisme te depreciëren. Tot de aantrekkelijkste 
objecten in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen 
behoort een serie fraai gekalligrafeerde flessen uit de zeventiende 
eeuw. Willem van Heemskerk, de maker hiervan, was geen profes
sional, maar een Leidse lakenkoopman. Dames van stand beoefenden 
het fraaie handwerken. De kwaliteit daarvan kon hoog zijn. Zelfs de 
geleerde Anna Maria van Schurman uit de zeventiende eeuw, die 
correspondeerde met Christiaan Huygens, was een begenadigd 
borduurster. 

Doehetzelven is beslist geen twintigsteeeuwse uitvinding. Wel 
nieuw is het specifieke belang dat er sinds het begin van de vorige 
eeuw aan gehecht wordt. De vrijeexpressiebeweging, die het handen
arbeidonderwijs stimuleerde, droeg bij aan de populariteit van het 

De Leidse laken-

koopman Willem van 

Heemskerk kalligrafeerde 

uit liefhebberij in de zeventien-

de eeuw deze prachtige fles.

Collectie Museum Boijmans 

van Beuningen

Leo Hoegen is één van de vier papierscheppers in Nederland die het 

ambacht nog uitoefenen. Met zijn bedrijf De Papierderij verwerkt 

hij alles wat plantaardig is tot papier: van bladeren en bloemen tot 

zaden. Om zijn vakmanschap niet verloren te laten gaan, geeft hij 

workshops en cursussen. Hij hoopt op die manier de traditie door 

te geven aan volgende generaties. Tijdens de grote Manifestatie 

Immaterieel Erfgoed op zaterdag 13 oktober 2012, won hij samen 

met Atelier.nl de wedstrijd ‘relatiegeschenk maken’, waarin 

ambachtslieden met kunstenaars samenwerkten. De uitdaging was 

om op basis van traditionele technieken en symbolen een eigentijds 

product te maken.

Schrijfmateriaal van 
plantaardige producten

Papier Scheppen

TeksT Marcel Bergema en Pieter van Rooij
FoTo´s Rick Huisinga

Hedendaagse ontwer

pers creëren soms expres 

een imperfect product, 

zoals de Bset van Hella 

Jongerius.
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zelfs geschikt zijn voor kopiëren. Het kan ook 
vetmalen zijn, hierbij worden de vezels uit 
elkaar getrokken en daaruit ontstaat het wat 
vezelig papier.

Het proces
De techniek van het papier scheppen is door de 
eeuwen heen nauwelijks veranderd. ‘Door het 
hakken en kneuzen ontstaat de pulp. Daaraan 
voeg ik vulstoffen, lijm en kleurstoffen toe. Die 
kleurstoffen zijn bij mij altijd milieuvriende-
lijk. Als vulmiddel gebruik ik Chinese klei of 
gips, maar met dat laatste ben ik erg voorzich-
tig. Gips stuift en als het in de authentieke 
drukpers gebruikt wordt, loopt het zetsel steeds 
vol met stof en moet de pers schoongemaakt 
worden. De pulp wordt vanuit een bak met 
water met een soort zeef geschept. Zit er veel 
pulp in het water dan wordt het papier dikker, 
zit er minder pulp in dan wordt het papier 
dunner. Als ik op het schepraam een merkte-
ken leg, verschijnt in het papier een water-
merk. Ieder vel dat ik schep wordt op een doek 
gelegd, daarop een nieuw doek, daarop weer 
een vel papier, enzovoort. De stapel die zo 
ontstaat, gaat in de pers om het meeste water 
eruit te krijgen. Daarna gaan de vellen één voor 
één aan de waslijn om te drogen. Hierna gaat 
het papier nog één dag in de droogpers en 
daarmee is het maakproces afgerond.’ 

Hoewel bij de fabrieksmatige productie van 
papier wordt gewerkt met grote, zeer geavan-
ceerde machines die grote hoeveelheden papier 
in alle denkbare soorten produceren, is de kern 
van het proces feitelijk gelijk gebleven. 
Bijzonder is dat met een toevoeging van een 
klein element het papier al een heel persoon-
lijk karakter kan krijgen. ‘Ik heb wel eens 
bloemzaden in het papier verwerkt. Stopte je 
een vel in de grond, dan had je na enige tijd 
een fraaie bos bloemen,’ vertelt Leo. ‘Confetti 
in het papier van een uitnodiging geeft al 
meteen een feestelijk gevoel. Maar ook plantjes 
en bloemetjes kunnen in het papier verwerkt 
worden, alles naar keuze.’

De afnemers zijn de echte liefhebbers, de prijs 
per vel A4 is ruim 75 eurocent. Zo’n vel ziet er 
mooi uit, met een dikte naar keuze, met een 
klein beetje ruw oppervlak en natuurlijk met 
de karakteristieke schepranden. Alleen bij het 
handmatig papier maken kan het papier 
tevoren op maat gemaakt worden, in iedere 
vorm, mét de schepranden. Passend bij al het 
drukwerk dat een heel speciaal cachet moet 
hebben. 

Zelf geleerd
Het is merkwaardig te horen hoe iemand die 
aanvankelijk een technische opleiding deed 
uiteindelijk papierschepper werd. ‘Oorspronke-
lijk werkte ik in de elektrotechniek, maar mijn 
echte ambitie was het onderwijs,’ legt Leo uit. 

Leo Hoegen geeft een lesje geschiedenis. 
‘Papier heeft een respectabel verleden. In 105 
na Chr. was het de Chinees Cai Lun die 
ontdekte hoe van de vezels uit de bast van de 
moerbeiboom en van textielvezels pulp 
gemaakt kan worden door ze te mengen met 
water. En dat uit deze pulp papier geschept kan 
worden. Het heeft lang geduurd voor deze 
techniek via Korea en Japan uiteindelijk ook in 
Europa bekend werd. In Nederland werd voor 
het eerst papier gemaakt in Dordrecht, in 1586. 
De laatste eeuw zijn de ontwikkelingen snel 
gegaan: het fabriceren van papier is tegenwoor-
dig vrijwel altijd een grootschalig, industrieel 
proces. Vrijwel altijd, want er zijn in Nederland 
nog enkele papierscheppers die beroepsmatig 
op de traditionele wijze papierscheppen.’ Even 
leek het erop dat papier uit ons dagelijks leven 
zou verdwijnen en door het beeldscherm 
verdrongen zou worden. Maar niets is minder 
waar. 

Hoegen: ‘Papier maak ik uit van alles uit de 
plantenwereld. Brandnetels zijn bijvoorbeeld 
heel geschikt. Ook lompen zijn bruikbaar, het 
liefst als ze oud zijn en van katoen vervaardigd. 
Oud papier gebruik ik liever niet, dat is 
kwalitatief te slecht. Of het moet teken- of 
aquarelpapier zijn. Toen ik nog velletjes uit 
oude schoolschriften kreeg, gebruikte ik die 
graag.’ In grote bakken slaat hij de grondstof-
fen letterlijk ‘tot moes’, daarna worden de 
vezels gemalen. Dat kan fijnmalen zijn, ook 
riesmalen genoemd, waarbij de vezels fijnge-
sneden worden voor fijne papiersoorten, die 

Leo Hoegen  

bezig met het  

binden van  

een boek.

Leo Hoegen 
maakt 
papier met 
karakter.

Directe opvolgers heeft Leo niet. Wel zijn er via 
het speciaal onderwijs waarin hij projecten 
deed, leerlingen doorgestroomd naar het 
Grafisch Lyceum in Utrecht. ‘En vier van mijn 
eigen cursisten zijn doorgegaan in het boek-
bindersvak, op beurzen kom ik ze nog regel-
matig tegen.’

Bijzonder waren ook de ervaringen die Leo 
opdeed, toen hij werd uitgezonden naar de 
Filipijnen en naar El Salvador. Dat ging via het 
PUM (Programma Uitzending Managers), een 

non-profit organisatie die bedrijven in ontwik-
kelingslanden adviseert, die geen commerciële 
consultancy kunnen betalen. Leo valt niet in de 
categorie jong-gepensioneerden waar zij 
meestal mee werken, maar door zijn expertise 
werd hij toch gevraagd. Papier is een wereld-
product, het kan overal gemaakt worden en is 
overal nodig. Het contact met de vakgenoten 
daar gaf Leo veel voldoening.

Centrum voor Ambachten
Met net zo veel enthousiasme vertelt hij van de 
prijsvraag waarover hij las in de Volkskrant: ‘In 
de provincie Drenthe worden zinvolle bestem-
mingen gezocht voor leegstaande scholen in 
krimpgebieden. Ik zag het voor me: een 
schoolgebouw waarin diverse ambachtslieden 
hun atelier hebben, waar jonge mensen 
opgeleid kunnen worden en waar iedereen in 
staat is kennis te maken met de praktijk van 
het ambacht.’ Leo heeft ingeschreven en heeft 
net gehoord dat zijn plan wordt doorgestuurd. 
Als er werkelijk op deze manier Centra van 
Ambachten ontstaan, mag hij zich trots de 
bedenker van het concept noemen.  

papier zelf een boek te maken. Een heel 
persoonlijke dichtbundel of een dagboek. Nog 
mooier werd het toen de school een oude 
drukpers kocht, compleet met loden letters.

De Papierderij
Wie de praktijk van het papier scheppen en het 
boekbinden wil zien, moet zeker in Utrecht De 
Papierderij bezoeken. Op zijn website (www.
papierderij.nl) worden meer mogelijkheden 
genoemd: workshops, cursussen, demonstra-
ties op locatie en zelfs kinderpartijtjes. Door de 
moeilijke economische tijden is het aantal 
bezoekers de laatste jaren iets minder. Daar 
staat tegenover dat de belangstelling voor 
ambachten en voor techniek in het algemeen 
groeiende is. Zo zijn er veel workshops op mid-
delbare scholen en ook speciale cursussen voor 

senioren. ‘Dat dit soort technieken in de 
belangstelling staat, merkte ik toen iemand die 
zich bezighoudt met de restauratie van 
landkaarten uit de vijftiende eeuw, me vroeg of 
deze in De Papierderij ook ‘aangevezeld’ 
kunnen worden. Dat wil zeggen dat waar delen 
van het oude papier verdwenen zijn, deze 
stukken weer aangevuld kunnen worden. Dat 
kan. Nu mag ik daarvoor een oude machine die 
in het Utrechts Archief staat gebruiken!’ Leo 
Hoegen geeft ook demonstraties tijdens de 
tentoonstelling Hand Made. Een tijdje geleden 
heeft hij al met de tuinman van het museum 
gepraat over de planten, die hij daar in het 
papier gaat verwerken. 

Toekomst
Nu nog beoefenen Leo en zijn drie collega’s dit 
ambacht. Maar hoe zal dat over pakweg vijftig 
jaar zijn? Hoeveel vakmanschap is er dan nog? 
Leo is daar niet bezorgd over. ‘Ook binnen de 
jonge generatie zijn er mensen die kunstzinnig 
zijn en liefde hebben voor oude technieken. 
Mensen die werken met kleine ontwerpbu-
reaus en die beseffen dat er naast de computer 
ook ruimte voor het ‘echte werk’ moet zijn.’ 

‘Daarom ging ik ’s avonds de lerarenopleiding 
doen, naast mijn baan. Dat heb ik anderhalf 
jaar volgehouden, maar ik voelde me er niet op 
mijn plek. Via een studiegenoot hoorde ik van 
de Vrije School, dat principe boeide me. Ik 
ging erover lezen en al snel stond het voor me 
vast: daar wilde ik leraar worden. Het lukte me 
om als stagiair les te mogen geven aan de Vrije 
School in Zeist. Met leerlingen van groep 7 
deed ik een project over de Rijn, over werken 
en wonen aan de rivier en wat je allemaal met 
water kunt doen. Dat vond ik mooi: water als 
onderdeel van een productieproces. Ik ging op 
onderzoek uit in de bibliotheek, las over de 
techniek van het papierscheppen en kreeg de 
kans om met mijn leerlingen dit zelf te gaan 
doen. Toen ging het heel snel. Op een woens-
dag las ik in een boek hoe het proces van 

papierscheppen in z’n werk ging, op de 
maandag daarop was ik met de klas aan de 
gang. De grondstoffen in een grote zinken teil, 
een schepraam had ik zelf geknutseld, de 
leerlingen vonden het prachtig!’ 

Dat was in 1997 en nog steeds komt hij als 
docent vaak op scholen om daar leerlingen 
enthousiast te maken voor de ambachtelijke 
kant van de techniek. Maar wat is het dat hem 
zo boeit in het papier scheppen? ‘Ik heb daar 
vaak over nagedacht. Wat me het meest 
aanspreekt in het proces, is dat je begint met 
levend materiaal. Feitelijk maak je dat dood, 
maar daaruit ontstaat iets nieuws, een product 
met een karakter. Het meest bijzondere is dat 
de eigenschappen van de materialen waarmee 
je begonnen bent, terugkomen in het papier. Ik 
ben niet de enige die dat zo voelt, één van mijn 
cursisten sprak van een meditatief moment.’

Op de Vrije School deed Leo ook een project 
boekbinden, een techniek die hij zich eveneens 
eigen heeft gemaakt. Voor de banden gebruikt 
hij papier, linnen of zelfs leer. De leerlingen 
vonden het erg leuk om met handgeschept 

Hoegen verwerkt bloemetjes, bladeren en 

ook soms confetti in het papier voor bijzondere 

producten, zoals albums of uitnodigingen.
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Twee sprookjes-
verzamelaars
Het is dit jaar tweehonderd jaar 
geleden dat de gebroeders Grimm 
hun verzameling sprookjes uitbracht. 
De Efteling bewijst eer aan de 
gebroeders in de vorm van een 
feestelijk symposium over sprookjes. 
Bovendien onthult de ambassadeur 
van de Bondsrepubliek Duitsland op 
de dag van het symposium, 14 
maart, een standbeeld van de 
gebroeders Grimm in de siertuin van 
de Efteling.

Vele kanten van het sprookje worden 
belicht, zo presenteert Moniek Hover 
van de Academy for Leisure de 
ontwikkeling van het Grimm-sprookje 
Roodkapje en de Wolf in de Efteling. 
Wolfgang Herrlitz, oud-hoogleraar 
van de Universiteit van Utrecht, 
belicht één van de gebroeders 
Grimm zelf, Jacob – een wetenschap-
per met vele talenten. Natuurlijk gaat 
het ook over de kenmerken van de 
sprookjes van Grimm (Harlinda Lox, 
vice-voorzitter van het Europäische 

Stof tot nadenken
Er zijn nog maar weinig vrouwen die 
de bijzondere Spakenburgse kleder-
dracht dragen, en mannen doen dat 
al lang niet meer. Waren er rond 
2000 nog zo’n 480 vrouwen die zich 
dagelijks in de dracht hulden, nu is 
dat aantal al verminderd tot onder de 
200. Het Museum Spakenburg 
brengt een ode aan de kenmerkende 
Spakenburgse stoffen, voordat er 
misschien binnenkort niemand meer 
over is die op straat in de traditionele 
stoffen rondloopt. Deze stoffen zijn 
aan strenge eisen gebonden. De 
kleuren en patronen vertellen veel 
over de draagster: of ze arm is of 
rijk, in de rouw of niet. Een kleder-
dracht is geen eenheidsworst: binnen 
alle regels kan er toch nog veel 
gevarieerd worden met de patronen 
van de stoffen. Die hebben vaak 
grappige namen: koffieboontjes, of 
engeltsieskorenblauw bijvoorbeeld. 
Er zitten kostbare oude stoffen bij, 
die eindeloos vermaakt werden. De 
tentoonstelling laat niet alleen de 
stoffen zelf zien, maar in een 
filmimpressie ook de draagsters, die 
erover vertellen. 

Museum Spakenburg, 
Oude Schans 47-63, 
Spakenburg  
(www.museumspakenburg.nl)

Dagboekarchief
Dagboeken en andere persoonlijke 
documenten bieden een schat aan 
historische gegevens. Het Nederlands 
Dagboekarchief bouwt een collectie 
op van deze papieren om ze te 
bewaren voor volgende generaties en 
ten behoeve van onderzoek en 
onderwijs. Omdat dit streven geheel 
past binnen de doelstellingen van het 
Meertens Instituut gaat dit onderdak 
bieden aan deze collectie. Beide 
organisaties richten zich vooral op 
aspecten uit het alledaagse leven. 
Het Nederlands Dagboekarchief 
wordt een apart deel van deze 
collectie en het blijft ook als instituut 
bestaan. 
De documenten worden op deze 
manier behoed voor verdwijnen en 
ze komen beschikbaar voor weten-
schappelijk en particulier onderzoek 
en het onderwijs. Het Nederlands 
Dagboekarchief is nog in de oprich-
tingsfase, en dus op zoek naar 
aanvulling van de collectie. Mensen 
die iets te bieden hebben hoeven niet 
bang te zijn voor herkenning, want 
alle documenten worden anoniem 
gemaakt. 

Meer informatie:  
www.dagboekarchief.nl /  
www.meertens.knaw.nl

Märchengesellschaft) en over de 
sleutels voor het succes ervan 
(onderzoeker Vanessa Joosen). Theo 
Meder, onderzoeker van het Meer-
tens Instituut belicht de moderne 
fantasy-sprookjesfilms, waarbij 
nieuwe elementen zorgen voor een 
ongekende populariteit onder 
jongvolwassenen. 

Het museum geeft een goed beeld van het vroegere boerenleven in 
Markelo en omstreken. Loop rond in de authentiek ingerichte 
keuken, compleet met bedsteden en open vuur zoals honderd jaar 
geleden. In die tijd speelde het leven zich voornamelijk af in en 
rondom de keuken, u kunt dit nu zelf ervaren. U kunt ook de vaste 
collectie van merklappen en streekdrachten bewonderen en de 
machines voor vlas- en linnenbewerking. Verder zijn er vaak demon-
straties van oude ambachten zoals dookrollen, kantklossen, knip-
mutsen maken, houtbewerken, koperslaan en zandstrooien.

