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Eén jaar immaterieel erfgoed

Ineke Strouken
hoofdredacteur

Deze tradities zijn nieuw  

toegevoegd aan de Nationale 

Inventaris Immaterieel  

Cultureel Erfgoed.  

Valkerij

Molennaarsambacht

Prijsdansen Nieuw-Vossemeer

Bloemencorso Vollenhove

Fruitcorso Tiel

Brabantse Dag Heeze

Bloemencorso Lichtenvoorde

op 1 september is het precies één jaar geleden, dat toen malig 
staatssecretaris Halbe Zijlstra tijdens het Bloemencorso in Zundert 
het startschot gaf voor het immaterieel erfgoed in het koninkrijk 
der nederlanden. Wij waren er helemaal klaar voor en het was 
echt fijn om nu officieel van start te kunnen gaan. 

In dit eerste jaar hebben wij ons vooral ingezet om een begin te 
maken met de nationale Inventaris en om mensen te helpen hun 
erfgoedzorg op te zetten. Dat was voor ons ook een leermoment. 
Het was immers nog niet zo lang geleden taboe voor volks
cultuurinstellingen om je in te zetten voor het behoud van een 
traditie. Door de uneSCo conventie denken wij daar inmiddels 
heel anders over en helpen wij gemeenschappen, die hun traditie 
willen doorgeven aan volgende generaties, met het opzetten van 
hun erfgoedzorg.

Met het samenstellen van de nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel erfgoed in nederland gaat het goed. er staan nu dertig 
tradities op, maar nog niet alle plaatsingen zijn bekend gemaakt. 
Veel gemeenschappen willen hun traditie plechtig op een 
bijzonder moment op de inventaris plaatsen en daar werken 
wij graag aan mee. Binnenkort worden een aantal ambachten 
op de lijst gezet en daar maken wij tijdens de informatiedag op 
20 september in Culemborg een feestje van. Het logo is ont
wikkeld en ook het certificaat, dat ondertekend moet worden, 
is klaar. 
 
nu er dertig tradities op de nationale Inventaris staan, vinden wij 
het tijd om te evalueren. Want ook al hebben wij veel geleerd 
van Vlaanderen, in de praktijk doen zich toch allerlei problemen 
voor die wij niet voorzien hadden. Zo zijn niet alle provincies 
vertegenwoordigd op de inventaris. Groningen ontbreekt nog. 
ook de levenslooprituelen lopen achter. Het zijn vooral feesten 
en ambachten die er nu op staan. Daarom ben ik heel verheugd 
dat de viering van Allerzielen binnenkort op de inventaris komt. 
Aller zielen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een 
katholiek feest naar een openbaar rouwmoment, dat voor veel 

mensen die een dierbare verloren hebben betekenis heeft. ook 
zou ik het fantastisch vinden als typisch nederlandse geboortege
bruiken als beschuit met muisjes, geboortekaartjes en thuis 
bevallen op de nationale inventaris zouden komen.  
 
Bij veel tradities zijn jongeren betrokken. Denk maar eens aan 
de bloemencorso’s. een onderzoeker concludeerde dat er in 
Lichtenvoorde geen hangplekken voor jongeren waren. Zijn 
conclusie: dat komt omdat ze allemaal in de corsotent te vinden 
zijn. Jongeren doen dus volop mee aan tradities. Maar typische 
jongerencultuur staat nog niet op de inventaris. Dat is niet zo 
vreemd, want jongeren zijn niet zo bewust bezig met het door
geven van hun tradities aan volgende generaties. toch vinden 
wij dat ook jongerencultuur een plek moet hebben op de 
inventaris. Daarom start in het najaar een project jongeren 
en immaterieel erfgoed.

Het uneSCo Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel erfgoed is voor het hele koninkrijk ondertekend. 
Daar ben ik heel blij om. Wij vergeten nog wel eens dat er ook 
een Caribisch nederland bestaat en die fout willen wij met het 
immaterieel erfgoed niet maken. Vanaf het allereerste begin 
werken wij daarom samen met onze Caribische collega’s om 
er iets moois van te maken. Wij hebben inmiddels een goede 
start gemaakt op Aruba, waar alle gebiedsdelen bij elkaar 
kwamen om te praten over het opzetten van een infrastructuur 
voor immaterieel erfgoed. 

Ze zeggen weleens: een goed begin is het halve werk. Wij zijn 
goed begonnen, maar ook van het tweede jaar willen wij iets 
moois maken.
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draaiorgelboek, een revolutie in de draaiorgelbouw. In plaats van het gebruik van grote, 
zware en kwetsbare cilinders kon het muziekprogramma nu geponst worden in 
zigzag-gevouwen, kartonnen orgelboeken die veel lichter en goedkoper waren. Dit 
systeem laat de zogenaamde toetsen van het instrument in de ponsgaten van het 
orgelboek vallen, waardoor er klepjes geopend worden die lucht laten stromen in de 
orgelpijpen die het geluid voortbrengen. Aanvankelijk ging het aantal toetsen gelijk op 
met het aantal orgelpijpen; in een later stadium werd het technisch mogelijk om een 
instrument van bijvoorbeeld zeventig toetsen wel tweehonderd orgelpijpen te laten 
bespelen.

Familiebedrijf
De werkplaats van de firma Perlee is sinds 1932 aan de Westerstraat op nummer 119 in 
Amsterdam gevestigd. De huidige bedrijfseigenaren zijn mevrouw Perlee en haar zoon 
Leon van Leeuwen. De voorouders die het bedrijf gestart zijn, heetten Warnies. Van 
generatie op generatie is het vakmanschap in de familie door gegeven en uitgebreid. 
De firma heeft een naam hoog te houden. Het is een van de bekendste en oudste 
draaiorgelfamilies van het land. Wereld beroemde orgels kwamen uit deze werkplaats, 
zoals De Arabier, een orgel dat nu een rijks monument is en waarvan het verhaal gaat 

die dagelijks wordt gebruikt. Dit is de plek 
waar de muziek wordt gearrangeerd en 
genoteerd, de orgelboeken worden geponst, 
de reparaties worden uitgevoerd of wordt 
gebouwd aan een nieuw orgel. 

Draaiorgelboeken
In 1806 werd in Duitsland de eerste draai-
orgelfabriek geopend. Frankrijk volgde snel. 
De draaiorgels in de negentiende eeuw hadden 
als drager van het muziekprogramma een 
cilinder met stiften en bruggetjes. Als de rol 
één keer was omgedraaid, was de melodie 
afgelopen. Vaak kon de rol dan nog verschoven 
worden, zodat er zes tot twaalf muziekstukken 
gespeeld konden worden. Toch bleef dat een 
beperkt repertoire. In 1892 kwam de Parijze-
naar Gavioli met een nieuwe uitvinding: het 

Eenmaal binnen blijkt dat bedrijf ook een 
museum te zijn, met ontelbare meters 
orgelboeken en een lange fotowand van 
hoogtepunten uit de orgelgeschiedenis van de 
familie Perlee. Onder andere een foto van – 
toen nog – koningin Beatrix bij de opening van 
de opnieuw opgebouwde huizen uit dezelfde 
Westerstraat in het Nederlands Openlucht-
museum. ‘Mooi orgel heeft u,’ zei de koningin 
tegen mevrouw Perlee, die daar samen met 
haar zoon was om de feestelijke gebeurtenis 
muzikaal luister bij te zetten.

Behalve foto’s en boeken zijn er in het pand 
van firma Perlee natuurlijk ook draaiorgels en 
pierementen van klein tot groot te bewonderen 
en te beluisteren. Als je als bezoeker doorloopt 
naar achteren, kom je vanzelf in de werkplaats 

Draaiorgelbouwers  
in Amsterdam

In de grote groene loodsdeuren van het pand aan 

de Westerstraat in de Jordaan is een venstertje 

gemaakt waarachter een minidraaiorgel te zien is. 

Het kan niet missen, hier is een bedrijf gevestigd 

dat met muziek bezig is. 

Firma Perlee

TeksT Jolly van der Velden
FoTo’s Museum Van Speelklok tot Pierement 

 en Jolly van der Velden

De familie Perlee 

is de  bouwer van het 

wereld beroemde 

 draaiorgel  

De Arabier.

 

Ik ben de 

vijfde gene ratie 

van de familie 

in dit vak.
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Van Leeuwen laat zien waar hij het over heeft. Midden in de werkplaats gaat hij aan een 
lange tafel zitten om met behulp van een gamma-latje muziek uit te schrijven op een 
lange rol papier. Een gamma-latje is een strook karton waarop alle stemmen en het 
register van een bepaald orgel staan aangegeven. Pas als het arrangement klaar is, kan 
het eigenlijke kartonnen orgelboek met strepen en gaatjes gemaakt worden met behulp 
van een stans- of kapmachine. Het gatenpatroon wordt vanaf de rol papier in het karton 
gesjabloneerd. Het ponsen of stansen van gaten in het orgelboek noemt men kappen. 
‘Een secuur werk,’ zegt Van Leeuwen, ‘maar ik heb mezelf wel aangeleerd om geduld 
op te brengen.’ Na het kappen houd je een rol papier over met gaten erin, een sjablone 
dus. Met verdunde ecoline wordt vervolgens die rol overgeverfd op een nieuwe rol 

papier, zodat het arrangement 
bewaard blijft.  Deze rollen worden 
opgeslagen, omdat ze voor een 
soortgelijk orgel weer te gebruiken 
zijn.

Muzikaal gevoel
De muziek wordt opnieuw gearran-
geerd door de orgelboekenmaker 
voor een specifiek orgel en dat vraagt 
veel muzikaliteit. Van Leeuwen zegt 
hierover: ‘Ik gebruik wel eens 
partituren, maar meestentijds 
gebeurt het arrangeren op gehoor, ik 
luister naar een opname en ga aan 
de gang. Het arrangeren kan 
tegenwoordig trouwens ook op de 
computer, via een programma dat 
Cakewalk heet, daar kan je het 
notenbeeld met een druk op de knop 
omwisselen in strepen en lijntjes. 
Daarna kan de computer een 
boekenstansmachine aansturen die 
automatisch de boeken uitkapt, maar 
ik doe het nog op gloeilampen en 
stoom, zeg ik altijd. Ik ben niet zo 

superactief op de computer, ik ben er vooral goed in om hem af te zetten. Ik chargeer 
het nu een beetje, maar toch voel ik me soms verloren in de tijd.’ 

Op de vraag of zijn grootvader op dezelfde manier werkte als hij, zegt hij: ‘Mijn groot-
vader heeft dit nooit gedaan. Hij kon wel arrangementen omzetten van het ene naar het 
andere orgel, maar zelf arrangementen schrijven lukte hem niet zo goed. De manier 
van muziekschrijven zoals ik dat nu doe, stamt uit de jaren dertig. Daar hangt een foto 
van Piet Maas, onze oude huisnoteur. Een man van buiten de familie die hier jarenlang 
arrangementen heeft geschreven. In die kast liggen allemaal rollen en daar ligt ook nog 
heel veel van hem bij, het leeuwendeel eigenlijk. Hij arrangeerde, maar componeerde 
zelf ook. Ik heb zelf ook wel eens hier en daar een dingetje geschreven. Gewoon in een 
driekwarts- of een tweekwartsritme, dus erg vernieuwend was het niet, maar het is leuk 
om te doen.’ 

In het museum van Perlee, dat tegelijkertijd een archief is, zijn veel variaties in orgel-
boeken te vinden. Van de Beatles tot dansmuziek, van Parijse chansons tot schlagers. 
‘Je bent niet zozeer op zoek naar muziek, de muziek komt gewoon naar je toe,’ zegt Van 
Leeuwen. ‘Ik gebruik zowel bekende als onbekende muziek, bijvoorbeeld van Carl Frei. 
Die man komt uit het Zwarte Woud, is geboren in 1885 en is bij verschillende orgel-
bouwers in de leer geweest. Hij heeft een paar honderd composities gemaakt voor 
draai orgels. Zijn muziek is heel geliefd in orgelkringen. Hij noteerde zijn composities 
op verschillende manieren, zodat elk stuk op zijn best bij een bepaald orgel past.  
Er zijn orgels met een meer orkestrale zetting en er zijn orgels die een zetting voor 
dans muziek hebben. Daar moet je op verschillende manier voor noteren. Voor die 
dansorgels werk je wat frivoler, met wat meer fantasietjes erdoorheen. Ik probeer dat 
op dezelfde manier te doen en dat lukt vrij aardig. Daarnaast word ik ook gevraagd 
om nieuwere muziek te arrangeren, bijvoorbeeld voor tunes voor televisie of reclame-
liedjes.’

dat Michel Jackson het ooit voor een miljoen 
wilde kopen. Een groot deel van de orgels heeft 
inmiddels onderdak gevonden in het Museum 
Speelklok in Utrecht. 

Nederlandser dan een draaiorgel kan het haast 
niet worden, maar de eerste in de familie die er 
brood in zag, was een Belg. In 1875 kwam het 
echtpaar Warnies uit Antwerpen naar Amster-
dam. Ze kwamen oorspronkelijk uit Parijs en 
waren van daaruit op de boot naar Rio de 
Janeiro gegaan. Ze hadden een orgeltje 
meegenomen en vormden met een paar 
anderen een circusachtige groep om geld te 
verdienen. Dat lukte blijkbaar goed, want na 
een aantal jaren kwamen ze met twee kinderen 
en een tas vol goudstukken terug naar Europa. 
Daar hebben ze in Antwerpen een  muziek-
winkel van opgezet, die behoorlijk goed liep. 
Het is niet bekend of ze al orgeltjes verhandel-
den in die winkel. 

Het verhaal gaat dat ze naar Amsterdam zijn 
gekomen om ‘iets met orgels te gaan doen’. 
In die tijd waren orgeltjes namelijk al heel 
populair in het hele land en in Amsterdam 
wemelde het ervan. Die instrumenten waren 
niet altijd goed gestemd, liepen soms krakke-
mikkig en door Warnies en zijn vrouw was er 
opeens een bedrijf dat de orgeltjes kon 
nakijken en repareren. Zelfs van buiten de stad 
kwamen de mensen met hun orgel naar de 
werkplaats die toen ook al in de Jordaan was, in 
een klein loodsje in de Palmstraat. Het bedrijf 
liep als een trein. 

Na de dood van het echtpaar gingen hun 
kin deren, Leon en Gabriël, ermee verder. Het 
was inmiddels 1902. De twee broers hadden op 
een gegeven moment vierenvijftig orgels in de 
verhuur. Hun bedrijf stopte in 1923, waarna 
alles geveild is en een schoonzoon van een van 
hen, een Perlee, orgels uit die veiling kocht en 
het bedrijf voortzette. Hij was in 1906 met een 
van de dochters van de familie Warnies 
ge  trouwd, zij zijn de groot- en overgrootouders 
van de huidige eigenaren. ‘Mijn grootvader 
was een van hun twaalf kinderen,’ zegt Van 
Leeu  wen. ‘Dat was de vader van mijn moeder. 
Ik ben de vijfde generatie van de familie in dit 
vak.’

Vakmanschap is meesterschap
Van Leeuwen: ‘Als kind stond ik altijd al bij het 
boekenklavier te kijken als de boeken erdoor-
heen liepen en vooral te luisteren. Ik probeerde 
een verband te leggen tussen wat ik hoorde en 
wat ik zag, en daarvan te leren. Zo leerde ik 
ook onderscheiden wat de betere en de 
mindere goden presteerden op het gebied van 
draaiorgelmuziek. Als de orgelboeken niet 
goed ‘geschreven’ zijn door gebrek aan 
muzikale kennis, kan het orgel gaan klinken 
als een houterig druilorkest.’

Aan een lange 

tafel wordt de muziek 

met behulp van een 

gamma-latje uit geschre-

ven op een lange rol 

papier.

Het gatenpatroon 

wordt vanaf de rol 

papier in het karton 

 gesjabloneerd. Het ponsen 

of stansen van gaten in 

het orgelboek noemt 

men kappen.

Na het 

 kappen houd je 

een rol papier over met 

gaten erin, een  sjablone 

dus. Deze rollen worden 

 opgeslagen, omdat ze voor 

een soortgelijk orgel 

weer te gebruiken 

zijn.

Van generatie  

op generatie is  

het vakmanschap  

in de familie  

doorgegeven en 

uitgebreid.
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binnen de familie gedaan. Een broer van mevrouw Perlee was meester-schil-
der. Hij zorgde er onder meer voor dat de befaamde roosjes het handelsmerk 
van de Perlee-orgels werden. 
Gestemd wordt er ook in de werkplaats. ‘Ieder instrument moet je stemmen, 
maar een orgel blijft wel lang stabiel in zijn stemming. Vocht heeft niet zoveel 
invloed, maar dan kun je wel weer last hebben van de lijm die loslaat of dat je 
gezellig houtwurm op bezoek krijgt, die mogen er graag aan knagen. Zeker 
aan de zoetere houtsoorten, dat is wel eens een gevecht.’

In de voetsporen van
Van Leeuwen: ‘Hoe dat voelt, om in zo’n lange lijn te staan? Poeh, je denkt 
eigenlijk niet dagelijks na over die voetsporen. Je leeft gewoon je leven, maar 
het is tegelijkertijd ook wel heel leuk. Soms ook belastend, want je moet er 
steeds flink tegenaan blijven gaan om in de markt te blijven. Er zijn natuur-
lijk veel meer spelers. De hoofdmoot hier is restauratie. En natuurlijk de 
orgelboeken, die zijn allemaal op bestelling. Je gaat niet voor een willekeurig 
orgel een stuk muziek maken, behalve voor mijn eigen orgels. 

Verder krijgen we hier groepen bezoekers en zijn we in te huren voor 
bruiloften en partijen. Als je als vakbeoefenaar in je werkplaats bezig bent, 
dan zie je wel wat je in elkaar hebt gezet maar als je zelf op een bruiloft 
speelt, dan maak je ook nog eens een feestje mee. Dan is het toch best wel 
leuk om zelf de deur uit te gaan met een orgel, maar niet om er dagelijks mee 
op straat te spelen. Ik heb dat wel een aantal jaar gedaan op de zaterdagen, 
best geinig, maar zwaar. Het orgel duwen en met de hand draaien, op de 
ouderwetse manier.’

Mensen houden ervan
Over de toekomst van het draaiorgel is hij duidelijk: ‘Dat blijft zonder meer 
bestaan.’ Als voorbeeld noemt hij de geschriften die bekend zijn van circa 
driehonderd jaar na Christus, waarin melding wordt gemaakt van mecha-
nisch spelende orgels. ‘Als ze toen al bestonden, zullen ze wel blijven bestaan. 
De mensen houden ervan. Er zijn verzamelaars, miljonairs die gigantische 
verzamelingen hebben, er zelfs speciale gebouwen voor hebben opgericht.’ 

Hoe het verder gaat met de firma Perlee in de verre toekomst is nog onduide-
lijk. ‘Een neef van me heeft er wel interesse in, maar niet echt om het vak op 
te pakken. Ik ben zelf vrijgezel, maar goed, als je wel kinderen hebt, is dat 
ook geen garantie dat die geïnteresseerd zijn. Ach, we zullen wel zien.’      

Het bouwen van een orgel
In de werkplaats wordt veel restauratiewerk 
gedaan, maar van tijd tot tijd wordt er ook wel 
eens een nieuw orgel gebouwd. Een orgel 
bouwen is een opeenstapeling van ambachten. 
De basis is het vak van meubel-maker, een 
orgel bestaat voornamelijk uit hout. Dan krijg 
je het vak van orgelbouwer daar-boven-op: het 
maken van de speelkasten, de blaasbalgen en 
de afspeelmechanieken. Een draaiorgel is bijna 
gelijk aan een kerkorgel, alleen heeft dat een 
pianoklavier, wat een draaiorgel niet heeft. 
Daar is het boek het klavier. Een boekklavier, 
of kortweg ‘het mechaniek’. 

Bovenop het vak van orgelbouwer, komt nog 
eens het vak van orgelpijpen maken. Die 
worden gemaakt van grenen-, beuken-, peren- 
of elzenhout, al naar gelang het soort pijpen. 
‘Als je goed naar die pijpen kijkt, dan zie je dat 
hoe korter ze worden, hoe hoger de toon dus, 
hoe smaller ook de pijpen zelf worden, de 
binnenmaat ervan,’ zegt Van Leeuwen. ‘Als je 
ze allemaal van één binnenbreedte zou maken, 
dan zou het een vreemde kakofonie van 
klanken worden, omdat de deeltonen dan 
vervagen. Voor de hoge tonen zou je een rare, 
koekoekachtige klank krijgen. Op verschillende 

manieren kun je zo een register voor het orgel 
maken, al naar gelang je denkt nodig te 
hebben. Ik heb dat in de praktijk geleerd. 
Kijken, luisteren, eigenwijs zijn en 
 experimenteren.’

Een draaiorgel heeft natuurlijk ook een front, 
eigenlijk het meest in het oog springende 
onderdeel met poppen, al dan niet met bellen, 
geschulpte randen, veelkleurige ornamenten 
en prachtige schilderingen. Die worden niet 
door de firma zelf gemaakt, dat is weer een 
ander vakgebied. ‘De metselaar is nog niet de 
beeldhouwer,’ zegt Van Leeuwen. De firma 
huurt daar mensen voor in. Specialisten op dat 
gebied. Het schilderwerk neemt weer iemand 
anders voor zijn of haar rekening. In de vorige 
generatie Perlee werd het schilderwerk nog wel 

Leon Warnies is de 

grondlegger van de 

typisch Nederlandse 

straatdraaiorgel

cultuur.

Een orgel bouwen 

is een opeenstapeling 

van ambachten: meubel-

maker, orgelbouwer, 

orgelpijpmaker en 

schilder

Het OuderSchap, de vakbond voor aanstaande en jonge 
ouders, is de petitie ‘Baas over eigen bevalling’ gestart. 
Met dit initiatief wil Het OuderSchap minister Schippers 
(VWS) oproepen om meer rekening te houden met de 
wensen en belangen van ouders rondom geboortezorg. 
De petitie is inmiddels ondertekend door ruim  
drieduizend zwangeren en hun supporters. Zij maken 
zich zorgen over de geboortezorg in Nederland.  
Door ingrijpende beleidsvoorstellen en ontwikkelingen 
in de zorg, dreigt de thuisbevalling te verdwijnen. 
Op www.hetouderschap.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Sint Barbara Gilde Veghel
Het Sint Barbara Gilde uit Veghel is een actieve organisatie, die graag uitdraagt wat 
zij doet. Zo heeft zij al eerder een instructieve map met informatie en een dvd 
gemaakt die circuleert op basisscholen in de buurt en laat zij ook met enige regel-
maat aan de basisschooljeugd zien hoe dat het gilde in de praktijk werkt. Door 
middel van speciale cultuurmakelaars wordt contact gelegd met de scholen en een 
afspraak gemaakt. De kinderen worden vervolgens bezocht op school, of komen 

langs op het gildeterrein, waar 
zij allerlei leuke activiteiten die 
te maken hebben met het 
gilde mogen doen. 
Ook de educatieve kant wordt 
niet vergeten: tijdens de 
activiteiten wordt ook het een 

en ander verteld over de 
ontstaansgeschie denis 
en de ontwikkeling van 
de gilden.  
Na het vogel versieren, 
het vaandel verven, 
het trommen, vendelen 
en bazuin blazen sluit de 
dag altijd af met de 
massale opmars, die erg 
populair is.

