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Zwarte Piet
Dat er over tradities verschillend gedacht kan worden, bleek de
afgelopen maanden wel heel erg heftig. De discussie over Zwarte
Piet riep – zelfs voordat de Sint in ons land was ingehaald – veel
emotionele reacties op. eén van onze taken is om de achtergron
den van tradities uit te leggen, dus ook de traditie van Zwarte
Piet. Bij tradities is het vaak zo dat mensen denken dat ze oeroud
zijn en nooit zijn veranderd. ook kunnen ze zich niet voorstellen
dat niet iedereen hun traditie begrijpt en leuk vindt. Maar toch
was het niet gemakkelijk om het Sinterklaasfeest uit te leggen
aan bijvoorbeeld de Amerikaanse pers. Hoe is het mogelijk dat
wij een feest met een figuur als Zwarte Piet massaal zo leuk
vinden? Want dat nederland belang hecht aan Piet bleek wel
uit de pietitie op facebook, die in een paar dagen meer dan
twee miljoen likes op leverde.
Het Sinterklaasfeest heeft twee elementen die nederlanders al
eeuwenlang prachtig vinden: namelijk het op een ludieke manier
mensen en overheden de spiegel voorhouden en het in een
andere rol stappen. op Sinterklaas vertellen wij familie, vrienden
en collega’s wat wij van ze vinden. Vooral hun ‘slechte’ eigen
schappen worden onder een vergrootglas gelegd. Al die dingen
die je in het normale dagelijks leven niet zegt, kun je op Sinter
klaas wel spuien en omdat iedereen het doet en het op een
ludieke manier gebeurt, is het ook niet kwetsend. Bij feesten als
Carnaval en Sinterklaas hoort dat mensen in een andere rol
stappen. Hoeveel mensen spelen geen Sinterklaas of Zwarte Piet
en lopen in die rol mee in de intocht? Zelfs de kinderen die staan
te kijken zijn vaak verkleed. Het op de hak nemen en een andere
identiteit aannemen zijn dingen die bij onze cultuur horen.

hij Sinterklaas vergezelt al heel erg veranderd. Het beste is dat te
zien aan het boek van Jan Schenkman, Sint Nicolaas en zijn
knecht (1851). Daar is Sinterklaas een man in de kracht van
zijn leven, avontuurlijk, nergens bang voor en dol op moderne
nieuwigheden. Piet is echter bang als hij Sinterklaas moet
vergezellen in een ballontocht terug naar Spanje. nu zijn de
rollen omgedraaid: Sinterklaas is oud en Zwarte Piet is de
moderne manager die de ingewikkelde logistiek van cadeautjes
brengen in goede banen leidt. Hij is jong en energiek en weet de
kinderen aan te spreken. Hij neemt ook al lang geen kindjes
meer mee in de zak naar Spanje.
Maar mag de figuur van Zwarte Piet nog verder veranderen?
Als het aan heel veel mensen ligt niet. Zeker niet als dat
gevraagd wordt door tegenstanders, ook al komen ze uit onze
voormalige kolonie Suriname. toch denk ik dat de veranderin
gen zich inmiddels ingezet hebben, van onderop en op een
natuurlijke manier. Steeds minder Pieten hebben het stereotiepe
beeld van het negerjongetje in de missionarissenboeken. er zijn
al punkpieten gesignaleerd en fantasiepieten met sterretjes op
hun wangen. ook de eerste roetstreepjespieten en de bruine
pieten waren op sommige plaatsen present. op een enkele
plaats had de Sint naast Zwarte Piet ook een Witte Piet in zijn
gevolg. Meegaan met de tijd hoort bij immaterieel erfgoed.
Hoewel in de pers anders werd gesuggereerd, hou ik van het
Sinterklaasfeest en wil ik niets liever dan dat in de toekomst alle
kinderen in nederland, ongeacht hun huidskleur en culturele
achtergrond, het feest vieren.

Maar mag Zwarte Piet veranderen? Vanuit immaterieel erfgoed
oogpunt weten wij dat tradities dynamisch moeten zijn om te
overleven. Immers, elke generatie opnieuw moet een traditie
naar eigen hand kunnen zetten en betekenis geven. Zonder
veranderingen zou het oude feest van Sinterklaas al lang niet
meer gevierd worden. Zwarte Piet is in de honderdzestig jaar dat
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Een schitterend
Nederlands
ambacht met een
glanzende
toekomst

De kunst
van het fijnzinnige
slijpwerk geeft het
ambacht een
geheimzinnig
karakter.

Tekst Jos Wassink
Foto‘s Coster Diamonds,
Gassan Diamonds

Een diamant is voornaam en
heeft iets betoverends. Soms worden
er magische krachten aan toegeschreven.
In onbewerkte, ruwe vorm zien diamanten
eruit als een soort kiezelstenen. Deze stenen
zijn heel diep onder de grond gevormd doordat
koolstof werd samengeperst en kristalliseerde.
Door beweging in de aardlagen en vulkanische
activiteiten zijn de stenen aan de oppervlakte
gekomen. Om een diamant als sieraad
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optimaal te laten glanzen, wordt ze geslepen
en gepolijst. Het ambacht van
Een diamant
wordt geslepen uit
ruwe stenen, die diep
onder de grond gevormd
zijn doordat koofstof werd
samengeperst en kristal
liseerde. Om een dia
mant te laten glanzen,
wordt hij geslepen en
gepolijst.

diamant bewerken is enkele
maanden geleden op de
Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed
geplaatst.

Bij diamant bewerken hebben we te maken met de zogenoemde
vier c’s: cut, clarity, colour, carat. De waarde van een diamant wordt
bepaald door het gewicht (karaat), de kleur, de zuiverheid en de
vorm. Eén karaat is 0,2 gram. De kleur van een diamant kan
variëren van volledig kleurloos tot geel. Een geheel kleurloze
diamant heeft de beste prismawerking. Deze kleur wordt met de
letter D aangeduid. Er wordt gewerkt met een International Colour
Grading Scale. De stenen die het meest geelachtig zijn krijgen de
letter Z.
Een diamant is helemaal zuiver als hij geen interne fouten heeft.
Meestal bevatten diamanten enkele sporen van koolstof of andere
mineralen die niet gekristalliseerd zijn. Dit heet insluitsel. Als er
met een loep die tien keer vergroot geen insluitsels zichtbaar zijn,
dan is er sprake van een diamant die loepzuiver is. Als er insluitsels
met het blote oog zichtbaar zijn, spreekt men van piqué. Door
insluitsels wordt de schittering verminderd. Bij piqué 3 zijn de
insluitsels het grootst.

Verschillende vormen
De vorm van de diamant wordt bepaald door de diamantbewerker.
Een diamantbewerker of –slijper is iemand die nog met zijn
handen werkt. De hulpmiddelen en het gereedschap waarmee nu
gewerkt wordt zijn heel modern. De diamantslijper bekijkt eerst
hoe een ruwe diamant het best bewerkt kan worden om zo min
mogelijk gewicht te verliezen. Vervolgens gaat hij of zij kloven,
zagen, snijden, slijpen en polijsten totdat er een mooi glimmende
steen is ontstaan. De kristalstructuur van de ruwe steen bepaalt hoe
er gewerkt moet worden. Bij een zuivere kristalvorm kan er
gezaagd worden. Bij een onregelmatige vorm moet er gekloofd
worden. Wanneer er een ronde vorm wordt toegepast zal de steen
worden gesneden. Vervolgens wordt de steen op de diamantschijf
geslepen. Omdat diamant het hardste natuurlijke mineraal is, vergt
dit slijpen heel veel tijd.
Er zijn verschillende vormen mogelijk. Een briljant is helemaal
rond en telt 57 facetten. De peer heeft de vorm van een waterdruppel en heeft 58 facetten. De marquise, met 56 facetten, loopt spits
naar de uiteinden toe. De ovaal heeft 56 facetten en de emerald, die
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rechthoekig of vierkant is, 48 tot 50. De princess, die ook vierkant
is, heeft maar liefst 76 facetten. Er zijn nog verschillende andere
vormen mogelijk. Een vorm die veel mensen aanspreekt is het hart.
De klassieke vorm ervan telt 57 of 58 facetten.

Mysterieuze stenen
Kleur, helderheid en karaat zijn gegevens waarmee de diamantbewerker moet omgaan. De kunst van het fijnzinnige slijpwerk geeft
het ambacht een wat geheimzinnig karakter. Daar komt nog bij dat
tot in de achttiende eeuw diamanten alleen gedolven werden in
India, een land dat in West-Europa een mysterieuze klank had. In
de veertiende en vijftiende eeuw was Venetië een belangrijke stad
van waaruit handel werd gedreven op Azië. De stad had een tijd een
monopoliepositie in de diamanthandel. Maar al snel vonden
Portugese zeevaarders hun weg naar het Verre Oosten en in de
zestiende eeuw werd Lissabon de belangrijke stad voor de diamant.
In de vijftiende eeuw waren er in de belangrijke handelsstad
Antwerpen ook al diamantbewerkers actief.
Daarna, in de zeventiende eeuw, rees de ster van Amsterdam. Mede
dankzij de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd het een van
de belangrijkste handelssteden van de wereld. De toestroom van
Portugese joden, die in hun eigen land sinds de instelling van de
inquisitie aldaar in 1536 vervolgd werden, bevorderde dat Amsterdam ook een belangrijk centrum voor de diamantnijverheid werd.
Een deel van de Portugese Joden was immers actief in de diamanthandel. Joden konden in de Republiek der Verenigde Provinciën
geen lid worden van een gilde. Het diamant slijpen gebeurde
daarom buiten het gildeverband om. Dat slijpen vond vooral thuis
plaats. Met de voeten werden de slijpmolens in beweging gehouden. Ook de beroemde Amsterdamse filosoof Baruch de Spinoza
(1632-1677), zoon van Portugees-Joodse immigranten,
verdiende zo de kost met het zware werk. Later
zorgden verbeteringen in de techniek wel voor wat
Het slijpen
verlichting. Er kwamen in de achttiende eeuw
van een diamant
steeds meer slijpmolens die werden aangedremoet heel precies
ven door paarden en de bedrijfsvoering werd
gebeuren. Een volleerde
diamantslijper heeft twee
dagen nodig voor het
slijpen van een steen
van 1 karaat.

Diamant bewerken
is een gespecialiseerd
ambacht.

grootschaliger. Het aanbod aan ruwe diamanten steeg in deze tijd,
doordat er ook diamant aangevoerd kon worden vanuit de mijnen
in Brazilië.

Opkomst van fabrieken
In de tweede helft van de negentiende eeuw leidde de grootschaligheid tot het ontstaan van grote fabrieken. In deze periode van
industrialisatie is er sprake van het arbeidersvraagstuk over de
slechte woon- en arbeidsomstandigheden, de zogenoemde sociale
kwestie. Arbeiders, waaronder ook kinderen en vrouwen, maakten
tegen een laag loon en onder zware omstandigheden lange dagen.
In de strijd om de verbetering van het lot van de arbeiders hebben
de diamantbewerkers een grote voortrekkersrol gespeeld. De nog
steeds vooral Joodse diamantbewerkers waren redelijk geschoolde
arbeiders die zich niets hoefden aan te trekken van dominees en
pastoors. De Christelijke kerken accepteerden veel meer de
maatschappelijke verschillen en waren tegen stakingen.
De eerste grote fabriek met stoomkracht werd in 1845 gebouwd
door de Diamantslijperij Maatschappij. Er kwamen direct 168
molens of ‘stoelen’ en dat aantal zou zich nog uitbreiden. In 1850
waren er in Amsterdam, en in heel Nederland trouwens, drie
stoomfabrieken voor diamant bewerken, met in totaal 520 stoelen.
Er was daarnaast nog maar één fabriek waarin de veertig molens
door paarden werden aangedreven. De arbeiders in deze fabrieken
maakten dagen van twaalf à veertien uur. In de huisindustrie werd
echter nog langer gewerkt. In vergelijking met andere arbeiders
werden de diamantbewerkers redelijk goed betaald, vooral de
briljantslijper kon een behoorlijk inkomen verwerven. Anders dan
voor andere arbeiders, met uitzondering van de typografen in de
drukkerijen, werden er door en voor de diamantbewerkers al vroeg
allerlei fondsen opgericht die uitkeerden bij ziekte, overlijden en
werkeloosheid. Een eerste vakvereniging van diamantslijpers werd
al in 1866 opgericht.
Rond 1870 kwamen er meer grote veranderingen. In Zuid-Afrika
was in 1866 aan de Oranjerivier bij Kimberley diamant gevonden.
Spoedig werden grote ladingen diamant verscheept naar Amsterdam om te worden bewerkt. De diamantslijperijen breidden zich
uit tot zeer grote fabrieken. In 1894 werd na een grote staking de
Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond opgericht.
De Bond opereerde zeer succesvol en zorgde voor het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden voor de diamantbewerkers.
Er kwamen een minimumloon, een achturige werkdag, een
betaalde week vakantie en andere secundaire arbeids
voorwaarden, zoals allerlei goede verzekeringen.