Museum ‘Eungs Schöppe’ in Markelo

AliceMoves  verbindt  
cultuuraanbieders met 
onderwijs

Om cultuuraanbieders en scholen beter in 
staat te stellen om wens en uitvoering op 

elkaar af te stemmen, wordt binnenkort 
 AliceMoves gelanceerd. Het is een digitaal 

 matchingsplatform, waarbij aanbieders van cultuurpro jecten en 
vragen vanuit het basis en voortgezet onderwijs zowel landelijk als 
regionaal terecht kunnen. Het is voor een school vaak moeilijk om het 
beste aanbod te vinden en de aanbieders van cultuur weten niet wat 
welke school het liefste wil. Kijken naar voorstellingen, of meer iets in de 
trant van workshops? Moet het op school zijn of willen ze er liever op uit?

AliceMoves wordt ook een beetje Facebookachtig ingekleed, zodat 
iedereen zijn ervaringen in de vorm van foto’s of video’s met anderen 
kan delen. Als het goed is leidt dit platform tot de beste cultuurprojecten. 
Cultuuraanbieders kunnen nu al een profiel aanmaken om meteen bij 
de start van AliceMoves door scholen bekeken te worden.

Meer informatie: www.alicemoves.nl

Let op: in de winterperiode is 
het museum alleen op afspraak 
geopend voor groepen, demon-
straties, rondleidingen en kleder-
drachtenshows.  
U kunt een afspraak maken via 
e-mail: info@eungsschoppe.nl.
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Gesneden uit hout
Hoe gaat het nu in zijn werk? De klompenmaker koopt één of meer 
bomen op, laat ze rooien en naar zijn huis vervoeren en zaagt daar 
de boomstammen in stukken, waar hij klompen uit kan maken. 
Die stukken worden bollen genoemd. Dan heeft hij al in zijn hoofd 
wat voor klompen hij wil gaan maken en hoeveel, want er zijn 
mannen- en vrouwenklompen en ook nog verschillende kinderma-
ten. Deze hebben de volgende namen: drielingen, halve klompen en 
dopjes. In Staphorst bijvoorbeeld hadden zuigelingen al klompjes 
aan, omdat hun wiegje met de open achterkant naar het vuur gezet 
werd. De klompjes zorgden ervoor dat de voetjes niet verbrandden. 

Vervolgens verdeelt de klompenmaker elke bol van bovenaf in 
wigvormige stukken waar precies een klomp uit past. En zijn 
spiegelbeeld, want klompen maak je altijd in paren. Het komt wel 
eens voor, dat een stuk hout niet goed is, dan zitten er teveel slechte 
stukken in of knoesten. Een klompenmaker doet het niet graag, 
maar soms moet hij dan zo’n stuk weggooien. Dan blijft er dus 
maar één klomp van een paar over. In de Achterhoek noemde men 
die wel geesten. De klompenmaker moet daar dan een nieuw stuk 
hout bij zoeken. Dat betekent een vervelende en tijdrovende 
onderbreking van het werkproces. Vaak wacht de maker dan tot hij 
meerdere geesten heeft en zoekt daar dan hout bij.

Gereedschap
De klompenmaker heeft speciaal gereedschap voor elk stadium van 
het proces. Met de dissel – dat is een bijl met een lemmet dwars op 
het handvat – hakt hij de vorm van de klomp ruw: de neus, hiel, de 
bek of bakkes, en van onderen de klik of keep. Dat laatste is de 

Binnenkort staat wellicht een icoon van Neder-

land op de Nationale Inventaris Immaterieel 

Cultureel Erfgoed: het ambacht van handmatig 

klompenmaken. Vlak na de Tweede Wereldoorlog 

liep vrijwel heel Nederland op klompen, nu is er 

nog maar een handjevol klompenmakers over die 

handmatig klompen kunnen maken waar goed 

op gelopen kan worden. Daarnaast zijn er nog 

een paar klompenfabrieken. Dat is geen roos-

kleurig beeld, maar de klomp heeft zijn reputatie 

stevig verankerd: in het buitenland zijn ze dol op 

Hollandse klompen. Wanneer je, waar ook ter 

wereld, een klomp laat zien, zeggen mensen 

meteen: Holland!

‘Nu breekt mijn klomp’, iets ‘op je klompen aanvoelen’: Nederland 
is vergroeid met klompen. Toch hangt er nog altijd een ongemak-
kelijke sfeer omheen. ‘De klomp was natuurlijk de schoen van de 
armen en van de boeren. Schoenen waren vroeger duur, klompen 
waren overal te koop, duurzaam en je kon ze zelf nog een beetje 
repareren ook,’ vertelt Paul Nijhuis, directeur van de grootste 
klompenfabriek ter wereld. 

800 jaar klompen
Niemand weet precies hoe oud klompen en het ambacht van 
klompenmaken zijn. Het probleem met de klomp is dat hij van 
natuurlijk materiaal gemaakt wordt, dat snel vergaat. Desondanks 
is een aantal jaren geleden een gedeelte van een klomp gevonden 
bij opgravingen aan de Nieuwendijk in Amsterdam. Men dateert 
deze klomp op 1230. Een andere klomp is in Rotterdam gevonden 
en wordt op 1280 gedateerd. Beide klompen waren gemaakt van 
elzenhout. In Holland loopt men dus al minstens achthonderd jaar 
op klompen. En dat is geen wonder. De grondstof voor dit houten 
schoeisel is overal in het natte Nederland te vinden: wilgen- en 
populierenhout, en vroeger dus ook elzenhout. 

Vooral in tijden van armoede, zoals tijdens en na oorlogen, beleefde 
de klomp en het ambacht van klompenmaken grote populariteit. 
Over het algemeen was klompenmaken voor de meeste mensen 
een vak naast andere bezigheden zoals boer, maar in zulke perio-
den konden meerdere mensen een goede boterham verdienen met 
klompen maken. Verder was de klomp een praktisch en een veilig 
soort schoeisel, dat compleet op maat gemaakt kon worden. In de 
zomer was hij koel, in de winter warm. Voor verschillende beroe-
pen waren er handige variaties, zoals een brede onderkant voor 
veenarbeiders en tuinders of een lange punt aan de voorkant 
waaraan een visser zijn net kon haken om het te herstellen. Ook 
waren er vaak per dorp of streek bepaalde vormen klompen en 
versieringen, die men soms zelf kon aanbrengen, zoals een 
aanstaande bruidegom dat deed voor zijn bruid.

TeksT Elise Meier
FoTo’s Martin Dijkman

Ambachtelijk 
klompenmaken

De kennis over het maken van een icoon van Nederland dreigt te verdwijnen.

Uit de bol 

wordt eerst de  

grove vorm  

van de klomp  

gesneden.
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uitsparing aan de onderkant tussen de hak en de teen. Vervolgens 
is het snijpaard of de snijpaal aan de beurt. Dat is een breed stuk 
hout op poten, iets lager dan de heuphoogte van de klompenmaker. 
Bovenop aan een kant is een zware kram bevestigd, waarin een 
haak van een paal- of krammes vastzit. Dit lange mes scharniert in 
de kram en door de hefboomwerking is het mogelijk veel kracht te 
zetten. Het zware werk kan dichtbij het scharnierpunt gedaan 
worden, het fijnere werk verder daar vanaf. Met het paalmes wordt 
de klomp verder vormgegeven, waarbij telkens de linker- en de 
rechterklomp worden vergeleken. Deze moeten immers precies 
hetzelfde zijn. Dit deel heet het grofsnijden van de klomp.

Dan volgt het uitboren. De klomp wordt hiervoor met de neus naar 
onderen vastgezet in een werkbank met houten hulpstukjes en een 
spie, zodat hij helemaal klem zit. Voor dit werk heeft de klompen-
maker verschillende soorten boren. Sommigen werken niet met 
boren, maar verkiezen de guts en beitel. Met de boren worden eerst 
twee gaten voor de hiel geboord, daarna naar voren. Met een 
zogenaamde najager verruimt hij dit gat en blijft hij verder boren en 
wroeten tot het gat groot genoeg is. Met het bodemmes werkt de 
klompenmaker de bodem af en snijdt vervolgens de binnen- en 
buitenkant glad. 

De klompenmaker had dus een heel arsenaal aan gereedschap. 
Verschilde dit nog per regio? 
‘Voor nieuw gereedschap of reparatie ging je naar de plaatselijke 
smid. Die dacht dan met je mee over verbeteringen of aanpassin-

gen. Hij experimenteerde dan wat met verschillende soorten metaal 
of legeringen en kwam zo soms met nieuwe dingen. Dat was wel 
streekgebonden, want het was de smid uit het dorp. Het waren 
geen grote verschillen. In de loop der tijden zal er wel wat veran-
derd zijn, maar niet zo heel erg veel. Net zoals de vorm van de 
klomp niet veel veranderd is, zal het met het gereedschap ook niet 
gebeurd zijn,’ legt Martin Dijkman, vierde generatie klompenma-
ker, uit. 

Leren in de praktijk
Al met al een heel werk, dat nogal wat vakmanschap vereist. Veel 
klompenmakers hebben het vak van hun vader geleerd en begon-
nen daar al vroeg mee. ‘Mijn vader moest vroeger ’s middags na 
school altijd meehelpen in de klompenmakerij van mijn opa. Dan 
moest hij als kleine jongen de slijpsteen draaien en nathouden. Dat 
was belangrijk werk, want het gereedschap moest vaak geslepen 
worden. Zo leerde je het vak al jong,’ vertelt Martin Dijkman. 

In het geval van een klompenmakersgezin met meerdere zonen 
kon het werk nog wel verdeeld worden, maar Martin Dijkman 
moest in zijn eentje het hele proces leren. ‘Dat leer je niet in een 
jaar. Ik heb bijna vijfentwintig jaar geleden een paar klompen 
gemaakt waarvan ik dacht dat ze goed waren. Als ik ze naast een 
stel zet dat ik nu maak, dan zie ik toch wel verschillen. Je blijft 
eigenlijk je hele leven leren. En mijn zoon van tien leer ik het nu 
ook al. Ook al zal het niet zijn beroep worden, dan kan hij het in 
ieder geval.’ 

Passie voor klompen
Er zijn dus niet veel mensen meer die op draagklompen lopen. 
Er is in de loop van de jaren zestig en zeventig wel een nieuwe 
afzetmarkt ontstaan in het toerisme en door braderieën. Daar 
kan de klompenmaker zijn ambacht uitoefenen en zijn waren 

slijten. Wat drijft de klompenmakers van nu nog? 

‘Wat het leukste is aan het vak? Voor mij is dat werken met een 
natuurlijk materiaal, het hout. En het eigen baas-zijn. Maar ook het 
werken met mensen. De verkoop, het entertainen, het kleinschalige 
toerisme. Dat er iemand de winkel binnenkomt en geen klompen 
wil kopen. Dan zeg ik: ‘Pas toch een paar, proberen kost niks.’ En 
vervolgens zegt de klant: ‘Goh, ze zitten toch wel lekker.’ Die 
voldoening als hij ten slotte toch met een paar klompen naar buiten 
loopt, daar doe je het voor. En er zijn nog steeds vooroordelen over 
klompen, dat ze zwaar zijn of pijnlijk bij de wreef. Dan komt er 
iemand die zegt: ‘Mijn kinderen kunnen er niet op lopen.’ Dan laat 
ik die kinderen klompen passen. Eerst lopen ze er wat onwennig 
mee, maar na vijf minuten lopen ze er al mee weg. Als ik die 
mensen uiteindelijk over kan halen klompen te kopen, dat doet 
goed’, aldus Martin Dijkman.

Ook Nicole van Aarle roemt het werken met natuurlijk materiaal en 
met mensen als belangrijkste reden om te kiezen voor het ambacht 
van klompenmaken. ‘Daarin kan ik mijn ei kwijt. Als ik me niet 
goed voel, ga ik zitten hakken. Dan voel ik me na een tijdje al beter.’ 

Minder klompendragers
Het valt echter niet te ontkennen, dat het aantal mensen dat op 
klompen loopt langzaam maar zeker minder wordt. Zal het vak van 
klompenmaker ooit uitsterven? ‘Ik geloof van niet. Het wordt wel 
minder, maar helemaal uitsterven, dat niet,’ aldus de stellige 
overtuiging van Paul Nijhuis.
Maar toch, als er minder en minder mensen op draagklompen 
lopen, worden er alleen in de fabriek nog klompen gemaakt. En 
dan wordt de draagklomp uiteindelijk een museumstuk en een 
toeristische bezienswaardigheid. Dan leeft de traditie niet meer en 
vernieuwt zich ook niet meer, zoals een levende traditie zou 
moeten doen. Toeristen zitten niet te wachten op een andere 
klomp, die willen hem precies zoals ze denken dat hij er in het 
Holland van de Gouden Eeuw uitzag. Is er nog een toekomst voor 
de klomp en klompenmakers als levende traditie? Zijn er manieren 
te bedenken om de klomp weer populair te maken als schoeisel, 
zodat het geen museumstuk wordt waarvan straks niemand meer 
weet waar het precies voor gebruikt werd?

De meeste kleinschalige handklompenmakers hebben niet veel tijd 
om zich daar het hoofd over te breken. Die zijn blij dat ze van het 
toerisme rond kunnen komen. Fabrikant Paul Nijhuis is er wel 
druk mee bezig. ‘Ik ben continu bezig met het bedenken van 
nieuwe mogelijkheden voor de klomp. Allerlei houten schoenen, 
die afgeleid zijn van de klomp, soms gecombineerd met andere 
materialen. Het moet nog wel herkenbaar zijn als klomp, anders 
schiet je je doel voorbij. Ik ben op dit moment bezig met een 
compleet nieuw soort klomp, met meer comfort en iets modieuzer. 
Die zal in het voorjaar van 2013 uitkomen.’ Dat is goed nieuws, 
maar dan hebben we het wel over het machinaal produceren van de 
klomp, niet over het handmatig klompenmaken.

WK Klompenmaken
De Stichting Klompen Monument is in het leven geroepen om 
klompen en klompenmakers te ondersteunen en te promoten. Zo 
organiseert de stichting jaarlijks het WK Klompenmaken. Aan de 
wedstrijden doen rond de vijftien klompenmakers mee. ‘Dit alles 

Dat beaamt ook Nicole van Aarle, vijfde generatie klompenmaak-
ster. Ze is naar klompenmakers-begrippen laat begonnen met haar 
opleiding, omdat ze het eerst niet van plan was. Uiteraard is ze wel 
opgegroeid met het ambacht en heeft ze vroeger in plaats van met 
een pop met timmergereedschap gespeeld. Sinds een jaar of vijf 
leert ze het ambacht nu van haar vader en daar is ze nog steeds 
mee bezig. ‘Alles wat fabrieken niet maken, dat doe ik. Schoenont-
werpers, orthopeden, alles wat apart is zoals sandaalklompen of 
laarsklompen, daarvoor komen ze bij ons. De grote klomp van twee 
meter op de Zaanse Schans hebben mijn vader en ik ook gemaakt. 
Maar ik leer ook nog steeds. Goede klompenmakers zijn minstens 
tien jaar bezig.’

Zelfs klompenfabrikant Paul Nijhuis heeft het ambacht ooit met de 
hand geleerd. ‘Ik maak nog steeds met de hand nieuwe modellen 
voor de machines. Vroeger in berkenhout, tegenwoordig in keihard 
kunststof. Ik heb duizenden modellen, allemaal met de hand 
gemaakt. Een derde deel van mijn verkoop is draagklompen, een 
derde deel klomppantoffels van zacht materiaal en een derde deel 
kleine klompjes voor toeristische doeleinden, zoals sleutelhangers. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden er in Nederland per jaar 
negen miljoen paar draagklompen verkocht, tegenwoordig 
200.000 paar. Ze worden voornamelijk nog gedragen als functio-
neel werkschoeisel door boeren en stratenmakers. Ze beschermen 
de voet goed en bij beknelling kun je altijd je voet eruit halen. 
Maar schoenen zijn tegenwoordig zo goedkoop geworden, dat 
iedereen ze kan betalen.’ 

Het ambacht van handmatig klompen maken 

moet behouden blijven.

Met houten hulpstuk

jes wordt alles vastgezet 

op de werkbank, net als 

vroeger.

De binnenkant 

moet heel voorzichtig 

 worden uitgehakt, anders 

ga je door de neus van 

de klomp.
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Inventarisatie  
van ambachten

Het Nederlands Centrum voor Volks-
cultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) is 
bezig met het inventariseren van de 
ambachten die tot ons erfgoed behoren. 
Onder ambachten verstaan wij technie-
ken en vaardigheden om producten of 
creaties vakkundig met de hand te 
maken. Ook is er over elk ambacht een 
historisch verhaal te vertellen. De kennis 
wordt doorgegeven van meester op 
leerling, van generatie op generatie. 
Veel kennis over oude ambachten dreigt 
helaas verloren te gaan, doordat geen 
nieuwe mensen het ambacht leren. Bij 
een heleboel ambachten, zoals bruids-
klompen maken, papierscheppen en 
Hindelooper schilderwerk, is de kennis 
en vaardigheid over de techniek nog 
maar bij een enkeling aanwezig. 

Het VIE is bezig met een inventarisatie 
van oude ambachten. Kent u een 
 beoefenaar of beoefent u zelf een 
ambacht, geef het dan door aan ons  
(volkscultuur@live.nl).

‘Het zou toch zonde zijn als de klomp en het vak van klompen-
maker zouden verdwijnen. De klomp is goed voor je voeten en fijn 
om op te lopen. Nederland is er bovendien groot mee geworden. 
Maar het is lastig,’ beaamt Nicole van Aarle. ‘Ik krijg ook wel 
vragen van geïnteresseerden, hoelang het duurt voordat je kunt 
klompenmaken en of vrouwen het ook kunnen leren. Je moet er 
gewoon gevoel voor hebben, niet alleen met timmergereedschap 
kunnen omgaan. Het is iets anders dan timmeren of meubelma-
ken. Toch zou het leuk zijn als het gestimuleerd zou worden in 
bijvoorbeeld het technisch onderwijs. Maar je moet er wel kijk op 
hebben. En het juiste gereedschap hebben, want ook dat is tegen-
woordig steeds moeilijker te vinden. Voor mijn gereedschap heb ik 
een zoektocht via internet moeten houden en uiteindelijk ben ik in 
Frankrijk terechtgekomen.’