In het gilde is ook plaats voor de jeugd, die mag trommelen, vendelen en 
 boog schieten. Door al het harde werk is het gilde zich langzaam maar zeker  
aan het uitbreiden. Zo geeft het Sint Barbara Gilde zijn traditie door aan de  
komende generatie.

Baas over  
eigen bevalling

Maand  
van de  
Geschiedenis
Van 1 tot en met 31 oktober 
2013 vindt in het hele land 
weer de Maand van de 
Geschiedenis plaats. Overal 
doen musea, archieven, 
bibliotheken en andere 
organisaties mee om jong en 
oud kennis te laten maken 
met de geschiedenis van 
Nederland. Dit jaar is het 
thema Vorst & Volk. 

Het Nederlandse volk heeft 
een haat-liefdeverhouding 
met het vorstenhuis, dat de 
laatste tijd weer gekenmerkt 
wordt door een ongekende 
populariteit. De troonsover-
dracht van Beatrix naar haar 
zoon Willem-Alexander 
zorgde voor een algehele 
feestvreugde door het hele 
land. Dat is ook wel eens 
anders geweest, denk maar 
aan het recente verleden, 
toen Beatrix op de troon 
kwam in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw. Die momen-
ten staan niet op zich, de 
geschiedenis van het vorsten-
huis is ermee doorspekt. 

De Maand van de Geschiede-
nis wordt georganiseerd door 
het Nederlands Openlucht-
museum en het Rijksmuseum, 
in samenwerking met vele 
andere organisaties, waar-
onder het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur 
en Immaterieel Erfgoed. 

Meer informatie en het hele 
programma zijn te vinden 
op de website www.maand
vandegeschiedenis.nl. 
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De gamecultuur is een echte jongerencultuur. 
Het belang van een jongerencultuur draait 
vooral om het vormen van een eigen identiteit. 
Een jongerencultuur onderscheidt zich met 
name van andere groepen door uiterlijk en 
interesses. Voor gamers geldt hun persoonlijke 
uiterlijk als een minder bepalend kenmerk, 
omdat het draait om een virtuele wereld 
waarbij uiterlijk irrelevant is. Hiermee biedt 
deze virtuele wereld voor sommige jongeren 
een groot voordeel ten opzichte van de realiteit: 
hier zal niet gepest worden om uiterlijkheden. 

Doorgeven aan volgende generaties
Het gamen wordt duidelijk gedragen door een 
groot aantal mensen, die gamen van waarde 
vinden en mogelijk ook zouden willen doorge-
ven aan volgende generaties. Er is sprake van 
een gemeenschap, hoewel niet duidelijk 
omlijnd.

Dat gamen dynamisch is, is duidelijk. In de 
afgelopen 50 jaar is de invulling van de game 
in vogelvlucht ontzettend veranderd. Waar we 
begonnen met een radar en stipjes, hebben we 
nu games die grafisch zo mooi zijn dat je ze 
bijna niet van de realiteit kunt onderscheiden. 
Daarnaast is de sector ook zeer breed gewor-
den. Er zijn ‘tig’ categorieën van games. Het 
belangrijkste onderscheid zit tussen het alleen 
of samen spelen. Gameontwikkelaars spelen 
voortdurend in op de snel vernieuwende 
behoeftes van de gamers. Hierdoor is de 
gamecultuur al ontzettend veranderd en zal dat 
voorlopig ook wel blijven doen.
Tegelijk is er ook sprake van continuïteit, een 
gevoel van verbondenheid met vorige genera-
ties. Elke jongere kent de spellen Tetris en 
Pacman wel, ook al zijn ze niet uit hun 

samenspeelt met gamers uit de hele wereld, 
zijn het populairst. Deze games worden het 
vaakst gespeeld en er worden ook meer uren 
per week aan besteed dan aan andere. Vaak 
wordt er gewerkt met guilds of clans, waarin 
je met een vaste groep samenwerkt om je 
quests te behalen. Daarnaast is zo’n samen-
werking van belang om bescherming te 
genieten in de game. Er is ook een prestige-
aspect aan de groepen verbonden. Zo staan 
bepaalde groepen bekend om hun vaardig-
heden en zijn daarmee zeer populair. 

Soms worden deze virtuele gemeenschappen 
verder getrokken naar het echte leven, ook wel 
bekend als real life. Hierbij kun je denken aan 
guild meetings, waarbij zo’n groep elkaar in 
het echt ontmoet. Ook het fenomeen LAN-
party valt hieronder. Hierbij komen gamers 
samen om fysiek bij elkaar te zijn en tegelijker-

tijd samen te gamen. Vaak nemen de gamers 
hiervoor hun eigen computer mee. Bij deze 
party’s wordt veel energiedrank of bier 
gedronken. Een alternatief hiervoor is een 
gamecafé. Een voorbeeld hiervan is Gamecafé 
Tournament in Groningen. Hier staan twintig 
computers klaar met meer dan 170 geïnstal-
leerde games.

Er bestaan veel games waarbinnen speciale 
feesten worden gevierd. Deze feesten kunnen 
gerelateerd zijn aan echte feesten. Hierbij 
wordt de game omgebouwd in bijvoorbeeld 
een Halloween-thema. Ook zijn er speciale 
feesten die vanuit de game zelf komen. Het 
gaat dan vaak om speciale quests of belonin-
gen, die alleen tijdens die specifieke periode 
behaald kunnen worden.

worden er games ontwikkeld die gebruikt 
kunnen worden bij het leren. Dit jaar kwamen 
ook de eerste berichten over zogeheten 
‘iPad-scholen’, waar pen en papier overbodig 
zijn. Er zijn al tientallen educatieve apps 
ontwikkeld voor deze leerlingen. Kortom, als 
kunst en als medium zijn games al behoorlijk 
geaccepteerd. 

Om de tijd te doden
Sinds oktober 2012 kent ons woordenboek een 
aantal nieuwe uitdrukkingen, waaronder casual 
gaming. Volgens Van Dale is dit het ‘gamen om 
tijd te verdrijven en niet om te winnen / 
computerspelletjes doen om de tijd te doden’. 
Hiermee is een hele nieuwe dimensie aan het 
gamen toegevoegd. Onder casual gaming 
vallen spelletjes als Songpop op Facebook en 
Wordfeud op de smartphone. Dit zijn spelletjes 
zonder doel en ze worden heel veel gespeeld: 
bij het wachten op de bus, op het toilet, tijdens 
het tv-kijken en ga zo maar door. Deze spelle-
tjes behoren steeds meer tot de dagelijkse gang 
van zaken en worden door jong en oud 
gespeeld. Mijn ouders spelen al maanden 
Wordfeud tegen elkaar, zelfs mijn opa doet 
eraan mee. Dit aspect van gamen is dus 
helemaal niet zo ‘jong’. 

De hardcore gamers die spelen via consoles of 
computers zijn nog wel heel jong. Het imago 
van deze gamers is dan ook heel anders. 
Ricardo is zo’n hardcore gamer, en hij loopt 
tegen veel vooroordelen aan. Hij vindt dat 
games helemaal zo slecht niet zijn. ‘Het is wat 
de persoon ermee doet. Ik hou van shooters, 
maar ik ga geen mensen neerschieten. Ik hou 
van fantasy RPG’s, maar ik ga niet in een leren 
pakje met pijl en boog over straat. Het is iets 
van jezelf. Het lijkt af en toe gewoon een film 
waar ik de hoofdrol in speel.’

Jongerencultuur
Bijna tachtig procent van de Nederlandse 
jongeren uit de laagste vier klassen van het 
middelbaar onderwijs gamet minimaal één 
keer per week, bleek uit recent onderzoek van 
het Nederland Jeugd Instituut. Het in fysieke 
vorm samen spelen van videogames gebeurt 
veel met consoles. Dit zijn apparaten die je aan 
kunt sluiten op de televisie, zoals de Nintendo 
Wii en de Playstation. Veel spellen zijn alleen 
mogelijk, of veel uitdagender, als je ze in 
teamverband speelt. Op deze consoles kunnen 
vaak tot vier personen tegelijk spelen. Daar-
naast is er de mogelijkheid om consoles met 
elkaar te verbinden, waardoor je bijvoorbeeld 
met acht man kunt spelen. Het populairste 
voorbeeld hiervan is Mariokart, een racespel-
letje met animatiefiguurtjes, dat vooral veel 
gespeeld word in gezinsverband.

In de gamewereld is er sprake van een virtuele 
community. De online games, waarbij je 

Historische ontwikkeling
Videogames bestaan al ruim een halve eeuw. 
In 1948 werd patent aangevraagd op de 
‘Cathode Ray Tube Amusement Device’, de 
allereerste game ooit gemaakt. Dit spel leek op 
een radar, waarin er op puntjes geschoten 
moest worden. Sindsdien is de game-industrie 
explosief gegroeid tot de markt die we nu 
kennen: duizenden spelletjes, geschikt voor 
een verscheidenheid aan consoles. Van Real 
Time Strategy tot MMORPG, First Person 
Shooters tot racing; niks is te gek voor gamers.
Voor sommigen is gamen een ware kunstui-
ting. Zoals het stripverhaal is geëvolueerd van 
een simpel kinderverhaaltje tot een volwassen 
vorm van kunst is dat ook het geval met games. 
Dat games serieus worden genomen blijkt wel 
uit het feit dat er inmiddels twee games musea 
bestaan. Zo is begin 2012 het Game Museum 
Amsterdam geopend, hier worden tientallen 
games met bijbehorende computers en 
consoles getoond. Ook is er de mogelijkheid tot 
het spelen van veel games. Iets ouder is het 
Bonami Spelcomputer Museum te Ede. 
Ook op het gebied van educatie worden games 
steeds vaker ingezet. Regelmatig verschijnen er 
onderzoeken naar de effecten van games op de 
ontwikkeling van kinderen. Aan alle kanten 

In de UNESCO conventie wordt immaterieel 
erfgoed als volgt gedefinieerd: ‘Onder immate-
rieel erfgoed wordt verstaan de praktijken, 
voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardig-
heden – met inbegrip van de bijbehorende 
instrumenten, voorwerpen, artefacten en 
culturele ruimtes – die gemeenschappen, 
groepen en, in sommige gevallen, individuen 
erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. 
Dit immaterieel cultureel erfgoed, dat van 
generatie op generatie wordt overgeleverd, 
wordt voortdurend opnieuw gecreëerd door 
gemeenschappen en groepen in reactie op hun 
omgeving, hun interactie met de natuur en 
hun geschiedenis en geeft hun een gevoel van 
identiteit en continuïteit; hierdoor wordt het 
respect voor culturele diversiteit en menselijke 
creativiteit bevorderd.’

Is gamen immaterieel erfgoed? Staan er 
mensen achter die het gamen erkennen als 
deel van hun cultureel erfgoed? Wordt het van 
generatie op generatie overgeleverd? En geeft 
het een gevoel van identiteit en continuïteit? 
Dit zijn allemaal vragen die je moet beantwoor-
den als je wilt weten of gamen immaterieel 
erfgoed is, belangrijk voor de culturele 
identiteit van mensen.

Gamecultuur

Veel ouders maken zich zorgen over 

het ‘overmatige’ gamegedrag van 

hun kinderen. Door al dat gamen 

worden sociale contacten verwaar-

loosd, wordt er geen huiswerk meer 

gemaakt en zou de algemene ont-

wikkeling achterblijven. Vooral de 

oudere generatie lijkt het gamen 

van jongeren nutteloos te vinden. 

Maar wat als je gamen immaterieel 

erfgoed zou kunnen noemen, dat 

bescherming verdient, ook voor de 

toekomst?

Zinloze vrijetijdsbesteding of immaterieel erfgoed?

Veel games speel 

je samen met 

anderen.

TeksT Ilona Rozenboom-de Vries
FoTo’s Justin Manders

Populair zijn de games om je tijd te doden.
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commerciële belangen van gameontwikkelaars. 
Games worden weliswaar illegaal gedownload, 
maar over de verkoopcijfers hoeft niet geklaagd 
te worden. Jongeren vinden de games erg leuk 
en gebruiken ze als vrijetijdsbesteding. 
Daarom hoeft er op dit moment niet echt 
moeite te worden gedaan om deze traditie in 
leven te houden. 
Het gevaar dat hierin schuilt, is de vanzelf-
sprekendheid. Als wij gamen niet gaan 
beschouwen als immaterieel cultureel erfgoed, 
zal er niemand opstaan om het uitsterven in 
de toekomst te voorkomen. Hoe het in de 
toekomst beschermd zal moeten worden, 
hangt af van de dreiging die dan de overhand 
heeft. Daar valt nu niet veel over te zeggen.

Knelpunten
Het beschermen van de gamecultuur lijkt op 
het eerste gezicht erg gemakkelijk. De games 
zijn immers digitaal, en wat kan je nou niet 
digitaal bewaren? Een eerste knelpunt is dat het 
ontwikkelen van games een echt vak is, waar je 
flink voor moet studeren voor je het onder de 
knie hebt. Games worden geschreven. Dit 
gebeurt met verschillende programmeertalen, 
zoals JAVA, HTML en PHP. Deze drie voor-
beelden zijn gangbare talen die veel gebruikt 
worden in de gamewereld. Het is zelfs mogelijk 
om zelf een programmeertaal te schrijven, wat 
handig is als bestaande talen niet toereikend 
zijn voor jouw doel. Daarnaast hebben we te 
maken met de diver siteit en kwetsbaarheid van 
de dragers van games. We hebben al een 
veelheid aan dragers gehad, en er zullen er ook 
nog veel komen. Bovendien zijn de dragers erg 
kwetsbaar. Ze raken gemak kelijk verloren in de 
loop der tijd en hebben geen lange levensduur. 
De software van oude games kan niet draaien 
op moderne hardware. Zodra een console van 
de markt verdwijnt, verdwijnen de bijbeho-
rende games ook.

Nationale inventaris
Momenteel is het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed bezig 
met het opstellen van een nationale inventaris. 
Gemeenschappen kunnen hun immaterieel 
erfgoed hiervoor aanmelden. Bij de aanmel-
ding moet onder andere een beschermingsplan 
zitten. Om iets op de inventaris te krijgen, 
moet er dus een concrete gemeenschap zijn 
die zich hiervoor inzet. Voor gamen is dat erg 
moeilijk, omdat de gemeenschap zeer groot en 
niet tastbaar is. Het zal een hele kluif zijn om 
een gemeenschap te mobiliseren die zich 
hiervoor wil inzetten. Het mag geen commer-
ciële partij zijn, die er economisch voordeel bij 
heeft, zoals de game-industrie. Het moet een 
club of organisatie zijn die de gamers op de 
een of andere manier vertegenwoordigt. Wie 
wil zich opwerpen en heeft ook voldoende 
draagvlak binnen de gemeenschap van de 
gamers?    

Beschermen als immaterieel 
 erfgoed?
Aan alle criteria lijkt te zijn voldaan. Voor 
jongeren functioneert gamen inderdaad als 
immaterieel erfgoed. Maar verdient het ook 
bescherming? En zo ja, hoe doe je dat dan? Al 
zou je het ontwikkelen van games en applica-
ties een ambachtelijke vaardigheid kunnen 
noemen, moeten we het doorgeven van het 
ambacht aan volgende generaties dan bevorde-
ren? Probleem is echter wel dat er grote 
bedrijven achter zitten, die vooral geld willen 
verdienen. Het kan niet de bedoeling zijn om 
die multinationals te gaan ondersteunen.

De kern van bescherming is niet het behouden 
van de huidige gamecultuur, maar het overdra-
gen aan en dynamisch houden voor de toekom-
stige generaties. Als jongeren je erfgoed niet 
(meer) interessant vinden, sterft het vanzelf 
uit. Daar zit dan ook het belang van dynamiek. 
Momenteel vragen videogames niet om extra, 
specifieke bescherming. De sector weet 
zichzelf goed levend te houden door de grote, 

een niet-gamer. Timo vindt dat mensen die 
gamen juist rustig zijn, omdat het zo’n goede 
uitlaatklep is. Volgens hem plegen gamers 
maar heel weinig geweld in het dagelijkse 
leven. Wesley benadrukt de internationale 
verbindingen. De games die hij speelt zijn 
grensoverschrijdend en daarmee wordt zijn 
wereld groter. 

De manier van overdragen is echter heel 
bijzonder. Er wordt niet expliciet over verteld of 
bewust doorgegeven tussen generaties of onder 
jongeren. De interesse voor gamen wordt in de 
jonge jaren gewekt door de populariteit van het 
gamen. Het is eerder moeilijk om hier niet in 
aanraking mee te komen dan wel. Het aanle-
ren van de vaardigheden en het vinden van de 
interessante games doen jongeren over het 
algemeen zelf. Binnen de games kun je het 
niet alleen af; er zijn veel quests die je in 
groepsverband moet doen en ook voor bescher-
ming is groepsvorming vaak noodzakelijk. 
Daarom zijn gamers veelal bereid om hun 
kennis en vaardigheden virtueel over te dragen.

generatie. Veel gamers, ook uit latere genera-
ties, kunnen er met een nostalgisch gevoel aan 
terugdenken. Gezien het feit dat de meeste 
middelbare-schooljongeren wekelijks spelen, 
kunnen we wel stellen dat gamen actueel is en 
leeft. 

Gezien de steeds hogere waardering van 
gamen als medium en educatiemiddel, is het 
belang van het doorgeven van games aan de 
volgende generatie zeker van toepassing. 
Jongeren vinden dat de mogelijkheid tot 
gamen er altijd moet zijn voor toekomstige 
generaties. Hierbij worden een heleboel 
voordelen genoemd. Zo vindt Ivonne games 
leerzaam als het gaat over een verbreding van 
de horizon, probleemoplossend vermogen en 
multitasken. Dat probleemoplossend vermo-
gen waar Ivonne op doelt, kun je goed terug-
zien in het droomgedrag van gamers. Zo zijn 
zij veel beter in staat om hun dromen te 
onthouden. Daarnaast kunnen ze zichzelf 
‘redden’ uit hun nachtmerries. Een gamer 
heeft veel meer controle over zijn dromen dan 

Games  

horen  

bij het  

dagelijks  

leven van  

jongeren.

In ruim vijftig jaar is 

het belang van games 

enorm gegroeid.

Door het gamen ben je 

lid van een community.

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 Neder-
landse 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 nuchter-
heid 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

Twee dikke standaardwerken 

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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Ooit gehoord van Pusztaföldvár? Het is een op het 

 eerste oog typisch Oost-Europees dorp met circa 

1.200 inwoners. Het dorp ligt in het zuidoosten van 

 Hongarije, in het district Békés, niet ver van de 

 Roemeense grens. Pusztaföldvár is een typisch 

 armoedig poestadorp. De bevolking leeft grotendeels 

van de akkerbouw. Een Europees gezelschap, met 

ook Nederlanders, leerde er een traditionele 

 bakoven bouwen.Niet voor 
brood  
alleen

De vraag is hoe je een bakoven met enig 
rendement kunt exploiteren. Het is in Oost-
Europa, vanwege de bureaucratie en de fiscale 
maatregelen, veel moeilijker om een eigen 
onderneming op te zetten dan in Nederland, 
Duitsland en Finland. De Oost-Europeanen 
zochten naar wegen voor subsidies, terwijl ook 
gekeken werd naar productvernieuwing en 
marktonderzoek. De conclusie was dat het 
mogelijk moet zijn als particulier een oven te 
exploiteren als men maar een goed op de 
klanten afgestemd product heeft. 

Leren van een levende traditie 
In Nederland staan wij in het algemeen ver af 
van de bereiding van de meest elementaire 
producten, zoals brood. Deze workshop in 

Hongarije was een prachtige gelegenheid om 
ons bewust te maken. Veel Hongaren hebben 
nog kennis, die in Nederland zeventig jaar 
geleden ook nog bij velen aanwezig was. Het 
was goed om te ervaren dat in grote delen van 
Europa het eten zorgvuldig en met respect 
wordt bereid. Men koestert het traditionele 
gebruik en wil het met de nodige aanpassingen 
doorgeven aan jongeren. Maar ook ontdekten 
we dat men nergens bij brood alleen leeft. Met 
muziek en dans en verhalen worden droge 
boterhammen zoet.                                 

Hoe anders is de situatie in Hongarije en 
Roemenië! Hier speelt een deel van het sociale 
leven zich af rondom de gemeenschappelijke 
bakoven. Uit de presentaties bleek dat in deze 
landen op veel plaatsen in oude huizen 
bakovens worden gerenoveerd. In verschil-
lende dorpen in de omgeving van Pusztaföld-
vár zijn de laatste jaren veel nieuwe bakovens 
gebouwd. Onze bouwmeester had er veel 
ervaring mee. De Roemeniërs zagen de 

workshop als een mooie kans om de technie-
ken onder de knie te krijgen om zo in eigen 
land meer ovens te kunnen bouwen. Ook in 
Tsjechië en Turkije worden nog altijd ovens 
buiten gebouwd. In Tsjechië gebeurt dat meer 
uit luxe bij een particulier in de tuin. Hout-
gestookte ovens worden in Turkije nog volop 
aangelegd. De stookruimte is daar dikwijls 
onder de vloer van een huis en de oven vormt 
dan een onderdeel van het systeem van 
vloerverwarming. In Finland en Letland heeft 
ieder huis op het platteland een bakoven. Het 
is hier heel gewoon om je eigen brood te 
bakken.

aan de bouw van de bakoven. Alle werkzaam-
heden werden conform de bouwtekeningen 
gedaan. Geregeld moesten meetlinten en 
waterpassen gebruikt worden. Iedereen kreeg 
de kans om een bijdrage te leveren. Enkele 
weken eerder hadden de deelnemers al 
informatie in het Engels gekregen over allerlei 
bouwkundige constructies en metselaars-
termen. Spoedig bleek wel dat de Roemeniërs, 
die vrijwel geen Engels spraken, ervaren 
bouw vakkers waren. Zij waren zeer geïnteres-
seerd in de technische details en gingen niet 
alleen behendig om met de troffel, maar ook 
met hamer, steenzaag en lasapparaat. 

Tijdens de workshop was er veel ruimte om 
kennis te maken met de tradities van Honga-
rije. Natuurlijk hadden we al gezien hoe ons 
avondeten telkens bij een boerderij buiten 
werd bereid in grote ketels op open vuren. 
Soms hielpen we met het maken van de soep. 
Bij deze boerderij stonden twee flinke bak-
ovens, die leken op de oven die wij gingen 
bouwen. De ovenvloer werd flink heet gestookt 
met hout. In de ovens werden kippetjes 
gebraden. Ook een soort flensjes, gevuld met 
rijstpap, verdwenen in de oven en kwamen 
eruit als een soort harde koekjes. En natuurlijk 
werd er brood in gebakken. Een oude vrouw 
leerde de deelnemers het deeg te maken. Er 
moest flink gekneed worden en vervolgens 
moesten er strengen gerold worden om een 
soort krakelingen te kunnen bakken. 