Crisis
In het eerste decennium van de twintigste eeuw waren er
van de arbeidzame Joodse mannen ongeveer een derde
en van de Joodse vrouwen ongeveer tien procent werkzaam in de diamantindustrie. Onder de eenvoudige slijpers
bevonden zich ook veel niet-Joden. De sierdiamant is een
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Coster Diamonds en
Gassan Diamonds h
 ebben
in hun erfgoedzorgplan het
opzetten van een opleiding
voor diamantbewerken
opgenomen.

luxe product en daardoor is de diamantindustrie
zeer crisisgevoelig. De prijs van de geslepen steen
kon lager gemaakt worden door te bezuinigen op
arbeidsloon. Zo kreeg in de crisisjaren na de Eerste
Wereldoorlog de goedkope thuiswerker weer een kans.
De diamantindustrie verplaatste zich naar de omgeving van
Antwerpen. Zodoende was er in de jaren dertig grote werkeloosheid onder de Amsterdamse diamantbewerkers. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog vorderde de bezetter de slijperijen. Zoals we weten
werden vrijwel alle Joden gedeporteerd. Een vreselijk lot stond hun
te wachten.

Wederopbouw
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er maar weinig diamantbewerkers
teruggekomen. Een klein aantal heeft niettemin gezorgd voor de
wederopbouw van de diamantindustrie. De oude diamantfabriek
van Coster in de buurt van het Waterlooplein kon zo weer in bedrijf
worden genomen. Moses Elias had het bedrijf in 1840 opgericht.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Martin Coster. Martin breidde
de fabriek op de Zwanenburgerstraat in 1853 uit. In 1970 verhuisde
Coster Diamonds vanwege de aanleg van de metro naar de Paulus
Potterstraat. Op deze prominente locatie nabij het Rijksmuseum
worden nog altijd diamanten geslepen.
Samual Gassan richtte in 1945 Gassan Diamonds op. Het bedrijf is
gevestigd in een monumentale, oorspronkelijk door stoom aangedreven, diamantfabriek van de gebroeders Boas in de Nieuwe
Uilenburgerstraat in Amsterdam. In het pand, dat uit 1879 dateert,
werken nog steeds de slijpers. Het is een monument van de rijke
geschiedenis van het diamant bewerken.
Een derde bedrijf in Amsterdam waar nog altijd diamanten worden
geslepen is de Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij. De
geschiedenis van deze firma gaat terug tot 1854 toen Joseph Isaac
Asscher een slijperij oprichtte. Een nazaat, Abraham, leidde het
bedrijf aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij was lid van
de Joodse Raad en werd uiteindelijk ook zelf in 1943 op transport
gesteld. Hij overleefde het concentratiekamp Bergen-Belsen en
keerde terug naar zijn bedrijf. Nu wordt ‘Royal Asscher Diamonds’
geleid door zijn kleinzoon Edward Asscher.

Nieuwe generatie
Coster Diamonds en Gassan Diamonds hebben samen het initiatief
genomen om diamantbewerken op de Nationale Inventaris te
plaatsen. Zij willen zich dan ook vooral inzetten om de traditie
levend te houden en over te dragen naar volgende generaties.
Samen gaan ze een opleiding voor diamantslijpers starten. Gestart
wordt met een basisopleiding voor rond de vijftien leerlingen. Bij
Gassan Diamonds zijn daarvoor acht molens beschikbaar en de
andere molens staan bij Coster Diamonds.
In deze opleiding worden de basistechnieken aangeleerd. Begonnen wordt met de vierpunt, het onderste deel van de ruwe steen, op
zijn ‘was’ te zetten. Heel belangrijk is dat leerlingen goed door een

loep leren kijken naar een steen, daaraan zal dan ook veel tijd
worden besteed. Het karakter van de steen bepaalt hoe hij geslepen
moet worden. De bewerker kijkt ìn de steen, maar ook om de steen
heen. De leerling moet leren zien hoe het beste zo mooi mogelijk
gemaakt kan worden.
Er wordt gestart met het bewerken van een tamelijk simpel
gekristalliseerde steen. Bij een dergelijke steen is het vrij snel
duidelijk hoe er moet worden geslepen. Voordat je echt begint te
slijpen moet je leren hoe je ‘de tang’ zet op een schijf die met 3200
toeren ronddraait. Het slijpen van de eerste facet is een spannend
werkje. De vorm van de eerste facet bepaalt namelijk al grotendeels
hoe de steen verder moet worden geslepen. Bij een kleine steen is
het slijpen van die eerste facet een moeilijk klusje. Bij grote stenen
is het slijpen op zich niet zo moeilijk, maar daarbij is het dan
belangrijk dat er zo min mogelijk materiaal afgeslepen hoeft te
worden, zodat de steen zo waardevol mogelijk wordt. Een leerling
moet door goed te kijken leren hoe de steen verder geslepen moet
worden. Dat kijken moet ook weer niet te lang duren. In zijn of
haar hoofd moet hij of zij zich een goed beeld vormen van hoe de
steen er uiteindelijk uit moet zien. Door het doen krijgt men
behendigheid. Voor het slijpen van een steen van 1 karaat heeft een
volleerd diamantslijper twee dagen nodig. Een leerling is daar
natuurlijk veel langer mee bezig. Hoe meer karaat hoe langer de
slijptijd is.
De leerlingen hoeven niet per se jong te zijn. Veel belangrijker is
het dat ze veel interesse voor het vak hebben. De passie moet er
zijn. Na een jaar kunnen de leerlingen zich gaan specialiseren in
bijzondere technieken. Het ambacht, met een zeer bewogen
geschiedenis, blijft zo behouden voor een volgende generatie.
Meer informatie: www.costerdiamonds.com en www.gassan.com 
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emmer met wasmiddel om op deze kerkelijke
hoogtijdag het graf schoon te schrobben en
vervolgens te versieren met witte chrysanten of
andere witte bloemen. Nu doen de kinderen
het zelf en verzorgen zij het graf van hun
ouders, waarbij het nog steeds opvallend is dat
het vaak de vrouwen zijn die het schoonmaakwerk op zich nemen.
Op 2 november is het altijd een feestelijk
gezicht om te zien hoe alle graven zijn versierd
met een zee van bloemen. Tot de dag van
vandaag is het een manier om onze doden te
herdenken. Het gebruik is vooral in katholieke
kring populair. Het heeft echter ook een meer
wereldlijke invulling gekregen, ook protestanten en mensen zonder een gelovige achtergrond hebben de traditie van het verzorgen van
de graven overgenomen of doen mee aan de
lichtjesavond.

Kerkelijk feest

Allerzielen
Rouwen om de dood van dierbaren

Op veel begraaf
plaatsen worden
lichtjesavonden
georganiseerd.

Vagevuur

het licht. Op 2 november worden de paden van begraafplaatsen verlicht met fakkels en worden allerlei bijzondere

De crematoria gingen voorop in deze nieuwe
invulling van een oud ritueel. Al in de jaren
tachtig organiseerde crematorium Westerveld
de zogenoemde In Memoriamconcerten.
Andere begraafplaatsen volgden, terwijl ook
het oude ritueel van het verzorgen van de
graven op de kerkhoven een belangrijk
onderdeel bleef van de Allerzielenviering.
De witte bloemenzeeën op onze begraaf
plaatsen getuigen hiervan.

activiteiten georganiseerd. Van oorsprong een religieus feest, is het nu een viering voor alle gezindten, waarin licht,

Graven van familieleden

Tekst Ineke Strouken
Foto‘s Jan Stads

Op de meeste Nederlandse begraafplaatsen worden op 2 november de overledenen van het afgelopen jaar herdacht,
in warme en bijzondere bijeenkomsten die bol staan van herinneringen. Allerzielen staat bekend als het feest van

warmte en herinneringen centraal staan. Het is allang geen exclusief Brabants gebruik meer, in het hele land voelen
grote groepen mensen zich aangesproken door Allerzielen als dag van troost en herinnering. Tijdens bijzondere
herdenkingsbijeenkomsten in heel Nederland worden op steeds meer begraafplaatsen overledenen herdacht.
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Het Allerheiligen- en Allerzielenfeest zag er
niet altijd uit zoals wij nu gewend zijn. Van
oorsprong was het een kerkelijk feest dat dan
ook vooral in de kerk gevierd werd. Kerkhoven
en begraafplaatsen zoals wij die nu kennen,
waren er niet. Tijdens de Middeleeuwen werd
het gros van de overledenen zonder veel
poespas begraven, vaak in een gemeenschappelijk graf waarvan men het niet nodig vond
dat het gemarkeerd werd met een grafsteen
met de naam van de overledene. De begraafplaatsen lagen midden in de stad, in en rond
de kerken (vandaar de naam: kerkhof, de hof
van de kerk). Op weg naar het een of ander in
de stad, liepen mensen vaak over de begraafplaats. Maar niet om de doden te herdenken,
daarvoor waren de begraafplaatsen niet
bedoeld.

In katholieke gezinnen is het een traditie die
kinderen vanuit huis meekregen. Samen met
de ouders gingen kinderen op 1 of 2 november
naar het kerkhof om het graf van opa en oma
of andere familieleden te verzorgen. Moeder
ging altijd gewapend met een borstel en een

De doden herdacht je in de kerk, door veel en
hard te bidden dat het de overledenen goed zou
gaan in het hiernamaals. Niet het lichamelijk
omhulsel was belangrijk, maar het zielenheil
van de overledene. Zoals het in het Bijbelboek
Makkabeën staat: ‘Het is een heilige en vrome
gedachte om voor de overledenen te bidden,
opdat zij van hun zonden worden vrijgesproken’. Het had daarbij niet zoveel zin om te
bidden voor de heilige boontjes: die zaten toch
al in de hemel. Aan het andere uiterste waren
er de verdoemden, die vanwege hun zondige
leven in de hel waren beland: ook zij hadden
de hulp niet nodig, want dat hielp niet meer.
Het gros van de overledenen had dat echter
wel.
Het overgrote deel van de overleden zieltjes
bivakkeerde in het vagevuur, een tijdelijke
verblijfplaats waar ze moesten blijven totdat
alle zonden die ze in hun leven hadden
begaan, waren uitgeboet. Die zieltjes in het

vagevuur konden de hulp van het thuisfront
heel goed gebruiken. Door als nabestaande te
bidden voor het zielenheil van de overledene,
kon je het verblijf van jouw dierbare overledene
in het vagevuur aanmerkelijk verkorten. Daar
had je als nabestaande ook wat aan. De
katholieke kerk liet namelijk weten dat als je
bad voor iemands zielenheil, ook je eigen
zonden werden schoongewassen.