Al met al zal het niet van de ene op de andere dag gaan, het redden 
van het ambacht. Maar de wil en de interesse zijn er, dus dan moet 
het lukken. Belangrijk is wel, dat er afzetmogelijkheden zijn, want 
de mensen die opgeleid worden moeten hun waren ergens kunnen 
verkopen. Maar als je bedenkt hoe sterk dit symbool van Neder
land in het buitenland is, dan moeten daar toch mogelijkheden 
voor zijn. Want zeg nou zelf, zo’n typisch Nederlands icoon als 
de klomp, dat laat je toch niet uitsterven? 

zorgt er niet voor dat er meer Nederlanders op klompen gaan 
lopen, maar het zorgt wel voor aandacht voor het ambacht klom-
penmaken. Daarnaast hopen we dat zo de klomp voor de toekomst 
levend bewaard kan blijven,’ vertelt Jack van der Voort, voorzitter 
van de Stichting Klompen Monument.

Een ander evenement is de eveneens jaarlijkse Klompen-contact-
dag. Deze contactdag is het enige restant van een ooit bloeiende 
klompenindustrie met vele klompenkeuringen en landelijke 
afdelingen. Een van de hoogtepunten was de jaarlijkse uitreiking 
van de Zilveren Klomp die in 1930 door de gemeente Sint-Oeden-
rode ter beschikking werd gesteld. Tegenwoordig is het een 
besloten samenkomst met 40 mensen. Hiervoor kunnen klompen-
makers een zelfgemaakte klomp insturen, die dan gekeurd wordt. 
Alleen echte, goed draagbare klompen krijgen een erkend diploma. 
De besten krijgen zelfs een prijs. Hieraan doen elk jaar rond de 
zeven deelnemers mee. Dit laat zien dat er wel degelijk verschil is 
tussen mensen die klompen kunnen maken voor toeristische 
doeleinden en mensen die draagklompen kunnen maken.  
Dat is nog een graadje moeilijker. 

Nieuwe vaklieden
De leerschool is lang en de vraag loopt terug. Logisch dus, dat 
steeds minder mensen zich bekwamen in het ambacht. Valt dit tij 
nog te keren? De Stichting Klompen Monument hoopt door allerlei 
activiteiten, onder meer een cursus klompenmaken, te voorkomen 
dat het ambacht uitsterft. 
‘We willen graag dat de verhalen van de klompenmakers vastgelegd 
worden,’ vertelt Jack van der Voort. ‘We hebben ook contact met 
klompenmusea in Nederland en het buitenland. Ik weet dat enkele 
oude klompenmakers nog wat klompen op zolder hebben liggen. 
Het zou mooi zijn als daar foto’s van op internet zouden staan, 
zodat het openbaar is. Verder zijn we bezig om met ondersteuning 
van het VIE een cursus klompenmaken op te zetten. Er zijn nog 
een paar goede klompenmakers die hebben toegezegd les te willen 
geven, de aanmeldingen stromen al binnen, dus nu is het zaak om 
ermee door te gaan.’

Kunnen cursussen 

klompenmaken het 

tij keren?

Ambachtendag

Op vrijdag 24 mei 2012 organiseert het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) in het kader 
van het Themajaar van de Ambachten een ambachtendag. 
De dag is bedoeld voor iedereen die met hart en ziel bezig is 
met een oud ambacht en graag wil dat dit blijft voortbestaan. 
Op deze ontmoetingsdag is het de bedoeling dat er kennis en 
ervaring worden uitgewisseld tussen de diverse ambachtslui.  

Het UNESCO verdrag ter Bescherming van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed voorziet ook in de bescherming van 
ambachten, vooral de bedreigde ambachten. Veel ambachts-
lui lopen tegen dezelfde problematiek aan: een teruglopend 
aantal verkooppunten, concurrentie van goedkope massa-
producten uit het buitenland, geen opvolging en weinig 
vastgelegde kennis. Het VIE wil, gesteund door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, deze ambachten graag bijstaan en heeft 
daarom een aantal speerpunten bedacht om hen te helpen. 
Eén daarvan is ervoor zorgen dat er meer contact komt 
tussen ambachtslieden.  

Ook wil het VIE de ambachten  ondersteunen bij hun 
 pogingen om op de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst te worden. Naast 
kennisuitwisseling willen we dan ook proberen tot een 
gezamenlijke erfgoedzorg te komen. Om ambachten meer 
zichtbaarheid te geven in Nederland zal in het kader van 
het themajaar een boek over ambachten uitgegeven worden 
met een keur van ambachten die het waard zijn om door-
gegeven te worden. 

Op de Ambachtendag krijgt u informatie over het UNESCO 
verdrag, de subsidiemogelijkheden en kunt u kennis maken 
met de ambachtslieden die de ambitie hebben om op de 
Nationale Inventaris te komen.

Meer informatie: www.volkscultuur.nl 

Er moeten ook vakmensen 

zijn die de gereedschap

pen van de klompen

maker maken.

Jaar van het Ambacht
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De Hindelooper meubels met het kenmerkende schilderwerk zijn internationaal bekend. Inmiddels zijn 

er niet zoveel kunstenaars meer, die het oude Hindelooper ambacht beoefenen. 

De gebroeders Stallmann hebben een eigen meubelwerkplaats, schildersatelier en winkel, genaamd 

‘Oud Hindelooper Kunst’ Roosje Hindeloopen. Het is het oudste en enige bedrijf in Hindeloopen waar 

de Hindelooper meubels nog steeds op ambachtelijke wijze worden gemaakt en beschilderd.  

Ook restaureren de broers oude Hindelooper meubels.

Internationale ontwerpen op basis van een oud ambacht 

Hindelooper  
meubelambacht en 

schilderkunst

TeksT Marcel Bergema, Pieter van Rooij
FoTo’s Thomas Eyck productie,  Marcel Bergema

Roosje Hindeloopen is vanaf het 
begin gevestigd in een prachtig 
historisch pand aan de Nieuwstad 
44. Dit pand is een voormalige 
commandeurswoning uit 1656, 
 midden in het pittoreske stadje 
Hindeloopen.

zegt Titus, ‘en dit is waar Roosje Hinde-
loopen zich door onderscheidt, de vakken-

nis om nog het echte Hindelooper meubel 
te maken.’ De nadruk wordt door het 

publiek te veel op de schilderkunst gelegd 
en te weinig op het meubelmaken, vindt 

Titus. De schilderkunst wordt in Hindeloopen 
al meer dan driehonderd jaar beoefend. 
Stallmann is een aanhanger van de theorie dat 
de motieven van Scandinavische herkomst 
zijn, al zijn er ook andere theorieën.

Koninklijk Huis
Over belangstelling voor de producten uit 

Atelier Roosje heeft Stallmann niet te 
klagen: ‘Wij verkopen alleen rechtstreeks 
aan particulieren, meestal op bestelling, 

want dat is de kracht van Roosje Hinde-
loopen, alles kan op maat gemaakt worden, 
geheel naar de wensen van de klant.’ Titus is 
er dan ook trots op om het Koninklijk Huis te 
mogen rekenen tot zijn vaste klantenkring. Hij 
ziet het als een ultieme blijk van waardering 
voor de combinatie van traditie, vakkennis en 
innovatief denken. Een kroon op het werk.

Hand Made
Ook zijn deelname aan de tentoonstelling 
Hand Made in Museum Boijmans van Beunin-
gen vindt hij eervol. ‘We gaan hier laten zien 
hoe het ambacht leeft. Helaas kunnen we daar 
het meubelmaken niet in z’n geheel demon-
streren, dat zou te veel houtstof geven. Daarom 
passen we onze werkzaamheden enigszins 
aan, maar dat zal zeker ook gezien en gewaar-
deerd worden. Producten die ik meeneem zijn 
de Hindelooper prikslee en waarschijnlijk ook 
één of meer klaptafels. Wanneer een beschil-
derd meubel bijna klaar is voor de verkoop 
wordt het voorzien van het beeldmerk RH, dat 
staat voor Roosje Hindeloopen.’ Dit staat 
garant voor een echt handgemaakt en beschil-
derd Hindelooper product. Dit beeldmerk 
wordt overigens pas sinds de jaren zeventig 
gebruikt, mede omdat toen meer ‘zogenaamd-
Hindelooper’ op de markt verscheen. 

De Oak Inside meubelcollectie
Maar wellicht het belangrijkste wat het publiek 
zal zien, is de bijzondere, nieuwe weg die 
Roosje Hindeloopen in 2011 is ingeslagen. 

rond 1870 dat notabelen ervan overtuigd 
waren dat op de Wereldtentoonstelling van 
Parijs een Hindelooper kamer niet mocht 
ontbreken,’ vertelt Titus. ‘De Hindelooper 
kamer werd in Parijs één van de grote 
publiekstrekkers.’

Eigen meubelmakerij
Hindeloopen was in de zeventiende en de 
achttiende eeuw al een stad van grote econo-
mische en culturele betekenis. Vanuit de 
Oostzee, Scandinavië en Rusland was het een 
eerste aanlegpunt voor de met hout, graan en 
dergelijke beladen schepen en zo kwam 
Hindeloopen tot grote bloei. Deze welvaart 
uitte zich onder meer in de weelderige 
interieurs met rijk beschilderde meubelen. De 
Hindelooper schippers voeren ook in opdracht 
van Amsterdamse kooplieden. Het hout werd 
ingevoerd uit Scandinavië en gebruikt voor de 
bouw van schepen en huizen. Oorspronkelijk 
was het eikenhout dat werd gebruikt voor het 
maken van de meubels, toen dit echter 
schaarser en duurder werd, raakte het grenen- 
en vurenhout in zwang. Deze houtsoorten zijn 
wat minder van kwaliteit en om dit te verhul-
len kwam het accent te liggen op het schilder-
werk. Maar de echtheid van het Hindelooper 
meubel is gebaseerd op de kennis van het zelf 
kunnen maken van het meubel. ‘Als mijn 
broers Foppe en Johan geen meubels voor mij 
maken, kan ik niet de schilderkunst etaleren,’ 

Met veel oude ambachten is het slecht gesteld. 
Ze dreigen uit te sterven en daarmee gaat een 
eeuwenoud vakmanschap verloren. Soms lijkt 
het alsof het moderne publiek alleen nog 
geïnteresseerd is in goedkope massaproducten 
en zich de laatste decennia van de ambachten 
heeft afgekeerd. Om dit tij te keren en het 
ambacht meer in de schijnwerpers te zetten 
zijn 2013 - 2014 uitgeroepen tot de Jaren van 
het Ambacht. De spits wordt afgebeten door de 
tentoonstelling Hand Made: lang leve het 
ambacht in het Museum Boijmans van 
Beuningen. Het museum heeft zelf een hele 
grote collectie oude ambachtelijke producten 
en heeft met medewerking van het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed ambachtslieden uitgenodigd om in 
het museum te komen werken.

Vier generaties
Wie zijn die vaklui die hun atelier 
een weekje verruilen voor een 
verblijf in de stad Rotterdam? 
Die de rust van eigen omgeving 
achterlaten om in een mondaine 
publieksruimte op hun handen 
gekeken te worden door hon-
derden nieuwsgierige men-
sen? De broers Johan en Titus 
Stallmann zijn er twee van.

‘De eerste generatie Stallmann vestigde zich 
vanuit Duitsland in Hindeloopen,’ vertelt 
Titus.
Arend Roosje startte het bedrijf Oud Hindeloo-
per Kunst, dat vanaf het begin gevestigd is in 
een prachtig historisch pand. Eberhart Ebertus 
Stallmann was meubelmaker en werd zo de 
compagnon van Arend Roosje. Na het overlij-
den van Arend Roosje gingen de Stallmannen 
verder, en gaven het vak door van vader op 
zoon. Nu zijn de broers Foppe, Ruurd, Johan 
en Titus al de vierde generatie die als schilders 
en meubelmakers – ieder met zijn eigen 
specialisatie – het werk voortzetten, met in de 
werkplaats steeds leerlingen die al werkend het 
vak leren. ‘Niet alle kinderen van de huidige 
generatie Stallmann hebben interesse om het 
bedrijf voort te zetten,’ vertelt Titus, ‘maar dat 
een van mijn neven, nu 17 jaar oud, als stagiair 
werkzaam is in de meubelwerkplaats van 
Roosje, daar zijn we trots op. Misschien zet de 
vijfde generatie straks het familiebedrijf toch 
voort. Dat zou toch prachtig zijn!’

Wereldtentoonstelling
De typering ‘immaterieel erfgoed’ is van deze 
tijd. Maar dat het maken en beschilderen van 
meubels in de Hindelooper stijl onlosmakelijk 
met het Nederlands erfgoed is verbonden, staat 
al eeuwen vast, ook buiten de landsgrenzen. 
Tijdens de Wereldtentoonstellingen van 1878 
en 1900 waren bij de Nederlandse inzending 
Hindelooper kamers te bewonderen. ‘Het was 

Titus Stallmann is blij dat 

hij het project met Thomas 

Eyck is ingegaan. ‘Het heeft 

mijn horizon verbreed.’
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kocht, zodat volgende generaties hier ook van 
kunnen genieten.
Een enorme eer was dan ook dat de Oak Inside 
meubelcollectie een Europese nominatie kreeg 
als meest innovatief meubel van het jaar 2012.

Tradities als basis
De eerste modellen van de bijzondere Oak 
Inside collectie werden gepresenteerd op de 
prestigieuze meubelbeurs de Salone Internazi-
onale del Mobile in Milaan in april 2011. Daar 
waren acht interpretaties te zien van het 
Hindelooper ambacht, vervaardigd uit eiken-
hout en uiteraard handgemaakt. Bij deze 
meubels wordt een nieuwe schildertechniek 
gebruikt. Er is onder meer een tafel, stoelen, 
een bedstee trapje, alles gemaakt van stoer 
eikenhout, verwerkt op ambachtelijke wijze. 
De verf bestaat uit natuurlijke pigmenten die 
ook in de zeventiende eeuw al werden 
gebruikt. ‘Het is van het begin tot het eind een 
uniek stukje handwerk zoals je het eigenlijk 
zelden meer ziet. Topinnovatie van het oude, 
ambachtelijke meubel,’ benadrukt Titus.

Hij raakt daarmee de kern van het ambacht als 
immaterieel erfgoed. Daarbij is het immers 
niet zo dat de traditie niet mag veranderen. 
Integendeel, als een ambacht zich niet aanpast 
aan de smaak en de eisen van de moderne tijd 
worden de kansen op voortbestaan klein. Bij de 
overdracht van generatie op generatie moet er 
ruimte zijn voor vernieuwing. Alleen als daar 
ruimte voor is, kan het ambacht overleven. Met 
de Oak Inside collectie heeft Atelier Roosje 
bewezen dat je een nieuwe richting in kan 
slaan zonder met de traditie te breken. Door 
nieuwe wegen in te slaan wordt de overlevings-
kans groter.

Natuurlijk zijn er ook zorgen. ‘In de verkoop is 
te merken dat we economisch gezien minder 
goede tijden hebben. Maar de Oak Inside 
meubelcollectie zelf loopt door, en het meubels 
op maat kunnen leveren blijft onze kracht. Ook 
wij proberen door de moeilijke tijden heen te 
komen. Liefde en vakkennis voor het Hinde-
looper meubel zal ons hier allicht bij helpen. 
We zijn en blijven een uniek familie bedrijf!’ 

toegebracht aan de traditionele Hindelooper 
collectie, het is eerder een versterking. Mijn 
aanvankelijke aarzeling is helemaal verdwe-
nen. Ik ben blij met deze verrijking en ik ben 
Christien en Thomas er zeer dankbaar voor.’

Media-erkenning
‘Ik ben ook heel blij met de aandacht die de 
Leeuwarder Courant vanaf het eerste moment 
aan dit project heeft geschonken. ‘Nieuw elan 
voor oud ambacht’, kopte de krant in juni vorig 
jaar. En dat terwijl ik eerst wel wat huiverig was 
voor hoe de media zouden reageren. Het is me 
honderd procent meegevallen, alleen maar 
lovende reacties! Nadien hebben veel meer 
prominente dagbladen en magazines over 
Roosje Hindeloopen en de Oak Inside collectie 
bericht. Maar ook is er een groeiende belang-
stelling, met name van documentairemakers, 
om ons op film vast te leggen. En, niet 
onbelangrijk: ook in Hindeloopen is men vol 
lof!’ Het Fries Museum in Leeuwarden en het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen hebben 
gezamenlijk de Oak Inside objecten aange-

Ze kwamen in contact met Thomas Eyck, 
uitgever en distributeur van exclusieve, 
hedendaagse designproducten. Thomas kiest 
zelf de ontwerpers en producenten en creëert 
in samenwerking met hen een zorgvuldig 
proces van productontwikkeling. Materiaal en 
technieken kiest hij met de grootste zorg.

‘Thomas wilde al langer iets met Roosje Hinde-
loopen gaan doen en vroeg mij of ik daarvoor 
voelde. Het zou betekenen dat de Rotterdamse 
topontwerpster Christien Meindertsma een  
interpretatie van het traditionele Hindelooper 
meubel ging ontwerpen, die wij in onze 
meubelwerkplaats en atelier vorm zouden 
geven. Samen een nieuw product maken, 
samen verkopen. Het klinkt heel mooi en toch 
heb ik geaarzeld. Vóór we aan dit project 
begonnen had ik een traditionele kijk op ons 
vak, eigenlijk wilde ik ons stramien niet 
veranderen. Toch zijn we het project gestart. 
Nu heb ik het gevoel dat mijn horizon breder is 
geworden, ik kijk anders aan tegen heden-
daagse vormgeving. Nee, het heeft geen schade 

Atelier Roosje Hindeloopen heeft 

 bewezen dat je succesvol een nieuwe 

 richting in kunt slaan zonder met 

de traditie te breken.

De Oak Inside collectie is uit

geroepen tot Europa’s meest 

innovatieve meubellijn 2012.

De ambachtelijke 
suikerbakker 

Marsepein,  
suikerbeesten  
en borstplaat  

maken 

TeksT Saskia van Oostveen
FoTo’s Rick Huisinga

Suikerbeesten, marsepein, borstplaat: bij veel mensen loopt het water al in de mond bij de gedachte aan deze 

zoete lekkernijen. Suiker was vroeger echt een luxeproduct, alleen voor de rijken. Nu is suikergoed voor iedereen 

betaalbaar. In de negentiende eeuw maakten dienstboden vaak thuis suikerwerken, dat werd op de huishoudschool 

geleerd. Maar zo gewoon als dat toen was, is dat al lang niet meer. Nu weten veel kinderen niet eens meer wat 

suikerbeesten of borstplaat zijn. In de supermarkt zijn ze nog wel verkrijgbaar, maar de handgemaakte, 

 ambachtelijke lekkernijen worden schaars. Theo en Ans Spil van Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij in Medemblik 

houden dit ambacht levend. Zij maken suikerbeesten, marsepein en borstplaat volgens de traditie en willen de 

kennis en kunde graag overdragen aan anderen en mensen kennis laten maken met deze zoete traktaties. 