In het openluchtmuseum van Opusztaszer 
maakten we kennis met een aantal soorten 
Hongaarse bakovens. Bijna alle woonhuizen 
en boerderijen in het museumpark hadden 
ovens. In een bakkerij konden we ons een 
voorstelling maken van het bakproces. Die-
zelfde avond hadden we ons avondeten in het 
tegen de Roemeense grens aangelegen dorp 
Elek. In het dorpshuis daar werden we 
opgewacht door de burgemeester. Maar eerst 
gingen we zijn oven bekijken. Hij was nog 
goed heet. Hierin waren zojuist onze broodjes 
gebakken. De simpele en smakelijke broodjes 
waren gevuld met notenpasta en pruimenjam. 
Het was bijzonder om te zien zo’n oven als die 
we bouwden nog volop werd gebruikt in 
Hongarije. 

Levend erfgoed
Uit de presentaties van de workshopdeelne-
mers bleek wel hoe Nederland wat betreft het 
gebruik van de traditionele met hout gestookte 
bakoven afwijkt van de andere landen. Wel is 
ook in grote delen van Duitsland het bakken in 
een dergelijke oven bijna voornamelijk een 
museale aangelegenheid geworden. Uit de 
Nederlandse presentatie bleek dat de bakhuis-
jes bij boerderijen tot na de Tweede Wereld-
oorlog nog werden gebruikt. In Limburg 
werden er nog lang vlaaien in gebakken. 

Het bouwen van een bakoven in 
het kader van een Europees project

TeksT en FoTo’s  
Jos Wassink

Ongeveer tweehonderd jaar geleden is de poesta ontgonnen en 
zijn er dorpen aangelegd. Deze dorpen hebben een strak, 

vierkant stratenpatroon. De woonhuizen – sommige lijken op 
kleine boerderijtjes – staan op ruime percelen. Rondom de 
dorpen liggen grote landbouwpercelen. In de velden zie je 
hier en daar een boerderij. Midden in ieder dorp staat een 
dorpshuis. Hier ontmoet men elkaar. In het dorpshuis van 
Pusztaföldvár zijn er een bibliotheek, een vergaderzaal, 
een zaal voor presentaties, een toneelzaal en een keuken. 

Op het binnenplein van dit dorpshuis werd de 
traditionele bakoven gebouwd. De bouw van de 

oven was een meerdaagse workshop in het 
kader van Grundtvig, een onderdeel van het 

onderwijsprogramma Leven Lang Leren 
van de Europese Unie. 

De kennis van het bouwen en 
gebruiken van deze bakovens 
behoort tot het immaterieel 
erfgoed van Hongarije. De 
bakoven is belangrijk voor de 
zelfvoorziende levensstijl van 
Pusztaföldvár, waarbij de mensen 
zo veel mogelijk alles zelf maken 
en zo weinig mogelijk proberen te 
kopen. Maar het zijn ook ovens 
die passen bij het streven naar 
duurzaamheid en een sober 
energiegebruik. Daarom wil de 
gemeenschap van Pusztaföldvár 
de traditie levend houden en door-
geven aan anderen, zoals in dit 

geval aan mensen uit heel Europa. 

Gestookt met hout 
Onder leiding van bouwmees-

ter Péter Liksay werd door 
tweeëntwintig buitenlandse 

deelnemers flink gewerkt 

In Hongarije speelt 

een deel van het 

 sociale leven zich  

af rondom de  

gemeenschappelijke 

bakoven.

Pusztaföldvár is een typisch poestadorp.

Rechtsboven: Het voormalige kantoor  

van de Communistische Partij.

Rechts: Het dorpshuis

De traditionele bakoven die gebouwd werd in het kader 

van kennisuitwisseling tussen Europese landen.
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Vrijwilligers cruciaal
De doelstelling van het museum om als levend 
museum te laten zien hoe men vroeger leefde 
en werkte, vereist veel medewerkers. Zij zijn 
immers degenen die moeten laten zien hoe 
men ambachten uitvoerde, van houtbewerker 
tot smid en van boer tot broodbakker. Bij 
Eynderhoof zijn het echter geen betaalde 
medewerkers die dit doen, maar allemaal 
vrijwilligers. Opvallend in de naar verhouding 
nog maar korte historie van het museum is het 
grote aantal vrijwilligers waar het museum op 
drijft. Hoe komt het museum aan zoveel 
handen? Al vanaf het begin waren er rond de 
zestig vrijwilligers en dat aantal is alleen maar 
gegroeid, tot rond de vierhonderd op dit 
moment. 

De voorzitter van het museum Peter Willekens 
vertelt: ‘Het leeft erg hier. Er zijn veel mensen 
in geïnteresseerd om hier als vrijwilliger aan 
de slag te gaan, uit de regio en ondertussen 
ook van daar buiten. Sommige mensen rijden 

twee keer per week vijftig kilometer om 
hierheen te komen. We hanteren een mini-
mum aantal van dertig uren per jaar om hier 
vrijwilliger te zijn, maar de meesten zijn er 
veel vaker. We vervullen een belangrijke 
sociaal-maatschappelijke functie in de regio. 
Sommige vrijwilligers zijn hier drie à vier keer 
per week en zijn dan met van alles bezig. En 
als er even niets te doen is, blijven ze om koffie 
te drinken. De sfeer is een belangrijk onder-
deel van het museum. Dat merken de bezoe-

Vanaf het begin van zijn bestaan heeft het 
museum verschillende oude gebouwen uit de 
omgeving gered en herplaatst, allemaal met 
vrijwilligers. Het museum is voortgekomen uit 
een cultureel festival, Festeynder, dat al sinds 
1976 bestaat. Tijdens dat festival werden oude 
ambachten getoond en men wilde die graag 
behouden. In overleg met de gemeente werd er 
een Culturele Commissie opgericht, die ervoor 
zorgde dat een bakhuis en een oude stal op een 
voormalig voetbalterrein heropgebouwd 
werden, waarin de ambachten een plaats 
kregen. Sindsdien is er veel gebeurd. 

Meteen al werden er demonstraties van 
ambachten gegeven en oude landbouwwerk-
tuigen gerestaureerd. Een heemtuin zorgde 
voor de natuurhistorische waarde. Toen een 
oude boerenschuur uit 1750 ten prooi dreigde 
te vallen aan de slopershamer, raakte het 
proces in een stroomversnelling. De schuur 
werd afgebroken en weer opgebouwd door de 
vrijwilligers van het museum. Uiteindelijk 
werd in 1990 de Stichting Limburgs Open-
luchtmuseum Eynderhoof opgericht. 
In een gestaag tempo groeide het museum, 
door verschillende oude gebouwen uit de regio 
steen voor steen af te breken en weer opnieuw 
op te bouwen. Deze daadkrachtige aanpak 
kenmerkt het museum, dat draait zonder 
structurele financiële overheidsondersteuning, 
maar zich daardoor niet laat tegenhouden. 

Te midden van de heidevelden en 

vennen van het mooie natuurgebied 

De Peel ligt een bijzonder museum: 

Eynderhoof. Het openluchtmuseum 

valt op door de natuurlijke en pro-

fessionele manier waarop het zijn 

doelstellingen ten uitvoer brengt. 

Eynderhoof richt zich vooral op 

regionale ambachten en het behoud 

van de kennis om die ambachten uit 

te oefenen. Het museum bestaat pas 

sinds 1990 en heeft zo’n vierhonderd 

vrijwilligers. Een verhaal van een 

bijzonder vrijwilligersinitiatief.

het proberen jongeren daarvoor te interesse-
ren. Dat brengt ons bij de volgende vraag. Veel 
ambachtslieden in het land kampen met 
problemen bij het vinden van een opvolger, 
hoe zit dat met het museum? 

‘Sommige ambachten zijn zo populair dat 
we er een stop moeten opzetten,’ is Peter 
 Willekens’ verrassende antwoord. Hij gaat 
verder: ‘Bijvoorbeeld voor smeden, hout 
bewerken of manden vlechten zijn we beleid 
gaan ontwikkelen hoe we daarmee omgaan: 
wie mag wel, wie niet. Maar ook voor de 
andere ambachten is interesse. De klompen-
maker is blij dat hij een leerling heeft om zijn 
vak aan door te geven en de stroopkoker ook. 
De hier gemaakte producten verkopen wij in 
de museumwinkel.’ 

Hoe zit het met de gemiddelde leeftijd van de 
vrijwilligers? ‘Het grootste deel van onze 
vrijwilligers is gepensioneerd, dat ligt voor de 
hand. Die mensen hebben de tijd, maar niet te 
vergeten ook de kennis. Maar het zijn niet 
alleen ouderen, ons vrijwilligersbestand 
varieert van zeventien tot vijfennegentig jaar. 
De leeftijdsgroep van rond de dertig is het 
minst vertegenwoordigd, die mensen hebben 
het meestal te druk met het opbouwen van hun 
carrière. Voor vrijwilligers die hun ambacht 
niet meer kunnen uitoefenen, hebben we een 
speciale Ouderengroep. Die gaan dan iets 
anders in het museum doen, verhalen vertellen 
over hun ambacht en deze vastleggen bijvoor-
beeld. Voor hen is de sociale functie van het 

de streekgerechten verwerkt worden die 
verkocht worden. Alle ambachten zijn uit de 
regio afkomstig en worden handmatig uitge-
voerd. Hoe komen de vrijwilligers aan die 
kennis?

‘Veel vrijwilligers die hier werken, hebben het 
ambacht dat ze demonstreren ooit zelf 
beroepsmatig uitgeoefend of doen dat nog 
steeds,’ legt Peter Willekens uit. ‘Zij bezitten 
die kennis en vaardigheden al. Daarnaast 
hebben wij mensen die deze ambachten willen 
leren, van jonge mensen met een technische 
opleiding tot veertigers die iets met hun 
handen willen doen. Over het algemeen zijn zij 
erg gedreven en dat mag ook wel, want 
ambachten leer je alleen door het heel veel te 
doen. Over het algemeen zijn de oude, ervaren 
ambachtslieden de meesters die de gezellen in 
de praktijk opleiden door hen mee te laten 
draaien. We zijn nu bezig om een educatief 
systeem met lespakketten op te zetten, want we 
willen het professioneler aanpakken. Wij 
zetten ons in om de kennis en vaardigheden 
van die ambachten levensvatbaar te houden en 
door te geven aan nieuwe generaties.’ 

Voor alle leeftijden
Eén van de ambities van Eynderhoof is het 
bevorderen van scholing voor de ambachten en 

kers ook, het is een intiem museum, waarbij je 
alles van heel dichtbij meemaakt.´
En de vrijwilligers worden gewaardeerd. In de 
Eynderhoofwijzer wordt de vrijwilliger een 
cruciale rol toebedeeld bij het bereiken van de 
doelstellingen van het museum. Niet alleen als 
ambachtsman, maar ook als gids. Er is een 
 speciaal vrijwilligersbeleid, waarin niet alleen 
ruimte is voor veiligheid en educatie, maar ook 
voor op peil houden van het vrijwilligers-
bestand.

Levende ambachten
De ambachten die gedemonstreerd worden, 
hebben allemaal een plaats in de vele gebou-
wen van het museum. En dat zijn er nogal wat. 
Op de website is een plattegrond te zien 
waarop een aantal genoemd wordt: in de 
zagerij is de timmerwerkplaats, in de museum-
schuur zijn de huismolen, de schoenmakerij, 
de schilderwerkplaats en de vlasverwerking, in 
het bakhuis wordt gebakken, in de smederij 
zwaait de smid zijn hamer en repareert hij 
oude landbouwmachines. En dat is nog lang 
niet alles. Er is een oude stroopkokerij, een 
imkerij en er worden in de heemtuin oude 
groenten en gewassen verbouwd, die vaak in 

Openluchtmuseum Eynderhoof

Kennis doorgeven aan volgende generaties
TeksT Elise Meier  FoTo’s Eynderhoof

Op Eynderhoof  

wordt het 

 immaterieel  

erfgoed in ere 

gehouden.

Houtbewerker

Schilder

Klompenmaker

Kuiper

Stroop koken
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leger, die de oorlog en de bevrijding uitbeeld-
den. Dat werd heel mooi gedaan, de oude 
mensen hadden tranen in hun ogen en de 
jongere mensen zagen uitgebeeld hoe het was 
om zoiets mee te maken. Ook dat is erfgoed. 
Maar we houden constant in het oog dat we bij 
deze commerciële activiteiten als museum niet 
onze initiële doelstelling uit het oog verliezen: 
het doorgeven van ons erfgoed, materieel en 
vooral immaterieel.’  

‘Het is belangrijk om te tonen hoe er vroeger 
geleefd werd,’ vertelt Peter Willekens. ‘Nog niet 
eens zo lang geleden was dit een agrarische 
gemeenschap, nu weten de kinderen niet eens 
meer waar de melk of aardappels vandaan 
komen. Dan schrikken ze zich wezenloos als 
ze aardappels uit de grond zien komen of 
erwtjes uit een peul. Dat laten wij ze zien en ze 
mogen meehelpen. Met het omgaan met graan 
bijvoorbeeld: zaaien, maaien, dorsen, malen, 
bakken, het hele proces. We hebben ook 
plannen om een klein Peelboerderijtje met 
levende have te bouwen. Dat hoort bij de 
geschiedenis van deze streek die we willen 
doorgeven. Ook vinden wij het belangrijk om 
kinderen te leren iets met de handen te maken. 
Als je iets zelf gemaakt hebt, ben je er trots op 
en weet je ook hoeveel werk en kunde een 
ambacht vergt.’

Hoewel het museum dus sterk gericht is op de 
regio, trekt het bezoekers en vrijwilligers uit 
het hele land. Blijkbaar spreken de formule en 
de sfeer erg aan. Het opvallende is dat het 
museum geen overheidssubsidie ontvangt, 
maar het toch kan bolwerken. ‘We hebben, 
naast projectsubsidies voor het heropbouwen 
van een historisch gebouw, een speciaal fonds 
‘De Vrienden van Eynderhoof’ en sponsoren 
die ons helpen rond te komen. Maar de 
financiële kant blijft een uitdaging. We hebben 
nu jaarlijks 15.000 betalende en 15.000 
niet-betalende bezoekers en we kunnen er niet 
veel meer bijhebben. We kunnen hoogstens 
nog tot 20.000 bezoekers per jaar groeien. We 
willen meer evenementen per jaar hebben en 
verhuren de locatie aan mensen en verenigin-
gen die iets willen tentoonstellen. Zo hadden 
we laatst op 4 en 5 mei een samenwerking 
tussen het Engelse, Duitse en Nederlandse 

museum belangrijk, en een zinvolle invulling 
van hun tijd. Daar is blijkbaar een grote 
behoefte aan. Zij willen graag hun kennis en 
verhalen doorgeven.’

Zo worden er tijdens de demonstraties weven 
en spinnen voor kinderen sprookjes verteld die 
met deze ambachten te maken hebben. Of er 
worden oude spreuken en zegswijzen die met 
ambachten te maken hebben, uitgelegd aan de 
hand van zichtbare voorbeelden. In de grootste 
boerderij op het terrein zijn ook tentoonstellin-
gen ingericht, bijvoorbeeld een expositie over 
seizoenen. Maar ook is daar te zien hoe men 
vroeger in een langgevelboerderij woonde. Het 
museum heeft overigens ook een collectie van 
ruim 6000 museale objecten. 

Erfgoed doorgeven 
Er wordt veel aandacht besteed aan het 
doorgeven van erfgoed. Niet alleen door 
mensen verdwijnende ambachten te leren, 
maar ook door de vele activiteiten en evene-
menten voor kinderen te organiseren. We 
noemden al de weef- en spindemonstraties, 
waarbij de kinderen zelf ook dingen mogen 
maken. Maar ze leren ook buf schillen (wilgen-
tenen schillen) en manden vlechten of regio-
nale lekkernijen bakken in de bakoven, die met 
takken gestookt wordt. Elke woensdagmiddag 
is er een kinderactiviteit en op zondagen zijn 
er demonstraties van de ambachten. Alle 
schoolkinderen uit de regio mogen één keer 
per jaar gratis naar het museum. En niet te 
vergeten de festivals Festeynder en het 
Eynderwinterfesteyn, waar alle kinderen 
verkleed mogen komen. 

Sinds zijn komst naar Nederland geeft hij hier les. ‘Kom, we gaan 
verder,’ zegt hij in het Turks. En de meiden, in legging en T-shirt, 
volgen hem naar de gymzaal.

Volksdans als keuzevak
Nederland telt naar schatting tweehonderd Turkse volksdansgroe-
pen, met in totaal zo’n vijfduizend dansers. Vooral onder Turks-
Nederlandse jongeren is volksdansen al lange tijd populair. De 
organisatie van de lessen is in handen van vrijwilligers uit de 
Turkse gemeenschap, vaak Turkse ouderverenigingen. Zo ook bij 
Mozaik. De volksdansgroep is een activiteit van de Stichting Turkse 
Ouders Amersfoort (STOA).
Oprichter en artistiek leider van Mozaik is Sevket Rona (50), in het 
dagelijks leven leraar aan een Amersfoortse basisschool. In zijn 
jeugd was hij een fanatiek volksdanser. Hij begon als jongetje op de 
basisschool in Turkije. Daar is volksdans een keuzevak, net als op 

‘Ik ben hier wel geboren en getogen, maar van mijn ouders heb ik 
de Turkse cultuur meegekregen,’ zegt Arzu. Ze is onlangs lid 
geworden van de Turkse volksdansgroep Mozaik in Amersfoort. 
Zelf woont ze in Biddinghuizen. Veertig minuten heen en veertig 
minuten terug met de auto, dat heeft ze er graag voor over. ‘Ik vind 
het al van kleins af aan leuk en ik wilde graag op les. Dit is de 
dichtstbijzijnde Turkse volksdansgroep. Dus dan maar reizen. 
Iedere streek in Turkije heeft z’n eigen dans en al die verschillende 
dansen leren we hier. Dat vind ik geweldig.’

Volksdansgroep Mozaik oefent elke woensdagavond in het gymlo-
kaal van basisschool De Vlindervallei in Amersfoort. Dansleraar 
Barbaros Tartan rookt in de pauze een sigaretje op het schoolplein. 
Hij heeft net een uur les gegeven aan de jongste groep, vanaf 
dertien jaar. Nu zijn de zestienplussers aan de beurt. In Turkije 
werkte Tartan als dansdocent aan verschillende universiteiten. 

 Turkse 
volksdans

In december vinden voor de tiende keer de Nederlandse 

 Kampioenschappen Turks Volksdansen plaats in de Stadsschouwburg 

in Utrecht. Een jubileum. Onder Turks-Nederlandse jongeren is deze 

traditie enorm populair. Van de tweehonderd groepen in het land 

dansen de meeste zo authentiek mogelijk. Mozaik uit Amersfoort 

zoekt vernieuwing. 

Mozaik uit 

Amersfoort danst 

een Cicekdans, een 

 vrouwendans uit 

Azerbeidzjan.

Het doel van het 

museum is het 

levensvatbaar 

houden van de 

ambachten van 

de Peel.

Smid

Schoenmaker

Bakker

Turkse jongeren 
vinden het hip

TeksT Annemiek Haalboom
FoTo’s Ameet Shewdat,  
Annemiek Haalboom
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Nazar uit 

Utrecht won, met een 

dans uit de streek Artvin, in 

2012 de tweede prijs bij de 

Nederlandse Kampioenschappen 

Turks Volksdansen.

het voortgezet onderwijs en de universiteit. Het hoort bij de 
opvoeding. ‘Elke school heeft een eigen volksdansgroep,’ vertelt hij. 
‘Ik zat daar ook bij. We traden op bij allerlei feesten. Voor jongens 
is het belangrijk om te laten zien hoe goed je kunt dansen. 
Het maakt je populair, ook bij de meisjes.’

Rona groeide op in Artvin, een provincie in het noord-
oosten van Turkije. Op de basisschool en de middelbare 
school danste hij alleen dansen uit zijn eigen streek. ‘De 
dansen uit Artvin zijn erg populair, snel en moeilijk,’ legt hij 
uit. ‘Ze lijken op Russische dansen, van de Kaukasus. Ja, inderdaad, 
ook op je hurken en veertien keer je been optillen. Je moet conditie 
hebben. In de dansen laten de jongens zien hoe sterk en heldhaftig 
ze zijn. Ze dragen uniformachtige kleding; zwart, met laarzen en 
een riem. De meisjes dragen vrolijke wijde jurken met bloemen. 
Zij laten zien hoe lief en sierlijk ze zijn.’

Meester
Op zijn zeventiende verhuisde Rona van Turkije naar Amersfoort. 
Daar sloot hij zich aan bij volksdansgroep Terpsichoré, een 
vereniging voor internationale dans, van de Balkan tot Amerika. 
Maar Turkse dans zat er niet bij. Hij danste er acht jaar in de 
demonstratiegroep, maar het bleef kriebelen. Dus richtte hij – zo’n 
25 jaar geleden – de eerste Turkse volksdansgroep in Amersfoort 
op, de voorloper van Mozaik.
‘We traden overal in het land op. Daarna ben ik een tijdje gestopt 
met dansen, wegens persoonlijke omstandigheden. Vijf jaar 
geleden klopten er weer jongeren bij me aan. Ik was vroeger leraar 
Turkse taal voor basisschoolleerlingen en gaf toen ook volksdansles. 
Mijn groep trad altijd op bij het Turkse Kinderfeest, op 23 april. 
Veel kinderen in Amersfoort hebben les van me gehad. Die 
kinderen zijn nu groot geworden en vroegen: meester, wil je nog 
een keer zo’n groep oprichten?’ Dat werd Mozaik.

Verbinding & identiteit
Niet alleen in Amersfoort, maar in het hele land storten Turks-
Nederlandse jongeren zich op Turks volksdansen. ‘Ze hebben de 
behoefte elkaar op te zoeken,’ verklaart Sevket Rona, ‘en dit is één 
van de manieren. Ze zijn hier wel geboren, maar hun wortels 
liggen in Turkije. De cultuur die ze van hun ouders meekrijgen, 
willen ze graag zelf beleven. En op de Turkse televisie zien ze hoe 
leuk volksdansen kan zijn. Anadolu Ates̨i – Vuur van Anatolië – is 
op dit moment een populaire dansgroep in Turkije en in Neder-
land. Zij doen niet alleen traditionele dansen, maar ook moderne.’
De Turkse volksdansgroepen bieden jongeren verbinding, identiteit 
en veiligheid. En respect als je een goede danser bent. Rona: 
‘Tijdens Turkse bruiloften in Nederland gaan de gasten altijd 
volksdansen. Sommige jongeren willen daar echt goed aan mee-
doen, en dan moet je op les.’

Kampioenschappen
Eind dit jaar, op 14 december, vinden voor de tiende keer de 
Nederlandse Kampioenschappen Turks Volksdansen plaats. De 
finalisten van de afgelopen jaren strijden dan om de titel ‘Beste 
Turkse volksdansgroep van het land’. 
De kampioenschappen zijn in de grote zaal van de Utrechtse 
schouwburg. En die zit, vanaf de start, altijd bomvol met familie en 
vrienden. ‘De belangstelling is enorm,’ zegt Altay Demirci (37), 
initiatiefnemer van de Nederlandse kampioenschappen. ‘Er komen 
vier generaties Turkse bezoekers uit het hele land op af. Velen 
hebben nog nooit een schouwburg van binnen gezien.  
Ze herkennen hun cultuur, vooral de dansen uit hun eigen streek 
vinden ze geweldig. Zo krijgen ze weer even vaderlandse lucht 
naar binnen en gaan ze blij naar huis.’