Huidige gedaante van het feest

Tegenwoordig wordt het Allerheiligen- en
Allerzielenfeest heel anders gevierd dan in de
Middeleeuwen. Gelovigen gaan nog steeds wel
naar de kerk op Allerzielen, maar het belangrijkste herdenkingsmoment ligt nu op de
begraafplaats. Ook is er een nieuwe loot
bijgekomen, namelijk Halloween. Dit feest
wordt vooral door jongeren gevierd, aan de
vooravond van Allerheiligen, namelijk
’s avonds op 31 oktober. Dat ook Halloween
alles met de dood te maken heeft, blijkt uit de
wonderlijke uitdossing van de kinderen, die
gekleed in een of ander skeletkostuum en
gewapend met een lichtje in een pompoen
langs de deur gaan en vragen om iets lekkers.
Ook worden Halloweenparties georganiseerd,
enigszins macabere feesten, waar de jongeren
verkleed naar toe gaan. De Engelse woorden
verraden al dat het feest in deze vorm is komen
overwaaien uit Engeland en de Verenigde
Staten. Al ruim voor 31 oktober kun je in de
winkel de belangrijkste attributen aanschaffen.
Sommigen verwerpen Halloween daarom als
een ‘invention of tradition’, die in Nederland
nooit echt geleefd heeft en hier leven is
ingeblazen door de commercie. Tegelijk kun je
zeggen dat het feest in deze vorm heel populair
is bij jongeren, die het leuk vinden om zich te
verkleden en ook nog te griezelen. De dood
fascineert ook hen. Net zoals bij veel religieuze
tradities werden allerlei wereldlijke gebruiken
steeds belangrijker. Het gebruik om in
Nederland en Vlaanderen op 1 en 2 november
pannenkoeken te bakken, zou bijvoorbeeld
teruggaan op de gewoonte om broodjes uit de
delen aan de armen. Die broodjes werden, heel
toepasselijk, zielenbroodjes genoemd.

Herdenken

Het gebruik om op Allerheiligen en Allerzielen
de graven te verzorgen ontstond waarschijnlijk
in de negentiende eeuw. Het is een algemene
trend dat vanaf de achttiende eeuw de zorg
voor het lichaam steeds belangrijker werd. Het
ging niet alleen meer om de ziel als de essentie
van de overledene. Ook het lichaam moest
voortaan met respect behandeld worden. Het
had onder andere als gevolg dat in de negentiende eeuw de begraafplaatsen ontstonden,
zoals die in die tijd buiten de stad werden
aangelegd. Het bezoek aan het graf verdrong
steeds meer het bidden in de kerk. Herdenken
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kwam in plaats van bidden. En waar kan dat
beter dan op de plaats waar deze overledenen
begraven liggen? Was tot vijftig jaar geleden
het feest van Allerzielen nog een feest dat
vooral door katholieken gevierd werd, tegenwoordig is de herdenkingsdag ook bij anderen
populair, bijvoorbeeld bij niet-gelovigen.
Zoals iedereen vroeg of laat met de dood wordt
geconfronteerd zoekt ook iedereen naar
rituelen die hem of haar in staat stellen het
verdriet een bepaalde plek te geven. De
vieringen op de begraafplaatsen, meestal in de
vorm van herdenkingsconcerten, worden
meestal georganiseerd door de begraafplaats
beheerders. Dergelijke vieringen worden de
laatste jaren steeds populairder.

Van generatie op generatie

In Nederland waren er tot voor kort nog geen
instellingen die zich inzetten voor het behoud
van de traditie van Allerzielen als immaterieel
erfgoed. Inmiddels heeft De Terebinth zich
hiervoor opgeworpen. De Terebinth is een
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landelijke vereniging die zich inzet voor de
funeraire cultuur in Nederland. De vereniging
bestaat inmiddels 25 jaar en Albert van der
Zeijden is bijna vanaf het begin lid van deze
club. De zorg van De Terebinth spitste zich tot
nog toe vooral toe op het materiële erfgoed: het
behoud en beheer van begraafplaatsen en
bijzondere grafmonumenten. Van der Zeijden,
die zelf historicus is, vindt dat ook het immateriële erfgoed erbij hoort, de rituelen in en
rondom de begraafplaats, waarvan Allerzielen
een belangrijk voorbeeld is. Zelf is hij van
katholieke huize en kreeg hij het ritueel van
Allerzielen van jongsaf ingegoten door zijn
moeder, die hem elk jaar meenam naar de
begraafplaats aan de Prinsesselaan in Utrecht
om het graf van opa te verzorgen, die in 1976
overleed.
Inmiddels liggen ook zijn eigen vader en
moeder er begraven en gaat hij samen met zijn
vrouw regelmatig het graf verzorgen. Het gaat
bij Albert van der Zeijden dus allereerst om
een persoonlijk beleefde traditie. Maar de

traditie van Allerzielen is voor hem ook van
breder belang. ‘Je hoeft niet gelovig te zijn om
je dierbaren in herinnering te willen houden.’
Begraafplaatsen zijn cultuurhistorisch belangrijk om te behouden, omdat ze een spiegel zijn
van de uitvaartcultuur in heden en verleden.
Volgens Van der Zeijden hoort ook het ritueel
erbij. ‘De zorg voor het immateriële erfgoed
ligt voor mij in het verlengde van het materiële
erfgoed, daarom vind ik het belangrijk dat De
Terebinth zich ermee bezig is gaan houden, als
vereniging die zich altijd voor de funeraire
cultuur in Nederland heeft ingezet.’ Een
traditie als Allerzielen kun je volgens Van der
Zeijden levend houden door er steeds weer een
nieuwe inhoud aan te geven.

Immaterieel erfgoed

‘Bidden voor het zielenheil is zeker niet
algemeen meer, maar het levend houden van
herinneringen zal altijd een belangrijk
onderdeel zijn van elke cultuur: we krijgen er
allemaal mee te maken en moeten dan ons
verdriet letterlijk een plek geven.’ Als taak van

De Terebinth ziet hij om de dynamiek van de
geschiedenis goed te documenteren en
mensen te informeren over de traditie van
Allerzielen. Hij wil zelfs niet uitsluiten dat De
Terebinth zou kunnen meedenken over het
actualiseren van het ritueel rond de dood.
‘Zonder ritueel rond de dood zou er snel een
einde komen aan het materiële erfgoed van de
begraafplaatsen. Funerair erfgoed blijft slechts
van betekenis als er steeds weer nieuwe
waarden aan worden toegekend. Jongeren kun
je misschien winnen door aan te sluiten bij de
huidige populariteit van Halloween. Voor
mensen die iemand hebben verloren, heeft
Allerzielen de functie van gezamenlijk
herdenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.’

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft samen met de
UNESCO werkgroep van de Nationale Jeugd
Raad een pakket gemaakt om jongeren bewust te
maken van immaterieel erfgoed. Het pakket bestaat uit
een glossy – een tijdschrift met veel foto’s en korte
artikelen – en een lesbrief. Beide sluiten op elkaar aan
en zijn goed te gebruiken in de klas of bij het maken
van een werkstuk.
21-11-13

16:08

De glossy is samengesteld uit artikelen waarin jongeren
zelf vertellen over hun favoriete tradities die ze van hun
ouders en grootouders hebben overgenomen en op hun
beurt weer doorgeven aan hun kinderen en klein
kinderen. Artikelen over normen en waarden, lichaams
kunst, folklore, Molukse tradities, festivals, muziek en
reizen laten zien dat jongeren wel degelijk geïnteres
seerd zijn in hun roots. De lesbrief gaat een stap verder
en zorgt voor de verdieping in de materie. Met de
lesbrief kunnen jongeren zelf op zoek gaan naar hun
immaterieel erfgoed en worden zij opgeroepen om
mee te denken over de Nationale Inventaris.
Het pakket biedt docenten van het voortgezet
onderwijs de mogelijkheid om op een aansprekende
manier jongeren bewust te maken van hun eigen
tradities en het belang daarvan.
De glossy en de lesbrief zijn te downloaden op
www.volkscultuur.nl / educatie / lesbrieven.

Inmiddels heeft De Terebinth samen met de
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
en het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
met succes Allerzielen voorgedragen voor
plaatsing op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed.
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Feest van het licht

Chanoeka

TEKST
Annemiek Haalboom
FOTO’S
Wouter van ter Wee,
Adiel Lo,
Collectie Joods Historisch
Museum, Amsterdam.
Pauline Prior (fotograaf)
en Anita Frank (kunst
historica).

De boodschap van
Ckanoeka is:
religieuze vrijheid.

Chanoeka is het enige Joodse feest dat in het openbaar wordt gevierd.
Tijdens het ‘Feest van het Licht’ worden er op pleinen overal ter wereld grote
chanoeka-kandelaars ontstoken. In Nederland gebeurde dat zo’n 25 jaar
geleden voor het eerst in Amsterdam. Inmiddels zijn er in ruim twintig
gemeenten publieke vieringen. Maar van oudsher is Chanoeka een familiefeest, acht dagen lang. Op 1 december 2013 is Chanoeka op de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst.

Chanoeka kandelaars

‘Chanoeka is ons vrolijkste feest,’ zegt de
eigenares van de Joodse winkel Jad Achat in
Amsterdam Buitenveldert. De hele winkel is
dan versierd en hangt propvol met chanoekaartikelen. Chanoeka-tolletjes, chanoeka-
stickers, chanoeka-domino, chanoeka-kwartet,
chanoeka-borden, chanoeka-bekers, chanoekaservetten, chanoeka-wenskaarten, chanoekakaarsen en cd’s met chanoeka-liedjes.
De winkeleigenares heeft goede jeugdherinneringen aan Chanoeka. ‘Ons hele huis was
versierd, we kregen cadeautjes en zakgeld en
zongen liedjes. Chanoeka is het feest met de
meeste liedjes. Het is echt een feest voor
iedereen. Het bijzondere is dat ik geboren ben
met Chanoeka. Daarom heet ik Noor,
Hebreeuws voor Licht. Nog bijzonderder:
mijn ouders kregen op mijn geboortedag
elektriciteit!’

Acht lichtjes

Rabbijn Heintz ontsteekt de lichtjes van de chanoekia.
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Onder het moto ‘Wie steekt het licht aan in
Utrecht?’ leidde Rabbijn Aryeh Leib Heintz op
1 december 2013 de openbare viering van
Chanoeka in de stad. Op het plein naast het
stadhuis stond een grote negenarmige chanoeka-kandelaar, ook wel: chanoekia, opge-

steld. Kleine kandelaars en chanoeka-knuffels
waren te koop in de kraampjes langs het plein.
Net als de speciale chanoeka-lekkernijen: latkes
– aardappelkoekjes – en soefganiot – een soort
Berlinerbollen, gevuld met jam of crème.
Opperrabbijn Jacobs ontstak het middelste
licht van de kandelaar, de sjamasj of dienaarkaars. Dit ‘negende’ licht staat altijd een beetje
apart van de rest. Het is eigenlijk een extra
licht, waarmee de andere acht lichtjes worden
ontstoken. Elke dag van het feest een lichtje
meer. Omdat het de vijfde feestdag was,
ontstak rabbijn Heintz daarna vijf lichtjes van
de kandelaar. En hij zong het lied Maoz Tsoer.
De tekst stond op een groot videoscherm
geprojecteerd, inclusief de vertaling in het
Nederlands. Er klonken nog meer liederen, een
band speelde muziek. In toespraken werd
uitleg gegeven over het Lichtfeest en het belang
van de oude boodschap: religieuze vrijheid.