Borstplaat werd vroeger 

gebruikt als medicijn 

tegen het hoesten.
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suiker ‘bijgewassen’ wordt. Dit is een methode 
waarbij met een kwastje met water het 
suikermengsel langs de zijkant van de pan 
wordt gehaald. Bijna alle dieren zijn te maken 
in suiker. Ieder beest heeft een eigen symboli-
sche betekenis. Zo staat het varken bijvoor-
beeld voor geluk. Suikerbeesten worden het 
meest met Sinterklaas gemaakt, maar ook met 
Pasen. Suikerkuikentjes, eitjes of kleine 
paashaasjes bijvoorbeeld. 

Borstplaat
Borstplaat maak je door 250 cc slagroom te 
koken en met 650 gram kristalsuiker te 
verwarmen. Net als voor suikerbeesten, wordt 
ook dit mengsel verwarmd tot 94 graden 
Réaumur. Dan wordt er nog 250 gram poeder-
suiker aan toegevoegd. Na goed roeren kan het 
in vormpjes gegoten worden. Door het jaar 
heen wordt borstplaat meestal in de vorm van 

pan, tot 94 graden Réaumur. Dit is een 
temperatuurschaal die door bakkers veel 
gebruikt wordt bij de verwarming van suiker. 
Vier graden Réaumur staat gelijk aan vijf 
graden Celsius. Als het mengsel de gewenste 
temperatuur heeft, wordt de pan van het vuur 
gehaald en wordt er een druppeltje kleurstof en 
smaakstof doorheen geroerd. Het mengsel 
koelt langzaam af. Als er suikerkristallen 
ontstaan, kan het in mallen gegoten worden. 
Na ongeveer tien minuten zijn de suikerbeest-
jes klaar. Vroeger werden de mallen van hout 
gemaakt, het museum heeft heel oude planken 
in de collectie. Er zijn ook vormen van gips, 
hout en keramiek in omloop.

Theo Spil vertelt dat ongeveer zeventig à 
tachtig procent lukt, de rest van de suikerbeest-
jes mislukt. Maar dat geeft niet, die kun je 
gewoon weer opnieuw gebruiken, mits de 

In december 2012 lieten Theo en Ans Spil de 
leden van het Intergouvernementeel Comité 
van UNESCO in Parijs kennis maken met het 
ambacht van suikerbakker. De leden mochten 
proeven en kregen uitleg over de traditie en de 
ingrediënten. Voor wie durfde was er ook de 
mogelijkheid om zelf een figuurtje van 
marsepein te modelleren. 

Marsepein
Marsepein is een zoete lekkernij. Het wordt 
gemaakt door kale amandelen met eenzelfde 
hoeveelheid suiker fijn te draaien. De hoeveel-
heid suiker en de fijnheid van het draaien 
bepalen wat het wordt: marsepein of bijvoor-
beeld amandelspijs, dat dezelfde ingrediënten 
heeft. Er wordt aan marsepein geen smaakstof 
toegevoegd, eventueel wel een druppeltje kleur-
stof. 

In de supermarkt is, zeker in de sinterklaastijd, 
veel marsepein te koop. Theo Spil vindt dat dit 
marsepein niet te vergelijken is met de ‘echte’ 
marsepein. ‘In de supermarktmarsepein zit 
veel te veel suiker, dat is echt een wereld van 
verschil met de ambachtelijke marsepein die 
wij gebruiken.’ Wat nu ook heel erg in is, is de 
rolfondant die overal in de winkels ligt. ‘Dat is 
iets wat een echte bakker nooit zal gebruiken. 
Het is voor mensen die thuis snel taarten 
willen decoreren. Maar als ze weten wat erin 
zit, zullen ze dat niet meer doen’, volgens Spil. 
Rolfondant wordt namelijk gemaakt van 
frituurvet, poedersuiker en glycerine. 

Marsepein wordt het hele jaar door gemaakt, 
niet alleen in de aanloop naar Sinterklaas. Veel 
gebak, vooral bruidstaarten, is bekleed en 
versierd met marsepein. En ook met Pasen zijn 
er figuren van marsepein. Maar marsepein zie 
je wel het meest in november en begin 
december. ‘Je kunt er bijna alles van maken, 
maar je moet er wel echt handigheid in hebben 
en creatief zijn. Niet zomaar iedereen kan 
marsepein zo modelleren als echte suikerbak-
kers dat kunnen. Ware kunstwerken zijn het 
en toch echt anders dan het fabriekswerk, 
zowel wat smaak als wat uiterlijk betreft.’ 

Suikerbeesten
Suikerbeesten zijn kleine, vaak gele, oranje, 
roze, roomwitte of bruine figuurtjes van suiker. 
Je maakt ze door suiker met een derde deel 
water te verwarmen in een schone, vetvrije 

Theo en Ans Spil hebben hun kennis overgedragen aan 

zoon Jacco, die nu het museum ‘De Oude Bakkerij’ runt.

bakbenodigdheden te zien. Regelmatig zijn er 
tijdelijke tentoonstellingen en veel kinderactivi-
teiten. De familie geeft met hulp van enthousi-
aste en kundige vrijwilligers demonstraties en 
workshops in het museum. Niet alleen in het 
maken van suikerbeesten en borstplaat en het 
modelleren van marsepein, maar ook in 
broodbakken, het maken van cacaoschilderijen, 
chocoladeworkshops en bonbons maken. In 
sinterklaastijd zijn er cursussen speculaasvrij-
ers vergulden, marsepein modelleren, chocola-
deletters spuiten en met kerst zijn er work-
shops ‘lekker brood bakken’. Rond Pasen zijn 
er speciale workshops en demonstraties in het 
maken en decoreren van paaseieren. Op 
zaterdag 23 maart is er een workshop paaseie-
ren maken en decoreren.   

bakkersfamilie. Maar bakker was – en is nog 
steeds – een echt mannenberoep. Vrouwen 
werden geen bakker. Ans leerde niet van haar 
vader, maar van haar man de fijne kneepjes 
van het vak. Samen maken ze de mooiste 
creaties in het museum. Ook hun zoon Jacco 
Spil, die het museum onlangs heeft overgeno-
men van zijn ouders, is dol op de bakkerij. 
Maar toch vond Theo Spil het belangrijk dat 
zijn zoon de keuze had. Na een universitaire 
studie kwam hij er zelf mee, of hij een 
suikercursus kon volgen. Natuurlijk had hij al 
de nodige kennis van zijn ouders meegekre-
gen. Ook hij is nu een volleerd (suiker)bakker, 
tot volle tevredenheid van zijn ouders. Hij zet 
immers vrijwillig de familietraditie voort.

In het museum zijn er naast de vaste tentoon-
stellingen over suiker, marsepein en chocolade, 
ook oude machines, bakkersinstrumenten en 

harten of bloemen gemaakt. In sinterklaastijd 
worden het kleine rondjes. Deze vorm verwijst 
naar het geld dat Sinterklaas door de ramen 
naar binnen gooide. De naam borstplaat zou 
van ‘aamborstig’ komen, wat ‘verkouden’ 
betekent. De suikertabletten werden vroeger 
gebruikt als medicijn tegen hoesten, om de 
borst te beschermen. Vandaar de naam 
‘borstplaat’. Pas later ging men het ook als 
lekkernij eten. 

Van vader op zoon
Theo Spil leerde het bakkersvak van zijn vader. 
Op jonge leeftijd hielp hij al mee in de 
bakkerij. Om zes uur ’s ochtends moest hij op 
om te helpen, voordat hij naar school ging. Spil 
staat in een lange traditie. Zijn voorvaderen 
waren ook allemaal bakker. Hij heeft het 
uitgezocht en weet dat ze rond 1800 al bakker 
waren. Theo’s vrouw Ans komt ook uit een 

Gereedschap en vormen die gebruikt worden bij het suikerwerk.

Je moet er erg handig voor zijn, maar dan  

kun je ook bijna alles maken van marsepein.
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Ambachten
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In de UNESCO Conventie van het Immaterieel Cultureel Erfgoed worden de 
ambachten genoemd als één van vijf domeinen van immaterieel erfgoed die 
bescherming verdienen. Op de webpagina die aan het onderwerp gewijd is, 
wordt ‘het traditionele ambacht’ omschreven als ‘de meest materiële vorm 
van immaterieel erfgoed’. Volgens UNESCO zijn er heel veel verschillende 
vormen van ambachten, genoemd worden bijvoorbeeld het maken van 
kleding, gereedschappen, rituele objecten, kistjes of doosjes om iets in te 
bewaren, muziekinstrumenten, speelgoed enzovoort. Sommige van die 
producten zijn heel kwetsbaar, waarbij ondermeer de papierknipkunst wordt 
genoemd. Andere ambachtsproducten zijn meer robuust, met als voorbeeld 
een ambachtelijk gemaakte mand. 

Met de hand gemaakt
UNESCO gaat het echter niet om de producten als wel om het ambacht: de 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om het ambacht uit te oefenen. Een 
belangrijk eerste criterium is dat het bij ambachten om handwerk gaat. 
Tijdens een UNESCO workshop over ambachten, in 1997 in Manila, werd 
gesteld dat ambachten óf ‘volledig met de hand’ worden gemaakt, óf, dat mag 
ook, slechts met de hulp van een handgereedschap. Zelfs mechanische 
hulpmiddelen zijn toegestaan, mits het product voor het meest substantiële 
deel handwerk is. 

Ambachten zijn altijd handwerk. Maar daarmee ben je er nog niet. Om als 
ambacht in de zin van de UNESCO conventie erkend te worden, dient het 
ambacht op de één of andere manier ook iets te maken te hebben met de 
culturele identiteit van een gemeenschap. Het dient te gaan om ambachten 
met een sociale of symbolische betekenis. Dit criterium is wat lastiger te 
bepalen. Het kan gaan om een karakteristieke vorm. Of om een specifieke 
culturele functie, waarvoor het voorwerp altijd gebruikt wordt – zoals bijvoor-
beeld een gouden reliekschrijn of een handwerkvaandel in een religieuze 
processie. Wat belangrijk is dat ambachten door gemeenschappen als ‘eigen’ 
worden ervaren. Het sluit aan bij de algemene definitie die UNESCO geeft 
van immaterieel erfgoed. In artikel 2 van de conventietekst wordt immaterieel 
erfgoed immers omschreven als ‘al die uitdrukkingen, kennis en vaardighe-
den die gemeenschappen erkennen als deel van hun erfgoed en hun een 
gevoel van identiteit en continuïteit geven’.

Het UNESCO verdrag en het  
beschermen van ambachten

Het ambacht is één van de vijf domeinen die 

bestreken worden door het UNESCO Verdrag ter 

Bescherming  van het  Immaterieel Cultureel 

Erfgoed. Wat is eigenlijk een ambacht? En: hoe 

kun je het beschermen? In dit artikel wordt 

de visie van UNESCO nader  uiteengezet.

TeksT Albert van der Zeijden
FoTo’s Nationale Beeldbank, Rick Huisinga

Identiteit
De definitie is helder. Maar roept soms ook vragen op. Het is 
duidelijk dat het beroep van de chirurg of laborant niet onder de 
UNESCO definitie valt, maar de Hindelooper schilderkunst zeker 
wel, met name vanwege de symbolische en iconische betekenis die 
het heeft voor de Hindelooper gemeenschap. Maar waarin schuilt 
het ‘eigene’ van een ambachtelijk vervaardigde mand? Waarschijn-
lijk wordt bij manden vooral gedacht aan de ‘oorspronkelijke’, 
‘traditionele’ gebruikerscontext. UNESCO gebruikt niet toevallig de 
aanduiding traditional craftmanship. In het verleden werden 
dergelijke manden gemaakt door de plaatselijke ambachtsman en 
vervolgens gebruikt door bijvoorbeeld de bollenboer, voor de 
uitoefening van zijn eigen beroep. De mand als ambachtsproduct 
maakte, met andere woorden, deel uit van een bredere sociaal-
historische context, die nauw verweven is met de culturele identi-
teit van een streek of regio. 

UNESCO maakt niet helemaal duidelijk hoe heilig deze ‘traditio-
nele’ context nu nog is. Het is een vraag die je kunt stellen. Om 
ambachten hangt vaak een pre-industriële geur. Maar tegenwoordig 
is de maatschappelijke context een heel andere. Veel ambachtspro-
ducten worden bijvoorbeeld al lang niet meer gemaakt voor eigen 
gebruik in de locale samenleving. De economische functie is 
weggevallen. Niet alleen heeft de mand bijvoorbeeld een decora-
tieve functie gekregen. Steeds vaker wordt het ambacht zelf in de 
hobbysfeer beoefend, gewoon omdat men het leuk vindt om te 
doen. 

Het stelt ons voor twee dilemma’s. Komen alleen pre-industriële 
ambachten in aanmerking voor bescherming? En, twee, moet ook 
de oude, oorspronkelijke gebruiksfunctie en technieken op de één 
of andere manier bewaard blijven? Beide vragen verdienen een 
genuanceerde beantwoording.
 
Gevoelswaarde
Het is weinig zinvol om een al te puristische invulling te geven van 
het ambacht. Zoals gezegd vormen twee principes het uitgangs-
punt: het gaat om handwerk en dit handwerk dient verband te 
houden met de culturele identiteit van een gemeenschap. Dat 
sommige ambachten tegenwoordig in de hobbysfeer worden 
beoefend, en dus niet langer hun oorspronkelijke economische 
functie vervullen, doet daar niets aan af. Het ‘traditionele’ is niet 
onlosmakelijk verbonden met de oorspronkelijke gebruikerscon-
text, die kan namelijk veranderen. Het traditionele heeft vooral een 
gevoelsmatige waarde, dat wil zeggen dat het ambacht een gevoel 
van continuïteit en identiteit met het verleden oproept. Dit gevoel 
van continuïteit is in onze tijd misschien nog wel belangrijker dan 
eerst, juist omdat de context nu een geheel andere is geworden. 
Het gaat, samengevat, niet om de ‘oorspronkelijke’ maatschappe-
lijke functie, maar om de identiteitswaarde die met het ambacht is 
verbonden.

Verder kun je je afvragen of onder deze definitie niet ook nieuwe 
ambachten kunnen vallen. Ambachten die net als de oude ambach-

ten handwerk zijn maar die wel degelijk ook te maken hebben 
met culturele identiteit? Neem bijvoorbeeld graffiti. Als 

ambacht is graffiti zeker een handwerk, waarbij de 
spuitbus kan gelden als handgereedschap. Belangrijker 
nog is dat het een onderdeel is van een specifieke 
groepscultuur die nauw samenhangt met de culturele 
identiteit van jongeren. Is er niet veel voor te zeggen 
om ook deze nieuwe ambachten onder de UNESCO 

definitie te laten vallen, als ze maar een link hebben 
met culturele identiteit? 

Zeer vaardige 

handen kunnen met 

de eenvoudige tech

niek van het Staphorster   

stipwerk de mooiste  

patronen samen

stellen.
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Houtdraaien 

is een ambacht 

met veel verschil

lende soorten  

technieken.

Een beroep dat 

bij de valkerij hoort 

is het maken van 

de huif.

Stoelenmatters 

maken en restaureren 

het vlechtwerk.

omdat hier geen droog brood mee te verdienen viel, gingen de 
Hmong zich richten op een nieuwe markt van toeristen. 
Dat betekende wel dat voortaan ook producten gemaakt moesten 
worden die deze toeristen wilden kopen. De traditionele kleding die 
tot dan toe gemaakt werd, vonden de toeristen namelijk weinig 
interessant. De Hmong gingen zich daarom specialiseren in andere 
producten, zoals bijvoorbeeld tassen, hoeden, dekens en kussen-
overtrekken die door de toeristen bepaald exotisch werden gevon-
den en dus grif afzet vonden. Producten die de Hmong voor 
zichzelf nooit gemaakt hadden, maar die in de stijl wel herkenbaar 
bleven als ‘vintage’ Hmong. Het betekende dat het ambacht 
behouden kon worden maar dat wel een vernieuwingsslag moest 
worden gemaakt in de productontwikkeling.

Bij dit alles is de natuurlijk de vraag: waar ligt de grens? Binnen 
UNESCO ligt de kwestie gevoelig. Tijdens de afgelopen bijeen-
komst van het Intergouvernementeel Comité in Parijs werd 
bijvoorbeeld lang en kritisch gesproken over een voordracht voor de 
internationale immaterieel erfgoedlijst van tapijt maken in Kyrgyz-
stan. Belangrijkste kritiek was dat de tapijten vooral voor een 
toeristische markt werden gemaakt en dit afbreuk zou doen aan de 

authenticiteit van het ambacht. Wanneer is sprake van commercieel 
misbruik en wanneer zijn ambachten nog slechts een toeristische 
vertoning?
Het gevaar bestaat dat het verhaal van het product verloren gaat. Zo 
kunnen religieuze voorwerpen asbakken of tafelkleden worden. 

Garanties
In recente publicaties wordt de oplossing gezocht in het formule-
ren van duidelijke voorwaarden en garanties. Een project dient 
altijd een strategische alliantie te zijn tussen de erfgoed- en de 
toeristische sector, waarbij de gemeenschappen zelf intensief 
betrokken zijn en ook profiteren. Voor ambachten betekent dit dat 
er niet alleen aandacht is voor toeristische vermarkting, maar dat in 
elk project ook aandacht moet zijn voor het interesseren van 
nieuwe generaties voor het ambacht en voor het doorgeven van 
kennis en vaardigheden die deze nieuwe generaties in staat stellen 
ook in praktische zin het ambacht te kunnen leren en beoefenen.