Turkse volksdansgroepen bieden jongeren 

verbinding, identiteit en veiligheid.

In 2010 trad 

Mozaik op met 

het Amersfoorts 

Jeugd Orkest.

Amersfoorts  

Jeugd Orkest, 

 uit gebreid met Turkse 

trommels, bij een optreden 

met Mozaik.

Bij de kampioenschappen 

zit de Utrechtse schouw- 

burg altijd bomvol  

 familie en  

vrienden.
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Nederlandse winnaar
Vorig jaar won er voor het eerst een Nederlandse dansgroep: 
Paloina uit Amsterdam. Maar de meeste dansgroepen hebben 
Turkse wortels. Volgens organisator Altay Demirci is volksdansen 
enorm populair onder twintigers. ‘Turkse jongeren vinden het hip. 
En moeilijk, zeker in groepsverband. Met twee stappen naar voren 
en twee stappen naar achteren ben je er niet. Voor de kampioen-
schappen mag je niet twee keer met dezelfde dans komen, of uit 
dezelfde streek. Elke streek heeft z’n eigen dansen, z’n eigen 
dansmuziek en z’n eigen danskostuums. Dat moet allemaal 
kloppen. Daar krijg je punten voor.’

In de jury zitten vijf Turkse volksdansexperts, uit Nederland en 
Turkije. Zij coachen de dansgroepen gedurende de week voor de 
kampioenschappen, om de laatste puntjes op de i te zetten. 
Speciaal voor de jubileumeditie zijn er dit jaar twee extra juryleden 
uitgenodigd, de beroemde zangeressen Nuray Hafiftas̨ en Nursaç 
Doğanıs̨ık. Beiden hebben een lange volksdansachtergrond.

Liefde
Zeybek, Horon, Halay, Lezginka en Kafkas zijn een paar van de 
bekendste Turkse volksdansen. Zeybek is een dans uit het westen, 
het Egeïsche-Zeegebied, en kent zo’n honderdvijftig verschillende 
uitvoeringen. De Zeybekdansen zijn beïnvloed door de dansstijl uit 
buurland Griekenland. De Kafkasdansen, uit het noordoosten van 
Turkije, hebben invloeden van buurlanden Rusland, Georgië en 
Azerbeidzjan. 

Alle dansen verbeelden het dagelijks leven: de oogst, de oorlog, de 
regen, maar vooral de liefde. ‘Overal is de liefde tussen man en 
vrouw het hoofdthema,’ verklaart Altay Demirci. ‘Het gaat over 
verleiding. Een beetje erotisch, maar dan met veel kleren aan,’ 
grapt hij. ‘Vroeger was volksdansen ook echt een manier om elkaar 
te verleiden. In de traditionele dorpscultuur spraken jongens en 
meisjes niet met elkaar op straat. Als je elkaar niet kende, was dat 
onfatsoenlijk. Maar op feesten, zoals bruiloften, mochten ze wel 
met elkaar dansen, dat was geen taboe. Bruiloften waren een 
ontmoetingsplek. Jongens en meisjes konden met volksdansen, 
non-verbaal laten zien hoe leuk ze elkaar vonden.’ Altay Demirci is 
zelf opgegroeid met de Kafkas, een dans uit het noordoosten. 
Daarbij dansen mannen en vrouwen in een kring, waarbij ze 
elkaars pink of schouder vasthouden. 

Traditie en vernieuwing
Mozaik uit Amersfoort deed twee keer mee met de Nederlandse 
kampioenschappen. De tweede keer wonnen ze de publieksprijs. 
‘Eigenlijk hadden we eerste of tweede moeten worden,’ zegt artistiek 
leider Sevket Rona, ‘maar we waren niet traditioneel genoeg. De 
meeste dansgroepen willen niks veranderen aan de traditionele 
passen, kleding en muziek. Die dansen zo authentiek mogelijk. 
Wij zijn voor vernieuwing, zodat het leuker is om naar te kijken.’
Het is niet zo dat ze de danspassen veranderen. Ze voeren ze soms 
alleen overdreven groot uit, zodat het publiek het beter kan zien. En 
ze brengen in de choreografie traditionele passen uit verschillende 
dorpen samen in één dans. Dat geeft meer variatie. De speciale 
volksdanskostuums laat Mozaik, net als de andere dansgroepen, 
in Turkije maken. Ook daarbij wijken ze soms af van de traditie. 
‘In koude streken heb je danskostuums van zware stoffen,’ legt 
Rona uit. ‘Na tien minuten dansen, zweet je je kapot. Dus nemen 
wij een dunnere stof. We laten ook wel eens de hoofddoek weg. 
Of nemen een kleinere hoofddoek waarbij je de haren van de 
meisjes wél ziet.’
Qua muziek is Mozaik ook niet helemaal recht in de leer. Rona: 
‘Bij een dans als de Halay, een Turks-Koerdische dans uit het 

zuidoosten, worden traditioneel alleen een davul – trommel – 
en een zurna – soort hobo – gebruikt. Tegenwoordig wordt er in 
Turkije veel nieuwe volksdansmuziek gemaakt, met naast davul en 
zurna ook elektronische instrumenten. Die cd’s gebruiken wij.’

Samenwerking
Turkse folkloredansgroepen willen hun erfgoed behouden en 
uitdragen. Liefst zo authentiek mogelijk. Ze zijn vaak huiverig voor 
vernieuwing. Hun eigen dans mixen met andere dansvormen is 
een beetje zoals vloeken in de kerk. Maar Mozaik staat daar juist 
voor open. ‘We zijn naar buiten gericht,’ noemt artistiek leider 
Sevket Rona het. ‘We zoeken samenwerking met anderen en we 
leren zo verschillende dansen.’

De afgelopen jaren deed Mozaik mee met meerdere projecten. 
Zoals Görüs̨mek, Turks voor Ontmoeten. Samen met vier andere 
Turkse dansgroepen uit de provincie Utrecht en onder leiding van 
drie universitaire dansdocenten uit Turkije, zetten ze een voorstel-
ling op de planken. Vorig jaar deden ze mee aan de dansvoorstel-
ling Made in Turkey, waarbij traditionele Turkse folklore werd 
gemixt met rauwe urban dans. Ze werkten samen met een Turkse 
folkloregroep uit Den Haag, met Turkse urban dansers en een 
Turkse rapper. Ook hier leerden ze verschillende dansen van 
docenten uit Turkije. Trots is Rona op de samenwerking met het 
Amersfoorts Jeugd Orkest. In 2010 begeleidde dit hele orkest een 
dansvoorstelling van Mozaik. ‘De dirigent zag ons optreden en 
vroeg of we keer konden samenwerken. Ik heb gelijk ja gezegd. 
Maar zij spelen alleen klassiek.’ 
Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar uiteindelijk vonden ze 
iemand die de volksdansmuziek overzette naar klassieke muziek. 
Seli Dogru schreef een compositie, speciaal voor het symfonie-
orkest en de dansgroep. In zijn compositie is Turkse volksmuziek 
op een moderne leest gearrangeerd. Momenteel werkt Mozaik aan 
een nieuw dansproject, samen met Turkse en Nederlandse dans-
groepen uit Amersfoort, Deventer en Arnhem. 

Integratie
Mozaik treedt op bij bruiloften, culturele dagen en in bejaardenhui-
zen. Onder leiding van docent Barbaros Tartan leren ze op dit 
moment dansen uit vier verschillende streken in Turkije. Plus de 
Roman, de dans van zigeuners in Turkije. ‘We leren niet alleen 
dansen uit verschillende gebieden,’ zegt Sevket Rona, ‘onze dansers 
komen ook uit verschillende streken van Turkije. Turken in 
Nederland uit dezelfde stad of streek zoeken elkaar vaak op. Bij 
dansgroepen zie je dat ook wel gebeuren. Zoals Koerdische 
dansgroepen die alleen toegankelijk zijn voor Koerden en die alleen 
Koerdische dansen doen. Onze groep doorbreekt dat.’
Sevket Rona noemt het belangrijk voor de integratie. ‘Het gaat 
meestal over integratie tussen Turken en Nederlanders. Maar 
integratie tussen Turken onderling is ook belangrijk. Het moet niet 
zo zijn dat je als Turken uit het Zwarte-Zeegebied bij elkaar kruipt 
en alleen je eigen traditionele dansen koestert. We moeten juist 
sámen de traditie voortzetten.’

De Nederlandse Kampioenschappen Turks Volksdansen dragen 
ook bij aan die integratie, vindt hij. ‘Dansgroepen zien daar 
verschillende soorten dansen. Soms is het moeilijk om jongeren 
uit West-Turkije enthousiast te maken voor dansen uit de Zwarte-
Zeeregio. Als ze zien hoe leuk die andere dansen zijn, zeggen ze 
niet meteen nee.’

De tiende Nederlandse Kampioenschappen Turks Volksdansen 
zijn op 14 december 2013 in de Stadsschouwburg Utrecht.  
Meer informatie: www.altays.nl 

‘Vroeger was 

volksdansen 

echt een  

manier om 

 elkaar te 

 verleiden.’

De jongste danser van  

Nice uit Utrecht, in  

een Zeybekdans -

kostuum.

Turquaze uit 

Utrecht won in 2012 

de publieksprijs. In het 

mandje zit henna, die krijgt 

de aanstaande bruid op 

haar handpalm 

gesmeerd. 

Dansgroep  

Lale uit IJmuiden. 

Vrouwen brengen water 

naar hun mannen die op 

het land werken.
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beroemde klanten zoals Marlene 
Dietrich, Romy Schneider en Hare 
Majesteit koningin Paola van België.  

‘Chanel: de legende’ is van 12 
oktober tot 2 februari 2014 te zien in 
het Gemeentemuseum Den Haag, 
Stadhouderslaan 41, Den Haag 
(www.gemeentemuseum.nl). 

Platform begin-
nende historici
Acta Historica is het nieuwe platform 
voor beginnende historici. Het 
digitale tijdschrift biedt studenten en 
pas afgestudeerden de kans ervaring 
op te doen met het schrijven in 
artikelvorm. Ook biedt het begin-
nende historici de mogelijkheid een 
wetenschappelijke publicatie in de 
wacht te slepen. 

Het tijdschrift en de recensies zijn te 
raadplegen op www.actahistorica.nl. 

Verlangen naar 
MEKKA
Voor een kwart van de wereldbevol-
king is Mekka de plek waar je een 
keer in je leven geweest moet zijn. 
Wereldwijd richten gelovigen zich 
dagelijks met hun gebeden in de 
richting van de heilige stad. Jaarlijks 
gaan miljoenen pelgrims op bede-
vaart. De stad Mekka in Saoedi- 
Arabië is alleen toegankelijk voor 
moslims, voor anderen is Mekka 
alleen bekend van foto’s met stromen 
pelgrims rondom de heilige Ka’ba.

Mekka is meer onderdeel van onze 
Nederlandse cultuur en geschiedenis 
dan we wellicht beseffen. Honderd-

Circus in België
De website ‘Straffe toeren 1920-
1960’ biedt een mooi overzicht van 
de geschiedenis van het circus in 
België. Algemene historie wordt 
afgewisseld met levensgeschiedenis-
sen van bekende circusartiesten, die 
ingedeeld zijn per act. Acrobaten, 
clowns, dierentemmers, jongleurs en 
goochelaars passeren de revue. 
Lees de fascinerende verhalen over 
Alberto van Royen, de slangenmens 
of ‘the human alligator’, Merry en 
Peter, de acrobatische grapjassen die 
zelfs een eigen tv-show in Engeland 
hadden, de gebroeders Babusio die 
als eerste hoofd op hoofd gingen 
staan, de dompteur Jim Roose met 
zijn act ‘de Dodenkus’, de gooche-
laar Fria Ned, ook wel bekend als 
‘het genie van Bagdad’ en vele 
anderen.

Zie: www.google.com/culturalinsti-
tute/exhibit/straffe-toeren/QQIL575z
 

Aan boord van 
een slavenschip

Hoe verliep een slavenreis? De 
ten toonstelling ‘Aan boord van een 
slavenschip: Driehoekshandel 
Zeeland  – West-Afrika – Caraïben 
(1732-1807)’ brengt het verloop van 

een slavenreis in beeld. Van de 
voorbereiding, de reis van Middel-
burg naar West-Afrika, het inkopen 
van goud, ivoor en slaven, de 
over steek naar West-Indië (Caraïbisch 
gebied) met aandacht voor het leven 
aan boord van een MCC-schip, de 
aan komst in West-Indië en de 
verkoop van slaven aan de plantage-
houders, het inkopen van retour-
goederen, de thuisreis en tot slot de 
verkoop van alle handelswaar in 
Middelburg. De archiefstukken in de 
tentoonstelling komen hoofdzakelijk 
uit het archief van de Middelburgse 
Commercie Compagnie, dat sinds 
2011 is opgenomen in het Memory 
of the World Register van UNESCO.

De tentoonstelling is tot en met 31 
december 2014 te bezoeken bij het 
Zeeuws Archief, Hofplein 16 in 
Middelburg (www.zeeuwsarchief.nl)

Chanel:  
de legende 
De ‘Little Black Dress’, het Chanel-
mantelpakje en Chanel No.5, wie 
kent ze niet? Met haar revolutionaire 
ontwerpen veranderde Gabrielle 
‘Coco’ Chanel (1883-1971) de 
vrouwelijke garderobe in de twintig-
ste eeuw. Chanel stond voor elegan-
tie, stijl en bewegingsvrijheid.  

Haar ontwerpen werden klassiekers 
en zijn nog altijd actueel. Chanels 
kleurrijke levensloop, van ‘rags to 
riches’ spreekt al generaties tot de 
verbeelding en inspireert nog steeds. 
‘Chanel: de legende’ vertelt het 
fascinerende verhaal van Coco 
Chanel en haar befaamde modehuis. 
De tentoonstelling toont diverse 
topstukken, zoals originele Chanel-
ontwerpen uit de jaren twintig en 
dertig, mantelpakken uit de jaren 
zestig en creaties gedragen door 

duizenden inwoners van ons konink-
rijk hebben de pelgrimstocht in het 
verleden gemaakt: vanuit Indonesië, 
Suriname en Nederland. Mekka en 
de bedevaart ernaartoe zijn daarmee 
ook onderdelen van onze geschiede-
nis en cultuur.  
Wat trekt de pelgrims? Welk verlan-
gen drijft ze? Welke rituelen vervullen 
ze? Welke beproevingen komen ze 
tegen? Welke loutering ondergaan 
ze? Welke onvergetelijke indrukken 
en ervaringen doen zij op, onderweg, 
ter plekke en na terugkomst? Aan de 
hand van persoonlijke verhalen wordt 
in deze tentoonstelling een uniek 
persoonlijk inzicht geboden in één 
van de grootste spirituele, culturele 
en religieuze fenomenen van de 
wereld. 

‘Verlangen naar Mekka’ is van 
10 september tot en met 9 maart 
2014 te zien in Rijksmuseum 
Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden 
(www.volkenkunde.nl).

Het geheugen-
paleis
Na een grote verbouwing opent het 
Nationaal Archief de deuren van het 
vernieuwde publiekscentrum met de 
tentoonstelling ‘Het geheugenpaleis 
– met je hoofd in de archieven’. Deze 
eerste tentoonstelling in eigen huis 
presenteert de omvangrijke archief-
collectie op verrassende, vernieu-

wende en unieke wijze. Elf grote en 
kleine verhalen nemen de bezoeker 
mee op een reis door meer dan 
duizend jaar Nederlandse geschiede-
nis, van de Middeleeuwen tot in de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw. 
De unieke combinatie van toneel, 
muziek en games brengt het archief-
materiaal tot leven. Het Nationaal 
Archief beheert en presenteert bijna 
duizend jaar geschiedenis van 
Nederland. 125 kilometer archieven, 
vijftien miljoen foto’s, duizenden 
kaarten en tekeningen vormen het 
geheugen van Nederland. 

Uniek Volendam
In Uniek Volendam wordt op typisch 
Volendamse manier antwoord 
gegeven op de vraag: ‘Hoe komt het 
dat dit dorp zoveel succes heeft op 
sportief, muzikaal en ondernemers-
gebied?’

Zanger Jan Smit is de virtuele 
gastheer die de bezoeker door 
Volendam leidt. In een show geeft hij 
een filmische schets van het Volen-
damse verleden. Via ontmoetingen 
die Jan vervolgens heeft met bekende 
Volendammers krijgt de bezoeker 
een goed beeld van de unieke 
Volendamse cultuur, die vele 
sportkampioenen en muzikale 
toppers heeft voorgebracht. Mooie 
verhalen van Volendamse bedrijven 
geven aan hoezeer hard werken, 
geloven in eigen kunnen en ‘gaan 
voor goud’ ook op dat terrein succes 
gebracht heeft. 

Sportieve en grappige games zorgen 
voor het wedstrijdelement. Men kan 
aanschuiven bij een echt Volendams 
verjaardagsfeestje om te genieten 
van de typisch Volendamse humor 
en de geïnteresseerde kan alles te 
weten komen over de bijnamen, de 
beroemde kermis, de rituelen rond 
leven en dood en de speciale 

Volendammer krant De NIVO.  
Aan het einde van de rondwandeling 
speelt men de Volendamquiz.

Deze multimediale experience over 
de Volendamse cultuur is te vinden in 
de nieuwe Van Donge & De Roo 
Tower bij de hoofdingang van het 
Kras Stadion van FC Volendam. Meer 
informatie: www.uniekvolendam.nl. 

Hindelooper  kamer
Deze zomer wekt het nieuwe Fries Museum een stoffig 
 geworden stijlkamer tot leven, samen met de Berlijnse 
kunstenaar John Bock. Hij is een van de meest toonaan-
gevende multimediakunstenaars van Duitsland. Bock past 
zijn absurdistische kijk op de wereld toe op de Hindelooper 
Kamer. Deze stijlkamer was een onderdeel van het oude 
museumgebouw en verhuist mee naar het nieuwe museum. 

De Hindelooper Kamer heeft een bijzondere geschiedenis. 
In 1877 werd hij speciaal gemaakt voor een Historische 
Tentoonstelling in Leeuwarden en een jaar later was de 
kamer een publiekshit op de wereldtentoonstelling in Parijs. 
Vanaf 1881 vond de kamer onderdak in het Fries Museum. 
In de negentiende eeuw werd de kamer gezien als een icoon 
van de authentieke Nederlandse en zelfs Germaanse 
oercultuur. Nu zien we vooral globalisering avant la lettre: 
de kamer omvat stoffen uit India, tegels uit Makkum, 
porselein uit China en beschilderde meubelen uit Scandina-
vië. De kamer is vandaag juist een icoon van de dynamiek 
van cultuur: het je eigen maken van vreemde elementen en 
die op jouw beurt weer aan anderen doorgeven.
 
Het is de eerste keer dat Bock een bestaande, historische 
kamer als uitgangspunt neemt voor een kunstwerk. Hij bouwt 
zijn eigen kamer vast aan de Hindelooper kamer. Hij koppelt 
zijn wereld letterlijk vast aan die van Hindeloopen. Via de 
bedstede kom je van de ene kamer in de andere. Hij neemt 
in beide kamers een film op. Het resultaat is een nieuwe 
installatie: twee kamers en een film. Typisch Bock, met 
Hindeloopen in de hoofdrol. De Hindelooper kamer is nog 
steeds dezelfde, maar je zult hem dankzij Bock met heel 
andere ogen zien.
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Typisch Nederlandse traditie

Thuisbevalling
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Nederland is het enige westerse land waar 

de thuisbevalling nog bestaat, maar de 

traditie staat onder druk. Nog maar twintig 

procent van de moeders bevalt thuis, terwijl 

dat in de jaren negentig nog vijfendertig 

procent was. Als deze trend doorzet, bestaat 

de thuis bevalling over tien jaar niet meer. 

‘Jammer,’ vindt Beatrijs Smulders, verlos-

kundige en auteur, ‘want het is een staaltje 

hoogstaande beschaving, het hoort bij onze 

verfijnde cultuur.’ 

Beatrijs Smulders is een goeroe op het gebied van thuis bevallen. 
‘Er gaat een grote veiligheid en kracht vanuit. Zodra je als verlos-
kundige het huis van een vrouw binnenstapt, betreed je haar 
territorium. De aanstaande moeder bepaalt wat er gebeurt en jij 
past je aan. Het is voor de vroedvrouw prettiger werken dan in een 
ziekenhuis. Het is er gezelliger, je bent geduldiger en je blijft langer 
hangen.’

Volgens Smulders is het verbazingwekkend hoe eigenmachtig 
vrouwen zijn als ze thuis bevallen. De fysiologische processen 
worden minder belemmerd. De hormonenstroom die zorgt voor 
een goede bevalling, waarbij de baarmoeder goed samentrekt, 
wordt minder verstoord. Ze is ervan overtuigd dat die hormonen 
veel gemakkelijker flowen in de intimiteit van de plek waar dat kind 
ook is gemaakt, dan in een ziekenhuis. ‘Uit de statistieken blijkt dat 
een thuisbevalling minstens zo veilig is als een bevalling in het 
ziekenhuis. Voor het tweede en derde kind is het zelfs veiliger. En 
bovenal zijn er bij een thuisbevalling minder medische ingrepen. 
Het is daarom doodzonde als deze traditie verdwijnt.’

Het feit dat er in Nederland nog zo’n grote groep verloskundigen is, 
zorgt er volgens haar voor dat er in ziekenhuizen op een mooie 
manier wordt omgegaan met bevallingen. ‘In Nederland is de 
medicalisatie gelukkig nog minimaal. Dat is een héél positief 
bijeffect van de thuisbevalling.’ Medicalisering is een mooie term 
waarmee wordt aangeven dat normale dingen ineens tot medisch 
gebied verklaard worden.

Nederland heeft 

een eeuwenlange 

traditie van zeer kundi-

ge vrouwen. Vroedvrouw 

betekent dan ook 

‘wijze vrouw’.

TeksT Mariska Bloemberg - Van der Hulst
FoTo’s Nationale Beeldbank, Mariska Bloemberg

Uiting van beschaving 
In je thuisomgeving een kindje baren is volgens Smulders een 
typisch Nederlandse traditie. Voor een belangrijk deel heeft dat een 
historische reden. ‘In de zestiende en zeventiende eeuw werden 
veel vroedvrouwen in Europa aangezien voor heks. Ze kwamen op 
de brandstapel terecht. Maar in Nederland was de vroedvrouw 
veilig. Ze werd beschermd door doktoren en professoren, die de 
kunde van de vroedvrouwen inzagen. In tegenstelling tot andere 
Europese landen werd de vroedvrouw in ons land op een voetstuk 
geplaatst. Wat betreft de opleiding van vroedvrouwen liep Neder-
land voorop.’

Volgens Smulders is de thuisbevalling een uiting van onze ver-
fijnde cultuur. ‘Sommige mensen willen je doen geloven dat het 
iets ouderwets is, dat moet verdwijnen, maar het is een staaltje 
hoogstaande beschaving in Nederland. Ik ben er voorstander van 
om deze traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland te plaatsen.’
Als de thuisbevalling verdwijnt, zal de medicalisatie bij ziekenhuis-
bevallingen volgens haar toenemen. Ze moet er niet aan denken 
dat deze een Amerikaans karakter krijgen. ‘Dat is de waanzin ten 
top. Een bevalling is daar totaal gemedicaliseerd. Een bevallende 
vrouw is er een commercieel object. Ze wordt aan alle snoeren 
gelegd en krijgt alle pijnbestrijding die mogelijk is. Ook een 
keizersnede is aan de orde van de dag. En neem nou Brazilië, daar 
komt maar liefst tachtig procent van de kinderen ter wereld via een 
keizersnede.’