Wonder van Chanoeka

De achtergrond van het Chanoekafeest is de
bevrijding van Jeruzalem en de herinwijding
van de tempel in het jaar 164 vóór onze
jaartelling. Het was de tijd van de Griekse
overheersing van Israël, net na Alexander de

Grote. Alexander had respect voor het Jodendom en was daarmee een grote uitzondering.
Zijn opvolgers ontnamen de joden al hun
religieuze vrijheden en hielden huis in de
tempel in Jeruzalem. Een klein Joods leger
onder leiding van Jehuda de Maccabeër
versloeg het grote Griekse leger. Dat was al een
wonder. In de tempel bleek dat de Grieken de
menora, de zevenarmige kandelaar, van het
altaar hadden gegooid. Zij hadden ook alle
kruikjes olie ontheiligd, op eentje na. Dat ene
kannetje reine, koosjere olie – net genoeg om
de kandelaar een dag te laten branden – hield
het acht dagen vol. En dat was het grote
wonder.
Een jaar na deze gebeurtenis is Chanoeka voor
het eerst gevierd. Het is van oudsher vooral een
huiselijk feest, met zang bij het aansteken van
de kaarsen, met spelletjes en toneelstukjes over
de Maccabeeën.
Elk Joods gezin heeft een chanoeka-kandelaar
in huis en soms hebben alle gezinsleden hun
eigen chanoekia. Er zijn ook speciale chanoekia’s voor kinderen. De eerste feestdag steken
ze één lichtje aan en elke nieuwe feestdag
eentje meer. Tot op de laatste dag alle negen
lichtjes branden.
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Openbare viering

‘Oorspronkelijk werden de chanoeka-lichten
buitenshuis aangestoken, links naast de
deurpost,’ legt rabbijn Heintz uit. ‘In Jeruzalem gebeurt dat hier en daar nog wel. Maar die
gewoonte is grotendeels verdwenen. Vooral
wegens groeiend antisemitisme, maar ook uit
angst voor diefstal. Er zijn nogal wat kandelaars van zilver.’ De kandelaars verhuisden van
de deurpost buiten naar de vensterbank
binnen. Zo scheen er toch nog licht naar de
duisternis buiten. Sommige mensen durven
ook dat niet aan en zetten de kandelaar binnen
buiten het zicht neer.
Openbare vieringen van Chanoeka, waarbij
enorme kandelaars worden aangestoken op
publieke plaatsen, zijn van de laatste decennia.
Het begon in de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw, op initiatief van rabbijn
Lubavitcher. Eén van de eerste vieringen was
op Times Square in New York. ‘Daar staat elk
jaar een gigantische kandelaar, van pakweg
twintig verdiepingen,’ vertelt rabbijn Heintz.
De rabbijn is leider van Chabad Utrecht, een
netwerk van Joodse inwoners van de provincie
Utrecht, dat in 2011 begon met het organiseren
van openbare Chanoekavieringen.

Hoe ver een
Jood ook
Jodendom,
Chanoeka blijft
hij vieren.

Chanoeka is van oorsprong een familiefeest dat binnenshuis gevierd werd.

Koosjer thuis

Chanoeka heeft een boodschap voor iedereen,
legt rabbijn Heintz uit. ‘Voor Joden en onze
niet-Joodse buren. Religieuze, spirituele
vrijheid, daar gaat het om. Een klein lichtje
drukt een heleboel duisternis weg, dat is het
idee van het openbaar aansteken van de
kandelaar.’
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Het Volksbuurtmuseum in Utrecht
heeft een lespakket over het leven
in een volksbuurt ontwikkeld die
vervangend kan werken voor de
periode 1900. Via twee kinderen
– Joop en Jopie – komt de buurt tot
leven en kunnen kinderen ervaren
hoe het leven was van hun over
grootouders. Het leuke is dat het
lesmateriaal te gebruiken is voor
zowel de onderbouw, middenbouw
als bovenbouw van het basisonder
wijs, want Joop en Jopie groeien
mee met de leerlingen.

weg is van het

‘De eerste keer maakten we ons zorgen. Op
het plein naast het stadhuis had toen ook de
groep van Occupy haar tenten opgeslagen.
We dachten: Wat gaan ze doen? Ons lastig
vallen? Maar één van de demonstranten heeft
toen met zijn mobieltje het hele Chanoekafeest
gefilmd. Het jaar daarop, Occupy was toen
weg, kwam hij terug en heeft hij weer een
film gemaakt. Heel bijzonder.’

Op de oranje dreidels staan de letters noen,
giemel, hee en sjien. Zij maken de zin Nes Gadol
Haja Sjam: een groot wonder gebeurde daar.
Op de blauwe dreidels – voor Israël – is de sjien
vervangen door een pee. Er staat: een groot won
der gebeurde hier.

Joop en Jopie

En de belangstelling in Utrecht groeit. Bij de
eerste publieke Chanoeka-viering waren er
ruim 300 bezoekers, de tweede keer 600. Het
plein was bijna te klein. Volgens de rabbijn zijn
er jaarlijks zo’n 200 of 300 bezoekers van de
Joodse gemeenschap, van behoudend tot
minder traditioneel. ‘Die komen eigenlijk
allemaal. Hoe ver een Jood ook weg is van het
Jodendom, Chanoeka blijft hij vieren.’ Verder
komen er mensen die een warm hart hebben
voor het Joodse volk, zoals Christenen.
Eigenlijk wil rabbijn Heintz graag de hele stad
uitnodigen.
Met de openbare vieringen van Chanoeka is
een deel van de Joodse traditie, het naar buiten

brengen van het licht, weer terug. Na afloop
van de viering in Utrecht drukte rabbijn Heintz
de bezoekers op het hart vooral ook thuis de
kandelaar aan te steken. ‘Want daarmee heb je
pas aan je plicht voldaan,’ legt hij uit. ‘Het
meest belangrijke Joodse centrum is het huis.
Zoals een religieuze Christen naar de kerk
gaat, zorgt een religieuze Jood voor een
koosjere huishouding, een koosjer thuis. Daar
hoort het thuis aansteken van de chanoekakandelaar ook bij.’

Familiefeest

Chanoeka vier je thuis. Met het hele gezin rond
de tafel, elke dag een lichtje meer aansteken.
Voor het aansteken van de kaarsjes spreek je
twee zegens uit. Als de lichtjes branden, zing
je het eerste couplet van het Maoz Tsoer. Dit
dertiende-eeuwse lied vertelt het verhaal van de
Joodse overwinning op haar onderdrukkers,
door de hele geschiedenis heen.
‘Er is een grapje onder de Joden,’ zegt rabbijn
Heintz. ‘De korte versie van de Joodse feesten
luidt: zij wilden ons verwoesten, wij hebben
gewonnen, let’s eat!’ Eten is een belangrijk
onderdeel van de ceremonie bij alle Joodse
feesten. Zoals matzes horen bij Pesach, horen
latkes en soefganiot bij Chanoeka. Deze aard
appelkoekjes en oliebollen worden allebei
gebakken in olie. Een herinnering aan het
wonder van de olie in de tempel in Jeruzalem.
Deze traditie om voedsel bereid in olie te
serveren, is er overigens pas later bij 
gekomen.

Chanoeka is een groot feest voor kinderen.
Oorspronkelijk kregen zij met Chanoeka wat
zakgeld, waarvan ze een deel moesten afstaan
aan tsedaka. Tsedaka is de Joodse plicht om
geld af te staan aan arme mensen, een soort
liefdadigheid. Nu krijgen kinderen cadeautjes
en ook nog steeds zakgeld. Vaak in de vorm
van chanoeka-geld, muntjes van chocola met
een goudkleurige wikkel waar de afbeelding
van een chanoeka-kandelaar op staat. Deze
speciale chanoeka-munten zijn een recent
verschijnsel en ze worden maar op twee
plaatsen ter wereld gemaakt: in Israël en...
in Gouda, door het bedrijf Steenland
Chocolate.

Spel met de dreidel

Tijdens Chanoeka speel je van oudsher het
dreidelspel. Een dreidel is een vierkante
draaitol. Op iedere zijkant staat een
Hebreeuwse letter. Het tolletje werd tijdens
de Chanoeka-episode gebruikt om in het
geheim te studeren. Joodse kinderen verstopten zich met hun leraar in een grot om daar
deThora te leren. Als de Grieken hen betrapten, de Thora leren was immers verboden,
verstopten ze hun boeken en deden ze net of
ze een onschuldig spelletje aan het doen
waren.
Het spel werkt met een pot, waar iedereen iets
in stopt. Geld, rozijntjes of snoepjes. Op het
tolletje staan de letters noen, giemel, hee en sjien.
Deze letters maken de zin Nes Gadol Haja
Sjam: een groot wonder gebeurde daar. In
Israël is de sjien vervangen door een pee, zodat

er staat: een groot wonder gebeurde hier. Om
beurten draai je de dreidel. Draai je een noen,
dan krijg je niks. Draai je een giemel, dan krijg
je de hele pot. Bij een hee is de halve pot voor
jou en bij een sjien moet je een muntje of
snoepje bij leggen in de pot.

Religieuze vrijheid

Is het terecht dat Chanoeka een plekje op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed heeft gekregen?
Rabbijn Heintz denkt van wel. ‘Vooral omdat
het een boodschap uitdraagt voor zowel Joden
als niet-Joden. Chanoeka heeft te maken met
religieuze vrijheid. Het initiatief voor het
beschermen van het immaterieel erfgoed komt
van de UNESCO, een internationale organisatie die zich inzet voor mensenrechten. En
religieuze vrijheid is een mensenrecht.’
Is Pesach niet een veel belangrijker feest dan
Chanoeka? ‘Met Pesach vieren we de uittocht
uit Egypte, dat is het begin van het Joodse volk,
de kern. Toen gingen we op weg naar de berg
Sinaï om de wetsrollen te ontvangen. Maar ik
zeg altijd: het belangrijkste feest is de feestdag
die eraan komt. Daar zet je alles voor in.’
Chanoeka begint op de 24-ste dag van de
Joodse maand Kislev en duurt acht dagen. In
2013 was dat van 27 november tot 5 december.
De eerste dag begint na zonsondergang, de
laatste dag eindigt met zonsondergang.
Meer informatie: www.chanoeka.info

Het lesmateriaal bestaat uit een
educatief pakket en een animatie
film die alle scholen in Utrecht
gratis aangeboden krijgen.
Andere scholen kunnen het gratis
downloaden op de website
www.volksbuurtmuseum.nl.

Uitvaart
Academie
opgericht
Tijdens een drukbezochte expertmee
ting in Amsterdam werd op 20
november het startschot gegeven voor
de oprichting van de Uitvaart Acade
mie. Het was een initiatief van het
Uitvaartmuseum Tot Zover, dat met de
Uitvaart Academie een structureel
platform wil creëren voor kennisuitwis
seling tussen wetenschappers enerzijds
en uitvaartbranche anderzijds. De
Uitvaart Academie wil het veld van de
uitvaartwereld en wetenschappelijk
onderzoek bij elkaar brengen. Er
waren onder meer lezingen van de
hoogleraren Eric Venbrux en Paul Post,
die vertelden over actuele ontwikkelin
gen in rituelen rond de dood. Ook de
vitaliteit van een traditie als Allerzielen
werd genoemd, dat sinds kort een plek
heeft op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland.



nummer 4 | 2013 Immaterieel Erfgoed

15

Nieuwe woorden
Het jaarlijkse congres van het
Genootschap Onze Taal heeft het
Woord van het Jaar 2013 gekozen,
dat deze keer is gewonnen door het
woord ‘participatiesamenleving’. Op
de tweede plaats zijn gezamenlijk
geëindigd de woorden ‘Pietitie’ en
‘socialbesitas’. ‘Koningslied’,
‘sletvrees’ en ‘selfie’ volgden daarna
als nieuwe woorden. Opvallend aan
de dit jaar verkozen woorden is dat
een aantal woorden betrekking had
op immaterieel erfgoed, zoals
‘Pietitie’ en ‘Koningslied’, die
respectievelijk verwijzen naar het
sinterklaasfeest en Koningsdag, de
opvolger van Koninginnedag.
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De Oranjes en
de Mariniers

bestaan in 2009 zijn te bewonderen.
Naast de tentoonstelling zijn er meer
activiteiten te bezoeken, zoals
lezingen, rondleidingen door
vakfotografen, koninklijke kinder
activiteiten, workshops en adellijke
arrangementen.
De tentoonstelling De Oranjes en de
Mariniers. 100 jaar gefotografeerde
verbondenheid is tot en met 11 mei
2014 te zien in het Mariniersmu
seum, Wijnhaven 7 in Rotterdam.