Bij dit alles is het duidelijk dat de ambachtsmensen rekening 
hebben te houden met een veranderende markt. Dit geldt niet 
alleen voor de Aziatische landen, maar ook voor Europa. Ambach-
ten zijn allang niet meer bedoeld louter en alleen voor functioneel 
en eigen gebruik door de bevolking zelf. Tegenwoordig is er sprake 
van een consumenten markt, waartoe de ambachtslieden zich 
hebben te verhouden. De grootste markt voor Hindelooperschilder-
kunst ligt bijvoorbeeld allang niet meer in Friesland. De meeste 
bestellingen komen tegenwoordig uit Amerika, daarom is het als 
ambachtsman tegenwoordig onmisbaar om een Engelstalige 
website te hebben zodat je ook deze markt kunt bedienen. 

Design
In het westen komt er, naast het toerisme, nog een andere kans bij, 
die echter evenzeer een valkuil kan blijken: de link die vaak gelegd 
wordt tussen ambacht en design. Bij design staat de vormgeving 

Knelpunten
We weten nu wat een ambacht is. De volgende vraag is: hoe kun je 
het beschermen? De UNESCO conventie is gericht op het levens-
vatbaar houden van immaterieel erfgoed. Wat zijn de voornaamste 
zorgpunten? Op haar webpagina over het ambacht onderscheidt 
UNESCO verschillende bedreigingen. UNESCO noemt het 
‘challenges’, oftewel uitdagingen. Deze bedreigingen zijn overigens 
net zo goed van toepassing op het traditionele als op meer moderne 
vormen van ambacht, die evenzeer een handwerk betreffen dat 
verbonden is met de eigen culturele identiteit. Als belangrijkste 
uitdaging of bedreiging noemt UNESCO het proces van globalise-
ring en van industrialisering. Moderne industrieën zouden het 
ambacht kunnen verdringen doordat ze een goedkopere massapro-
ductie mogelijk maken, die veel minder kost dan de handmatige 
productie van voorwerpen. Hierbij past de kanttekening dat 
industrialisering niet altijd hoeft te leiden tot een ondergang van 
het ambacht. We zien in het onze eigen westerse samenleving, 
waarin ondanks de voortschrijdende modernisering en commercia-
lisering er weer veel aandacht is voor het traditionele handwerk, 
denk maar aan de tentoonstellingen Hand Made in Boijmans Van 
Beuningen en Nijverheden in het Zuiderzeemuseum.

Een tweede factor die UNESCO noemt is de tijd die het vergt om 
zich een ambacht eigen te maken. Jongeren hebben niet altijd zin 
om veel tijd te steken in een lang leerproces, voor een ambacht dat 
vervolgens ook nog eens onvoldoende geld oplevert om van te 
kunnen leven. Het is een punt, dat zeker aandacht behoeft.

Voorwaarden voor levensvatbaar houden
Het leidt ertoe dat UNESCO twee belangrijke voorwaarden noemt 
voor het levensvatbaar houden van het ambacht. Enerzijds is het 
nodig om een goede vorm te vinden om kennis en vaardigheden 
door te geven naar volgende generaties. Anderzijds is het belangrijk 
dat er voldoende economische en maatschappelijke mogelijkheden 
worden gecreëerd die het ambachtsmensen mogelijk maakt om 
hun vak te kunnen blijven beoefenen. 

Mogelijk speelt deze kwestie minder in het westen, omdat het 
ambacht hier immers ook in de vrijetijdssfeer beoefend wordt en 
hier een simpele erkenning in het kader van de UNESCO conventie 
al heel veel kan betekenen. Maar voor de meeste ontwikkelingslan-
den betekent het: een context bieden waarbinnen de ambachtsmen-
sen een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen met hun 
ambacht. 

Cultuurtoerisme
De nadruk die in internationaal verband gelegd wordt op het 
economisch rendabel maken van het ambacht verklaart misschien 
waarom in de meeste internationale publicaties en expertmeetings 
vaak een kans wordt gezocht in het toerisme. De gedachte is dat het 
cultuur toerisme mogelijk een nieuwe markt zou kunnen opleveren 
voor de oude ambachten. In de bundel Safeguarding Intangible 
Heritage and Sustainable Cultural Tourism, uit 2007, behandelt 
Duong Bich Hanh het voorbeeld van de gemeenschap van de 
Hmong, een gemeenschap uit Noord-Vietnam, die een speciale stijl 
heeft in het maken van kleding, met specifieke decoraties. Maar 

Hoe kunnen ambachtslieden hun liefde, kennis en 
vaardigheden overdragen naar volgende generaties?
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Projecten die alleen bedoeld zijn om kunstenaars allerlei ontwer-
pen te laten maken die vervolgens internationaal en industrieel 
vermarkt worden, zijn weinig zinvol vanuit het perspectief van het 
ambacht. Dan is het immers geen handwerk maar een industrieel 
gemaakt designproduct.
 
Hoe te werk te gaan?
Startpunt is altijd het ambacht zelf. Dat betekent dat het ambacht 
altijd eerst goed in kaart dient te worden gebracht. Welke ambach-
ten zijn er die een sociale en culturele symbolische betekenis 
hebben voor gemeenschappen? Welke ambachtslieden? Waar ligt 
kennis over de vaardigheden die nodig zijn om het ambacht te 
beoefenen? Wat zijn de knel punten?

Erkenning is vaak een eerste stap. In Noorwegen heeft de Norwe-
gian Crafts Development (NHU) met steun van de Noorse regering 
een ‘Nationaal Register van ambachtslieden en ambachten’ opgezet. 
Voor ambachten die speciale zorg nodig hebben is er het ‘Secretari-

voorop. Vaak worden kunstenaars oftewel designers ingeschakeld 
om iets nieuws te ontwerpen op basis van oude traditionele en 
ambachtelijke vormen, een nieuw product, dat vervolgens industri-
eel gemaakt wordt. Design in Nederland is inmiddels zelfs een 
fameus internationaal exportartikel geworden. De vraag is echter: 
wie profiteert ervan en is het wel zo zinvol voor het ambacht? 

Wereldwijd heeft UNESCO een omvangrijk Crafts and Design 
programma, met niet alleen workshops en cursussen maar ook 
met een UNESCO Award of Excellence for Handicrafts, dat 
functioneert als een kwaliteitslabel. In dit UNESCO programma, 
dat overigens los staat van de UNESCO Conventie van het Imma-
terieel Cultureel Erfgoed, wordt ondermeer ingezet op het com-
mercialiseren van ambachtelijke producten voor een internationale 
markt. Maar een goed project dat ook zinvol is voor de ambachten, 
dient meer te omvatten dan alleen dat. UNESCO organiseert 
daarom vooral cursussen voor de ambachtsmensen zelf, bijvoor-
beeld voor het uitwisselen van kennis en vaardigheden, maar ook 
over hoe je met moderne communicatiemiddelen nieuwe markten 
kunt bereiken. 

Praktische gids
Enkele jaren geleden bracht UNESCO een gids uit, die het verdient 
om ook naar de Nederlandse situatie vertaald te worden. De gids, 
Designers Meet Artisans. A practical guide (New Delhi 2005) biedt 
enkele algemene richtlijnen en is gelardeerd met vele praktische 
voorbeelden uit met name India en Thailand. In deze UNESCO 
handleiding wordt design vooral gezien als een brug naar de 
moderne markt. Voor de ambachtsman is dit relevant. Op de 
wereldmarkt moeten ambachtslieden immers concurreren met de 
moderne producten van de industriële markt en daarom leren 
spreken in die taal. Design kan ambachtslieden leren nadenken 
over welke producten interessant zouden kunnen zijn voor de 
internationale markt. 

Design is belangrijk maar voor UNESCO dient het ambacht altijd 
voorop te staan. Te vaak nog zie je dat designers het voortouw 
nemen en de ambachtslieden volledig wegdrukken. Het design 
moet in dienst staan van het ambacht en niet omgekeerd. Respect 
voor en je verdiepen in de ambachtsman en zijn ambacht staan 
voorop. In de UNESCO gids wordt daarom uitvoerig aandacht 
besteed aan documentatie en het goed in kaart brengen van de 
ambachtstraditie die men wil beschermen. In de handleiding 
worden richtlijnen gegeven hoe je dit onderzoek en deze documen-
tatie het best zou kunnen uitvoeren. Met welke tradities is het 
ambacht verbonden? Wat valt er te zeggen over materiaalgebruik en 
maatschappelijke functies? Met andere woorden: je eerst verdiepen 
in de ambachtsman en zijn werk, is een eerste vereiste voordat je 
de designer erbij haalt die de ambachtsman kan helpen bij het 
vinden van nieuwe markten.

Design kan helpen bij het minder gedateerd maken van het 
ambacht en daarmee ook een nieuwe generatie warm maken voor 
het ambacht. Jongeren kun je slechts warm maken als het ambacht 
ook aansluit bij wat in hun eigen dagelijks leven van betekenis is, 
bijvoorbeeld doordat het een plek krijgt in oude en nieuwe 
rituelen van jongeren. Het ontwerpen van kostuums 
kan bijvoorbeeld toegepast worden in het maken en 
ontwerpen van fantasierijke kostuums voor de 
carnavalsoptocht of bij het maken van kledingstuk-
ken die aansluiten bij de leef- en beeldwereld van 
jongeren maar daarbij wel voortborduren op de 
vormen en technieken van bijvoorbeeld het 
Staphorster Stipwerk.

Touwslagers 

aan het werk. 

Vroeger heette dit 

‘lijndraaien’.

TeksT Cees Tempel
FoTo Rick Huisinga

De negenentachtig jarige Jan Schorfhaar maakt echte ‘Maarkelse 
goastokken’. Een mooi versierde boerenwandelstok. Hij nam het 
‘vak’ merkwaardig genoeg over van zijn kleinzoon Jan-Henk 
Berendsen die er uit tijdgebrek mee stopte. Berendsen had het 
vak geleerd van Herman Roosdom (1920-1989), die het overge-
nomen had van vader Gerrit Jan (1891-1974) en die had het 
goastok maken weer geleerd van zijn vader Gerrit (1861-1949).

Een goastok bestaat een tak van de sleedoornstruik, die op een 
speciale manier is rechtgebogen en gedroogd. Rond het uiteinde 
van die stok, wordt een oneven aantal gespleten ganzenpennen 
vastgebonden. Daartussen wordt met een bosje van vijfentwintig 
ravenzwarte paardenharen een mooi vlechtwerkje in een 
zwart-wit ruitjespatroon gemaakt. Het handvat wordt onderaan 
afgewerkt met een ingeknipt leertje en bovenaan met een 
gevlochten leertje. Beide worden vastgezet met koperen stoel-
spijkers en bovenop komt een platte metalen knop. Aan de 
zijkant komt een polsriempje met aan het uiteinde een ‘droef’ 
(kwastje). Tot slot wordt de stok geschuurd en ingewreven met 
bijenwas.  

Heel vroeger hadden niet alleen oude mannen een goastok, 
maar ook jongeren vertoonden zich in de achttiende en negen-
tiende eeuw graag met zo’n mooi statussymbool. Als ze als ‘brul-
fteneuger’ de gasten voor een bruiloft mochten uitnodigen en ze 
als dank menig borreltje moesten nuttigen was de goastok een 
niet geheel overbodige ondersteuning. Aan het eind van de 
negentiende eeuw, bij de introductie van het rijwiel verdween 
langzaam maar zeker de goastok uit het dagelijks leven. Toen 
Gerrit Roosdom in 1932 met de Boerendaansers als ‘bessevaer’ 
(grootvader) mee ging naar een ‘boerenbruiloftopvoering’ voor 
Koningin Wilhelmina in park Marialust in Apeldoorn, zat er dan 
ook niets anders op dan dat hij voor zich zelf en de brulfteneu-
gers drie goastokken vervaardigde. 
Nu is de stok alleen nog in gebruik bij de mannen van de 
Folkloristische Vereeniging Markelo.
Daarnaast gaan de goastokken al decennia lang de hele wereld 
over als een prachtig ambachtelijk souvenir. Niet meer en niet 
minder.    

De laatste goastokken
maker uit Markelo

aat voor zeldzame en beschermde ambachten’, dat informatie geeft 
over deze ambachten en cursussen organiseert. Erkenning wordt 
dus gevolgd door bescherming, dat wil zeggen het nemen van 
maatregelen om een gunstige overdracht naar volgende generaties 
mogelijk te maken. De methode die de Noren volgen is er één 
ontleend aan de praktijk, waarbij leerlingen praktijkles krijgen van 
de meester. De Noren noemen dit ‘Action-Borne Knowledge’. Het 
secretariaat verleent ook certificaten, een soort van diploma’s voor 
ambachtslieden, die dienst doen als keurmerk.

Toen ze er in 1997 in Noorwegen mee begonnen, werden daar 34 
ambachten geselecteerd die het waard werden bevonden om te 
beschermen. Wever, kledingmaker, molenaar, orgelmaker, zeilma-
ker, schoenmaker, smid, zilversmid, houtsnijder en koperslager 
zijn allemaal ambachten die ook in Nederland voorkomen. Bont-
werker en geweermaker zijn ambachten waar we hier in Nederland 
misschien wat minder snel aan zullen denken. Hoeveel ambachten 
er zijn die in Nederland bescherming verdienen in de zin van de 
UNESCO conventie is nog moeilijk te zeggen, omdat de Neder-
landse inventarisatie nog maar net begonnen is. Leidsnoer is wel 
dat iedere gemeenschap zelf moet definiëren welke ambachten 
‘eigen’ zijn en beschermingswaardig. Daarnaast dient het aspect 
van doorgeven centraal te staan, met als belangrijke les dat onder-
wijs in de praktijk vaak de beste vruchten afwerpt: je leert het vak 
het best bij de meester.

Jaar van het Ambacht 
De UNESCO Conventie van het Immaterieel Erfgoed biedt goede 
aanknopingspunten om ook in Nederland met het ambacht aan de 
slag te gaan. Ook de voorbeelden van andere landen, zoals bijvoor-
beeld Noorwegen, kunnen inspireren (zie de Engelstalige publicatie 
in de literatuurlijst). In Engeland is er een actieve Heritage Crafts 
Association die veel aan onderzoek doet en ook praktische cursus-
sen organiseert. Ook hebben de Engelsen zoveel mogelijk alle 
ambachten en ambachtslieden in kaart gebracht, op de website van 
de HCA zijn ze allemaal te vinden.

In Nederland heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed (VIE)samen met het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie het initiatief genomen om de ambachten in de schijnwer-
pers te zetten. Het VIE is in januari begonnen met het inventarise-
ren van ambachten en het zoeken naar mogelijkheden om 
ambachtslieden te steunen in het overdragen van hun kennis naar 
volgende generaties. De komende twee jaar zullen in het teken 
staan van het beschermen van ambachten.

Ambachten heb je in soorten maten. De con ventie biedt houvast 
welke ambachten in de zin van UNESCO beschermingswaardig 
zijn. Toch laat de conventie ook veel open. In laatste instantie zijn 
het de gemeenschappen zelf die uitmaken welke ambachten in 
cul tureel opzicht het verdienen om te worden doorgegeven.  

Verder lezen
– Webpagina ‘Traditional Craftmanship’: http://www.unesco.org/culture/

ich/?pg=57
– Crafts and design programma UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/

culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/Pr
– World Tourism Organization, Tourism and Intangible Cultural Heritage 

(UNWTO: Madrid 2012).
– Eivind Falk en Hans-Jørgen Wallin Weihe, Living crafts. Preserving, passing on 

and developing our common intangible heritage: international and national 
ambitions (Stavanger 2009).

– Craft Revival Trust, Designers Meet Artisans. A practical guide (New Delhi 2005): 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001471/ 147132eo.pdf

– Webpagina van de HCA: http://www.heritagecrafts.org.uk/
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Hier zijn 

Fatima’s handen 

versierd met  

motieven uit de 

Sahara.

Henna is een kleurstof, gemaakt van bladeren van de hennastruik. 
De struik groeit in droge gebieden, zoals in Noord-Afrika, India en 
het Verre Oosten. De blaadjes worden gedroogd en tot poeder 
vermalen. Na toevoeging van onder meer rozenwater en citroensap 
wordt het een pasta. Na een nacht trekken, kan de pasta gebruikt 
worden om versieringen op de huid aan te brengen, meestal op de 
handen en voeten van een bruid. 

Fatima Oulad Thami is een neqacha, een hennakunstenares. Ze 
maakt zich sterk voor hennacultuur in Nederland: van ‘bling-bling-
henna’ tot traditionele Marokkaanse bruidshenna. ‘Je gebruikt voor 
het aanbrengen een glazen injectienaald waar de punt vanaf is,’ legt 
Fatima uit. ‘De henna wordt op de huid aangebracht, niet erin. Het 
is een soort pennetje waar je mee tekent.’ Hygiëne is dan ook geen 
probleem. De pasta bevat een kleurstof die bindt aan proteïne, en 
oranjerood wordt. Voor het beste resultaat moet het een hele nacht 
intrekken. Als je dan de pasta eraf haalt wordt de roodbruine kleur 
op de huid zichtbaar. Na een dag of twee, drie is de kleur op zijn 
donkerst. De versiering vervaagt dan weer langzaam en is na 
ongeveer twee weken verdwenen. De spuiten worden in elke souk 
in Marokko verkocht. 

Neqacha
Traditioneel worden hennaversieringen aangebracht door een 
neqacha, een vrouwelijke hennakunstenaar. Het woord is afgeleid 
van ‘versieren’ of ‘decoreren’. Hennapasta maken kon iedereen, 
maar het aanbrengen van versieringen niet. Die traditie werd van 
moeder op dochter doorgegeven, in neqacha-families. Het is echt 
een vak, dat aangeleerd moet worden. 
Soms wordt, bij gebrek aan een neqacha, volstaan met een klein 
rondje, of worden de hele handen rood gemaakt. 

Het gebruik van henna heeft altijd te maken met viering en 
blijdschap, met feestelijke gebeurtenissen, zoals een bruiloft, een 
geboortefeest of als een vrouw zwanger is. Rond het Suikerfeest 
worden soms ook kleine versieringen aangebracht. Henna is het 
meest verbonden met het huwelijk. De eerste dag van bruiloft heet 
hennadag of hennafeest. Mannen en vrouwen vieren dit apart. 
Mannen krijgen een rondje in de handpalm of een kleine versie-
ring op hun rechterpink, vrouwen versieren hun handen en voeten. 
Daar zijn de tekeningen niet alleen het meest zichtbaar, maar daar 
kleurt de henna ook het best. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 
de bloedsomloop. Niet alleen de bruid wordt versierd, maar ook 
vaak vrouwelijke gasten. 