Liefdeshormonen
Volgens Smulders gaan deze bevallingen voorbij aan de essentie 
van de geboorte van een kind. Het is een intiem en teder moment. 
Voor de baby is dit het eerste liefdevolle moment van zijn of haar 
leven. Medicalisatie blokkeert volgens Smulders de aanmaak van 
wezenlijke hormonen. ‘De angst en de pijn bij de bevalling hebben 
een functie: ze maken liefdeshormonen aan. Die zorgen voor het 
trotse gevoel na de bevalling. Je hebt het kind op eigen kracht op de 
wereld gezet en dat geeft ontzettend veel zelfvertrouwen.’ 

Ook Rachel Verweij is een warm pleitbezorger van de thuisbeval-
ling. Ze is moeder en voorzitter van Het OuderSchap, de ‘vakbond’ 
voor aanstaande en jonge ouders: ‘Het is prachtig als je thuis kunt 
bevallen in je eigen, persoonlijke sfeer. Het is een bijzondere 
levensgebeurtenis. Helaas loopt het soms anders, en dan ben je blij 
dat je in het ziekenhuis bent.’

Wat er tijdens de bevalling precies gebeurt, is nog maar nauwelijks 
ontgonnen door wetenschappers. Er komen allerlei hormonen vrij 
en er vinden chemische processen plaats, die onder andere zorgen 
voor de hechting tussen moeder en kind. Volgens Verweij wordt in 
Amerika vrij standaard het hormoon oxytocine toegediend om de 
bevalling op te wekken. ‘Uit recent onderzoek blijkt dat dit medicijn 
de plaats in de hersenen inneemt van de oxytocine die het lichaam 
zélf aanmaakt. Men vermoedt dat het daarmee in de weg zit van 
het natuurlijke geluksgevoel waardoor je diep verliefd wordt op je 
baby.’

Een geboorte  

is een  liefdevol  

en intiem  

moment.
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Tegenstanders
Niet iedereen kan de voordelen van het thuis bevallen waarderen. 
Regelmatig staat het fenomeen ter discussie. Onderzoekers van het 
UMC Utrecht zetten vraagtekens bij het huidige systeem, waarin 
verloskundigen en gynaecologen gescheiden werken. Enkele jaren 
geleden brandde er een discussie los over de hoge babysterfte in 

Nederland, vergeleken met andere Europese landen. ‘Op het 
moment dat er iets misgaat bij de verloskundige, heb je een langere 
weg te gaan dan wanneer het misgaat bij de gynaecoloog,’ zei 
neonatoloog en onderzoeker Hens Brouwers van het UMC Utrecht 
in 2010 in de Volkskrant. In dit zelfde artikel noemt onderzoeker en 
gynaecoloog Anneke Kwee van het UMC Utrecht een oplossing: ‘Je 
zou moeten onderzoeken of het werkt om alle vrouwen in het 

Toen Marieke Pennings (36) 
zwanger was van haar eerste 
kindje, wilde ze graag in het 
ziekenhuis bevallen. Het leek haar 
veiliger. Maar toen de weeën 
eenmaal begonnen, draaide ze als 
een blad aan de boom om. ‘Ik 
wilde absoluut niet meer weg.’ 
Haar thuisomgeving gaf haar het 
veilige en ontspannen gevoel dat ze 
nodig had. Toen haar kindje 
eenmaal geboren was, bleek het 
niet te ademen, waardoor ze 
alsnog naar het ziekenhuis moes-
ten. ‘Ik ben geen seconde bang 
geweest dat het fout zou gaan. 
Onze verloskundige handelde heel 
professioneel en ik vertrouwde 
volledig op haar. Het liep dan ook 
goed af.’

Het tweede kindje van Marieke 
overleed na 34 weken zwanger-
schap. ‘Daar zijn we in de praktijk, 
tijdens een echo, achter gekomen. 
Dat was heel heftig. We moesten 
meteen naar het ziekenhuis. Daar 
is ons kindje na twee dagen 
geboren.’ Marieke en haar man 
werden goed behandeld in het 
ziekenhuis. Ze kregen een eigen 

kamer en bij een wisseling van het ziekenhuispersoneel werden ze ingelicht. ‘Maar het 
is niet zoals thuis. Het is er steriel, onpersoonlijk en je treft telkens wisselende gezich-
ten.’ Ze kreeg tijdens de bevalling bovendien een ruggenprik, iets waar ze veel spijt van 
heeft. ‘Dat was ontzettend pijnlijk. Ik vraag me achteraf af waarom ik me daartoe liet 
ompraten. Er wordt soms zo makkelijk ingegrepen.  Ik heb wel eens het gevoel dat het 
voor gynaecologen makkelijk is om een ruggenprik te zetten of een keizersnede te doen, 
dan is de bevalling lekker snel klaar. Ziekenhuizen zijn nu eenmaal commercieel, daar 
gaan veel mensen wel eens aan voorbij.’

Toen Marieke zwanger was van haar derde wist ze het zeker: ondanks de medische 
indicatie moest dit kindje thuis worden geboren. En dat was een prachtig moment. 
‘Tijdens de bevalling speelde onze oudste beneden met opa en oma. Daarna kwam zij 
direct kijken. Dat is zoiets moois, je vergeet het nooit meer!’

ziekenhuis of in een geboortecentrum te laten bevallen. Met één 
afdeling waar elke bevalling plaatsvindt, ongeacht hoge of lage 
risico’s. Op zo’n afdeling moeten zowel verloskundigen als gynae-
cologen rondlopen. Zodra er iets misgaat, is er geen afstand meer.’ 
Een andere optie die de onderzoekers noemen is om alle bevallin-
gen van een eerste kind in het ziekenhuis te laten gebeuren. 

Rachel Verweij kent deze discussies: ‘Die hogere babysterfte in 
Nederland werd niet veroorzaakt door de thuisbevalling op zich, en 
inmiddels doet Nederland het al een stuk beter. Want doordat 
verloskundigen en gynaecologen beter zijn gaan samenwerken, 
zijn de sterftecijfers fors gedaald. Reden temeer om de thuisbeval-
ling te behouden en ouders hun keuzevrijheid te gunnen.’

Graag thuis
Tegenstanders begrijpen niet dat in een hoog ontwikkeld land als 
Nederland nog steeds zoiets absurds bestaat als thuisbevalling. Het 
zou het werk zijn van de ‘thuisbevallings maffia’, de verloskundigen 
die vooral hun eigen portemonnee willen spekken.
Verweij vindt het jammer dat de discussie over de toekomst van 
geboortezorg op zo’n manier wordt gevoerd. ‘Want het zijn niet de 
verloskundigen die vragen om thuisbevallingen, dat zijn de ouders. 
Uit TNO-onderzoek uit 2008 blijkt dat zeventig procent van de 
ouders graag thuis wil bevallen. Uit onze eigen enquête die we 
vanuit Het OuderSchap lieten uitvoeren, bleek dit zestig procent 
te zijn.’

Ziekenhuis is onpersoonlijk

De Nederlandse vrouw wil 

in haar eigen huiselijke 

 omgeving bevallen.

Volgens haar willen ouders massaal thuis 
bevallen omdat ze in huiselijke kring meer 
zeggenschap hebben, ze geven de regie minder 
uit handen. ‘Nederlands zijn nuchter en 
hechten waarde aan gezelligheid. Het heeft iets 
speciaals om thuis te bevallen. Nederlandse 
moeders hebben ook een andere kijk op pijn.’
Het feit dat veel vrouwen uiteindelijk toch in 
het ziekenhuis bevallen heeft volgens Verweij 
diverse redenen. Allereerst worden vrouwen 
tegenwoordig veel sneller doorverwezen naar 
het ziekenhuis. Een andere reden is dat steeds 
meer ziekenhuizen hun verloskundige 
afdeling sluiten. Daardoor wordt de afstand 
tussen het thuisadres en het ziekenhuis te 
groot, waardoor de thuisbevalling niet meer 
mogelijk is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
het sterfterisico van de baby toeneemt als een 
ambulance meer dan twintig minuten naar het 
ziekenhuis moet rijden.

Open en eerlijk
Naomi Satijn, verloskundige en voorzitter van 
de Kring Verloskundigen Maastricht, merkt dat 
angst eveneens een reden is om in het zieken-
huis te bevallen. ‘Zeker als er weer eens iets 
negatiefs in de media is geweest, geeft dat 
onrust bij zwangeren. En dat is jammer, want 
ze zijn al zo onzeker in die periode.’ Gaande-
weg de zwangerschap bekijkt Satijn samen met 
de ouders waar ze willen bevallen. Dat gaat in 
goed overleg. ‘Ik probeer ze goed voor te 
bereiden en ben heel open en eerlijk. Het is 
toch geweldig dat je in Nederland als ouders 
zélf kunt kiezen waar je wilt bevallen?’

Verweij heeft diezelfde mening. Onder het 
motto ‘Baas over eigen bevalling’ heeft Het 
OuderSchap daarom een petitie opgesteld. 
‘Willen we de thuisbevalling redden, dan 
moeten de verloskundige afdelingen in 
ziekenhuizen open blijven.’ Er is ook meer 
onderzoek nodig naar de reden van de toe-
nemende doorverwijzingen. Volgens haar zijn 
die niet altijd even hard wetenschappelijk 
onderbouwd. Ook moeten verloskundigen toe 
naar meer continue begeleiding tijdens een 
thuisbevalling, zeker bij een eerste kind. 
Daardoor is te voorkomen dat de moeder 
angstig wordt, de bevalling wordt vertraagd en 
uiteindelijk in het ziekenhuis plaatsvindt. 

‘Verder is het belangrijk dat ouders kritisch 
zijn over waar ze willen bevallen. Luister naar 
je eigen gevoel en intuïtie, laat je geen angst 
aan praten. Het is een groot goed dat ouders in 
Nederland kunnen kiezen voor een thuisbeval-
ling. Die traditie moeten we koesteren. Ik wil 
me daarom inzetten om de thuisbevalling op 
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland te zetten. Onze dochters 
hebben er immers ook recht op om later thuis 
te kunnen bevallen.’ 

In huiselijke  

kring een kindje 

 krijgen hoort bij de 

Nederlandse cultuur.  

Het is een zaak van 

het hele gezin.

De hele buurt 

wordt op de hoogte 

gebracht van de 

geboorte van de 

nieuwe telg.
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Een warme 
bijeenkomst 
op Aruba

Samenwerken moet! Fernando Brugman van het UNESCO regio-
kantoor in Havanna, waar Aruba onder valt, was er duidelijk in. 
De ratificatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed gaat immers over het hele Koninkrijk 
en het is dus nodig dat de afzonderlijke delen van het Koninkrijk 
met elkaar samenwerken. Dat wil niet zeggen dat de procedures in 
het hele Koninkrijk gelijk moeten zijn. Het Caribisch gebied ligt 
geografisch gezien een heel eind van Nederland en het is dus 
praktisch dat de eilanden een eerste inventarisatie van het 
im materieel erfgoed op het eigen eiland zelf ter hand nemen, al dan 
niet in samenwerking met de andere eilanden. Koninkrijkbreed 
vervult het VIE een ondersteunende rol. Daarbij is het de bedoeling 
dat het immaterieel erfgoed ook koninkrijkbreed ont sloten zal 
worden, op de nationale website van het immaterieel erfgoed. 

De workshop telde meer dan zestig deelnemers, van de zes eilanden 
uit het Caribisch gebied Curaçao, Bonaire, St. Eustatius, St. Maarten, 
Saba en Aruba en uit Nederland. Als gastheer trad Aruba op, de 
organisatie was in handen van de Nationale UNESCO Commissie 
van dit eiland in de persoon van James Oduber. Er was veel ruimte 
voor uitwisseling. De workshop werd voorgezeten door Rieks 
Smeets, de voormalige chef van UNESCO Parijs, die ook een 
uitvoerige inleiding gaf over het UNESCO verdrag. De hele bijeen-
komst was voortreffelijk verzorgd. Hiervoor moeten wij Aruba 
dankzeggen, dat heel veel tijd en energie in de voorbereiding had 
gestoken.

Uitwisseling
Dat de vergadering door Aruba was georganiseerd was eigenlijk 
wel toepasselijk. Binnen het Koninkrijk was Aruba de eerste die 
aandrong op ratificatie van het UNESCO verdrag, terwijl men er in 
Nederland zelf nog niet aan toe was. Immaterieel erfgoed is dan ook 
belangrijk in het Caribisch gebied en nauw verbonden met de 
culturele identiteit van deze regio. Het bleek uit de presentaties van 
de verschillende eilanden. De eilandbewoners zijn trots op hun 
immaterieel erfgoed. Tradities op Aruba als de Dande (het traditio-
nele Nieuwjaarszingen), op Saba allerlei ambachten zoals het maken 
van boten en traditionele manden, op Bonaire de Maskarade en de 
Simadan (oogstfeest), op Curaçao de traditionele geneeskunst. Voor 
Sint Maarten werden genoemd de zang en de dans, de eetcultuur en 
diverse ambachten, waaronder het visserijambacht. Sint Eustatius, 
door de eigen bevolking op liefkozende manier aangeduid met 
Statia, staat bekend om zijn traditie van kerstliedjes, de Christmas 
carols. Het zijn slechts enkele van de vele tradities die genoemd 
werden. Sommige tradities zijn eigen aan een bepaald eiland. 
Andere tradities zijn in de hele Caribische regio belangrijk, zoals 
de traditionele eetcultuur en het carnaval.

Inventariseren
Eén deel van de workshop was gewijd aan het onderwerp inventari-
seren. Ook in Nederland is het een proces geweest dat vanaf de 
grond moest worden opgebouwd. Voor het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) was het een hele 
omslag van volkscultuur naar immaterieel erfgoed. Achteraf bleek 
het Jaar van de Tradities, in 2009, een goede basis, omdat hierin de 
tradities en gemeenschappen in kaart werden gebracht. De 
UNESCO conventie zorgde echter voor nieuwe vragen: hoe kun je 
tradities bijvoorbeeld beschermen? En welke gemeenschappen gaan 
achter deze tradities schuil en hoe kun je deze gemeenschappen 
helpen in hun erfgoedzorg? Bij de ondersteuning van de erfgoed-
gemeenschappen wordt het VIE gesteund door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, dat meewerkt aan het subsidiëren van voor-
beeldprojecten en ook via een speciaal potje bijdraagt aan het ver-
sterken van vrijwilligersorganisaties die bezig zijn met erfgoedzorg. 

Dankzij een genereuze 

subsidie van het ministerie 

van OCW kon van 15 tot en 

met 17 april op Aruba een 
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Leguanen kom je 

overal tegen.

de conventie door het Koninkrijk maar streeft naar een zelfstandige 
relatie met UNESCO in Parijs, bijvoorbeeld via een geassocieerd 
lidmaatschap. In hoeverre deze optie haalbaar is, werd niet 
hele maal duidelijk. Volgens Fernando Brugman, die aanwezig was 
namens het UNESCO regiokantoor Havanna, lijkt de kans klein dat 
UNESCO ermee instemt. Alleen landen met een zeer bijzondere of 
politiek gevoelige status, zoals de Palestijnse Autoriteit, konden tot 
nu toe aanspraak maken op een dergelijk geassocieerd lidmaat-
schap.

Eilandwerkgroepen
Het is vooral uit praktische overwegingen dat de inventarisatie van 
het immaterieel erfgoed in eerste aanleg het best op de verschil-
lende eilanden zelf kan geschieden. Vooral Aruba liep hierin 
voorop. Aruba heeft al een Plan van Aanpak opgesteld dat inmid-
dels door de Minister van Economische Zaken en Cultuur is 
geaccordeerd. De grote betrokkenheid van het eilandbestuur bleek 
uit de aanwezigheid van liefst twee ministers van Aruba bij de 
opening en uit de aanwezigheid van de gouverneur, die na afloop 
van de driedaagse workshop ook prijs bleek te stellen op een 
uitgebreid verslag, waarvoor hij de organisatoren uitnodigde op het 
gouverneurshuis. Het Arubaanse Plan van Aanpak voorziet in de 
aanstelling van een Nationale Coördinator in de persoon van Gina 
Jie Sam Foek, die verbonden is aan de Biblioteca Nacional Aruba. 
Ook komt er een stichting, die het hele proces begeleidt.

Bij de andere eilanden kon het initiatief op instemming rekenen. 
Op de meeste eilanden wordt nu een eilandwerkgroep ingesteld, 
die de praktische implementatie van de conventie op het eiland ter 
hand gaat nemen. Voor de inventarisatie organiseren sommige 
eilanden ook een consultatieronde onder alle stakeholders op het 
betreffende eiland, waarbij Sint Maarten aanbood enkele van de 
kleinere eilanden te willen helpen, met name Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius, die van harte ingingen op dit aanbod van Sint Maarten.

Koninkrijk-overkoepelende samenwerking
De overkoepelende samenwerking in het Koninkrijk dient nog 
verder te worden uitgewerkt. Hoe worden de verschillende eilan-
dinventarisaties bijvoorbeeld doorgesluisd naar de overkoepelende 

Multicultureel
Op de verschillende eilanden is al het een en ander gedaan aan 
inventariseren. Inspirerend was het voorbeeld van Boy Antoine van 
Bonaire. Wekelijks organiseert hij een programma op televisie over 
tradities en gewoonten op zijn eiland. Op deze wijze heeft hij al 
heel veel mensen geïnterviewd en is een waardevol archief ont-
staan, dat te zijner tijd ook op internet ontsloten zal worden. Maar 
ook hier is de vraag: hoe kun je de omslag maken naar erfgoed-
zorg? Eén van de praktische voorbeelden die behandeld werd was 
Expedicion Rescate, op Aruba, een project gericht op oral history, 
documentatie en promotie. Interessant was het multiculturele 
karakter van de vele presentaties. De verschillende eilandculturen 
kenmerken zich door een veelheid aan migranten en dus culturele 
invloeden. Het blijkt al uit de vele talen die gesproken worden: 
Papiaments, Spaans, Creool-Engels en Nederlands. De diverse 
culturele invloeden werken ook door in de verschillende tradities.

Gevoeligheden
Bij het inventariseren van de verschillende tradities bleken er ook 
enkele gevoeligheden te zijn. De taal is er één van maar er kwam 
ook meer fundamentele kritiek vanuit Curaçao. Voor een deel zijn 
deze gevoeligheden terug te voeren op de voormalige koloniale 
band met Nederland, met ook de donkere kanten van de geschiede-
nis, zoals het slavernijverleden.

Te vanzelfsprekend gingen de Nederlanders er misschien vanuit 
dat iedereen maar Nederlands moest kunnen verstaan. Omgekeerd 
was het Engels van de bovenwindse eilanden voor hen geen 
probleem, maar hoe zit het met het Papiaments? In verschillende 
interventies werd aandacht gevraagd voor het grote belang van taal. 
Taal maakt op zichzelf geen deel uit van de UNESCO Conventie 
van het Immaterieel Erfgoed. Maar omdat taal een belangrijk 
vehikel is voor immaterieel erfgoed, leidt het geen twijfel dat het 
Papiaments zeker een plaats verdient op de inventarissen van de 
afzonderlijke eilanden. Het waren met name Joyce Pereira en 
Ramon Todd-Dandare, van de Fundacion Lanta Papiamento, die 
een lans braken voor de belangrijke culturele rol van het Papia-
ments, dat misschien zelfs een plaats zou moeten krijgen op de 
internationale lijst van UNESCO.

Het Koninkrijk als kader
De meest fundamentele kritiek kwam van Richenel Ansano, van 
het NAAM in Curaçao. Ook Ansano benadrukte dat zijn eiland 
gekenmerkt wordt door vele culturele invloeden, niet alleen uit 
Nederland maar vooral ook uit de regio. Zijn fundamentele vraag 
was: ligt het dan voor de hand dat het Caribisch erfgoed wordt 
geïnventariseerd en dus gedefinieerd vanuit een overkoepelend 
koninkrijkskader? Daardoor wordt de Caribische eilandcultuur 
gedefinieerd als een onderdeel van een bredere koninkrijkscultuur, 
waardoor andere invloeden, uit bijvoorbeeld Haïti of Puerto Rico 
veel minder aandacht krijgen. Overigens geldt het ook voor 
Nederland zelf. Ansano riep ook Nederland op om aandacht te 
hebben voor de culturen uit de eigen, Europese regio. Een inventa-
risatie van het immaterieel erfgoed in Nederland kan bijvoorbeeld 
niet om de tradities en cultuur van de Marokkaanse en Turkse 
inwoners heen.

Voor Richenel Ansano leidde het tot een principiële stellingname 
dat Curaçao het liefst de eigen inventarisatie ter hand neemt en 
vervolgens eventuele voordrachten voor de internationale lijst niet 
via Nederland of het Koninkrijk wil laten lopen, maar rechtstreeks 
zelf wil doorsluizen naar UNESCO Parijs zonder inmenging van 
Nederland. Dit is, zo legde hij uit, de reden dat Curaçao nog niet 
gekozen heeft voor de optie van medegelding aan de ratificatie van 

wel een geheel eigen status hebben binnen het Koninkrijk, Aruba 
zelfs een status aparte met een eigen gouverneur. Breed was het 
gevoelen dat een dergelijke staatkundige versnippering een verdere 
samenwerking niet in de weg mag staan.

Toerisme
Naast de presentaties over de stand van zaken op de afzonderlijke 
eilanden en in Nederland waren er ook twee workshops met een 
meer overkoepelende problematiek, namelijk één over toerisme en 
één over jongeren. Toerisme is voor de meeste eilanden een heikel 
onderwerp. Veel eilanden zijn voor een belangrijk deel economisch 
afhankelijk van het toerisme. UNESCO waarschuwt in haar 
conventie voor de uniformerende werking die van het internatio-
nale massatoerisme kan uitgaan, die de wereldwijde culturele 
diversiteit kan bedreigen. Aan de andere kant ziet UNESCO ook 
kansen en mogelijkheden om toerisme te gebruiken voor het 
‘safeguarden’ van immaterieel erfgoed, al was het alleen maar door 
de economische mogelijkheden die het toerisme biedt. Enerzijds 
kan het toerisme niet zonder immaterieel erfgoed, het blijkt 
bijvoorbeeld uit het wekelijkse Bonbini-festival in Fort Zoutman op 
Aruba, met veel dans en muziek, dat altijd veel toeristen trekt die 
iets willen opsnuiven van de Arubaanse cultuur. Anderzijds, zo 
werd breed gevoeld, zijn er ook grenzen. Het Nieuwjaarszingen op 
Aruba, de Dande, zou voor toeristen best aantrekkelijk zijn als het 
wekelijks werd gepresenteerd in de grote internationale hotels aan 
de High Rise op Aruba. Maar breed was het gevoelen dat dit vanuit 
immaterieel-erfgoedperspectief niet verantwoord zou zijn. Tradities 
en toerisme: oké, maar laat het niet leiden tot een culturele 
uitverkoop van ons waardevolle immaterieel erfgoed.