Carnaval
In de documentaire Dorstlustige
hoogheden, gezichten van het
carnaval wordt aan de hand van een
aantal chronologische gebeurtenissen
en interviews een beeld gegeven van
het carnaval in Roermond. In bijna
een uur ziet de toeschouwer de
menselijke kant van het feest en
geven mensen hun mening over dit
volksfeest, waarbij als één van de
belangrijkste karakteristieken
genoemd wordt: het verbindt de
mensen. Je ziet de voorbereidingen,
de verschillende onderdelen van
carnaval, de verkiezing en de
installatie van de nieuwe Prins
Carnaval, de feesten voor jong en
oud, de optocht met al zijn plaatse
lijke eigenaardigheden, zoals het
uitbeelden van een spreekwoord op
eigen ludieke wijze.

Honderd jaar gefotografeerde
verbondenheid toont in mooie en
verrassende beelden de band tus
sen de mariniers en de Oranjes. De
eerste foto dateert uit 1913 met de
nog jonge prinses Juliana tussen
de mariniers, de meest recente foto
is uit 2013. Rondom acht thema’s
wordt een selectie uit duizenden
foto’s getoond, zoals het werk van de
mariniers in de ijzige kou van Noor
wegen met prins Willem-Alexander,
maar ook foto’s uit de tropen.
Verschillende invalshoeken laten de
aspecten van de band tussen de
mariniers en de koninklijke familie
zien, variërend van groots ceremoni
eel tot persoonlijk contact. Ook foto’s
van het bezoek van het koninklijk
paar Willem-Alexander en Máxima
aan New York tijdens het 400-jarig
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Het leuke van de documentaire is dat
er ook achter de schermen gefilmd is,
zodat er ook een beeld ontstaat van
de mensen achter het volksfeest. Een
betrokken document, dat interessant
en wellicht herkenbaar is voor ieder
die van carnaval houdt. Voor de
buitenstaander zijn de stukjes in het

Roermondse dialect ondertiteld, dus
iedereen kan het volgen.
https://vimeo.com/62427728

Hindelooper
cultuur
Er is op Nederland 2 een documen
taire van Fryslân Dok uitgezonden
over de Hindelooper cultuur. In de
documentaire wordt onderzocht wat
nu precies die cultuur is. Daarvoor
bekeken ze de drie pijlers: de
schilderkunst, de taal en de kleder
dracht. In de documentaire wordt
ingegaan op de geschiedenis, maar
ook op de toekomst van de cultuur.
De documentaire is gemaakt naar
aanleiding van de plaatsing van de
Hindelooper cultuur op de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed in Nederland.

Ambachten op
de Margriet
Winter Fair

U kunt de uitzending bekijken
op uitzending gemist:
http://www.uitzendinggemist.nl/
afleveringen/1379467

Deze traditie bestaat al lang. Vroeger
bestond het gebruik van het vragen
van verkering door het aanbieden
van een al dan niet versierde koek op
meer plaatsen in Nederland, soms
tijdens kermis, soms met sinterklaas.
De Tielsche kermiskoek werd al in
1860 door Jan ter Gouw in zijn boek
De volksvermaken beschreven. In Tiel
is er nog één bakker die de kermis
koeken maakt, Bakkerij van Ooijen.

Van 15 tot en met 22 november
vond de Margriet Winter Fair plaats,
dit jaar extra groots vanwege het
75-jarig bestaan van het tijdschrift.
Het VIE was samen met het Fonds
voor Cultuurparticipatie de hele week
aanwezig op de fair met een infor
matiekraam en twaalf workshops
per dag.

hebben de derde prijs in de wacht
gesleept voor het beste ambacht.
Een hele prestatie tussen al die
andere ambachten van over de
hele wereld!

Elke dag konden de 70.400 bezoe
kers meedoen met speciale korte
workshops waarin ze onder leiding
van ambachtslieden leuke dingen
voor de winterfeestdagen konden
vervaardigen, zoals Staphorster stip
werk-kerstballen, vergulde speculaas
koeken, handgeschepte kerstkaarten
of kerstversieringen van gevlochten
stro. Tienduizenden bezoekers heb
ben een leuke ansichtkaartenset
van wintertradities en een folder
over immaterieel erfgoed gekregen.
Op deze manier wil het VIE meer
bekendheid geven aan tradities en
ambachten in Nederland.
De documentaire toont ook de
moderne toepassingen van het oude
erfgoed, zoals het koffieservies van
Douwe Egberts met Hindelooper
design en een moderne meubellijn
met motieven die gebruikt worden in
de plaatselijke schilderkunst. Een
interessante zoektocht naar materieel
en immaterieel erfgoed.

eten gaf, wist hij dat ze inging op zijn
verzoek en zijn vrouw wilde worden.

Tingieten wint
internationale
prijs
Tingieterij De Tinkoepel was één van
de ambachten die Nederland
vertegenwoordigde op de International Crafts & Cultural Product Expo,
een internationale ambachtenten
toonstelling in Guizhou, China. Zij

De Guizhou Expo bestaat sinds
2006 en is de grootste en meest
invloedrijke tentoonstelling van
traditionele kunsten en ambach
ten in China. Ambachtslieden uit
de hele wereld komen daar hun
kennis en kunde demonstreren,
internationale connecties opdoen
en meedoen aan de wedstrijd.
Vanuit Nederland deden naast
het tingieten ook het Fries houtsnij
werk, het Marker borduren en het
Goudse pijpmaken mee. Naast de
nodige internationale aandacht die
dit hun heeft opgeleverd, is dit ook
goed voor de uitstraling van het
Nederlandse ambacht in het alge
meen.

Aanzoek met
kermiskoek
De grote kermis van Tiel in oktober
kent een heel speciaal gebruik, de
Tielsche Kermiskoek. Al eeuwenlang
wordt deze mooi versierde ontbijt
koek volgens een oud recept bereid
met de nieuwe oogst honing en
nieuwe oogst roggebloem. De
Tielsche Kermiskoek, ook wel gewoon
kermiskoek genoemd, wordt alleen in
de derde week van oktober verkocht
tijdens de Tielse najaarskermis. Ze
werden gekocht door jongemannen
om het meisje van hun dromen ten
huwelijk te vragen. Als het meisje de
jongen na acht of veertien dagen op
zondag een plak van deze koek te

Driekoningen
Eén van de knelpunten in de overdracht
naar volgende generaties is bij het
Driekoningenzingen dat mensen het
verhaal niet meer kennen. Wie waren
de Drie Koningen en waarom gingen
ze op zoek naar een baby? Waarom
moesten Maria en Jozef een kind
krijgen in een stal met dieren?
Wat namen de Drie Koningen voor
geschenken mee? Waarom was de
geboorte van het kindje Jezus
voor de geschiedenis zo belang
rijk? Waarom zingen kinderen op
Driekoningen op straat langs de
deuren?
Om dit verhaal op een aanspre
kende manier op de basisscholen in
Tilburg en omgeving te kunnen
vertellen heeft de Werkgroep Drie
koningenzingen in Midden-Brabant
grote houten panelen gemaakt die het
driekoningenverhaal uitbeelden.
Hierdoor kunnen de kinderen zich
inleven en de achtergronden begrijpen
van het driekoningenzingen.
Voor meer informatie over
het driekoningenzingen
download ook de lesbrief
bij www.volkscultuur.nl/
educatie/lesbrieven.
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Als u in Noord-Brabant woont, kan het zijn dat u op 6 januari ‘s avonds
groepjes kinderen aan de deur krijgt die een fraai lied zingen. Die
kans is het grootst in Tilburg en omgeving. De tekst van het lied is u

Driekoningenzingen
in Midden-Brabant

De traditie van het Driekoningenzingen in Tilburg en omstreken is
eind vorig jaar op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed in Nederland geplaatst. Henk Veltmeijer, voorzitter van de
Heemkundekring Tilborch, heeft zich intensief beziggehouden met
de geschiedenis van het Driekoningenzingen. Hij was, als lid van
de Projectgroep Driekoningen, één van de initiatiefnemers van de
aanvraag voor plaatsing van de traditie op de Nationale Inventaris.

wellicht niet helemaal helder, maar u zult snel begrijpen dat de kinderen beloond willen worden met snoep of geld. Natuurlijk geeft u iets,
want de kinderen zien er aandoenlijk uit en doen zo goed hun best.

Op zoek naar het kindje Jezus

We hebben hier te maken met de traditie van het Driekoningenzingen.

‘Met Driekoningen herdenken we een gebeurtenis die in de Bijbel
wordt vermeld,’ vertelt Henk. ‘Drie wijzen volgden een ster om de
koning der Joden te vinden. Zo kwamen ze bij de grot in Bethlehem, waar het kindje Jezus was geboren. Later werd er gesproken
van drie koningen met de namen Caspar, Balthasar en Melchior.’
De koningen zouden wierook, goud en mirre (een gomhars dat
gestookt wordt voor de geur) als geschenken voor Jezus hebben
meegebracht. Het verhaal wil dat keizer Barbarossa in 1164 aan
de aartsbisschop van Keulen de relikwieën van de Heilige Drie
Koningen schonk. Er kwamen meteen pelgrims naar Keulen en de
verering van de Driekoningen breidde zich uit, ook naar ons land.’

De zangertjes zijn verkleed als koningen, duidelijk herkenbaar aan
een kroon. Dikwijls dragen ze ook een ster en één van hen heeft zijn
gezicht zwart gemaakt.

Tekst Jos Wassink
Foto’s Nationale Beeldbank

Ze
zagen
een
ster…
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Op school moet het verhaal
van de Driekoningen weer
verteld worden.
In de Middeleeuwen trokken vooral arme mensen op een paar
feesten in de winter, zoals Sint Maarten (11 november), Onnozele
Kinderen (28 december) en Driekoningen (6 januari), langs de
deuren om levensmiddelen of brandstof te krijgen. Met Drie
koningen deelden kerken en kloosters koeken uit. Aan het eind van
de Middeleeuwen hielden priesterstudenten de herinnering aan de
drie koningen levend door met grote poppen rond te lopen. In de
zeventiende eeuw gingen kinderen de drie koningen uitbeelden.
Het feest is op heel veel mooie schilderijen, zoals door Jan Steen,
vastgelegd.
‘Het zingen van Driekoningenliederen, zoals dat nu nog gebeurt,
dateert uit de negentiende eeuw,’ legt Henk uit. ‘Het was natuurlijk
leuk om bij het zingen zelfgemaakte muziekinstrumenten te
gebruiken die veel lawaai maakten, zoals de rommelpot of foekepot.
Met Driekoningen wordt de kersttijd afgesloten. Nog altijd ruimen
veel mensen pas na Driekoningen hun kerstspullen weer op.’

Kansen en bedreigingen
‘Driekoningen,
Driekoningen, geef mij een
nieuwe hoed, mijn oude is
versleten, mijn moeder mag het
niet weten, mijn vader heeft
het geld op de toonbank
neergeteld.’