Je ziet het steeds vaker in Neder-

land: vrouwenhanden die versierd 

zijn met oranjerode, sierlijke 

patronen. Het is een traditioneel 

onderdeel van het bruidsritueel 

van vrouwen uit onder meer India, 

Turkije, Marokko en andere 

Noord-Afrikaanse en Aziatische 

landen. Ook steeds meer autoch-

tone Nederlandse meiden dragen 

deze henna-decoraties. De traditie 

kwam met de Marokkaanse gast-

arbeiders, en vooral hun vrouwen, 

naar Nederland. De eerste 

 generatie huwde nog veel in 

Marokko. Tegenwoordig wordt er 

veel in Nederland getrouwd en de 

hennatraditie is daarmee een vast 

onderdeel geworden van de 

Marokkaans-Nederlandse cultuur. 

De Nederlandse neqacha 

TeksT Saskia van Oostveen
FoTo’s Fatima Oulad Thami 

 Eeuwenoude 
hennacultuur
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Symboliek van de motieven
Henna is soenna, dat wil zeggen dat de Profeet het aanraadde. 
Traditioneel worden in de hennacultuur symbolen van vruchtbaarheid, 
bescherming tegen het boze oog, van kracht en geluk gebruikt. 
Tijdens de bruiloft staat de bruid namelijk in de volle belangstelling en 
is ze extra kwetsbaar. Tegenwoordig worden er veel ‘cosmetische’ 
dessins gebruikt, zoals bloemen en paisley-patronen. Bij bruiloften 
wordt dit tegenwoordig ook gedaan, men gaat er dan vanuit dat het 
gebruik van de henna op zich al voldoende symbolische betekenis 
heeft, de patronen die gebruikt worden zijn minder belangrijk. 

Alle gebieden waar henna groeit, hebben een eigen stijl qua patronen, 
technieken en motieven. Deze stijlen beïnvloeden elkaar. Traditionele 
Marokkaanse, geometrische patronen – Fessi-patronen – vind je terug 
in tapijten en houtsnijwerk. Fez was ooit dé stad op het gebied van 
ambachten, als iets uit Fez kwam, was het goed. Inmiddels heeft 
Marrakech die reputatie. Nu komen veel hennakunstpatronen in 
Marokko uit Dubai. Onder Marokkaanse meiden in Nederland zijn de 
Indiaas-Arabische patronen erg populair. De authentieke Marokkaanse 
patronen dreigen te verdwijnen in Marokko en in Nederland. 

Hennaculturen
Henna werd al gebruikt in het oude Egypte. Er zijn mummies 
gevonden met henna op haar en nagels. Waarschijnlijk was dit puur 
cosmetisch, zoals men ook de ogen opmaakte. Henna was de voorlo-
per van nagellak en werd ook gebruikt als medicijn. Het ontsmet, dus 
kon je het op een wondje smeren. Het helpt tegen onder meer 
eczeem, koude voeten en hoofdpijn. De eerste generatie Marokkaanse 
vrouwen in Nederland gebruikt het wellicht nog steeds als medicijn. 
De laatste jaren is er (internationaal) steeds meer aandacht voor 
henna. Onder meer in de VS wordt onderzoek gedaan naar de 
werking.

Je moet 
van de 
henna 

 genieten 
als ze  
er is.

Fatima combi

neert traditionele  

Fessimotieven met  

de Arabische  

hennastijl.

Het versieren 

van een zwangere 

buik is echt Nederlands. 

Zwangere Marokkaanse 

vrouwen versieren alleen 

hun handen en/of 

 voeten.

De hennacultuur is, zoals veel tradities, onderhevig aan veranderingen. 
Vroeger waren de sierlijke motieven vooral bij de elite in zwang. 
Gewone mensen, die geen neqacha konden betalen, deden het zelf. 
Met een stokje, dus met een veel grover resultaat. Nu zijn de sierlijke 
motieven voor iedereen mogelijk. De verschillende hennaculturen 
hebben elkaar beïnvloed, bijvoorbeeld door het mixen van stijlen en 
motieven, maar ook de westerse wereld laat zijn sporen na. Sommige 
mensen gebruiken nu zwarte inkt, om de versieringen op westerse 
tatoeages te laten lijken. Een nieuwe mode is ook om de henna te 
versieren met glitters en edelsteentjes, zoals Swarovski-kristallen.

‘Niet alle veranderingen zijn positief,’ volgens Fatima. ‘Sommige 
mensen voegen chemische middelen toe, om het sneller in te laten 
trekken. Op veel festivals kun je goedkoop (en snel) henna laten zetten. 
Ik geef demonstraties op festivals en evenementen. Dan vertel ik altijd 
het hele verhaal achter de traditie. Ik wil vooral veel mensen kennis 
laten maken met henna.’ Voor veel meiden is eigenlijk alleen maar het 
plaatje van belang en heeft het nog weinig te maken met de traditie. Er 
is ook vraag naar ‘gewone’ plaatjes zoals een henna-dolfijntje. 

Nederlands-Marokkaans opgevoed
Fatima Oulad Thami is 33 jaar. Ze heeft een Marokkaanse vader en een 
Nederlandse moeder. In haar jeugd ging ze elke zomer op familiebe-
zoek in Marokko. Toen ze 3 of 4 jaar was, had ze haar eerste ‘henna-
ervaring’. Een ouder buurmeisje besloot haar als Nederlandse te 
verwennen en bracht op traditionele wijze de henna aan. Sindsdien is 
Fatima erdoor gefascineerd. In de auto op weg naar Marokko vroeg ze 
al of ze een hennaritueel kon meemaken. Nadat nichtjes, buurmeisjes 
en andere bekenden hun kennis en kunde met haar hadden gedeeld, 
besloot Fatima op haar veertiende jaar dat ze het ‘echte’ werk wilde 
zien. Haar familie schakelde een neqacha in, die haar de spuitjes 
meegaf om in Nederland te kunnen oefenen. De patronen kon ze 
inmiddels al dromen. 

Fatima is gemengd opgevoed. Juist omdat ze Nederlands-Marokkaans 
is, heeft ze oog voor het bijzondere van henna en de tradities erom-
heen. Veel meisjes vonden het oubollig en ouderwets en stinken. 
Fatima niet. Ze leerde het op een andere manier waarderen. Tegen-
woordig is henna weer ‘in’. 

‘Ik vind het heel bijzonder dat je heel dicht bij iemand bent, bij 
bijzondere gelegenheden,’ vertelt Fatima over haar reden voor de 
keuze om neqacha te worden. ‘Je deelt iets intiems. Je doet je best om 
er iets heel moois van te maken, maar het vervaagt ook weer. Je blijft 
zo met beide benen op de grond staan. Henna is geen blijvend 
kunstwerk. Je moet van de henna genieten als ze er is.’ Fatima ervaart 
het aanbrengen ook als meditatief werk, ze wordt er rustig van. 

Identiteit
‘Ik zou het jammer vinden als het zou verdwijnen, omdat het mij 
persoonlijk heel erg raakt. Ik vind het bijzonder dat het een vrouwen-
cultuur is. Mannen ervaren het maar één à twee keer in hun leven, 
vrouwen veel vaker. Zoveel vrouwen doen het, in zoveel verschillende 
culturen en etnische achtergronden; wereldwijd worden vrouwen met 
elkaar verbonden door henna. Het bestaat al zo lang, dat het echt 
jammer zou zijn als het verdwijnt.’ 

Wat betekent de hennacultuur voor de identiteit van Marokkanen in 
Nederland? ‘Heel veel. De identiteit van niet-Nederlands zijn, maar 
ook om te laten zien dat je Berbers bent bijvoorbeeld. Berberse meisjes 
willen soms eigen motieven. Dit gaat ook op voor bijvoorbeeld 
Somalische, Indiase en West-Afrikaanse vrouwen. Zij vieren hun 
vrouwelijkheid met henna. Alle stijlen zijn heel herkenbaar aan de 
motieven.’

Een 

vrij nieuwe 

trend in Nederland is 

het toevoegen van 

Swarovskikristallen en 

steentjes aan bruids

henna.
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Fatima wil de hennacultuur doorgeven aan mensen die oprecht 
geïnteresseerd zijn. Het maakt haar niet uit of dat een vrouw is met 
Marokkaanse roots of niet. Ze heeft ook veel Nederlandse vrouwen 
in haar workshops. Waar het om gaat is dat het hele culturele 
pakket wordt doorgegeven, op een verantwoorde manier. 

Onbekendheid
Veel Marokkaanse meiden hebben wel waardering voor het verhaal 
van de hennatraditie, maar ze kennen het niet. Fatima had het 
geluk dat ze het in Marokko nog echt geleerd heeft van de familie. 
‘Nu zitten ze niet meer te luisteren naar een oma die vertelt over 
henna. Terwijl die nog wel de kennis heeft die belangrijk is om 
door te geven.’ 

Er zijn niet zoveel ‘professionals’ op het gebied van henna. Fatima 
noemt zichzelf wel een professioneel henna-artiest. Ze heeft er 
twintig jaar over gedaan en leert nog steeds. Een portfolio opbou-
wen met duizenden foto’s zoals zij heeft, kost jaren. ‘Maar er is 
jammer genoeg geen keurmerk of zo. Ook mensen die alleen een 
workshop hebben gedaan, kunnen zich professioneel henna-artiest 
noemen. Terwijl het echt heel veel tijd kost om dit goed te leren. Als 
je een bruid en haar gevolg doet bijvoorbeeld, dat moet wel snel 
gebeuren en allemaal uit je hoofd, je kunt dan niet ineens met een 
plaatje aan komen zetten’. 

Henna wordt steeds meer onderdeel van de Nederlandse cultuur. 
Fatima wil zich graag ervoor inzetten om de hennacultuur op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland 
te krijgen. Zo heeft Fatima plannen om een Henna Foundation op 
te richten, om mensen bij elkaar te krijgen en om het geheel op een 
hoger plan te brengen. Plaatsing op de Nationale Inventaris past 
precies in haar plannen. Het maken van het gevraagde erfgoedzorg-
plan zou haar een stok achter de deur geven om ervoor te gaan. Het 
zou toch zonde zijn als zo’n mooie traditie, met zoveel symboliek 
verloren zou gaan.     

Vroeger hadden vrouwen hun handen en voeten helemaal vol. 
Maar er zijn ook meiden die helemaal niet van henna houden. 
Maar geen henna is geen optie. Het hoort erbij, al is het minimaal. 
Daar zorgen tantes, oma’s en andere familieleden desnoods wel 
voor. Het is een essentieel onderdeel van de bruiloft, de eerste dag 
is geen hennadag zonder hennaritueel. Helemaal geen henna komt 
dus eigenlijk niet voor bij Marokkaanse bruiloften, ook niet in 
Nederland. Gemengde huwelijken zijn anders, die duren soms ook 
nog maar één dag. Maar ook daarbij is bijna altijd henna. Neder-
landse meisjes die met een Marokkaanse man trouwen gebruiken 
trouwens meestal ook henna. 

Fatima wordt ook wel eens ingehuurd voor Nederlandse bruiloften. 
Vrouwen hebben, denkt zij, behoefte aan vieringen met vrouwen. 
Bij een Nederlandse bruiloft wordt de henna vaak op traditionele 
wijze op de handen en voeten aangebracht. Nederlandse vrouwen 
laten ook henna op hun zwangere buik aanbrengen, iets wat 
Marokkaanse vrouwen niet zullen doen. Fatima ziet dit als een 
westerse vertaling van de traditionele hennakunst.

Kennis en kunde doorgeven
De kennis van hennarituelen wordt nog steeds voornamelijk 
mondeling doorgegeven. Hoewel er de laatste jaren steeds meer 
informatie op internet verschijnt. De kennis die Fatima heeft is van 
waarde heeft ze ontdekt en die wil ze graag delen. Ze wil de ware 
hennacultuur doorgeven, voor haar gevoel een bedreigde traditie. 
Juist de oude Marokkaanse traditie dreigt in de vergetelheid te 
raken door nieuwe trends. Meisjes in Nederland gebruiken nu 

bijvoorbeeld een puntzakje naar Indiaas voorbeeld en geen 
spuit, en dat is juist Marokkaans. Om haar kennis door 

te geven heeft Fatima een uitgebreide website, www.
handoffatima.nl, waar veel informatie te vinden is. 
Ze is ook veel te zien op beurzen, scholen, festivals 
en andere evenementen, waar ze lezingen, 
demonstraties en workshops geeft. 

De Indiaas

Arabische stijl met 

glitters is nu helemaal 

in bij Nederlands

Marokkaanse  

bruiden.

Uit het juiste hout gesneden 

Fries houtsnijwerk 
op de Nationale  
Inventaris 
Heerlijk om met je handen te werken! Erno 

 Korpershoek, musicus en tekstdichter, geniet 

bijna dagelijks van het houtsnijden. ‘Na een dag 

werken geeft het me heel wat meer ontspan-

ning dan televisie kijken.’ Hij is er trots op dat 

zijn Fries houtsnijwerk als eerste ambacht op 

de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 

Erfgoed in Nederland is geplaatst. 

TeksT Jos Wassink 
FoTo’s Franke de Jong
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verrassend dat hij het zichzelf heeft aange-
leerd. ‘Bij ons thuis hing veel Fries houtsnij-
werk dat grootvader had gemaakt. Ik ging de 
motieven namaken. Het ambachtelijk werk 
was voor mij niet vreemd, ik restaureerde ook 
het binnenwerk van molens. In de loop van de 
jaren heb ik veel stukken met Fries houtsnij-
werk verzameld. Ik heb heel veel motieven 
bestudeerd en getekend.’ In openluchtmusea 
en oudheidkamers in Nederland en in het 
buitenland heeft hij ruim tien jaar onderzoek 
gedaan. Tegenwoordig vindt hij niet alleen in 
boeken en tijdschriften, maar ook op het 
internet informatie over het Fries houtsnij-
werk. 

‘Ik zou het heel erg vinden als de traditie zou 
verdwijnen,’ zegt Korpershoek. ‘Ik zie dat er 
een doorgaande lijn is van honderden jaren, 
naar bijvoorbeeld de mangelplanken uit de 
Gouden Eeuw. Het houtsnijwerk is nog steeds 
mooi en spreekt nog steeds veel mensen aan. 
Het heeft ook te maken met identiteit. Ik ben 
bezig met iets wat mijn voorouders ook gedaan 
hebben.’ Het werk heeft te maken met zijn 
roots. Voor hem is het iets typisch Nederlands. 
Hij merkt ook dat steeds meer mensen, 

waarop gekerfd staat: Grete Cornelis Anno 
1654. Veel versierde voorwerpen werden aan 
anderen geschonken om de familie- en 
vriendschapsbanden te versterken. 

De techniek werd in het verleden niet op 
schrift gesteld. Pas vanaf de negentiende eeuw 
werd er gewerkt met tekeningen. Het kerven 
leerde men, zoals bij veel volkskunst, in de 
praktijk van vader op zoon. ‘Het houtsnijden is 
nooit een fulltime beroep is geweest,’ volgens 
Korpershoek. ‘Wel zullen er goede vaklui zijn 
geweest, die bestellingen kregen voor het 
versieren van een kast of een stoof.’
De objecten van versiering veranderden. 
Vroeger werden ook balken en deurposten 
versierd. Tot 1940 werden nog veel meubels 
zelf gemaakt. Tegenwoordig gaat het niet meer 
om versiering van het interieur van het huis, 
maar meer om het verfraaien van kleine 
voorwerpen, zoals dienbladen en kistjes. Nog 
steeds kan de houtsnijder als kunstenaar zijn 
eigen ‘hand’ in het versierwerk leggen. 

grootvader

Op de vraag aan Erno Korpershoek hoe hij het 
houtsnijden heeft geleerd, antwoordde hij heel 

De term ‘Fries’ slaat niet 
alleen op Friesland. Het 

had meer betrekking op het 
hele noorden van Nederland en 

het gebied rondom de voormalige 
Zuiderzee. De bijzondere technie-

ken en motieven bepalen of iets Fries 
houtsnijwerk is. Het gaat daarbij vooral 

om geometrische figuren, zoals sterren, 
rozetten, en ook vlechtfiguren. De 

geometrische patronen brengen rust in het 
geheel. Houtsnijders ontwerpen zelf de 

tekeningen. Met een passer worden patronen 
uitgemeten. Met carbonpapier, maar ook 
gewoon met een potlood, kunnen de ontwer-
pen aangebracht worden op het hout. 

Vastleggen voor later

Allerlei soorten hout worden gebruikt. 
Lindehout is geliefd, omdat dat mooi blank 
hout is met weinig noesten. Doordat het zacht 
is, is het gemakkelijk te bewerken. Voor de 
volhardende snijder zijn rozenhout, eikenhout 
en ook tropische houtsoorten geschikt. Het 
snijden zelf, het toepassen van de kerfsnede-
techniek, is niet heel moeilijk. ‘Het vooral een 
handigheidje,’ legt Korpershoek uit. ‘Je moet 
niet te diep snijden. Natuurlijk moet bij grote 
werkstukken de diepte wel in verhouding zijn 
met de grootte. Als gereedschap heb je een 
beiteltje en klein houtsnijmesje nodig. Een 
scherp geslepen zakmes is al geschikt. 
Eventueel kun je een guts gebruiken om lijnen 
uit te diepen.’ 

Tegenwoordig wordt het houtsnijwerk uitslui-
tend nog gedaan door hobbyisten. Er zijn 
verenigingen van houtsnijders. Sommige 
komen bijvoorbeeld één keer in de week bijeen 
in een ouderencentrum om hun hobby uit te 
oefenen. Het zijn vaak gepensioneerde 
mannen en vrouwen . Zij bekommeren zich 
niet zozeer om het doorgeven van erfgoed.  
Korpershoek is één van de weinige Fries 
houtsnijwerkers die zich inzet om de kennis 
en de geschiedenis van het Fries Houtsnijwerk 
vast te leggen voor volgende generaties.