Jongeren
Bij immaterieel erfgoed gaat het om het doorgeven van immaterieel 
erfgoed aan nieuwe generaties. Tijdens de workshop deelden de 
jongeren hun Youth Recommendations uit, met de volgende 
punten:
1.  Maak jongeren tot speerpunt. Jongeren zijn cruciaal als het gaat 

om beschermen, doorgeven en bewaren van immaterieel 
erfgoed.

2.  Zorg voor een duurzame structuur om jongeren te betrekken 
bij immaterieel erfgoed.

3. Betrek jongeren bij de uitvoering van het verdrag.
4.  Investeer in educatie.
5.  Zorg voor een leuke ervaring van immaterieel erfgoed en heb 

oog voor het geniet-aspect. 
6.  Werk constructief samen binnen het Koninkrijk.

Al met al was het een vruchtbare workshop op Aruba, die 
naar meer smaakt. Op Aruba is een stevige basis gelegd voor 
koninkrijkbrede samenwerking in de toekomst! 

koninkrijkbrede inventaris? Wat gaan we doen met voordrachten 
voor de internationale inventaris? Een eerste grote samenwerkings-
stap werd al wel gezet met de voorbereiding van een gezamenlijk 
voorstel voor een capaciteitsopbouw programma voor het Neder-
lands Caribisch gebied en Suriname. Omdat het om een voorstel 
gaat voor het UNESCO fonds in Parijs, nam Fernando Brugman 
hierin het voortouw. Van de eilanden wilde hij weten waar de 
knelpunten liggen en op welke onderdelen met name behoefte is 
aan versterking van deskundigheid. De afzonderlijke eilanden zijn 
dit nu ieder voor zich aan het inventariseren, waarna Fernando een 
gezamenlijk voorstel zal uitwerken dat hij aan UNESCO Parijs zal 
voorleggen. Uiteindelijk zal verantwoording ook moeten worden 
afgelegd aan het Nederlandse ministerie van OCW, dat geld ter 
beschikking heeft gesteld voor het UNESCO fonds, specifiek voor 
dit te ontwikkelen capaciteitsprogramma voor het Nederlands 
Caribisch gebied en Suriname.

Ingewikkelde staatsstructuur
Een moeilijk punt is nog de ingewikkelde staatsstructuur van het 
Koninkrijk en ook van UNESCO zelf. Het is al ingewikkeld dat de 
bovenwindse eilanden onder het UNESCO regiokantoor van 
Kingston vallen en Aruba daarentegen onder Havanna. Voor Saba, 
Sint Eustatius en Bonaire geldt dat ze, als zelfstandige gemeenten 
binnen Nederland, rechtstreeks onder Nederland vallen. Het is 
echter duidelijk dat de situatie van deze drie eilanden niet te 
vergelijken is met de andere gemeenten in Nederland en dat ze 
daarom specifieke aandacht nodig hebben. Saba, Sint 
Eustatius en Bonaire kennen een problematiek die 
in sommige opzichten vergelijkbaar is met de 
andere Nederlandse Caribische eilanden, die echter 

Carnaval is één 
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samenwerkingsbijeenkomst  

op Aruba.
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Bon nochi, bon bini! Een hartelijk welkom voor 
de aanwezigen bij de lezing door Bart Jacobs 
over de oorsprong en de geschiedenis van het 
Papiaments. Waar is de taal ontstaan? Spaans 
heeft veel invloed gehad, maar waar komen al 
die Portugese woorden vandaan? Hoe komt het 
dat de taal zo vitaal is? Waarom is het Neder-
lands niet de belangrijkste taal geworden op 
Curaçao, zoals het Spaans op Cuba of het 
Engels op Jamaica? 

Bart Jacobs is taalwetenschapper, promoveerde 
onlangs in München op de ontstaansgeschie-
denis van het Papiaments en is nu verbonden 
aan de Universiteit Leiden. In zijn dissertatie 
‘The origins of Papiamentu: linguistic ties with 
Upper Guinea’ (als boek verschenen onder de 
titel Origins of a Creole: The History of Papia-
mentu and its African Ties) trekt hij als voor-
naamste conclusie dat het Papiaments nauw 
verwant is aan het Creools van de Kaapverdi-
sche Eilanden. 

ongeveer 250.000 sprekers. Ongeveer vijfen-
zeventig procent van de inwoners van de 
genoemde eilanden spreekt thuis als belang-
rijkste taal Papiaments. Daarnaast wordt het, 
in veel mindere mate, op de Bovenwindse 
eilanden, in Venezuela en natuurlijk in 
Nederland gesproken. Behalve dat het hier in 
veel gezinnen de thuistaal is, voor naar 
schatting rond de 60.000 mensen, kent ook de 
Nederlandse straattaal nogal wat Papiamentse 
woorden. Dit heeft als gevolg dat in de nieuw-
ste editie van het Groene Boekje woorden als 
dushi en Makamba zijn opgenomen: respectie-
velijk ‘schatje’ en ‘blanke Nederlander’. 
Afgelopen 1 juli, de dag waarop 150 jaar geleden 
de slavernij werd afgeschaft, ging in Amster-
dam de eerste opera in het Papiaments in 
première: Katibu di shon, slaaf en meester. 
Op Aruba en Curaçao zijn zowel het Neder-
lands als het Papiaments de officiële talen. Op 
Bonaire is, als bijzondere gemeente van 
Nederland, alleen Nederlands de officiële taal, 

Hij spreekt op uitnodiging van Stichting Splika 
en de sectie Papiaments van de Vereniging van 
Leraren in Levende Talen. Splika is een 
stichting die de ontwikkeling van het Papia-
ments op allerlei manieren ondersteunt en 
stimuleert, ook de literatuur. Daarnaast geeft 
de stichting informatie over de cultuur van de 
Antilliaanse Benedenwindse Eilanden. 

Hoofdvormen
Er zijn twee hoofdvormen van het Papiaments. 
Het Papiamento wordt gesproken op Aruba en 
het Papiamentu op Curaçao en Bonaire. De 
verschillen zijn te vinden in de spelling en de 
uitspraak. Er zijn zelfs twee officiële spellin-
gen: de fonologische spelling van Curaçao en 
Bonaire en de etymologische spelling van 
Aruba. De eerste richt zich op de uitspraak, de 
tweede op de herkomst van de woorden.
De naam van de taal is afgeleid van het 
Portugese werkwoord papear, wat ‘kletsen, 
praten, babbelen’ betekent. Wereldwijd zijn er 

Papiaments
maar Papiaments en Engels worden daar veel 
gesproken en zijn toegestaan in het onderwijs, 
in contact met de overheid en in de recht-
spraak. 

Portugese invloeden
‘Wat ik ga vertellen over de ontstaansgeschie-
denis is mijn visie op de werkelijkheid, wat 
niet wil zeggen dat het ook de werkelijkheid is,’ 
zegt Bart Jacobs aan het begin van zijn betoog. 
Hij doelt ongetwijfeld op het feit dat er onder 
taalkundigen veel onenigheid is geweest over 
de oorsprong van het Papiaments. Het is een 
taal met verschillende elementen uit andere 
talen in zich: uit het Spaans, Portugees, 
Nederlands, Engels, Frans en verschillende 
Afrikaanse en Indiaanse talen.

De eerste vraag die Jacobs wilde beantwoorden 
door zijn onderzoek, was waar de Portugese 
elementen vandaan kwamen. Hij heeft 
daarvoor gekeken naar de Kaapverdische 

maar in het algemeen kun je stellen dat 
de twee talen in grammaticaal opzicht over - 
een komen. 
De link tussen het Kaapverdisch en het 
Papiaments is te verklaren doordat er in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw veel 
slaven vanuit de Kaapverdische regio naar de 
Antillen zijn verscheept. Zij namen de taal 
mee naar de West, waar het Papiaments een 
grote hoeveelheid Spaanse en Nederlandse 
woorden in zich opnam en zo verder tot 
ontwikkeling kwam. De conclusie van Jacobs 
luidt dus dat (een voorloper van) het Papia-
ments in Kaapverdië is ontstaan. 

Creooltaal
Dat de taal op deze manier is ontstaan, zegt 
nog niets over de reden van het ontstaan. Die 
ligt in het feit dat het Papiaments een zoge-
naamde creooltaal is. Creooltalen zijn over de 
hele wereld te vinden. Jacobs laat een kaart 
zien waaruit blijkt dat deze talen als een soort 
gordel rondom de evenaar liggen. Ze zijn 
voornamelijk dáár ontstaan waar de slavernij 
hoogtij vierde, met andere woorden: daar waar 
een warm klimaat was dat geschikt was voor 
plantages. 

De kenmerken van een creooltaal beschrijven 
is niet zo gemakkelijk. Wat wel duidelijk is, is 
waar ze worden of werden gesproken en in 
welke setting ze ontstaan zijn. De talen 
ontstonden namelijk daar waar veel mensen 
bijeen kwamen vanuit verschillende achter-
gronden, die elkaar niet verstonden en waar er 
snel en abrupt een nieuwe taal moest worden 
ontwikkeld om elkaar dingen duidelijk te 
maken. Bij uitstek de situatie waarin slaven 
verkeerden. Een creooltaal ontleent zijn 
vocabulaire aan een koloniale prestigetaal, 
maar heeft een geheel eigen grammatica. 
In vergelijking met andere creooltalen is het 
Papiaments nog steeds zeer vitaal. Een vraag 
daarbij is waarom er destijds niet een op het 
Nederlands georiënteerde creooltaal is ont-
staan, zoals het Negerhollands, een inmiddels 
uitgestorven Zeeuwse creooltaal die gesproken 
werd op de Maagdeneilanden. 

Eilanden, een gebied dat nog niet door veel 
taalkundigen was onderzocht. Kaapverdië werd 
door Portugal gekoloniseerd aan het eind van 
de vijftiende eeuw. Vanaf halverwege de 
zeventiende eeuw werd het voor de West-Indi-
sche Compagnie (WIC) een belangrijke 
doorvoerhaven van slaven. Uit West-Afrika 
werden de slaven naar Curaçao verscheept, 
waar de belangrijkste slavenmarkt uit die regio 
was. Het eiland was in die tijd het middelpunt 
van de Nederlandse slavenhandel.
Op de Kaapverdische Eilanden sprak men 
verschillende talen. In Praia, de hoofdstad, 
spreekt men nog steeds een taal die erg lijkt op 
het Papiaments, zegt Jacobs. Iemand uit het 
publiek beaamt dit, maar zegt ook dat som-
mige woorden heel herkenbaar klinken maar 
als je goed luistert, je ze toch niet helemaal 
begrijpt. De dagelijkse woordenschat verschilt 
toch te veel, maar grammaticaal zijn er veel 
overeenkomsten. 

Een taal op reis
Dit brengt Bart Jacobs op het verschil tussen 
inhouds- en functiewoorden. Inhoudswoorden 
zijn woorden die concrete acties en zaken 
aanduiden zoals ‘lopen’ of ‘tafel’. Eigenlijk kun 
je zeggen dat het alle woorden zijn die je kunt 
natekenen. Functiewoorden zijn veel abstrac-
ter, bijvoorbeeld persoonlijke voornaamwoor-
den, voorzetsels of vraagwoorden. Als twee of 
meer talen met elkaar in contact komen, 
blijken de inhoudswoorden het eerst te worden 
overgenomen, die zijn het gemakkelijkst te 
vervangen. De functiewoorden zijn veel 
stabieler en worden niet zo gauw vervangen, 
zij vormen de oudste laag van een taal. 

In het Papiaments zijn de inhoudswoorden 
voornamelijk ontleend aan het Spaans, maar 
de functiewoorden zijn sterk Portugees 
gekleurd. Dit duidt erop dat de Portugese 
elementen in het Papiaments ouder zijn dan 
de Spaanse. Als voorbeeld noemt Jacobs de zin: 
Unda nos ta bai? Waar gaan we heen? Een zin 
waar alle woorden een op een tot het Portugees 
van de Kaapverdische Eilanden te herleiden 
zijn. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, 

De ontstaansgeschiedenis 

TeksT Jolly van der Velden
FoTo’s Nationale Beeldbank, VIE

Het Papiaments staat in de 
belangstelling en is, net als elke 
dynamische taal, in ontwikkeling. 
Het Boekje, het Buki di Oro, 
uitgegeven door de stichting 
Fundashon pa  Planifikashon 
di Idioma (Stichting voor Taal-
planning) op Curaçao. 
Het Buki di Oro is het equi valent 
van het Groene Boekje voor de 
spelling.

‘Het is mijn afkomst, mijn basis. Ik ben 

er trots op, al is de taal gelinkt aan de 

slavernij. We zijn inmiddels wijzer en 

rijper geworden, we  kijken er anders 

naar. Het is zo’n mooie taal.’
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naar voren geschoven. Door het invoeren van 
het Nederlandse schoolsysteem werd Neder-
lands de onderwijstaal. Kinderen mochten op 
school geen Papiaments meer spreken. Een 
vrouw uit het publiek vertelt dat ze straf kreeg 
als ze met haar klasgenoten op het schoolplein 
Papiaments sprak. Het was een repressief 
systeem dat onvermijdelijk leidde tot anti-
Nederlandse sentimenten. Er kwam opnieuw 
een tweedeling: het Papiaments werd gespro-
ken door de ‘lagere klasse’ en het Nederlands 
door de ‘hogere klasse’. Op Aruba verliep dit 
proces meer door elkaar heen, waardoor het 
zich daar minder duidelijk manifesteerde. 

In 1969 was er de arbeidersopstand in Willem-
stad. Vanaf die tijd groeide het Papiaments uit 
tot het trotse symbool van de Antilliaanse 
cultuur. Het was een emancipatieslag, een 
losmaken van Nederland en het Nederlands. 
Dit had tot gevolg dat in 2001 ruim tachtig 
procent van de bevolking op Curaçao Papia-
mentu sprak, tegenover ruim negen procent 
Nederlands. De overige tien procent bestond 
voornamelijk uit Engels en Spaans. 

Bart Jacobs heeft een kleine enquête voor de 
aanwezigen. Hij vraagt of degenen die op de 
Antillen geboren zijn en nu in Nederland 
wonen antwoord willen geven op de vragen of 
zij het Papiaments hier en nu nuttig, mooi en/
of leuk vinden. Over het Nederlands stelt hij 
dezelfde vragen. De uitkomst van deze 
mini-enquête is dat de dertig deelnemers van 
Curaçao het Papiaments gemiddeld een 9,2 
geven voor nuttig, een 9,7 voor mooi en een 
9,5 voor leuk. Dezelfde groep geeft voor het 
Nederlands de cijfers: 8,3 voor nuttig, 6,4 voor 
mooi en een 6,6 voor leuk. Er wordt duidelijk 
meer genoten van het Papiamentu. 

daardoor veel sociale contacten hadden. Zij 
spraken Papiaments als tegenwicht van het 
Nederlands, wat de officiële taal van het 
bestuur en de rechtspraak was. 

Steeds populairder
In de achttiende eeuw en later verspreidde de 
taal zich verder onder Nederlanders en de 
Sefardische Joden. Papiaments spreken werd 
steeds gebruikelijker. Er is een briefje bewaard 
gebleven uit 1783 waaruit blijkt dat een 
Nederlands echtpaar met elkaar correspon-
deerde in het Papiaments. 

Aan het eind van de achttiende eeuw kwamen 
de slavenopstanden. Het antwoord van het 
bestuur daarop was evangelisatie. Hierdoor 
gingen er veel Nederlandse missionarissen 
naar de Antillen. Deze hadden weliswaar een 
redelijk grote invloed op de taal, maar het 
Nederlands kon het Papiaments niet meer 
verdringen. Het was inmiddels te populair in 
allerlei lagen van de bevolking. 
In deze tijd werden ook de eerste lesmaterialen 
ontwikkeld, onder meer door de kerk zelf. 
De priesters merkten dat als zij de bevolking 
wilden bereiken, ze dat niet in het Nederlands 
moesten doen. Dat had geen zin. Dus zij 
leerden ook Papiaments om te kunnen preken; 
men kon op Curaçao, Aruba en Bonaire 
simpelweg niets meer beginnen zonder die 
taal. 

Nieuwe winden
In 1915 werd de Shell-raffinaderij opgericht, 
hierdoor kwamen er veel mensen van elders 
naar Curaçao, onder meer veel Nederlanders 
en Surinamers. Deze immigratie had grote 
gevolgen voor de talen op het eiland: het 
Nederlands werd op een drastische manier 

Stabiliteit
Bart Jacobs geeft verschillende verklaringen 
voor het feit dat het Papiaments zo stabiel is. 
In de eerste plaats de taal ontstond op het 
hoogtepunt – eigenlijk het dieptepunt – van de 
slavernij. Het aantal slaven dat via Curaçao 
verhandeld werd, was enorm. Dat heeft een 
heel sterke impuls aan de taal gegeven, omdat 
voor deze slaven het op Portugees en Afri-
kaanse talen gebaseerde Papiaments beter te 
verstaan was dan het Nederlands. 

Daarnaast hebben de Sefardische Joden vanaf 
de tweede helft van de zeventiende eeuw 
invloed gehad. Zij kwamen voornamelijk uit 
Brazilië en spraken vermoedelijk veel Spaans 
en Portugees. Ondanks het feit dat het Portu-
gees in die tijd nog niet heel wijd verbreid was 
in Brazilië, kunnen we aannemen dat het 
waarschijnlijk is dat ook zij invloed hebben 
gehad op de ontwikkeling van het Papiaments, 
dat het ook voor hen aantrekkelijker was dan 
het Nederlands.

Wat ook meespeelde is het feit dat er op 
Curaçao op redelijk grote schaal sprake was 
van manumissie, het vrijlaten van slaven. Dit 
gebeurde niet uit goedheid, maar doordat er in 
tijden van schaarste, waar op een gegeven 
moment sprake van was, te weinig suikerplan-
tages waren om te bewerken. Een slaaf die 
niets kon bijdragen doordat er geen werk was, 
hoefde je in ieder geval niet te voeden als je 
hem vrij liet. Zo ontstonden er groepen van free 
men die veelal handel gingen drijven en 

Uit de discussie blijkt dat de één het droeviger 
gesteld vindt met het Nederlands op de 
Antillen, dan de ander. In ieder geval is er 
weerstand om het Nederlands als onderwijstaal 
helemaal op te geven. Het is toch een taal met 
economisch prestige, die wordt gevoed door de 
jonge mensen die in Nederland hebben 
gestudeerd en de taal weer mee terugnemen 
naar de Antillen. De overweging met betrek-
king tot het al dan niet overschakelen op 
Papiamentstalig onderwijs, wordt wel het 
Curaçaose dilemma genoemd. 

Wat betekent Papiaments  
voor de mensen?
Dat het Papiaments belangrijk is voor de 
aanwezigen blijkt wel uit hun reacties. Een 
vrouw van in de veertig zegt de taal nog 
dagelijks te spreken. Zij vindt dat belangrijk 
omdat het haar moedertaal is. ‘De taal is 
verbonden met mijn cultuur. Je bent ver weg, 
maar door de taal toch dichtbij. Mijn kinderen 
groeien in Nederland op maar door Papia-
ments met ze te praten, geef ik ze niet alleen 
onze taal maar ook onze cultuur mee.’ Zij 
denkt niet dat in Nederland alle kinderen van 
Antilliaanse ouders nog Papiaments leren, al 
zullen de meeste het ten minste kunnen 
verstaan. Vloeiend spreken is een ander 
verhaal, schrijven nog meer. 

Een man vertelt dat Papiamentu ‘zijn gevoel’ 
is. ‘Vroeger dácht ik ook meer in het Papia-
ments, maar door mijn verblijf en studie hier 
ben ik meer rationeel gaan denken en dat doe 
ik in het Nederlands. Zodra iets emotioneel is 
voor me, ga ik direct over op het Papiaments. 
Over de toekomst van zijn taal maakt hij zich 
geen zorgen. Thuis spreekt hij met de kinde-
ren Papiaments en dat gebeurt in veel gezin-
nen. ‘Maar,’ zegt hij, ‘op de Antillen is 
 Nederlands spreken een statussymbool. 
Mijn kinderen spreken hier meer Papiaments 
dan wanneer ze daar zijn.’ 
Een paar jonge meiden zijn ook heel enthousi-
ast over het Papiaments. Zij gebruiken het 
onder elkaar en de taal staat voor hen voor 
bewustzijn van hun cultuur en identiteit. 
Ondanks dat ze hier geboren zijn, noemen ze 
het hun moedertaal, die ze ook gebruiken 
op Facebook, Twitter en om met elkaar te 
whatsappen.

Een vrouw van middelbare leeftijd zegt het 
heel belangrijk te vinden de taal goed te 
kunnen blijven spreken. Ze is net terug van 
een bezoek aan Curaçao, nadat ze er lang niet 
is geweest en heeft ontdekt dat er nieuwe woor-
den bij zijn gekomen, waardoor ze er wat 
meer moeite voor moest doen. Al woont ze 
inmiddels 37 jaar in Nederland, ze zegt een 
Antilliaan te blijven. ‘Het blijft mijn taal. 
Je eigen taal vergeet je nooit, het is mijn 
identiteit.’  

Minister Leeflang presenteerde in 2009 het Buki di Oro.

Het merendeel van de mensen in Caribisch 

Nederland spreekt Papiaments.

Kikker in de fles
Deze kikker in weckfles werd zo’n 
honderd jaar geleden in de kelder 
en tussen de weckflessen gezet. 
Zodra er onweer in de lucht hing, 
klom de kikker een treetje hoger. 
De luchtdruk in de kelder veran-
derde. Dan wist de dienstmeid dat 
de melk snel zuur zou worden en 
ze de melk direct moest koken.

Opgetekend door Carolina Verhoeven

Rond 1900 werd de eerste miniatuurboot gebouwd in de wijk Rancho, 
de oudste buurt in Oranjestad op Aruba. De botenbouwers en vissers 
maakten deze miniatuurboten voor hun kinderen, zodat ze alvast 
konden leren hoe een zeilboot werkt. Al gauw werden er ook kleine 
kopieën van bestaande boten gebouwd en daarmee werden wedstrijden 
georganiseerd. Deze competitie is een traditie geworden, die op Konin-
ginnedag gehouden wordt. Het is een groot feest waaraan veel families 
mee doen. Enthousiaste jonge mensen hebben de botenwedstrijd ook 
geïntroduceerd op Curaçao en Bonaire. Sinds de jaren negentig wordt er 
ook gestreden tussen deze drie eilanden. Het vakmanschap van het 
bouwen van deze miniatuurboten dreigt te verdwijnen en de Stichting 
Rancho zet zich in om deze kennis te behouden als immaterieel erfgoed.

Miniatuur 
zeilboten 
wedstrijd
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hoog tempo behandelt de auteur 
verschillende spreekwoorden en 
uitdrukkingen, hun herkomst en 
betekenissen, van de Romeinse 
mythologie tot de Bijbel, van de 
zeevaart tot het carnaval, alles komt 
voorbij.