In Tilburg, Moergestel en Goirle wordt het Driekoningenzingen als
waardevolle traditie in ere gehouden. Het huwelijk van prinses
Juliana en prins Bernard (op 7 januari 1937) werd destijds aangegrepen om voor de eerste keer Driekoningenzingen voor een jury te
organiseren. ‘Daaraan is het te danken dat Tilburg en omgeving
nog steeds het Driekoningenzingen kent,’ vertelt Veltmeijer. ‘Er
wordt nog steeds gezongen voor een jury. De organisatie daarvan
was lang in handen van VVV Tilburg.’ In 2008 besloten de
Stichting Tilburgse Taol, de heemkundekringen van Tilburg en
Goirle en de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed de
organisatie van het Driekoningenzingen voor een jury voort te
zetten en de traditie voor de toekomst te behouden.

nummer 4 | 2013 Immaterieel Erfgoed

19

In 2013 telde Tilburg elf locaties waar kinderen voor een jury
optraden. Er was daarnaast ook juryzingen in Alphen, Goirle,
Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Loon op Zand en Moergestel. Er waren
optredens in gemeenschapshuizen en verzorgingshuizen. Kinderen die in één van de verschillende ‘wedstrijdklassen’ de eerste
plaats behaalden werden onthaald op het Paleisraadhuis van
Tilburg door de Drie Koningen en kregen daar een leuke traktatie.
Het gewone Driekoningenzingen, door kinderen die over straat
gaan, gebeurt steeds minder. ‘Dat komt doordat veel ouders geen
tijd meer hebben om de traditie door te geven aan hun kinderen.
Bovendien vinden veel ouders het gevaarlijk dat hun kinderen ’s
avonds langs de deuren trekken. De ontkerkelijking en het gemis
aan kennis zorgen er ook voor dat het Driekoningenzingen onder
druk staat,’ zegt Veltmeijer. ‘En kinderen zelf hebben ook veel
andere activiteiten.’

Tegenwoordig
lopen de koningen
ook voor goede doelen
langs de deuren.

Op Drie
koningen
mochten
mensen langs
de deur gaan
om te zingen
en daarvoor
wat te eten
te krijgen.

Gelukkig zijn er ook nieuwe, positieve ontwikkelingen. Steeds
meer koren voor volwassenen doen aan het Driekoningenzingen.
Een mooi voordeel is dat daarmee ook de kas van het koor gespekt
kan worden. In dat verband is bij de Projectgroep Driekoningen en
de Federatie van Tilburgse Zangverenigingen het idee ontstaan om
koren uit te nodigen om voor een jury op te treden. Op 6 januari
2013 werd voor de eerste keer een dergelijk evenement voor zangkoren uit Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot georganiseerd onder
de titel ‘Driekoningen in Koor’. Het sfeervolle festival vond plaats in
de Mariakerk aan De Schans in Tilburg.

Van generatie op generatie
Toch moet het Driekoningenzingen vooral een kinderfeest blijven.
De betrokken organisaties zijn begonnen met projecten om deze
traditie onder de aandacht te houden van kinderen, ouders en
grootouders. In samenwerking met het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) is er onder meer een
lesbrief en een boekje met Driekoningenliedjes uitgebracht en
verspreid onder de basisscholen van Tilburg en omgeving. Dit jaar
worden er houten poppen gemaakt die op school het verhaal
komen uitbeelden.
‘Er moeten waarborgen komen dat men het verhaal doorvertelt,’
benadrukt Henk. ‘Goede contacten met scholen zijn heel belangrijk, want leerkrachten hebben weinig interesse of hebben geen
ruimte in het onderwijsprogramma om aandacht aan Driekoningen
te besteden. Ook veel ouders zijn niet zo geïnteresseerd in het
Driekoningenzingen. In Moergestel worden nu grootouders
ingeschakeld via de scholen en de oudercommissie. Het is de
bedoeling dat grootouders met kinderen langs de deuren gaan. We
hopen daarvoor, met steun van de SESAM Academie, een project te
kunnen ontwikkelen.’

Nieuwe initiatieven
De projectgroep is echter hoopvol gestemd over de toekomst van
het Driekoningenzingen. Er zijn nu plannen om de Drie Koningen
echt zichtbaar te maken. Machteld Rijsdorp, burgemeester van
Goirle, vertelt dat op een rotonde in haar gemeente drie beelden
van Frans Schreurs staan. In het verleden zette een onbekende daar
ieder jaar met Drie Koningen kronen op. Nu zorgt de heemkundevereniging van Goirle daarvoor. De projectgroep wil het nog groter
aanpakken. ‘Het is de bedoeling dat Caspar, Balthasar en Melchior
als grote beelden, in een soort reuzenkerststal, in de kersttijd
ergens in het veld in de omgeving van Tilburg langs de kant van de
weg te zien zijn. Over twee jaar moeten die grote beelden er staan,’
zegt Veltmeijer. ‘Verder willen we bereiken dat er meer spanning
komt in het zingen voor een jury. Hoe dat gerealiseerd moet
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Kinderen vinden
het leuk om als koning
verkleed in het donker
langs de deuren
te gaan.

worden weten we nog niet goed. Misschien kan het wedstrijdelement bij het Driekoningenzingen versterkt worden door de
invoering van een verkiezing van de mooiste koning of van de
mooiste kroon. Concrete plannen hiervoor zijn nog niet uitgewerkt.
We willen in ieder geval bereiken dat er over twee jaar meer
kinderen meedoen aan het Driekoningenzingen.’

Nationale Inventaris

ten gehore. De burgemeester vindt Driekoningenzingen niet alleen
belangrijk omdat het zo’n leuk feest is voor iedereen. Zij vindt
vooral de samenbindende functie van het feest voor Goirle van
belang. ‘Het zorgt voor sociale cohesie,’ zegt ze heel nadrukkelijk.
De gemeente Goirle hecht veel waarde aan immaterieel erfgoed en
ziet voor zichzelf de rol van aanjager en inspirator weggelegd. De
gemeente heeft enquêtes uitgezet om te inventariseren wat er leeft
binnen de gemeente en heeft inspiratiebijeenkomsten gehouden.

Burgemeester Rijsdorp van Goirle vindt het fantastisch dat Driekoningenzingen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed is geplaatst. In een reactie zegt ze: ‘Het is heel fijn dat
Goirle heeft bijgedragen aan de erkenning van het Driekoningenzingen als nationaal erfgoed. In Goirle heeft het Driekoningenzingen altijd een goede plaats gehad.’ Met Driekoningen in 2012 kreeg
de burgemeester bezoek van twee van de vijf groepen volwassen
zangers die in Goirle actief zijn. Een groep van leden van de
heemkundekring en een groep van het Schuttersgilde Sint Martinus brachten op indrukwekkende wijze in huize Rijsdorp liederen

De plaatsing van het Driekoningenzingen op de Nationale Inventaris ziet Veltmeijer in eerste instantie als een geweldige opsteker
voor alle mensen die bij deze traditie betrokken zijn. ‘Ik merk
direct dat door de officiële erkenning diverse instanties meer
belangstelling voor deze traditie krijgen. Met de wethouder van
cultuur van de gemeente Tilburg, Marjo Frenk, wordt nu besproken
hoe de Gemeente Tilburg het Driekoningenzingen nog meer kan
uitdragen en promoten. Dat er nu voor wat betreft het Driekoningenzingen een goede ingang is bij het Tilburgse gemeentebestuur,

is een rechtstreeks gevolg van de plaatsing van de traditie op de
Nationale Inventaris.’ Hij verwacht ook dat de samenwerking met
verwante organisaties in het buitenland, vooral in Vlaanderen en
Duitsland, goed op gang gaat komen.

Vastleggen van gegevens
Zeker nu het Driekoningenzingen als belangrijk immaterieel
erfgoed is erkend, is de Projectgroep Driekoningen zich ervan
bewust dat de gegevens over de gewoonten en gebruiken goed moeten worden vastgelegd. Bij de secretaris van de projectgroep ligt het
materiaal van de laatste drie jaar. Het oudere materiaal gaat naar
het archief van de heemkundekring, dat door de secretaris van de
heemkundekring wordt beheerd. Er is ook veel digitaal materiaal.
Paul Spapens, auteur van het boek Driekoningenzingen. Van legende
tot levend erfgoed beheert ook het nodige digitale materiaal, zoals
foto’s en artikelen. Het wat oudere, zogenaamd semi-statische
archief van de heemkundekring is ondergebracht bij een commercieel archiefbedrijf in Tilburg. Op den duur zal het oude archief,
inclusief de digitale bestanden, in bewaring worden gegeven aan
het Regionaal Archief Tilburg.
‘Het is belangrijk dat het Driekoningenzingen levend wordt
gehouden. Men moet de geschiedenis van een traditie goed kennen
om te weten wat je wilt doorgeven,’ aldus Henk Veltmeijer. ‘Als je
dan de traditie overdraagt, komt deze achtergrond mee en krijgt
alles veel meer cachet. Dan zal het plezier van het spel niet meer
alleen de boventoon voeren, al is dat ook belangrijk. Het Driekoningenzingen krijgt zo de erkenning die het verdient als waardevol
element van het rijke, Nederlandse cultuurerfgoed.’ Wie de deur op
6 januari opent, kan met andere ogen (maar wel met snoep of geld
in de hand) kijken naar het groepje zingende kinderen.
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Carnaval

De toekomst van
een omkeringsfeest

Tekst Jos Wassink
Foto’s Nationale Beeldbank

Carnaval behoort tot de oudste feesten in ons land. Was carnaval in eerste
instantie een feest van omkering, later werd het door onder meer de optochten
ook een podium waarop mensen op een redelijk straffeloze
en geinige manier kritiek konden uiten op de politiek, de
geestelijkheid, de samenleving. Het was een
soort alternatieve rechtspraak. 
Op 9 november 2013 werd er in
Den Bosch op een symposium,
georganiseerd door de
Brabantse Carnavals
Federatie, nagedacht
over ‘Carnaval het
sociaal kapitaal van een
democratie’.

Carnaval is een omkeringsfeest.

De aftrap werd gedaan door Wim van de Donk,
Commissaris van de Koning in de Provincie
Noord-Brabant en beschermheer van de
Brabantse Carnavals Federatie. Hij vertelde dat
het provinciebestuur nauw betrokken is bij het
carnaval. In de zaal zaten veel Statenleden en
de Oetel heeft tijdens de humorloze dagen
asiel in de vijver bij het Provinciehuis. Carnaval
is een belangrijk feest en dat vraagt om
onderhoud. We moeten ons de vraag stellen
hoe carnaval in de toekomst uit moet zien.
De laureaat dit jaar van het Erasmusfestival, de
Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas,
ziet ook het grote belang van carnaval in. Op
goedaardige, kritische en creatieve wijze wordt
de samenleving een spiegel voorgehouden. In
een open en democratische maatschappij kun
je elkaar de waarheid vertellen. Maar moet in
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een overheidshuis wel een symposium over
carnaval gehouden worden?
Van de Donk vindt dat de overheid ook plaats
moet bieden aan relativering. In navolging van
Erasmus en Habermas ziet Van de Donk dat je
ruimte moet geven aan zotheid om een stabiele
samenleving te hebben. Het maatschappelijke
proces is belangrijk en vaak belangrijker dan
het eindplaatje. Habermas vindt dat we in de
samenleving vooral ‘hoe-vragen’ stellen.
Carnaval roept nu juist op om ‘waarom-vragen’
te stellen. Wat vinden we echt belangrijk? We
komen dan dikwijls uit bij sociale cohesie en
een goede samenleving met veel vrijwilligers.
Erasmus zag het duidelijk in zijn Lof der
zotheid. Twee citaten hieruit: ‘Dwaasheid is een
medicijn tegen ouderdom’ en ‘Hoe ouder de
Brabander, hoe dwazer’.