Kennis mondeling 

 doorgegeven

Vroeger werd het snijwerk vooral in de 
winter door boeren en schippers beoe-

fend, omdat ze dan tijd hadden. In 
eerste instantie werden voorwerpen in 

eigen huis versierd. De oudste nog 
bestaande voorwerpen met Fries 

houtsnijwerk dateren uit de 
zeventiende eeuw. Er zijn 

voorwerpen aanwezig in het 
Rijksmuseum, het Fries 

Museum en het Zuider-
zeemuseum. In het 

Rijksmuseum is een 
mangelplank 

Ik ben 

bezig 

met iets 

wat mijn 

voor

ouders 

ook 

 gedaan 

hebben.

leren via bijvoorbeeld internet. Je moet toch 
even echt zien hoe het werk gedaan wordt. 
Geïnteresseerden kunnen naar ervaren 
housnijders gaan. Die kunnen je ook vertellen 
waar je bepaalde soorten hout kunt kopen. Je 
kunt wel beginnen met een plankje triplex, 
maar een stuk linde-, berken- of populieren-
hout is veel fijner. Dat hij het zelf wel zonder 
echte lessen kon leren kwam doordat hij al 
ervaring had met allerlei gereedschap. 

Onbekend maakt onbemind

‘Het grootste knelpunt in de overdracht van de 
traditie aan nieuwe generatie is de onbekend-
heid van het houtsnijwerk,’ volgens 
Korpershoek. ‘Mensen moeten het snijwerk 
ergens zien. Presentaties op ambachtenmark-
ten en erfgoeddagen zijn bijvoorbeeld belang-
rijk.’ Daarom wil hij meer contacten met 
scholen leggen om het ambacht te intro-
duceren. 
Natuurlijk zou Korperhoek op den duur 
graag een directe opvolger hebben. 
Hij is 56 jaar en gaat uitkijken naar 
iemand aan wie hij zijn ervaringen 
kan overdragen. Toch is hij niet 
bang dat hij niemand vindt, hij 
ziet nog voldoende mensen die 
het schitterende ambacht 
beminnen.  

de hogere cultuurstromingen. Iedereen kan 
wel zijn eigen stijl ontwikkelen. Je kunt 
houtsnijwerk heel persoonlijk en specifiek 
maken, ook met jaartallen en letters. Ik vind 
het belangrijk om het plezier in het werk over 
te brengen. Als je het leuk vindt met je handen 
te werken en met natuurlijk materiaal, dan is 
houtsnijwerk een heerlijke hobby.’ 

Voor Korpershoek is zijn ‘Snijpunt in de Knipe’ 
de locatie van waaruit hij de traditie wil 
doorgeven. Het Snijpunt is een atelier en een 
ruimte voor exposities, workshops en ontmoe-
tingen. Korpershoek stelt hier stukken uit de 
door hem verzamelde collectie en zelfgemaakt 
werk tentoon. Mensen van diverse pluimage 
lopen geregeld binnen. ‘Ik heb een DVD 
gemaakt en een boek samengesteld over het 
Fries houtsnijwerk. In het Snijpunt geef ik de 
kennismakingslessen houtsnijwerk en aan de 
hand van de DVD en het boek kunnen ze zich 
als ze dat willen verder ontwikkelen. Aan 
iedereen die geïnteresseerd is, geef ik de 
technieken en het verhaal erachter door. In de 
kennismakingsles leer je omgaan met het 
gereedschap. Je begint eenvoudig met een 
plankje waarop basisfiguren aan de hand van 
een tekening worden gesneden. Veel mensen 
zijn verrast dat je al zo snel een leuk resultaat 
hebt. Mensen moeten daarna zelf maar ontdek-
ken of ze het leuk vinden en ervoor geschikt 
zijn.’ 

Zonder lessen is het ambacht moeilijk te leren. 
Het is haast niet te doen om het jezelf aan te 

waarschijnlijk juist vanwege de globalisering, 
belangstelling krijgen voor het traditioneel 
ambachtswerk. 

De liefde doorgeven

‘Ik wil vooral de basistechniek doorgeven aan 
volgende generaties,’ legt Korpershoek uit. ‘De 
basismotieven van de geometrische figuren 
moeten geleerd worden. Sommigen zien er 
patronen van het werk van Escher in of 
ontdekken motieven uit India. Ik zie het 
snijwerk als een vorm van volkskunst, los van 

In het Snijpunt zijn talloze voorwerpen aanwezig, van heel oud, filigrainachtig werk tot moderne 

 voorwerpen met geometrische motieven, en soms met Keltisch aandoend vlechtwerk.
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Weeskind
Evert Willemsz leefde als weeskind in 
Woerden en had op zijn vijftiende 
een mystieke ervaring. Hierdoor 
veranderde zijn levensweg van 
kleermakersleerling naar predikant 
en kwam hij in Afrika en Amerika 
terecht. Het boek geeft uitgebreide 
beschrijvingen van de situatie in die 
tijd, bijvoorbeeld de religieuze twisten 
tussen de remonstranten, luthersen 
en rechtzinnigen in Woerden. Verder 
wordt er beschreven hoe het was om 
als weeskind op te groeien, hoe de 
Bijbel constant aanwezig was in het 
dagelijkse leven en hoe Evert erin 
slaagde om zijn levensbestemming te 
veranderen in een tijd waarin dat vrij 
lastig was. De vele afbeeldingen in 
het boek geven een beeld van het 
leven in de zeventiende eeuw.

Willem Frijhoff, Evert Willemsz. Een 
zeventiende-eeuws weeskind op zoek 
naar zichzelf  (Nijmegen 2013).

Volksgericht
Dit prettig leesbare boek onderzoekt 
een opvallende gebeurtenis in een 
klein Drents gehucht in de crisisjaren 
en de twintigste eeuw. Een volksge-
richt werd het toen genoemd. De 
vriendschap tussen een idealistische 
hoofdonderwijzer en een aannemer 
die de weg zou aanleggen om het 
gehucht Stuifzand te ontsluiten werd 
door de buurtbewoners met lede 
ogen aangezien. De geruchtenstroom 
die vervolgens op gang kwam door 
de vrouw van de aannemer en enkele 
anderen leidde tot een daad van 

collectieve waanzin. De uitgangssitu-
atie, de levensomstandigheden, de 
gebeurtenissen in de aanloop naar 
de fatale avond en de afwikkeling 
van het geheel worden uitvoerig 
beschreven, compleet met foto’s en 
getuigenverslagen.

Egbert Brink, De zaak Cavaljé. 
Kroniek van een volksgericht (Assen 
1012).

Mijnwerkers
Dit boek is een weerslag van een 
studie, waarvoor veel gebruik is 
gemaakt van de verhalen van 
mijnwerkers zelf. De verschillende 
auteurs behandelen diverse kanten 
van het mijnwerkersbestaan. Serge 
Langeweg bespreekt de mijnen als 
arbeidsvoorziening en onderzoekt de 
werving, herkomst, binding en 
geografische spreiding van de 
mijnwerkersbevolking. Daarna gaat 
hij in op het werk onder en boven de 

grond en de vakopleidingen, waarbij 
Jan Peet de veiligheid en gezondheid 
van het werk bespreekt. Willibrord 
Rutten neemt het leven rondom de 
mijn onder de loep, zoals het 
thuisfront, het wonen en de vrijetijds-
beleving. Ten slotte gaan Jan Peet en 
Erik Nijhof in op het leven ná de 
mijnen, zowel de sluiting van de 
mijnen, het pensioen als de veel 
voorkomende kwaal van mijnwer-
kers: de stoflongen of silicose.

Ad Knotter, Mijnwerkers in Limburg. 
Een sociale geschiedenis (Nijmegen 
2012).

Mijnwerkersleven
De auteur is zelf opgegroeid in een 
mijnwerkersdorp en publiceert 
regelmatig als hoogleraar algemene 
en Nederlandse letterkunde, maar 
ook als dichter. Aan de hand van 
verhalen over zijn eigen familie wordt 
een beeld geschetst van het leven en 
sterven met de mijnen. Zuid-Limburg 
was één groot mijngebied waar in 
1958 in de boven- en ondergrondse 
delen met elkaar nog 56.000 
arbeiders werkten.  
De auteur vertelt vooral over zijn 
vader, vanaf zijn jeugd tot zijn sterven 
en zijn werkzame leven in de mijnen. 
En daarna, het lijden aan de 
mijnwerkersziekte: silicose of 
stoflongen. Ook het dagelijkse leven 
boven de grond, in het dorp en het 
gemeenschapsleven komt aan de 
orde. Het boek is een persoonlijk 
verhaal dat ongetwijfeld exemplarisch 

is voor vele andere mijnwerkers 
en hun familie in de mijnstreek in 
Zuid-Limburg.  

Wiel Kusters, In en onder het dorp. 
Mijnwerkersleven in Limburg  
(Nijmegen 2012).

Alles over IJs
 
Zodra het kwik een paar dagen 
onder nul blijft en de winter lijkt te 
zijn aangebroken, breekt de gekte los 
in Nederland. Ondanks dat Neder-
land geen winters klimaat kent, is ons 
land het grootste schaatsland ter 
wereld. Geen ander land telt zoveel 
kunstijsbanen en toertochten als 
Nederland. Wat is de bron van die 
diepgewortelde liefde voor ijs en 
schaatsen? Wat heeft Nederland met 
ijs? En waarom laat het geen 
Hollander onverschillig als de 
geruchten over een mogelijke 
Elfstedentocht weer op gang komen?
 
Baukje Brugman, Jolien Langejan, 
Fred Geers, Alles over ijs (Baarn 
2013)

Volksverhalen
In dit zogenaamd nieuwjaarsboekje 
dat jaarlijks door het Meertens 
Instituut wordt uitgegeven, gaat de 
auteur in op de structuren van 
volksverhalen. Dit doet hij aan de 
hand van meer en minder bekende 
sprookjes en volksverhalen. Deze 
methode maakt de theorie niet alleen 
heel goed te volgen, maar ook leuk 

voor een breed publiek, omdat er 
van een praktijkvoorbeeld uitgegaan 
wordt om de theoretische indeling uit 
te leggen. Dit verschaft meer inzicht 
in de opbouw en herkomst van 
verhalen en in deze wetenschappe-
lijke methode. Bekende westerse 
verhalen zoals Assepoester, Rood-
kapje en Hans en Grietje komen 
voorbij, maar ook niet-westerse 
sprookjes zoals Anansi. Verder 
beschrijft de auteur een aantal 
experimenten, die hij zelf en andere 
wetenschappers hebben gedaan met 
als uitgangspunt de vraag: is het 
vertellen van fictieverhalen univer-
seel? Het antwoord is verrassend.

Theo Meder, Avonturen en structuren. 
Op zoek naar de bouwstenen van 
volksverhalen (Amsterdam 2012).

Oraal erfgoed
Het boek is de neerslag van een 
promotieonderzoek. Het is uitgege-
ven door FARO, het Vlaamse 
steunpunt voor cultureel erfgoed, en 
gaat uitgebreid in op de vraag 
waarom in Nederland het dialect dat 
in Nederlands-Limburg gesproken 
wordt wel officieel erkend is als 
streektaal en in Belgisch-Limburg 
niet. Deze erkenning heeft al in 1997 
plaatsgevonden. Deze kwestie wordt 
uit de doeken gedaan en in een 
breder perspectief gezet, zowel 
binnen het Nederlandse taalgebied 
als in een Europese context. Het 
bekijkt de ontstaansgeschiedenis en 
de taalpolitieke context van het 
verschil tussen streektalen en 
dialecten. Het verschil in zienswijze 
tussen Nederland en Vlaanderen 
wordt uitgebreid onderzocht, alsmede 
de gevolgen van de respectievelijke 
besluiten.

Rob Belemans, Taal of tongval? 
De gespleten Limburgse kus, oraal 
erfgoed en taalpolitiek (Brussel 2009)

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. 

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

Nu samen voor € 39,– 
 inclusief verzendkosten

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

Aanbieding
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Elfstedentocht
Die ijscultuur bestaat nog steeds. Als het zo 
koud is dat er ijs ligt, worden er overal in 
Nederland schaatstochten gehouden. Maar de 
Elfstedentocht is iets heel bijzonders. Ten 
eerste gebeurt het niet vaak dat hij gehouden 
kan worden. Ten tweede is hij lang, bijna 200 
kilometer. Ten derde zijn de omstandigheden 
waaronder hij gereden kan worden, vaak bar 
en boos. Kortom, de mensen die deze tocht 
volbrengen, kun je met recht helden noemen, 
zowel de wedstrijd- als de toerrijders.

Even wat feiten op een rij. De Elfstedentocht is 
een schaatstocht van bijna 200 kilometer over 
natuurijs. De route leidt langs alle elf steden 
van Friesland, waarbij de start en het einde in 
Leeuwarden zijn. Vóór 1909 zijn er wel 
mensen geweest die in strenge winters de 
ronde langs de elf steden schaatsten, maar dat 
was op eigen houtje. 

De eerste keer dat de Elfstedentocht officieel is 
gehouden, was in 1909, de laatste keer was in 
1997. Sinds zijn ontstaan is hij vijftien keer 
georganiseerd. Er kan maar een beperkt aantal 

Vroeger was schaatsen de manier bij uitstek 
om ’s winters lange afstanden te overbruggen. 
Zodra er ijs lag, stond iedereen in Nederland 
op de schaats. Al in de prehistorie werd er 
geschaatst, of eigenlijk meer gegleden, op 
dierenbotten. De oudste schaatsen die gevon-
den zijn, stammen uit de dertiende eeuw. 
Buitenlanders die in Nederland kwamen, 
schreven al over dit winterse volksvermaak. 
Van jong tot oud werd er geschaatst, of het nu 
voor plezier was of voor werk. Schaatsen is 
voor veel mensen iets wat hoort bij de Neder-
landse winter, denk maar aan de gekte als er 
weer een EK of WK schaatsen is. 

In de loop der tijden is er een hele cultuur 
rondom het ijs ontstaan. Naast wedstrijden en 
toertochten had je arrenslee rijden op het ijs, 
priksleeën of schoonrijden. Sommige van deze 
sporten worden nog steeds beoefend. En 
uiteraard kwamen veel mensen voor de 
gezelligheid af op het ijs en de ijspret. Langs de 
kant had je ook altijd koek- en zopiekramen, 
waar de inwendige mens met erwtensoep, 
roggebrood en chocolademelk of iets sterkers 
verwarmd kon worden. 

Zodra het gaat vriezen in Nederland, 

gaat ieders aandacht naar het noorden. 

Eerst terloops, maar naarmate het 

langer koud blijft, groeit de hoop: zal het 

dit jaar misschien…? Ogenschijnlijk is de 

Elfstedentocht niet zozeer anders dan 

andere lange toertochten in het land. 

Maar toch, als hij weer eens plaatsvindt, 

staat niet alleen Friesland, maar heel 

Nederland op zijn kop. De Tocht der 

Tochten is een mythisch gebeuren. 

De winnaar en ook de andere schaatsers 

die hem uitgereden hebben, rijden hem 

vooral voor de eer. En voor roem, 

onsterfelijke roem. Wat maakt de 

Elfstedentocht zo bijzonder dat heel 

Nederland meeleeft? En wie zijn de 

helden van de tocht?

Tentoonstelling over de Helden van de Tocht der Tochten

TeksT Elise Meier
FoTo’s Fred Geers en Anneke Bleeker

It giet net oan…  
of toch wel?

Jeen van de Berg

deelnemers die aan de tocht begonnen, haalde 
nog geen 1% de eindstreep, welgeteld 69 
deelnemers. Een legendarische prestatie. ‘De 
foto die gemaakt is van de drie winnaars bij de 
eindstreep is uitgeroepen tot mooiste sportfoto 
van de eeuw,’ aldus Gauke Bootsma.

Neerlands trots
Begin dit jaar, zestig jaar na dato, is er een 
reünie gehouden voor de rijders van de tocht 
van 1963 in het Schaatsmuseum van Hinde-
loopen. En de media stonden erbovenop. Deze 
bekendheid zal voor een deel te maken hebben 
met de film die in 2009 over deze tocht 
gemaakt is, maar ook daarvóór was de tocht 
van 1963 al een begrip. ‘Er is veel pers op 
afgekomen, radio en televisie. Veel meer dan 
waar we op gerekend hadden,’ vertelt Gauke 
Bootsma.

Zestig jaar geleden vond de tocht plaats, maar 
voor de deelnemers was het als de dag van 
gisteren. Alle bekende namen waren aanwezig, 
onder wie uiteraard de winnaars: Reinier 
Paping, Jan Uitham en Jeen van de Berg. Met 
hen waren er vele andere wedstrijd- en 
toerrijders. Heel even was het weer zoals toen: 
het weerzien tussen de schaatsmaten en de 

verhalen over de barre tocht. ‘Het was een 
geweldige sfeer, we krijgen nu nog brieven en 
kaarten hoe leuk het was. En een hoge 
opkomst, ook al was het zestig jaar geleden. 
Het zijn sterke mannen.’ 

Wie er nog iets van mee wil krijgen kan terecht 
bij de tentoonstelling over deze beroemde 
tocht, die dit hele jaar nog te zien is in het 
Schaatsmuseum in Hindeloopen. Het trotse-
ren van Koning Winter als symbool van 
Neerlands trots. Of, zoals Bootsma het 
verwoordt: ‘De tocht moet doorgaan en daar 
zetten we alles voor in, anders ben je geen 
Fries.’  

beheersen van de toeschouwers is nu het 
grootste gevaar,’ vertelt Gauke Bootsma. ‘Bij 
een Elfstedentocht verwachten ze tegenwoor-
dig meer dan twee miljoen mensen. Sinds de 
jaren tachtig is de populariteit enorm gegroeid, 
vooral door de media. Vroeger viel dat wel mee, 
toen kon één politieagent de menigte in de 
Prinsentuin in Leeuwarden wel in toom 
houden.’

Kortom, om dit alles goed op te zetten, is een 
goede organisatie vereist én veel mensen die 
zich daarvoor willen inzetten. Daarnaast 
brengen de weersomstandigheden met zich 
mee dat er vaak een hele korte voorbereidings-
tijd is, zodat er nogal wat flexibiliteit gevraagd 
wordt van de vele vrijwilligers, die zich 
belangeloos inzetten. Maar die doen dat met 
grote overgave en liefde, want het is een eer 
om voor de Tocht der Tochten te werken, áls hij 
gehouden wordt. Dat zijn de helden achter de 
schermen.