Peter Grypdonck, De kokette keuken-
maagd. Ultieme vertelsels, feiten en 
verhalen uit de wonderlijke keuken 
van onze rijke taal, uit: Terroir, nrs. 3 
& 4, jg. 28, 2012-2013

Smeden en  
regionale wortels
In dit lijvige boekwerk worden acht 
smeden uit de wereld voorgesteld 
aan de hand van hun werk. In het 
korte voorwoord wordt gesteld dat zij 
allen hun sporen hebben verdiend 
als handwerksman en ontwerper, 
maar vooral dat zij de regionale 
wortels van hun werk niet verlooche-
nen en zich eerder als dienaar dan 
als meester opstellen. Duitse, 
Tsjechische, Luxemburgse, Ameri-
kaanse, Italiaanse en Nederlandse 
smeden tonen hun werk in mooie 
grote overzichts- en detailfoto’s. Het 
boek is voorzien van een tweetalige 
tekst, Engels en Duits, waarin vooral 
de smeden zelf aan het woord komen 
en vertellen over hun achtergrond, 
drijfveren en inspiratiebronnen.  Een 
lofzang op het edele ambacht van de 
smid/ontwerper en mooie voorbeel-
den van deze mensen die, hoewel ze 
veelal internationaal werken, hun 
regionale wortels laten zien.

Metal Design International 2013 
(Immenstadt-Werdenstein 2013)

Dieren in  
de cultuur
Dieren hebben vanaf het begin der 
tijden de mensen gefascineerd. 
Waren ze ooit als goden de verper-
soonlijking van al het onbereikbare 
en ideale voor de mens, later 
verwerden ze in het slechtste geval tot 
demonen of in een gunstiger geval 
tot attribuut of symbool van een 
bepaalde eigenschap van heiligen 
verheven. Het boek bevat een 
inleiding waarin de historie van de 
veranderende rol van het dier in tal 
van culturen beschreven wordt aan 
de hand van de indeling cultusdier, 
dierenoffers en dierensymboliek. 
Vervolgens wordt in alfabetische 
volgorde van ruim vijftig dieren hun 
rol in rituelen, mythologie en devotie, 
symboliek, volksgeloof, volksverhalen  
en taal in verschillende godsdiensten 
en culturen besproken. 

Marcel de Cleene en Jean-Pierre de 
Keersmaeker, Compendium van 
dieren als dragers van cultuur.  
(Gent 2012)

Culinaire feiten  
en verhalen
Het onderwerp van dit aardige 
boekje is om ‘[…] het verhaal achter 
termen, spreekwoorden en zegs-
wijzen die in onze keuken, aan tafel, 
maar ook ver daarbuiten onze taal 
kruiden […]’. Het is het derde boekje 
over eten in de taal, uitgebracht als 
dubbelnummer van het tijdschrift van 
de Vlaamse Academie voor de 
Streekgebonden Gastronomie. Van 
de hiërarchie in de keuken door de 
kokette keukenmaagd via de 
kookkunsten met de dubbelzinnige 
termen ‘aangebrand’ of ‘heet-
gebakerd’ tot de Muzen als inspiratie 
voor kunstenaars in de vorm van 
sterke drank of spiritualiën. In een 

de hand als excuus werden vele 
Afrikaanse mensen als handelswaar 
naar Zuid-Amerika verscheept, waar 
ze op de plantages moesten werken. 
De Nederlanders bekwaamden zich 
al snel in deze lucratieve handel. 
In Zuid-Amerika bestonden verschil-
lende vormen van slavernij, en 
weggelopen slaven vormden nieuwe 
gemeenschappen als marrons. 
Uiteindelijk leidden verschillende 
gebeurtenissen tot de afschaffing van 
slavernij.

Dirk J. Tang, Slavernij. Een geschie-
denis (Zutphen 2013)

Praktische hand-
leiding voor erf-
goedtoerisme
Dit boekje bespreekt in een notendop 
een belangrijke inkomstenbron voor 
gemeente en regio’s: het koppelen 
van erfgoed aan toerisme. Dat 
erfgoed geld kost, is algemeen 
bekend. Het is duur in onderhoud en 
restauratie. Maar erfgoed kan ook 
geld opleveren. Daarvoor is het 
onder meer nodig om te weten hoe 
toerisme werkt, wat de aantrekkelijke 
en unieke punten van uw erfgoed zijn 

en om een strategie op te stellen. De 
auteur zet in heldere bewoordingen 
aan de hand van leuke voorbeelden 
uiteen hoe dit in zijn werk gaat en 
stimuleert de lezer om aan de slag te 
gaan met dit onderwerp. Het zal in 
het begin wellicht velen afschrikken 
omdat het ingewikkeld en bewerkelijk 
lijkt, maar met dit behulpzame 
boekje in de hand zal men een eind 
komen. Veel termen worden duidelijk 
uitgelegd en een stappenplan 
ontbreekt ook niet. Een onmisbare 
hulp voor eigenaars en beheerders 
van erfgoed.

Jos Cuijpers, Geld verdienen met 
erfgoed (Alphen a/d Maas z.j.) 

Soo de ouden 
 songen, so pypen 
de jongen
Door de eeuwen heen hebben ouders 
altijd zo goed mogelijk hun kinderen 
willen opvoeden. Al in de zestiende 
eeuw bestonden er adviesboeken 
over de opvoeding, maar men 
kocht ook schilderijen met familie-
tafereeltjes om te zien hoe het wel, of 
in het geval van de chaotische 
afbeeldingen van Jan Steen, niet 
moest. In de loop der tijden veran-
derde het idee over opvoeding en dat 
gebeurt nog steeds. Dit lijvige 
boekwerk met veel afbeeldingen is 
ontstaan uit samenwerking tussen het 
NTR en een aantal Dordrechtse 
musea. Het hoort bij de tv-serie ‘De 
Kunst van het Opvoeden’. Aan de 
hand van beeldmateriaal, spelletjes 
en educatieve boeken krijgt de lezer 
een beeld van het kind, de rol van de 
ouder en de opvoeding door de 
eeuwen heen. Van de autoritaire 
opvoeding tot de alles-moet-kunnen 
mentaliteit, alles komt aan bod in dit 
boek, waarin vooral de kunst centraal 
staat.

Jack Fila en Jeroen J.H. Dekker,  
De kunst van het opvoeden  
(Zutphen 2013)

Mooiste dorpen
Per provincie wordt telkens een 
aantal opvallende dorpen besproken. 
De korte historie, maar ook de meest 
kenmerkende onderdelen of bijzon-
dere verhalen van de plaats worden 
behandeld. De mooie foto’s en 
tekeningen illustreren het vertelde. 

Zo komen het ‘oudste, kleinste, 
fraaiste, natuurlijkste, hoogste, 
nieuwste, langste en mooiste’ dorp 
van Nederland aan bod, gerang-
schikt van noord naar zuid. Elke 
provincie begint met een overzichts-
kaart waarop de dorpen aangegeven 
staan. Dat er over de term ‘mooiste’ 
is nagedacht, blijkt uit de inleiding. 
De uitgevers benadrukken dat er bij 
de selectie naar meer karakteris-
tieken is gekeken dan alleen mooi. 
Andere criteria, zoals geografische 
spreiding, landschapstypen, thema-
tische variatie en inwoneraantal zijn 
ook meegenomen. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat er ook ‘steden’ zijn 

opgenomen in het boek, maar dan 
wel steden met minder dan 25.000 
inwoners die duidelijk een dorpse 
sfeer uitstralen, zoals Workum of 
Brielle. Een mooi overzicht van 
bekende en minder bekende plekken 
in Nederland, begeleid door interes-
sante verhalen. 

Elio Pelzers, De 100 mooiste dorpen 
van Nederland (Zwolle 2012)

Bijzondere mensen 
Een fotoboek over bijzondere 
Achter hoekers, mensen die compleet 
zichzelf zijn in hun eigen, zelfge-
maakte omgeving. Het zijn zonder 
uitzondering oude mensen, een 

beetje wereldschuw, vaak alleen-
staand, soms met broers of zussen 
samenwonend in hun eigen 
be doeninkje. In het kort, in hun 
eigen woorden, wordt een levens-
verhaal geschetst, maar het zijn 
vooral de foto’s die de verhalen van 
deze mensen vertellen, van hun 
omgeving, van hun dieren. Mensen 
die een lang en vaak zwaar leven 
achter de drug hebben, maar altijd 
bescheiden  zijn gebleven. ‘Authen-
tieke Oosterlingen’ noemt de 
fotograaf hen. 

Yke Reussink en Nico Hoffer, Zo 
bijzonder ben ik niet! (Zutphen 2013)

Slavernij
De nadruk in dit boek ligt op de 
geschiedenis van de handel in slaven 
van Afrika naar Zuid-Amerika en de 
slavernij aldaar, alsmede de rol van 
de Nederlanden in dezen. In de 
inleiding beschrijft de auteur hoe 
slavernij ooit ontstaan moet zijn in 

het verre verleden, en verschillende 
manieren en opvattingen van 
slavernij in diverse culturen. Uit de 
Middeleeuwen is ons door levens-
beschrijvingen van heiligen infor-
matie over slavernij overgeleverd. 
Slavernij en de handel in slaven 
waren heel normaal in die tijd. De 
ladder van de mate van vrijheid loopt 
op van slaaf, geprivilegieerde slaaf, 
lijfeigenen, horige tot vrij mens. De 
opkomst van de steden betekende 
voor veel slaven en horigen een 
manier om vrij mens te worden, 
maar slavernij in de vorm van 
horigheid bleef nog lang bestaan in 
Europa. Zodra de Portugezen 
begonnen met hun expansiedrift naar 
Zuid-Amerika en Afrika, groeide ook 
de handel in slavernij van met name 
Afrikaanse slaven als belangrijk 
economisch product. Met de Bijbel in 
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Het past allemaal in een bredere herwaarde-
ring van het handwerk in een samenleving 
waarin al te lang de aandacht geconcentreerd is 
geweest op het cognitieve, het werken met het 
hoofd, terwijl het werken met de handen 
minstens zo belangrijk is. In de verschillende 
specialismen is nu al sprake van een tekort aan 
goede ambachtsmensen. Daarom is een inhaal-
slag nodig en moet er bijvoorbeeld geïnves-
teerd worden in goede opleidingen.

ErfgoEd
Voor UNESCO staat het erfgoedaspect voorop. 
Ambachten hebben niet alleen economische 
betekenis, ze hebben ook te maken met 
tradities en met culturele identiteit. Ambach-
ten hebben een bredere culturele betekenis. 
Een buitenlands voorbeeld dat geciteerd werd, 
is dat Japanners er veel waarde aan hechten 
om bij hun huwelijk een handgemaakte 
kimono te dragen. Pas met een zorgvuldig en 
met aandacht gemaakte kimono is het huwelijk 
helemaal af. Handgemaakt geeft cachet. 
Een dergelijke maatschappelijke waardering 
voor het ambacht is in het Westen minder 

– 75,8% van de geïnterviewde ambachtsmen-
sen de leeftijd van 50+ heeft en 43,6% zelfs 
60+ is

– 19% heeft geen opvolger en 43% noemt het 
ook niet gemakkelijk om een opvolger te 
vinden

– 35% spreekt over minder verkooppunten
– 43% werkt aan productvernieuwing en 12% 

doet dat samen met anderen, bijvoorbeeld 
met designers

Het beeld is dus gemêleerd. Enerzijds is er 
sprake van enkele zorgpunten, waar ook de 
roep om een goede beroepsopleiding nog aan 
kan worden toegevoegd. Anderzijds is de 
sector zelf al aan het vernieuwen en blijkt die 
een fijne neus te hebben voor de vragen uit de 
markt. Het zijn allemaal onderwerpen die 
tijdens de dag in Utrecht verder werden 
uitgewerkt. De dag werd voorgezeten door 
voormalig CDA-kamerlid Jack Biskop. 

EEn rEvival van hEt ambacht
Dat er inmiddels sprake is van een revival van 
het ambacht, kwam in de verschillende 
ochtendlezingen uitgebreid aan bod. Daarbij 
werd niet alleen verwezen naar de recente 
tentoonstelling Hand Made in het Museum 
Boijmans Van Beuningen, maar ook naar de 
veel bredere maatschappelijke context. 
Ambachten zijn niet alleen van culturele 
betekenis, ze zijn ook economisch van belang. 
VIE medewerker Albert van der Zeijden 
verwees bijvoorbeeld naar een SER advies over 
de ambachtseconomie en naar een recent 
rapport dat is uitgegeven onder auspiciën van 
het Hoofdbedrijfschap Ambachten onder de 
titel Herwaardering ambachtscultuur hoofdzaak. 

ambachtsliEdEn  
organisErEn zich
Verslag van de Ambachtendag, vrijdag 24 mei, in Utrecht

In de aanloop naar het themajaar over ambach-
ten is het VIE via een oproep in de krant 
begonnen met het inventariseren van ambach-
ten in Nederland en van de ambachtsmensen 
die erachter schuilgaan. Het accent lag daarbij 
op het maakambacht, dat leidt tot een concreet 
product en waarvan het kenmerk is dat het 
verbonden is met tradities en met de culturele 
identiteit van gemeenschappen. De groep was 
tot nu toe nauwelijks zichtbaar. Enerzijds gaat 
het vaak om eenmansbedrijfjes, die ieder 
afzonderlijk een niche markt bedienen. 

Anderzijds zijn er ook veel mensen die een 
ambacht beoefenen uit liefhebberij, van wie 
sommigen de laatste vakman van hun ambacht 
zijn. Insteek van de dag was om een gezamen-
lijke strategie te ontwikkelen om het ambacht 
zichtbaar te maken en om te brainstormen 
over mogelijkheden van vernieuwing om zo 
ook nieuwe generaties te blijven aanspreken. 
Het gezicht geven aan het ambacht gebeurde 
tijdens de dag zelfs heel letterlijk. Eén voor één 
werden de ambachtsmensen weggeroepen om 
op de foto gezet te worden voor een ambach-
tenboek, waarvoor zij ook geïnterviewd zijn – 
samen met een twaalftal opinieleiders uit 
politiek, kunst en wetenschap die vanuit hun 
eigen expertise hun visie geven op het 
ambacht. 

voorlopigE rEsultatEn  
van  EEn EnquêtE
Tijdens de studiedag werden de eerste, 
voorlopige resultaten gegeven van een onder-
zoek dat verricht is in opdracht van het VIE 
door Lisa van Helden (Universiteit Utrecht). 
Uit de rondvraag bleek dat: 

andere sectoren belangrijk noemde. Samen-
werken met bijvoorbeeld kunstenaars of met 
onverwachte partijen zoals Staatsbosbeheer, 
kan de blik verruimen. Leer buiten je grenzen 
te denken: hoe kan ik de liefde voor het 
ambacht overdragen? Meer informatie:  
www.cultuurparticipatie.nl.

dE rol van hEt ondErwijs
Naar aanleiding van het verhaal van Femie 
Willems werden vanuit de zaal verschillende 
vragen gesteld, onder andere over de rol van 
het onderwijs. Onderwijs is bij uitstek een 
middel tot overdragen. Wat dat betreft is de 
Nederlandse overheid – door slimheid met de 
handen minder aandacht te geven dan 
slimheid met het hoofd – er zelf schuldig aan 
dat de jeugd het contact heeft verloren met het 
ambacht. Vroeger kon iedereen de ambachts-
mensen aan het werk zien en wisten kinderen 
wat de smid en de meubelmaker deden. 
Wethouder Sjaak Sperber van Goirle noemde 
de leegstand in de steden, veroorzaakt door het 
wegtrekken van veel winkels. Zouden deze 
panden niet kunnen worden herbestemd tot 
ateliers voor de ambachtsmensen? Dan krijgen 
de ambachten weer een plek middenin de 
samenleving. 
Een ander knelpunt is de toegenomen regel-
geving, die het voor de ambachtsmensen 
steeds lastiger maakt het eigen ambacht uit te 
oefenen. Zo worden mandenvlechters in de 

Zeijden noemde het belangrijk om vooral je 
eigen kracht als uitgangspunt te nemen. 
‘Het ambacht heeft sterke punten, we zouden 
ze alleen wat beter voor het voetlicht moeten 
brengen. Alleen zo kun je nieuwe generaties 
winnen.’ 

Volgens Femie Willems, van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, moet je als je iets wilt 
verkopen er iets bijzonders van maken met een 
verhaal, dan krijgt het een extra dimensie. Dat 
bijzondere zit hem onder andere in het 
erfgoed.
Femie Willems vertelde dat voor haar fonds het 
ambacht dit jaar één van de speerpunten is. 
Subsidies van het fonds zijn gericht op het 
levensvatbaar houden. Overdragen gaat niet 
vanzelf: je moet er iets voor doen. In dat kader 
subsidieert het fonds, wat zij noemt, beeld-
bepalende projecten, die de samenleving aan 
het denken zetten over de waarde van het 
ambacht. Het Fonds subsidieerde bijvoorbeeld 
de ambachtspresentaties tijdens de Hand Made 
tentoonstelling. Maar het subsidieert ook 
voorbeeldprojecten, waarbij ze de link met 

geworden sinds de negentiende eeuw, maar 
begint gelukkig weer wat terug te komen.

Zowel de technisch-ambachtelijke als de 
maatschappelijke kant verdienen aandacht. 
Zoals Ineke Strouken benadrukte gaat het 
UNESCO om het doorgeven van kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om het ambacht te 
beoefenen. Volgens Strouken komt daar nog 
een tweede punt bij, namelijk dat je goed moet 
blijven nadenken of jouw product nog steeds 
van betekenis is voor nieuwe generaties in de 
samenleving. Het levend houden van tradities 
is niet: kunstmatig in stand houden op de 
manier van vroeger. Het is ook steeds weer 
moderniseren. Het een kan niet zonder het 
ander.

KansEn
Voor de ambachten liggen er zeker kansen. 
De tegenwoordige aandacht voor ‘puur’ en 
‘authen tiek’ sluit heel goed aan bij het 
ambacht. De kracht van de ambachtsman ligt 
in de kennis van het materiaal en zijn kunde 
om dit materiaal te bewerken. Albert van der 

Er is een revival van het ambacht. Het is weer een trendy onderwerp, waar-

over tentoonstellingen worden georganiseerd en waardoor designers zich 

laten inspireren, door de traditionele vormen maar ook door de vaardigheid 

die ambachtsmensen hebben om het materiaal met kennis en kunde te 

bewerken. Er wordt dus veel gesproken over het ambacht. Iedereen doet 

mee behalve, ironisch genoeg, de ambachtsmensen zelf. Op vrijdag 24 mei 

waren ze voor het eerst bijeen, in Utrecht, op uitnodiging van het 

 Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE)  

en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

hEt ambacht hEEft  

dE wind in dE zEilEn.

Diamantslijpen

Delfts Blauw

Fries houtsnijwerk

TeksT VIE
FoTo's Rick Huisinga
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Met betekenis bedoelde Vermeulen dat je de 
kopers ervan bewust moet maken dat ze iets 
bijzonders in handen hebben. Vertel bijvoor-
beeld het verhaal over de herkomst en de 
historie. Mensen willen niet alleen weten wat 
voor verhaal erachter zit, maar ook wat voor 
materiaal je gebruikt hebt en op welke wijze je 
dit materiaal bewerkt hebt. Duurzaamheid en 
organische, natuurlijke grondstoffen zijn erg 
in trek. De kracht van het ambacht is dat je een 
uniek product levert met een eigen, individueel 
stempel. Daaraan is behoefte. Verder wordt 
grote waarde gehecht aan kwaliteit en originali-
teit: een hoog niveau van verfijning is tegen-
woordig heel belangrijk en het betekent dat je 
je product steeds weer moet verfijnen en 
aandacht moet besteden aan het design.

Experience verwijst naar beleving. Er is 
tegenwoordig veel interesse in het maakproces: 
mensen willen weten wat je doet en liefst nog 
betrokken worden, meedenken en meedoen. 
Dit verklaart volgens Vermeulen waarom open 

imagoverbetering, is opgezet samen met 
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten 
in Utrecht. Op een vraag uit de zaal vertelden 
Willemien en Marion dat ze in de toekomst 
wellicht ook nog de mogelijkheden gaan 
verkennen om een platform op te richten voor 
de verkoop van de ambachtelijk vervaardigde 
producten. Ze gaan daarbij uit van de vraag-
kant, de retail.

trEnds En mogElijKhEdEn  
in dE marKt
Irene Vermeulen sloot het ochtenddeel af. Ze 
is zelfstandig ondernemer met een achter-
grond in de design. Ze is de initiatiefnemer 
van een trend guide en geeft ook adviezen aan 
retailers. Tijdens haar lezing ging ze vooral in 
op de behoeften van de markt en hoe je hier als 
ambachtsman of -vrouw op in zou kunnen 
spelen. Ze spitste haar betoog daarbij toe op 
drie kernbegrippen: betekenis (awareness), 
belevenis (experience) en inventiviteit  
(solution).

uitoefening van hun ambacht beperkt door 
wetgeving.

KrachtEnbundEling
Vooral de vraag met betrekking tot de wet- en 
regelgeving maakt duidelijk dat het goed zou 
zijn als er een organisatie zou zijn die de 
belangen van de ambachtsmensen kan 
behartigen. In Engeland is de Crafts Council 
een goed voorbeeld. Op wereldniveau heb je 
zelfs een World Crafts Council. Naar analogie 
van deze buitenlandse voorbeelden hebben 
Willemien Ippel en Marion Poortvliet het 
initiatief genomen om een Nederlandse Crafts 
Council op te zetten, voor het creatieve 
ambacht in Nederland (ze hanteren de Engelse 
term om te laten zien dat ze onderdeel zijn van 
een bredere, wereldwijde beweging). De 
Nederlandse Crafts Council is opgezet als een 
netwerkorganisatie, met sinds kort ook een 
eigen website: www.crafts.nu. 

Willemien en Marion zijn nog maar net 
begonnen. Ze zijn gestart met twee projecten: 
ten eerste een grote inventarisatie van alle 
opleidingen in Nederland, om zo de plekken 
en cursussen in heel Nederland in beeld te 
brengen. Met het tweede project willen ze het 
ambacht op een nieuwe manier brengen. Hier 
staat centraal de vraag: hoe wordt het ambacht 
tegenwoordig waargenomen en hoe zou dit 
anders kunnen met behulp van nieuwe 
beelden? Deze vragen raken aan het oubollige 
imago dat het ambacht hier en daar nog steeds 
aankleeft. Dit tweede project, gericht op 

professioneel ambacht beoefent en daarvan 
kunt leven. Anders blijft het in de hobbysfeer 
en trek je geen jongeren die er hun beroep van 
willen maken.