Cultuur-historisch perspectief
Archivaris, voorzitter van de Brabantse
Carnavals Federatie en conservator van het
Nationaal Carnavalsmuseum, Rob van de Laar,
plaatste het Brabantse carnaval in cultuurhistorisch perspectief. Uit archiefstukken
weten we dat in 1304 al in Zevenbergen het
vastelavondfeest werd gevierd. In de Late
Middeleeuwen waren er in de Brabantse
steden met vastelavond hanengevechten,
verkleedpartijen en veel muziek en dans. Ten
tijde van de Gelderse Oorlogen (1502-1543)
werden er pogingen gedaan het feestgebeuren
en de uitspattingen in te perken. Later kwamen
er van protestantse zijde verbodsbepalingen.
Na 1648 (Vrede van Münster) werd op veel
plaatsen mommerij verboden. Maar desondanks bleven verkleedpartijen in Brabant in de
zeventiende en achttiende eeuw bestaan.
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Als we kijken naar de culturele kant van
carnaval dan hebben we te maken met het feest
van de ironie. Carnaval laat duidelijk zijn
sporen na in Brabant. Mommaas ziet dat
carnaval een nieuwe bron van verbeelding kan
zijn. Daartegenover staat dat het feest heel
gewoon is geworden. Er zijn immers zo veel
festivals en andere evenementen waar je uit je
dak kunt gaan. Daarom is het nodig dat er een
nadere bezinning komt op het specifieke van
carnaval.

Alle relaties tussen
mensen en groepen
vormen netwerken. Dat
is het sociaal kapitaal

Lokalisering en democratisering
Marc van Ostaijen, socioloog aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, gaf onder de titel
‘Carnaval als sociaal kapitaal’ een uiteenzetting
over sociologische theorieën. Net als alle
sprekers ziet ook hij het carnaval als het feest
van de tijdelijke omkering, om de samenleving
voor de gek te houden. Voor het sociale
kapitaal is het maatschappelijke middenveld en
de relatie met de staat en de markt van belang.
Bij carnaval horen voor hem de begrippen lokalisering (dialect spreken) en democratisering
(participatie en emancipatie van groepen).

van Brabant. De waarde
daarvan is enorm.

Bij carnaval wordt de overheid, het geloof en de
samenleving een spiegel voorgehouden.

Ook de hanengevechten verdwenen niet. Aan
het einde van de achttiende eeuw, met de
komst van de Fransen, zien we een heropleving van de katholieke feesten. Waarschijnlijk
werd onder invloed van de Fransen de term
‘carnaval’ voor ‘vastelavond’ geïntroduceerd.
In de negentiende werden de excessen van de
carnavalsvieringen bestreden door de overheid
én de katholieke geestelijkheid. Al in 1822
sprak Antonius van Alphen, apostolisch vicaris
van het bisdom ’s-Hertogenbosch, zich uit
tegen de viering van carnaval. Later in de
negentiende eeuw waren het met name de
redemptoristen die in hun donderpreken fel
van leer trokken tegen carnaval. Zij waren
grote pleitbezorgers van het veertigurengebed
op de vastenavonddagen voor Aswoensdag. In
de parochiekerk werd dan gedurende veertig
uur de geconsacreerde hostie in een monstrans
ter aanbidding uitgestald.

geweest, maar in de jaren vijftig ging er vanuit
die oude Brabantse steden een carnavalswind
waaien over Brabant. Ook in kleine plaatsen
ontstonden toen carnavalsorganisaties. In de
jaren zeventig schaarde de katholieke kerk zich
volledig achter het carnaval en werden de
carnavalsmissen geïntroduceerd. Nu, anno
2013, zien we dat de viering van carnaval zich
weer meer gaat concentreren in grote steden
en dat het in de kleine plaatsen wat terugloopt.

Uitlaatklep

Het carnaval liet zich echter niet uitroeien.
Vanaf de jaren zeventig van de negentiende
eeuw werd er meer ‘op fatsoenlijke wijze’
georganiseerd carnaval gevierd. Er verschenen
carnavalskrantjes, er kwamen optochten, er
werden carnavalsverenigingen opgericht. Het
volksvermaak werd veredeld!

Een spreker die geheid zorgt voor een schaterend publiek is emeritus hoogleraar Herman
Pleij. Hij sprak over ‘De middeleeuwse
vastenavondviering’. Hij ziet carnaval in het
rijtje van de feesten van Sint Maarten, Sint
Nicolaas, Onnozele Kinderen, Driekoningen,
Halfvasten tot en met Tweede Paasdag als één
van de vele omkeringsfeesten. Zo gaan we
bijvoorbeeld met Sint Nicolaas iemand eens
goed de waarheid zeggen, iets dat we normaal
niet zouden durven. Al deze feesten hebben
iets met schoonmaken, opruimen en kritiek
spuien. Volgens Pleij zal er in de komende
carnavalsoptochten ongetwijfeld veel werk
gemaakt worden van zaken die nu in de
picture staan, zoals foute Russen en Zwarte
Piet.

In de eerste helft van de twintigste eeuw was
het carnaval in Noord-Brabant vooral een
aangelegenheid van de steden Bergen op
Zoom, Breda en ’s-Hertogenbosch. Tijdens de
twee wereldoorlogen waren vieringen verboden

Met carnaval worden er wezenlijk andere
zaken aan de orde gesteld dan in het gewone
dagelijkse leven. Carnaval is een noodzakelijke
uitlaatklep. Erotiek hoort erbij. In de Late
Middeleeuwen werden er veel erotische
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liederen gezongen. In de teksten van de
refreinen werden de technieken vaak heel
expliciet omschreven. Met carnaval waren er
experimenten met de nieuwe orden. In de
tweede helft van de vijftiende eeuw werd de
viering van carnaval onderdrukt door de
wereldlijke overheid, omdat ze zich door de
aantasting van de bestaande orde bedreigd
voelde. De geestelijkheid had minder problemen met carnaval. In 1444 verdedigden Parijse
theologen al het belang van het omkeren.
Mensen moesten net als wijnvaten soms
ontluchten.
Het probleem is dat je in een spagaat komt als
de tijdelijke aantasting en omkering van de
orde iets blijvends wordt. Omkeringsfeesten
kunnen gebruikt worden om blijvende nieuwe
orde te scheppen. Ten tijde van de Reformatie
in Nederland is dit gebeurd. Rederijkers
gingen tijdens carnaval rites van de katholieke
kerk belachelijk maken. Ook geuzen gingen in
Den Briel en in andere plaatsen met carnaval
de draak steken met katholieke gebruiken. Er
werd bijvoorbeeld een beeld van Sint Rochus
bespot, omdat het zogenaamd goddelijke
status zou hebben en er werd een optocht in
priesterkleding gehouden.

Dé Brabander
Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg,
moest bekennen dat zijn eerste sollicitatiegesprek nota bene op carnavalsmaandag in de
stationsrestauratie van Tilburg was. Dat zegt

iets over hoe intellectuelen in de jaren zeventig
in Brabant tegen carnaval aankeken. Dat was
vooral iets van het volk. In zijn lezing ‘Sociale
duurzaamheid in Brabant’ schetste hij als
socioloog een beeld van carnaval. In de
reguliere sociologie is er eigenlijk nog geen
goed onderzoek naar carnaval gedaan. Carnaval was lang ‘not done’. Het is gekoppeld aan
regionalisme en dat was ‘uit’. Bovendien wordt
het gelinkt aan katholicisme en daar had men
in de jaren zestig en zeventig moeite mee.
Onder sociologen is het ‘streekeigene’ nu
helemaal in. Ook Habermas hamerde op de
kracht en het belang van de regio’s voor
Europa.
Mommaas vraagt zich af of er een relatie is
tussen hoe carnaval gevierd wordt en hoe de
Brabantse maatschappij in elkaar zit. Aan de
vraag zit een sociale en een culturele kant. Wat
betreft de sociale kant kunnen we stellen dat
carnaval het feest is van de gemeenschap. Het
Brabantse volk is een gemeenschapsvolk. Uit
onderzoek in het kader van de differentiële
sociologie van Hofstee naar het zogenoemde
streekeigene valt wel een Brabants beeld te
distilleren. Brabanders hebben meer contacten
met vrienden en familie dan andere Nederlanders. Ze hebben minder contact met hun
buren en zetten zich minder in voor vrijwilligerswerk. Zij leven in een wat meer gesloten
wereld. Er is een lage opkomst bij verkiezingen. In Brabant heerst een ons-kent-ons-sfeer.
Brabanders zijn, heel algemeen gesteld, sterk
in bonding en zwak in bridging.

Van Ostaijen ziet ook bedreigingen voor het
levend houden van de carnavalstraditie. Er kan
sprake zijn van de omkering van de omkering.
Er bestaat namelijk het gevaar van verzakelijking en professionalisering van carnaval. Er
moet een juiste balans gevonden worden
tussen amateurisme en professionalisme.
Andere gevaren zijn verbestuurlijking en
formalisering.
In de sociologie spreekt men van bonding and
bridging en weak and strong ties. Voor carnaval is
bonding, een goede interactie binnen gemeenschappen, nodig. En zijn weak ties, grote
netwerken en lichte gemeenschappen,
gewenst.
Met betrekking tot carnaval zijn de mensen te
verdelen in vier groepen:
3 welwillende
passant

4 geïnvolveerde
participant

1 afkerige segregant

2 inschikkelijke
observant

(laag)
^
|| participatie
à identificatie

(hoog)

De socioloog moet weten hoe groot de groepen
hierboven zijn. Hoe verloopt de mobiliteit van
de ene naar de andere groep? Welke factoren
dragen bij aan de mobiliteit? Er is nog veel
onderzoek nodig.

Nationale Inventaris
Na de lezingen ging dagvoorzitter Jos Swanenberg, hoogleraar diversiteit in taal en cultuur

aan de Universiteit van Tilburg, de zaal in met
de microfoon. Er kwamen direct een aantal
vragen bovendrijven. De interessantste was wel
of de carnavalsverenigingen een aanvraag
zouden willen indienen voor plaatsing van de
traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland. Het panel dat
gevormd werd door de sprekers was unaniem
in zijn afwijzing. Het feest van de omkering
kan geen officieel erkende traditie worden. Als
dit wel zou gebeuren zou de omkering weer
omgekeerd zijn.
Zo wilde een aantal jaren geleden een carnavalsvereniging op een wagen de draak steken
met Rob van de Laar, dé carnavalsvierder. Rob
moest zelf uitleggen aan de wagenbouwers dat
ze dat niet konden doen. Je kunt de overheid,
de kerk, de hele maatschappij, maar niet het
carnaval op de hak nemen, meende hij.
Volgens Pleij is officiële erkenning zoiets als de
kus des doods. Maar dezelfde Pleij vond dat die
carnavalsvierders natuurlijk wel een wagen
met Rob van de Laar hadden moeten maken.
Ze hadden zich niet moeten laten weerhouden
door het establishment.
De heren van het panel vreesden verder dat
door plaatsing van de traditie op de Nationale
Inventaris carnaval iets van zijn dynamiek zou
verliezen. Bij de aanvraag tot plaatsing hoort
echter een erfgoedzorgplan. Een dergelijk plan
dwingt juist de aanvrager goed na te denken
over het levend en dynamisch houden van de
traditie.
Verder was men bang dat plaatsing op de
Nationale Inventaris zou leiden tot bemoeienis
van de overheid of zelfs de Verenigde Naties
met het carnaval. De huidige discussie over
Zwarte Piet en de bemoeienis van de VN had
deze mening versterkt. Ook waren ze geschrokken van de VN bemoeienis met carnavalsstad
Aalst. In de optocht van Aalst hadden een
aantal figuren in nazikostuums meegelopen
die de Vlaams-Nationalistische Partij op de hak
namen. UNESCO topvrouw Irina Bokova had
naar aanleiding van een klacht van de Joodse
Gemeenschap in New York aan de Vlaamse
minister laten weten diep geschokt te zijn. In
dit soort bemoeienissen heeft het carnaval van
Oeteldonk geen zin.
Natuurlijk, het is aan de carnavalsvereniging
zelf om al dan niet een aanvraag voor plaatsing
op de Nationale Inventaris in te dienen.
Tradities, ook van een omkeringsfeest, moeten
zich steeds aanpassen om met hun tijd mee te
gaan. Vermelding op de Nationale Inventaris
zorgt voor erkenning van de traditie en kan
daardoor direct of indirect bijdragen aan het
voortbestaan van het dynamische feest.
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Zonovergoten
vorstelijk defilé
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Koningsdag
wordt op de
Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel
Erfgoed gezet.