De andere helden: de schaatsers
Van een tocht die begonnen is voor de eigen 
provincie, is de Elfstedentocht uitgegroeid tot 
een nationaal symbool. Wie de Elfstedentocht 
uitrijdt, heeft iets neergezet waar hij nog jaren 

op kan teren. Maar wie een tocht onder barre 
omstandigheden heeft uitgereden of zelfs 
gewonnen, is simpelweg een held. Tijdloze 
roem valt hem ten deel. De meeste tochten 
vonden plaats onder barre weersomstandighe-
den, maar de tocht van 1963 spant hierin de 
kroon. Daarover is eigenlijk iedereen het wel 
eens. In 2009 is over die tocht zelfs een film 
gemaakt: De hel van 1963. 
Die tocht wordt niet voor niets de hel 
genoemd. Een strenge vorst bij de start van 
-18˚C die overdag iets opliep, een harde 
oostenwind die zorgde voor een lage gevoels-
temperatuur en verblindende stuifsneeuw, 
waardoor het ijs soms bijna onbegaanbaar was. 
Dit zorgde voor een hoge uitval: van de 9862 

mensen meedoen vanwege de capaciteit van de 
tocht, zodat startplaatsen erg gewild zijn. Vaak 
staan mensen jarenlang ingeschreven bij de 
vereniging zonder een keer de tocht gereden te 
hebben. Elke winter weer hopen vele mensen 
dat de Elfstedentocht doorgaat, niet alleen 
schaatsers, ook toeschouwers. Ondertussen 
kent heel Nederland die drie gevleugelde 
woorden: It giet oan (het gaat door)! Maar vaker 
komt het voor, dat de tocht niet doorgaat. De 
teleurstelling is dan ook groot, als na dagen 
van spanning de dooi invalt en de Elfsteden-
tocht afgeblazen wordt. Al deze zaken zorgen 
ervoor dat de Elfstedentocht een bijna mythi-
sche status heeft gekregen.

De helden: de vrijwilligers
Zo’n lange tocht als de Elfstedentocht vereist 
een goede organisatie. De hele route is 
ingedeeld in rayons, met elk een eigen 
rayonhoofd met assistenten en vele vrijwilli-
gers. Gauke Bootsma, oud-rayonhoofd en 
eigenaar van het Eerste Friese Schaatsmuseum 
in Hindeloopen, vertelt: ‘Als de Elfstedentocht 
gehouden wordt, is half Friesland in de weer. 
Het aantal vrijwilligers loopt in de duizenden, 
alleen al hier in Hindeloopen zijn het er 
honderd en in Stavoren ook weer.’ 

De rayonhoofden controleren of het ijs dik en 
stevig genoeg is voor de tocht, want het ijs 
moet van goede kwaliteit zijn en minimaal 
vijftien centimeter dik. Het zorgen voor goed 
ijs vereist veel werk: op plekken waar wakken 
zijn, worden stukken ijs gelegd, de zoge-
naamde ijstransplantaties, en het ijs moet 
zoveel mogelijk sneeuwvrij zijn. Op de plekken 
waar geen ijs ligt of het ijs van te slechte 
kwaliteit is, worden korte routes over het land 
aangelegd, waar de schaatsers over moeten 
lopen, het zogenaamde klunen. Ook moeten er 
stempelposten zijn in alle steden en drie 
geheime, die bemand moeten worden. 
Tegenwoordig komt daar nog een extra zorg 
bij, het in toom houden van het publiek. ‘Het 

De Helden van 
toen kwamen 
bijeen op een  
reünie in  
Hindeloopen.

De helden van weleer: Reinier Paping, Jan Uitham en Jeen van de Berg.
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aanzien van de uitwerking van de conventie en 
de theorievorming over immaterieel erfgoed in 
het algemeen. De conventie was in 2003 een 
‘meesterwerk der compromissen’. Vaagheden 
moesten dan ook worden weggewerkt en dit 
gaf de kans om opnieuw na te denken over de 
uitwerking van de conventie. Na 2008 brak 
een periode aan waarin de operationele 
richtlijnen werden vastgesteld, de conventie 
werd hiermee geïnterpreteerd. Dit is een 
immer doorlopend proces, om de twee jaar 
kunnen de richtlijnen namelijk worden 
aangepast. Net als in immaterieel erfgoeduitin-
gen zit zodoende ook in de conventie een 
blijvende dynamiek. Volgens Jacobs was en 
blijft er altijd een gezonde spanning tussen 
wetenschappers en de praktijk. De publicatie 
Tussen distantie en betrokkenheid van Herman 
Roodenburg gaf in het Nederlandse taalgebied 
richting in dit debat. De sleutel tot succes in de 

omgang met immaterieel erfgoed ligt volgens 
Jacobs in samenwerking met en tussen 
verschillende instanties, cultural brokers, 
waarbij Jacobs het voorbeeld gebruikte van 
musea en archieven. Deze instanties, maar 
zeker ook de rol van toerisme moeten een plek 
krijgen in de conventie. Academici hebben 
volgens Jacobs beslissend bijgedragen aan de 
constructie van immaterieel erfgoed en 
blijvende reflectie is van belang.

Toepasbaar in de praktijk
Albert van der Zeijden (VIE),  pleitte voor 
onderzoek dat in de praktijk een toepassing 
kan krijgen. Voor het VIE, maar ook breder 
voor de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed, is deze link er een die er 
altijd zal moeten zijn. Het gaat immers om het 
ondersteunen van gemeenschappen die met de 
voeten in de praktijk staan en waar de eerste 
verantwoordelijkheid voor immaterieel 
erfgoedzorg ligt. Voor kwalitatieve ondersteu-
ning is inzicht hoe te waarborgen en door te 
geven van groot belang. Het kennisinstituut 
zou naast praktische vragen eveneens breder 
moeten reflecteren op vragen en dilemma’s 
opgeworpen door de conventie, stelde Van der 
Zeijden, zoals het risico van musealisering of 
hoe om te gaan met controversieel erfgoed. 
Voorbeelden hiervan zijn  Zwarte Piet in 
Nederland en het stierenvechten in Frankrijk 
en Spanje.

Daarnaast noemde hij het belang van histo-
risch onderzoek, niet om een quasi geïdeali-
seerd verleden in oude staat te herstellen, maar 
juist om te laten zien dat er ook in het verleden 
al sprake was van dynamiek en verandering. 
De geschiedenis leert dat tradities steeds weer 
opnieuw van betekenis moeten worden 
gemaakt, willen ze ook in de toekomst levens-
vatbaar blijven.

A en B vragen
In deze brede benadering vonden Van der 
Zeijden en Hester Dibbits (Reinwardt Acade-

Terwijl de tentoongestelde praktijk zich voor 
de Manifestatie Immaterieel Erfgoed over Fort 
Voordorp had verspreid, werd in de munitie-
ruimte vanwaar ooit de Nederlandse vrijheid 
en onafhankelijkheid werd gewaarborgd, 
gereflecteerd over de theorie en praktijk van 
immaterieel erfgoed. In de gewelven kwam 
een vijftal sprekers aan bod, die hun licht lieten 
schijnen op de maatschappelijke omgang met 
immaterieel erfgoed en het samenspel tussen 
het publiek, erfgoedprofessionals en 
 academici.

Het focuspunt in nagenoeg alle bijdragen was 
het kennisinstituut immaterieel erfgoed, 
waarbij de UNESCO conventie als kompas 
diende. De rode draad door de bijdragen was 
de vraag: hoe theorie en wetenschappelijk 
onderzoek te operationaliseren in de praktijk. 
Wetenschappelijk onderzoek naar immaterieel 
erfgoed vormt een fundamenteel onderdeel 
van de conventie. Dit onderzoek heeft als 
uiteindelijk doel op verantwoordelijke wijze de 
cultuuruiting te kunnen waarborgen en inzicht 
te krijgen in de dynamiek van immaterieel 
erfgoed.
 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed (VIE) is een kennispunt 
voor immaterieel erfgoed. Het staat voor het 
ontsluiten en uitwisselen van kennis over 
immaterieel erfgoed. Er wordt inmiddels veel 
onderzoek gedaan naar immaterieel erfgoed, 
maar dat is vooral in het buitenland. Het VIE 
wil ervoor zorgen dat dit in Nederland ook 
meer gaat leven. Dit zal het op verschillende 
manieren doen, zoals het ontsluiten van 
kennis via tijdschriften, studiedagen en 
expertmeetings, onderzoek, nationale en 
internationale uitwisseling en een website 
over immaterieel erfgoed.

Meesterwerk der compromissen
In de bijdrage van Marc Jacobs (VU Brussel en 
FARO) bleek dat er in het afgelopen decen-
nium grote vorderingen zijn gemaakt ten 

Het belang van wetenschappelijk onderzoek 

Kennisinstituut voor  
immaterieel erfgoed

TeksT Gábor Kozijn
FoTo Nationale Beeldbank 

Er zijn verschillende redenen 

 waarom het belangrijk is om weten-

schappelijk onderzoek te doen naar 

immaterieel erfgoed. De sector moet 

in beweging blijven en wetenschap-

pelijk onderzoek helpt daarbij. 

Op deze manier komt er meer 

 duidelijkheid over hoe immaterieel 

erfgoed het best kan worden 

bewaard en doorgegeven. Ook helpt 

wetenschappelijk onderzoek bij het 

reflecteren in algemene zin over 

kwesties als musealiseren, de 

omgang met controversieel erfgoed, 

het erfgoed van nieuwe 

Nederlanders of het erfgoed van 

jongeren. 

mie) elkaar. Dibbits stelde dat er twee typen 
vragen zijn. De ‘A-vragen’ zijn meer praktisch 
getint. Voorbeelden zijn: ‘hoe kunnen we een 
mooi project met lokale kunstenaars opzetten?’ 
of ‘hoe te handelen als zich nog geen commu-
nity heeft gemeld?’. De ‘B-vragen’ zijn meer 
reflectief van aard. ‘Wat voor keuzes maken we 
bij het kiezen, beheren en presenteren van 
erfgoed? en ‘door wat of door wie worden die 
keuzes bepaald?’. Nog belangrijker wellicht is 
de achterliggende waarom-vraag. Het kennisin-
stituut moet volgens Dibbits beide typen 
vragen aan bod laten komen en eens in de 
zoveel tijd zichzelf de meer fundamentele en 
verfrissende waarom-vraag stellen. Het viertal 
vragen die Dibbits hierna opwierp resoneerde 
eveneens in de andere voordrachten. Deze 
vragen waren: ‘hoe reageren erfgoedinstellin-
gen op ontwikkelingen in de samenleving?’; 
‘Welke factoren spelen een rol bij het selecte-
ren in heden en verleden?’; ‘Hoe veranderen 
erfgoedinstellingen zelf op den duur?’; ‘Hoe 
worden erfgoedpresentaties beleefd?’. 

Historici en ‘erfgoeders’
Deze vragen draaien allen om de erfgoedpro-
fessionals. Daarnaast zijn er de gemeenschap-
pen of ‘erfgoeders’ zoals Hendrik Henrichs 
(Universiteit Utrecht) deze groep muntte. Het 
samenspel tussen de wetenschappers en de 
immaterieel erfgoedgemeenschap was een 
punt dat bij meer sprekers terugkwam. 
Henrichs ging in op de rol van de historicus. 
Historici moeten blij zijn met de positieve 
aandacht voor het verleden, stelde Henrichs, 
en zouden bovendien een bijdrage moeten 
leveren als middelaars, waarbij speciale 
aandacht dient uit te gaan naar eventuele 
historische onwaarheden. De meeste erfgoed-

Een gemeenschap kan gedreven worden door 
een veelvoud aan motieven. Het nostalgische 
motief was er één dat vaak werd genoemd. 
Volgens Henrichs zijn er drie soorten nostalgie 
te onderscheiden, waarbij het merendeel onder 
de meer onschuldige vormen van nostalgie is 
te plaatsen. Andere motieven liggen meer bij 
de schil om de gemeenschap heen, hierbij 
moet men denken aan identiteitspolitiek, de 
commercie of een gemeente of provincie die 
een gemeenschap stimuleert uit toeristisch 
oogpunt. Dibbits stelde dan ook dat erfgoed 
altijd politiek, sociaal en economisch wordt 
ingezet. Een bredere, zowel reflectieve als 
praktische vragenreeks die werd opgeworpen 
was: ‘wat als er geen gemeenschap is?’; ‘Hoe 
breed moet men immaterieel erfgoed zien?’; 
‘Kunnen dagelijkse gebruiken ook immaterieel 
erfgoed zijn?’; ‘En zo ja, moet je die dan willen 
waarborgen en is daar een gemeenschap voor 
nodig?’. Dit zijn zeer interessante vragen die 
raken aan de basis van de theorie en praktijk 
van immaterieel erfgoed. Wanneer zowel de 
laatst opgeworpen vragen als de stelling van 
Jacobs, dat wetenschappers hebben bijgedra-
gen aan de constructie van immaterieel 
erfgoed in het achterhoofd wordt gehouden, 
dan zijn dit niet alleen interessante, maar ook 
relevante vragen binnen een toekomstig 
kennisinstituut.

Verhalencultuur
De laatste voordracht van Theo Meder (Meer-
tens Instituut) over de ontsluiting van volksver-
halen was enigszins afwijkend van de voor-
gaande meer reflectieve sprekers, maar liet 
bovenal zien dat Nederland kan bogen over een 
rijke infrastructuur op het gebied van (kennis 
over) immaterieel erfgoed. 

professionals hebben volgens Henrichs een 
historisch achtergrond, waaronder nagenoeg 
alle sprekers en ondergetekende. Deze 
constatering bracht Henrichs ertoe om eerder 
een bijna natuurlijke verwantschap te zien dan 
de soms veronderstelde kloof tussen historici 
en ‘erfgoeders’.

Gemeenschappen als 
 middelpunt 
Door alle sprekers werd een belangrijke plek 
toebedeeld aan de erfgoedprofessionals als 
intermediair. Het startpunt bij immaterieel 
erfgoed ligt echter bij de gemeenschappen. Dit 
is dan ook het essentiële punt waar zowel Van 
der Zeijden, Dibbits, Henrichs als Jacobs 
aandacht aan besteedden. Deze gemeenschap-
pen vormen het cruciale middelpunt van 
immaterieel erfgoed en zodoende zijn ook bij 
deze groep belangrijke reflectieve vragen te 
stellen. Nagedacht werd over verschillende 
verbanden waarin gemeenschappen kunnen 
bestaan. Van de meer traditionele verenigingen 
tot de eerder genoemde musea of een netwerk 
van individuen die een rol kunnen spelen. 
Door gelegenheidscoalities te scheppen zou 
immaterieel erfgoed wellicht breder gedragen 
kunnen worden. Terugkomende vragen tijdens 
de middag waren ‘wie zijn de gemeenschap-
pen?’ en ‘welke motieven en belangen hebben 
zij?’. 

Reflectie op  

het snijvlak van 

theorie en  

praktijk.

Hoe moet de bijzondere techniek van de garnalenvisserij 

worden bewaard en doorgegeven? 
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Eeuwige  

beroepen
 
Het Menselyk Bedryf is de oor-
spronkelijke titel van de beroemde 
embleembundel van de zeven-
tiende-eeuwse Amsterdamse etser 
en dichter Jan Luyken. Tot op de 
dag van vandaag maken zijn 
afbeeldingen deel uit van ons 
collectieve geheugen. In deze 
bijzondere heruitgave, die het 
driehonderdste sterfjaar van Jan 
Luyken markeert, zijn alle originele 
emblemen in hoge kwaliteit 
weergegeven. De foto’s in deze 
uitgave spiegelen ambachtlieden 
aan hun collega’s uit de tijd van 
Luyken. Verder biedt dit boek veel 
informatie over Het Menselyk 
Bedryf en haar makers. De 
oorspronkelijke gedichten zijn 
voorzien van een fijnzinnige 
hertaling, die een hedendaagse 
toegang biedt tot de verborgen 
boodschap achter elk ambacht.
 
Bert Jurling, Menselijk Bedrijf, van 
werkplaats tot eeuwigheid (Pharos / 
Nederlands Centrum voor Volks-
cultuur en Immaterieel Erfgoed, 
Utrecht 2012) 
Prijs € 14,50 

Valkerij

In Valkerij. Topsport in vogelvlucht 
wordt de geschiedenis van deze 
oude sport, die over de hele wereld 
werd en wordt beoefend, uiteenge-
zet. 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 verdwe-
nen, 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. 

Elise Meier, Valkerij. Topsport in 
vogelvlucht (Uitgeverij Pharos/ 
Nederlands Centrum voor Volks-
cultuur en Immaterieel Erfgoed, 
2012)
Prijs € 14,50

Draaksteken
Eenmaal in de zeven jaar wordt in 
het Limburgse Beesel het spektakel-
stuk ‘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 verschil-
lende 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 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.

Sanne Verdonck, Draaksteken. 
Sint Joris leeft voort in Beesel 
 (Uit geverij Pharos/ Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed, 2012
Prijs € 14,50

Carnaval

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

Rob van der Laar, Carnaval! Van 
Agge mar Leut et, Hatsikidee, 
Salaai en Alaaf tot Houdoe (Pharos 
/ Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed, Utrecht 2011) 
Prijs € 14,50

uit onze webwinkel: www.volkscultuur.nl

Menselijk Bedrijf
Van werkplaats tot eeuwigheid

Bert Jurling 

Valkerij Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed  3
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 cultuur-
traditie 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. 
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Valkerij

V
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Topsport in vogelvluchtwww.volkscultuur.nl
www.pharosuitgevers.nl

draaksteken Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed  5
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 Beesel-
naren 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. 
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Sanne Verdonck

Sanne Verdonck
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Sint Joris leeft voort in Beesel
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Driekoningen

zingen

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

Paul Spapens, Driekoningenzingen, 
Van legende tot levende traditie 
(Pharos / Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed, Utrecht 2011) 
Prijs € 14,50 

Goed besturen

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

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

Zilveren vloot

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

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

Almanak

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

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

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

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

Beleid en 
praktijk

Herman Meddens

Handleiding voor 
historische 
verenigingen
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Aanbieding

Honderd tradities in  Nederland

In de jaren zeventig zette Nederland massaal het verleden over
boord. 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 onder
zoek: 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 gebrui
ken die zo vanzelf sprekend 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 verzend kosten) 
over te maken op  nummer 810806 ten 
name van het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed in Utrecht onder vermelding 
van de titel.

DIT ZIJN WIJ
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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  