Jan Janssen vertelde een vergelijkbaar verhaal 
over het gilde van de dakleggers. Zijn opleiding 
duurt vijf jaar en hij heeft gemiddeld dertig 
leerlingen. Om jongeren te trekken moet je 
vooral enthousiasme uitstralen. Uit de zaal 
werd dit ondersteund door een voormalige 
smid van het Zuiderzeemuseum, die vertelde 
dat hij eerst voor gek werd verklaard toen hij 
jonge kinderen in zijn smidse haalde, al vanaf 
vier jaar: veel te gevaarlijk! De kinderen vonden 
het fantastisch, dat is een manier om kinderen 
al vroeg te winnen voor het ambacht! Een 
vergelijkbare opmerking kwam van filmmaak-
ster Wendy van Wilgenburg, die gespeciali-
seerd is in het maken van films over ambachts-
mensen. Zij geeft ook op basisscholen cursus-
sen film maken. Aan het begin vraagt ze altijd: 
wie weet wat een ambacht is? Vaak weten de 
kinderen het niet. Aan het eind van de cursus 
kunnen ze niet alleen een goede ambachten-
film maken, maar hebben ze ook het ambacht 
leren waarderen en respecteren.

wE stippEn uw slip in EEn wip
Hoe kan je een oud ambacht een nieuwe 
toekomst geven? Het antwoord van Gerard van 
Oosten was helder: door op een creatieve wijze 
in te zetten op productvernieuwing. Zijn 
ambacht is het Staphorster stipwerk. Het 
Staphorster stipwerk is monnikenwerk, het 
bestaat eruit dat je een hele reeks van stippen 
op een stuk textiel zet, in de specifieke Stap-
horster stijl. Met zijn nieuwe producten haalde 
Gerard van Oosten het oude ambacht uit de 
traditionele hoek, via de onderbroek als 
toepassing. Van Oosten zet zijn stippen op 
dames- en herenlingerie en hij organiseerde 
pikante catwalks. Misschien een beetje 
gewaagd, maar daarom wel aansprekend. Van 
Oosten: ‘We stippen uw slip in een wip’. Zijn 
succes verklaarde hij met: ‘Staphorsters zijn 
net gewone mensen. Er lopen heel wat 
Staphorster vrouwen rond in mijn lingerie.’
Om zijn spullen ook te verkopen legde hij 
contacten met de plaatselijke middenstand, te 
beginnen bij de lingeriezaken. Later werkte hij 
ook samen met schoenwinkels en met juwe-
liers. Het vergde echter wel een gedegen 
voorbereiding en kennis van de materialen. 
Bij textiel is het bijvoorbeeld belangrijk dat de 
gebruikte verf wasbaar is. Dezelfde stip op 
bijvoorbeeld een leren laars vergt een heel 
ander soort verfbereiding, daar moet de verf 
weer slijtvast zijn.

productvErniEuwing 
Productvernieuwing stond ook centraal in de 
voordrachten van Nadine Sterk en van Leo 
Hoegen. Leo Hoegen is een papiermaker, die 

aan dacht gemaakt, als je maar voldoende 
duidelijk maakt hoe bijzonder jouw product 
is, dan kun je er best wat meer voor vragen.

vaKondErwijs
Het middagprogramma opende met een sessie 
over vakonderwijs. Arnold Duin liet een 
filmpje zien over de SVGB, het kenniscentrum 
voor kleinschalige beroepen. Het probleem van 
veel ‘kleine’ ambachten is dat het door het 
Nederlandse onderwijsbekostigingssysteem 
nauwelijks mogelijk is een goede opleiding te 
starten. Voor deze kleine ambachten was de 
SVGB het antwoord, dat de mogelijkheden 
kreeg om ook voor een beperktere groep van 
leerlingen cursussen te organiseren. Soms kun 
je de doelgroep wat vergroten door samen 
dingen aan te bieden. Leerbewerking is 
bijvoorbeeld voor zowel de schoenmakers als 
de tuig- en zadelmakers belangrijk. Voor ieder 
een aparte opleiding is onmogelijk, samen kan 
het misschien wel.

Cees Pronk vertelde over zijn initiatief om in 
1992 een opleiding smeden te beginnen. Er 
was toen geen opleiding en er bleek dat er een 
gat was gevallen: de meeste smeden waren 
boven de 60 jaar, daarna volgde niets. Een hele 
generatie ontbrak! Pas nu is er weer een 
groepje smeden van tussen de 25 en 30 jaar. 
Een groot deel van die jonge generatie is 
opgeleid bij Mondra, het opleidingsinstituut 
van Cees Pronk. Om jongeren te trekken 
noemde hij het belangrijk dat je je vak gaat pre-
senteren, bijvoorbeeld op speciaal georgani-
seerde techniekdagen. Natuurlijk kan je je ook 
presenteren op jaarmarkten en braderieën, 
maar laat vooral zien, zegt Pronk, dat je een 

ateliers tegenwoordig zo populair zijn. Betrek 
je publiek bij wat je doet. Ga in dialoog en 
biedt verrassingen.
Solution verwijst ernaar dat het publiek zoekt 
naar functionele en praktische objecten. 
Vandaar de les: hou het simpel, zoek naar de 
essentie. Maak je product handiger en slimmer 
en laat je klant merken dat je hem begrijpt.

dE viEr p’s
Haar aanbevelingen voor de ambachtsmensen 
vatte Irene Vermeulen samen in de vier p’s: 
product, plaats, promotie en prijs.

– Om een uniek, onderscheidend product te 
maken, kan het verstandig zijn om samen 
te werken met designers. Designers 
kennen de markt en hebben geleerd om op 
een andere manier naar de werkelijkheid te 
kijken. Vecht echter wel voor je ambacht en 
laat je niet de kaas van het brood eten door 
de altijd goedgebekte designers. Leg vooraf 
de samenwerking altijd goed vast in een 
contract. 

– Leer je klant kennen en bezoek festivals en 
beurzen. Besef in welke markt je je 
beweegt. Bezoek bijvoorbeeld de Dutch 
Designweek in Eindhoven, in oktober, en 
kijk hoe de designers zich daar verkopen.

– Internet biedt een belangrijk podium om je 
verhaal te vertellen, vertel de historie achter 
je ambacht, dat is iets waar je jezelf mee 
kunt profileren en onder scheiden. 

– Praat liever over waarde dan over prijs. Een 
ambachtelijk product is met zorg en 

dE KopEr is  

gEïntErEssEErd in  

hEt vErhaal En dE  

gEschiEdEnis.

Hennakunst

Goudse pijpen

Bijenkorf  

vlechten
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dag werden verschillende mogelijkheden 
uitgewisseld. Annelies van Limbeek van Strand 
West en Cok de Rooy van Frozen Fountain 
vertelden over hun winkel voor designproduc-
ten in respectievelijk Utrecht en Amsterdam. 
Beiden zijn gespecialiseerd in eigentijdse 
woonaccessoires. Het advies van Cok de Rooy 
was helder: zet je spullen op internet en 
verkoop de handel vanuit je eigen garage. 
Winkels vragen vaak een marge van liefst 
vijftig procent en die kun je ook in je eigen zak 
steken. Winkels zijn nu eenmaal duur, ze 
kosten zelf ook geld. 

‘Hoe kom je in de winkel?’ was de vraag die 
centraal stond in het verhaal van Annelies van 
Limbeek. Zij doet de inkoop voor Strand West 
en gaat daarbij vooral af op haar eigen fin-
gerspitzengefühl wat in haar collectie past en wat 
niet. Strand West heeft een duidelijke identiteit 
en een uitgesproken idee over de producten die 
daarin passen. Wat voor haar belangrijk is, is 
het verhaal, dat moet haar over de streep 
helpen, en een duidelijke foto van het object 
dat je wilt aanbieden. ‘Je moet zorgen dat de 
inkoper verliefd wordt op jouw product.’ Jonge 
vormgevers denken tegenwoordig goed na over 
hun merk en hun imago. Ambachtsmensen 
zouden hiervan kunnen leren. En als het niet 
lukt, probeer dan gewoon een andere winkel. 
Van Limbeek: ‘Gewoon door proberen. Het is 

zijn papier maakt via allerlei traditionele 
procedés. De kwaliteit van het moderne papier 
is volgens hem niet best. Vroeger werd papier 
vooral gemaakt van lompen. Hoegen ontdekte 
dat je bijvoorbeeld met asperges heel mooi 
papier kunt maken. Designers ontdekten al 
snel zijn bijzondere ambacht en Hoegen 
maakte onder andere iets voor de Dutch 
Design Week. Hoegen maakt papier, de 
kunstenaars doen er iets mee. Hoegen: 
‘In samenwerking met klanten, scholen en 
designers komt er altijd wel iets bijzonders 
uit.’

Eén zo’n kunstenaar is Nadine Sterk, van 
Atelier NL. Voor Nadine is het materiaal erg 
belangrijk, daarin zoekt ze samenwerking met 
ambachtsmensen zoals Leo Hoegen, die heel 
veel kennis hebben over het materiaal. Samen 
met Leo Hoegen heeft ze een boekje bedacht 
over de vegetatie in Nederland, gemaakt met 
een papiersoort afkomstig van diezelfde 
vegetatie, afkomstig uit verschillende delen van 
Nederland. Je krijgt als het ware een voetafdruk 
van het landschap.

vErKooppuntEn
Een van de punten uit het onderzoek van Lisa 
van Helden in opdracht van het VIE is dat de 
ambachtsmensen zich zorgen maken over het 
teruglopend aantal verkooppunten. Tijdens de 

net als in een relatie, als het niet lukt dan 
probeer je het gewoon met de volgende.’ Irene 
Vermeulen noemde nog de mogelijkheid om 
niet zozeer het product maar het ambacht te 
verkopen. ‘Mensen willen zien hoe het 
gemaakt wordt, daar is veel vraag naar, verkoop 
jezelf.’

dE wind in dE zEilEn
Aan het eind van de dag vatte dagvoorzitter 
Jack Biskop de dag samen. Volgens hem is het 
duidelijk: het ambacht heeft de wind in de 
zeilen. De vraag is alleen: hoe kunnen we hier 
het best op inspelen. Biskop noemde het 
belangrijk dat op deze dag voor de eerste keer 
heel veel ambachtsmensen bij elkaar waren om 
een gezamenlijke strategie te bespreken. Er 
zijn heel veel individuele ambachtslieden, die 
vaak geïsoleerd van elkaar werken en de 
meester zijn in hun eigen ambacht. Al die 
verschillende ambachtslieden hebben echter 
ook heel veel dingen gemeen, bijvoorbeeld de 
regeldruk van de overheid of de behoefte aan 
een goede opleidingsstructuur. Dat zijn dingen 
die je niet in je eentje kan aanpakken. Daar-
voor is samenwerking nodig. Hij noemde het 
de voornaamste uitdaging van de dag: er moet 
een platform komen voor uitwisseling en 
gezamenlijke belangenbehartiging. In Utrecht 
werd daarvoor de eerste stap gezet. 

Stille tochten lijken een snelgroeiende, nieuwe 
trend. Een verkenning op internet levert al 
gauw veel stille tochten op, verspreid over het 
hele land. Op 8 september 2011 werd bijvoor-
beeld in Drachten een tocht georganiseerd 
voor Hannie Haanstra, die overleed aan de 
verwondingen die hij had opgelopen bij een 
vechtpartij. Voorop in de tocht, die georgani-
seerd was door zijn stiefdochter en een 
buurvrouw, was een spandoek te zien met een 
tekst omgeven met hartjes ‘Hannie waarom 
ben jij zo brut van het leven berooft?’  
Maar liefst 250 mensen namen deel aan 
de tocht.

diepe indruk maakt in de wijk waar het 
gebeurt. Initiatiefnemers voor de tocht zijn 
vaak de buurtbewoners, of de school van het 
vermoorde kind. Sommige scholen hebben 
hier zelfs al procedures, oftewel een draaiboek, 
voor klaar liggen. Dat vertelde rector Nol 
Benders naar aanleiding van de stille tocht die 
hij organiseerde voor zijn vijftienjarige scholier 
Jeremy, die door een auto was aangereden in 
Lichtenvoorde. Het initiatief voor de tocht 
kwam van een klasgenootje van Jeremy. Hier 
was niet wit de rouwkleur, maar zwart: mensen 
was gevraagd om een zwart shirt aan te 
trekken.

Genoemde stille tochten lijken slechts het topje 
van een veel bredere piramide. Zo werd in 
Spijk een stille tocht georganiseerd voor een 
negentienjarige man die was omgekomen bij 
een dodelijk ongeval. In Grootebroek was er 
een stille tocht voor de achttienjarige Tony 
Xurun Hoks, die onder enigszins verdachte 
omstandigheden uit een taxi was gevallen. Ook 
komt het steeds vaker voor dat jonge overlede-
nen die plotseling zijn gestorven worden 
herdacht, bijvoorbeeld in Veendam waar een 
jongen was overleden aan een hartstilstand. En 
altijd wordt in de krantenberichten vermeld: de 
belangstelling was groot. Als het om een 

Hannie was 48 jaar oud, maar vaker gaat het 
bij stille tochten om jeugdige slachtoffers. 
Zoals het driejarige meisje Nouafel, dat in 
Utrecht op verdachte wijze om het leven kwam 
en voor wie op 1 april 2011 een stille tocht werd 
georganiseerd. Diverse mensen liepen met 
heliumgevulde witte ballonnen, die de 
onschuld van het jeugdige slachtoffertje 
symboliseerden. Voor het ouderlijk huis van de 
peuter werden bloemen neergelegd.

Onverwacht sterfgeval
De aanleiding voor een stille tocht is vaak een 
brute moord of een onverwacht sterfgeval dat 

TeksT Albert van der Zeijden
FoTo Nationale Beeldbank

Ambachten in de spotlights
Het ambacht krijgt dit jaar extra aandacht. Het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft de jaren 2013-’14 
uitgeroepen tot het Jaar van het Ambacht en zal in dat kader diverse 
activiteiten voor het ambacht uitvoeren. 
De laatste jaren is er een stijgende belangstelling ten opzichte van 
handwerk en ambachtelijk werk te zien bij het grote publiek. Het 
ambacht roept over het algemeen positieve associaties op zoals eerlijk, 
uniek en degelijk. Toch hebben veel ambachten het nog moeilijk en 
kunnen maar met moeite het hoofd boven water houden. Sommige 
staan zelfs op het punt van uitsterven. Dit heeft vooral te maken met 
onbekendheid, te weinig afzetmogelijkheden en problemen met het 
doorgeven van de kennis. De UNESCO Conventie ter Bescherming van 
Immaterieel Cultureel Erfgoed, die Nederland vorig jaar ondertekend 
heeft, wil het ambacht meer steun en aandacht geven. Het VIE heeft dit 
streven als uitgangspunt voor het Jaar van het Ambacht genomen.

Begin dit jaar is het VIE begonnen met de inventarisatie van ambachten 
in Nederland. Het is de bedoeling om een goed overzicht te krijgen van 
ambachten in Nederland en te bekijken hoe deze het beste ondersteund 
kunnen worden. Belangrijk hierbij is vooral hoe de kennis en het 
vakmanschap doorgegeven kunnen worden aan volgende generaties. 

Lichtjes worden meegedragen in een stille tocht

Stille tochten,  
een nieuwe trend

De stille tocht voor Jennefer was een indrukwekkende gebeurtenis.  

Op de avond van donderdag 20 oktober 2011 voerde de tocht van de Bodela 

in Rotterdam-Zuid, de straat waar het vermoordde meisje woonde, via het 

Zuiderpark naar de Boergoensestraat, waar Jennefer in het weekend  

ervoor was omgebracht. Stille tochten zijn een traditie die steeds  

populairder wordt. Al wordt niemand er blij van, ze voorzien wel in 

een diepgevoelde behoefte.

Een stil protest tegen zinloos geweld
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mars, omdat iedereen iets wits bij zich had: 
bijvoorbeeld een mantel of een ballon. Alle-
maal weer om de jeugdige onschuld van de 
slachtoffertjes te demonstreren.

Een nieuw ritueel rond de dood
De stille tochten, zoals die sinds het eind van 
de jaren negentig in Nederland worden 
gehouden, houden het midden tussen een 
demonstratie en een processie. Al in de 
Middeleeuwen werden stille ommegangen 
georganiseerd, zoals de Stille Omgang in 
Amsterdam, een stille optocht door het 
centrum van Amsterdam waarin een middel-
eeuws wonder wordt herdacht. Maar waar deze 
Stille Omgang verbonden is met godsdienst en 
geloof, zijn de stille optochten van nu veel 
meer een protest. In die zin doen ze weer 
denken aan de demonstraties zoals die sinds 
het einde van de negentiende eeuw worden 
gehouden door de arbeidersbeweging, bijvoor-
beeld als een protest tegen de bezuinigingen 
van de regering. 

Een stille tocht is echter meer dan een proces-
sie of demonstratie alleen. Het is ook onder-
deel van een nieuw ritueel rond de dood, dat de 
laatste jaren steeds vaker publiekelijk wordt 
geuit. Bekende voorbeelden zijn de publieke 
reacties in Engeland na het overlijden van 
prinses Diana en, hier in Nederland, de 
gevoelsuitstortingen na de moord op Pim 
Fortuyn in mei 2002, toen verschillende 
pleinen overdekt werden met knuffelbeesten 
en afscheidsbrieven. 

slachtoffer van zinloos geweld gaat, wordt 
tijdens de plechtigheid vaak het woord gevoerd 
door de plaatselijke burgemeester, die daarmee 
duidelijk maakt dat zijn gemeenschap diep in 
het hart is getroffen.

Zinloos geweld
De oorsprong van stille tochten lijkt in de jaren 
negentig te liggen, in de steeds vaker voorko-
mende gewelddadigheid in het uitgangsleven. 
In september 1997 was in het centrum van 
Leeuwarden Meindert Tjoelker slachtoffer van 
wat toen voor het eerst ‘zinloos geweld’ werd 
genoemd. Hij overleed na een vechtpartij in 
het uitgangscentrum van Leeuwarden, nota 
bene omdat hij slechts zijn burgerplichten 
vervulde. Hij riep namelijk enkele luidruchtige 
jongeren tot de orde die schuldig waren aan 
allerlei baldadigheden. Het kostte hem zijn 
leven, een week voordat hij zou gaan trouwen. 
Tjoelker vierde namelijk op die voor hem nood-
lottige avond zijn vrijgezellenfeest. De plaatse-
lijke politiechef stelde dit steeds vaker voorko-
mend zinloos geweld aan de kaak en riep op 
tot een gezamenlijke manifestatie met één 
minuut stilte. Deze indrukwekkende manifes-
tatie is het begin waar alle latere stille tochten 
tegen zinloos geweld op teruggaan. 

Als moeder van alle stille tochten in Europa 
geldt de indrukwekkende Witte Mars in 
Brussel, op 20 oktober 1996. Zo’n 300.000 
mensen liepen toen door de straten van de 
Belgische hoofdstad als protest tegen kinder-
moordenaar Marc Dutroux. Het was een witte 

Enke, die kort daarvoor zelfmoord had 
gepleegd op 32-jarige leeftijd. Niet alleen het 
feit dat het om een publieke figuur ging 
maakte indruk. Ook het feit dat hij twee jaar 
ervoor zijn dochtertje Lara van slechts twee jaar 
had verloren, die leed aan een aangeboren 
hartafwijking. Ondertussen liet hij zijn vrouw 
achter met een inmiddels geadopteerd 
dochtertje van acht maanden. Meer dan 
vijfendertigduizend mensen deden mee aan 
deze stille tocht voor deze op zo tragische wijze 
aan zijn eind gekomen Duitse voetballer.

De stille tochten zijn een reactie op de steeds 
groter wordende dreigingen van de moderne 
wereld. Vooral het element dat het een reactie 
is op een onverwacht en ogenschijnlijk zinloos 
sterven, maakt de behoefte aan een publieke 
reactie groter. Dit in tegenstelling tot de jaren 
zestig en zeventig, toen het verdriet werd 
ingeslikt, de periode van de verdringing van de 
dood. Tegenwoordig worden er wegen gezocht 
om dit verdriet gezamenlijk te kunnen uiten. 
Scholen hebben er zelfs protocollen voor. Ga er 
ook maar aanstaan als één van je leerlingen op 
dramatische wijze om het leven komt. De 
schoolleiding doet alle moeite om de emoties 
die het losmaakt binnen de eigen gemeen-
schap op een zinvolle wijze te kanaliseren, om 
zo het overlijden ‘een plek te geven’. 

De stille tochten zijn zo onderdeel van een 
nieuw ritueel rondom de dood, waarbij alom 
wordt gesteld dat het goed is om verdriet in 
een publieke vorm te kunnen uiten.  

Een minuut stilte
Minstens zo opvallend is dat in het ritueel vaak 
wordt aangesloten bij oude rituelen rond de 
dood. Een minuut stilte is bijvoorbeeld 
onderdeel van bijna elke stille tocht. Het is een 
gebruik dat ontleend is aan de herinnerings-
ceremonies voor oorlogsslachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog, maar in feite al terug-
gaat op de minuut stilte die in het Belgische 
Ieper elke dag in acht wordt genomen voor de 
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De 
Last Post wordt daar sinds 1928 elke dag 
geblazen.

Terwijl de grote wereldoorlogen uit de vorige 
eeuw toch steeds verder in de herinnering zijn 
komen te liggen, gaat het bij de stille tochten 
van nu veel meer om schokkende gebeurtenis-
sen hier en nu. Ze zijn ook een uiting van 
schok en ongeloof. In de stille tocht geven de 
buurtbewoners of medescholieren van de 
overledene daar uiting aan. Een stille tocht 
heeft daarmee altijd twee gezichten. Het is 
enerzijds een uiting van schok en ongeloof. 
Maar anderzijds is het ook een laatste afscheid. 
Waarbij de knuffelbeesten dienst doen als een 
liefdevol afscheid van een geliefd persoon, van 
kinderen die in al hun onschuld van ons zijn 
weggenomen.

Een breder Europees fenomeen 
Stille tochten zijn zeker niet beperkt tot alleen 
Nederland en Vlaanderen. Ze komen ook voor 
in Duitsland, waar bijvoorbeeld in 2009 een 
stille tocht werd georganiseerd voor de keeper 
van het Duitse nationale voetbalelftal Robert 

Symboliek
Diezelfde knuffelbeesten treffen we ook aan in 
de stille tochten van nu. Ik noemde al de 
knuffelbeesten naar aanleiding van het 
overlijden van Nouafel in Utrecht. De stille 
optochten zijn niet alleen een protest, ze zijn 
ook een laatste afscheid van iemand die op 
dramatische en plotselinge wijze uit het leven 
is genomen. Wat dat betreft zijn ze vergelijk-
baar met de bermmonumenten voor verkeers-
slachtoffers, die de laatste tijd ook al steeds 
meer een gebruik zijn geworden. Mensen 
hebben behoefte om in publiek hun verdriet te 
uiten. ‘Publieke tranen’ is het wel eens 
genoemd door de Rotterdamse mediahistori-
cus Henri Beunders, waarbij hij voorbeelden 
noemde zoals de uitvaart van André Hazes in 
de Arena op de middenstip van het voetbal-
stadion van Ajax.

Een opvallende ontwikkeling van het laatste 
jaar lijkt het dat stille tochten steeds algemener 
zijn geworden en zich niet meer beperken tot 
de slachtoffers van zinloos geweld. Ook andere 
plotselinge sterfgevallen van met name jonge 
mensen, die bij uitstek als schokkend worden 
ervaren, zijn tegenwoordig aanleiding voor een 
stille tocht. Bijvoorbeeld slachtoffers van het 
verkeer maar ook jongeren die plotseling 
overlijden door een hartaanval. Ook dramati-
sche gebeurtenissen waarbij vele doden te 
betreuren zijn, vormen soms aanleiding voor 
een stille tocht. Zoals in 1993, ter ere van de 
slachtoffers van de Bijlmerramp. Sinds die tijd 
is er elk jaar een stille tocht naar ‘Het Groeiend 
Monument’ bij ‘de boom die alles zag’.

Een stille tocht 

is onderdeel 

van een nieuw 

ritueel rond de 

dood, waar-

bij verdriet 

 publiekelijk 

wordt beleefd.

Het lieveheersbeestje is het symbool  

geworden tegen zinloos geweld. 

De buurtgenoten en familieleden 

lopen mee in een stille tocht voor 

een vermoorde man.
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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 
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