In 1898 werd
voor het eerst op

Koningsdag: nog nooit gevierd, nu al immaterieel erfgoed
Tekst Elise Meier
Foto’s Ilvy Njiokiktjien, Rick Huisinga

Honderden mensen in kleurige streekdracht lopen statig langs het bordes van Paleis Soestdijk.
Kostuums uit alle hoeken van Nederland passeren de revue. Zondagse dracht, door-de-weekse
dracht, schoenen, veel klompen, accordeonklanken, het zonlicht weerkaatst op gouden oorijzers en
bloedkoraal. Een schitterend gezicht, dat deed denken aan de defilés op Koninginnedag van weleer.
En dat was precies de bedoeling van deze kleurrijke optocht op 1 oktober 2013. Nog eenmaal langs

Peter van der Vorst
nam het defilé voor
het bordes van Paleis
Soestdijk af.

de verjaardag van
Koningin
Wilhelmina
Koninginnedag
gevierd.

het bordes van het paleis ter ere van een paar belangrijke gebeurtenissen: de erkenning van
Koningsdag als immaterieel erfgoed en de opening van de Maand van de Geschiedenis.
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D

e weergoden waren het evenement goed gezind.
Hoewel er eerder nog wat regen voorspeld was, was er
geen wolkje aan de lucht en scheen de hele dag een
stralende zon. Terwijl ‘s morgens de folklore- en volksdansgroepen
en representanten van Oranjeverenigingen van heinde en ver
aankwamen en zich klaarmaakten voor het belangrijke moment,
werd in de oranjerie de Maand van de Geschiedenis officieel
geopend met de lancering van de website www.wensenvoordekoning.nl. De Maand van de Geschiedenis stond dit jaar in het teken
van Vorst en Volk. Op de website werd iedereen tijdens de Maand
van de Geschiedenis uitgenodigd om zijn of haar mooiste herinnering aan Koninginnedag en zijn of haar grootste wens voor
Koningsdag achter te laten.

gegrepen werd door de pracht en praal van het koningshuis. Jaren
later was hij als royaltywatcher bij elke Koninginnedag aanwezig tot
zijn vreugde over deze dag omsloeg in verdriet en nare herinneringen door de aanslag in Apeldoorn in 2009. Gelukkig keerde het tij
voor hem in 2013, toen Willem-Alexander werd ingehuldigd. Een
nieuw begin met een schone lei zorgde voor een nieuw gevoel, dat
hem trots op Nederland maakte. Hij eindigde zijn korte speech met
de wens dat Koningsdag voortaan in het teken zou staan van
vrijheid, democratie en gelijkheid. Een republikeins thema voor
een monarchistische dag, Nederland als het perfecte smeltvat van
twee uitersten. En waarom ook niet, een koning is ook maar een
mens.

Streekdrachten en het koningshuis

Toen kwam het grote moment, de folkloregroepen liepen in optocht
langs het podium voor het bordes, waarop twee grote kronen
stonden die als brievenbus fungeerden. Eén kroon voor de herinneringen aan Koninginnedag en één kroon voor wensen voor
Koningsdag. Een schitterend gezicht, al die verschillende streekdrachten, elke groep begeleid door een vaandel. Het was net echt,
‘nog eenmaal het defilé’. De heimwee naar die tijden van paraderen
voor het koningshuis sprak ook uit de herinneringen en wensen,
die Peter van der Vorst voorlas van enkele deelnemers. De wens om
weer een defilé in te stellen, niet per se bij een paleis, het mocht
ook langs het balkon of het bordes van het stadhuis van de
gemeente die de koning bezoekt of desnoods de viering over twee
dagen verspreiden: een dag voor een defilé, een tweede dag voor het
bezoeken van een gemeente. Originele variaties op het thema.
Andere wensen waren dat koning Willem-Alexander ook ‘t olde
getrouw zou blijven, ondanks de nieuwe tijd die met hem was
aangebroken.

Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, voerde de aanwezigen nog eens terug naar de hoogtij
dagen van het defilé in de vorige eeuw en ging in op de connectie
tussen het koningshuis en streekdrachten. Hij vertelde hoe in 1898
bij de kroning van Wilhelmina het nationale cadeau bestond uit
streekdrachten uit alle delen van Nederland. Dit vorstelijke cadeau
werd in 1916 ondergebracht bij het toen nog prille Openlucht
museum, waar het in de loop van de twintigste eeuw door de oorlog beschadigd werd en later zelfs kwijtraakte. In 1948 werd bij
de kroning van Juliana een nieuwe collectie bijeengebracht ter
vervanging van de vorige. Deze streekdrachten zijn dit jaar,
samen met een aantal unieke Afro-Surinaamse drachten te
zien in het Openluchtmuseum.

Vrijheid, democratie en gelijkheid
Peter van der Vorst was als professioneel koningshuiskenner
gevraagd om het defilé af te nemen. Hij vertelde aan de aanwezigen
dat hij, toen hij gevraagd werd voor deze taak, wel het gevoel had in
het ootje genomen te worden. Om als ‘Van der Vorst’ een defilé af
te nemen. Maar het was wel degelijk een serieus verzoek, zo bleek.
Hij vervolgde met zijn herinneringen aan Koninginnedag. Hoe hij
ooit als negenjarige tijdens de kroning van koningin Beatrix

Nog eenmaal het defilé

Het was een vrolijke boel bij het podium met de kronen. Het
anachronisme van een dame in streekdracht die met een mobiele
telefoon foto’s stond te maken, zorgde voor hilariteit, evenals de
opmerking van Peter van der Vorst ‘dat heb je met die jonkies’ over
zijn onbekendheid met het feit dat Wieringen ooit een eiland is
geweest. Want ook daarvandaan was een folkloregroep gekomen,
de kop van Noord-Holland, en van nog veel meer plaatsen en
streken: Arnemuiden, Sneek, Holten, Aalten, Zaandam, Heerenveen met hun oudste kostuum uit 1770, Zelhem, Diepenheim, van
dichtbij uit Soest, het Kamper eiland, Emmen, uit Drenthe, Twente
en Brabant, de Waddeneilanden, heel Nederland was vertegen
woordigd in al zijn kleurrijke pracht.

Eerste nationale feestdag
Iedereen kreeg na het passeren van het podium een glaasje
oranjebitter aangeboden en liep daarna door naar de halve cirkel
tegenover het paleis, zodat iedereen het podium kon zien. Want
daar brak het volgende plechtige moment aan. Ineke Strouken,
directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed, kondigde aan dat Koningsdag, hoewel het

Peter van der Vorst: ‘De allereerste Koninginnedag die écht indruk
op me maakte is die van 30 april 1980. Ik was toen negen jaar en
keek ademloos naar de inhuldiging van koningin Beatrix. Voor het eerst
werd ik gegrepen door het prachtige theater dat onlosmakelijk met het
koninklijk huis verbonden is. Een jaar later vierden Beatrix en haar familie
Koninginnedag bij ons in Breda en kon ik voor het eerst van dichtbij het
hele Oranjecircus bekijken. Toen realiseerde ik me uiteraard nog
niet dat dat later mijn broodwinning zou worden.’
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nog nooit gevierd was, toch als eerste nationale feestdag een
plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
had gekregen. Theo Slagboom, de vice-voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen had de eer het officiële certi
ficaat te mogen ondertekenen en de plaquette in ontvangst te
nemen. Ineke leidde het moment in door nog een keer het laatste
defilé te memoreren. ‘Tot 1980 heeft het hier zo eruit gezien, op
Koninginnedag. Nu is Koningsdag erkend als immaterieel erfgoed.
De gemeenschap van Oranjeverenigingen vond die viering zo
belangrijk dat ze hem willen doorgeven aan volgende generaties.’
Theo Slagboom herinnerde aan de oprichting van de eerste
Oranjevereniging. Dat was ter ere van het bezoek van koning
Willem II aan Bathmen in 1814. Vanaf 31 augustus 1885 werd de
voorloper van Koninginnedag, ‘Prinsessedag’, voor het eerst gevierd ter ere van de
vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. Toen zij in 1898
gekroond werd,
veranderde de
naam in
Koninginnedag.
Dat is het
gebleven tot het
volgend jaar op 27
april Koningsdag
wordt. Zoals Theo
slagboom zei:
‘Een nieuwe
naam voor een
eeuwenoude
traditie. Nieuw
en toch al zo
bekend. Daar
mag je voor

klappen!’ Er werd niet alleen geklapt, maar ook gejuicht
en zelfs met goudkleurige serpentine geschoten uit
heuse kanonnen.

Folkloregroepen
uit het hele land
liepen langs het
bordes.

Rillingen
Zo werd op 1 oktober 2013 een dubbel feest gevierd: de opening van
de Maand van de Geschiedenis en de erkenning van Koningsdag
als immaterieel erfgoed. De zon vierde mee, de aandacht van de
media was overal te merken, er werd gedanst, op klompen uiteraard, de Fotografe des Vaderlands Ilvy Njiokiktjien maakte mooie
staatsieportretten van de groepen, mensen konden de tentoonstelling ‘Op Soestdijk’ zien in het paleis. Naderhand zag je her en der
in de paleistuinen witte kanten mutsen en zwarte hoeden. Een
geslaagde dag. Een van de deelnemers vertrouwde me achteraf toe:
‘Wij Drenten zijn daar niet zo open
in, maar toen ik langs het bordes
liep, kreeg ik toch rillingen over
de rug.’
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biedt de eerste uitputtende beschrij
ving van een belangrijke funeraire
traditie in Nederland.
L. Bok en E.J. Halkus, Graftrommels
en (kunst)grafkransen in Nederland.
Historie van een bijzonder funerair
object (Kollum 2013)

Oòtjes goêt
Graftrommels
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Op sommige begraafplaatsen tref je
ze nog wel eens aan: graftrommels,
een ovale of ronde trommel met
kunstbloemen of andere decoraties
zoals een kruisbeeld, een graflint met
een tekst of een enkele keer zelfs een
foto van de overledene, afgesloten
door een glasplaat. Vanaf 1850 werd
het een populair gebruik in heel
Nederland om de graven op de
begraafplaatsen daarmee te versie
ren. Ze werden staand of liggend op
de grafstenen neergelegd, als een
blijvende versiering van het graf. In
heel Nederland is het gebruik van
graftrommels voorgekomen, maar
vooral in Friesland waren ze heel
populair. Tot aan het begin van de
twintigste eeuw toe, toen ze lang
zaam weer uit de mode raakten en
sommige begraafplaatsbeheerders
zich gingen afzetten tegen het naar
hun mening rommelige aanzien van
deze metalen trommels. Het is pas in
onze tijd, aan het eind van de
twintigste eeuw, dat er weer belang
stelling voor kwam, nu er ook weer
druk geëxperimenteerd wordt met
herdenkingsrituelen rond de dood en
de graven weer rijker versierd worden
dan lange tijd het geval was.
Onderzoekers zoals Leon Bok gingen
zich inzetten om de bijna vergeten
traditie van de graftrommels weer tot
leven te brengen. In dit boek wordt
een uitvoerige beschrijving gegeven
van de traditie en van de versprei
ding ervan. Hoe zagen de graftrom
mels eruit? Van welke materialen
werden ze gemaakt, en welke
symbolen en teksten kwamen zoal
voor? Het boek is rijk geïllustreerd en
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Het behoud van
interieurs
De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed biedt met dit boek een
overzicht van manieren om histori
sche interieurs in zo goed mogelijke
conditie te houden. Volgens de
inleiding is dit het eerste Nederlands
talige praktijkboek over preventieve
conservering van interieurs. Zoals al
snel duidelijk wordt, is dit boek met
name bedoeld voor eigenaren en
beheerders van historische panden.
Aan de hand van een duidelijke
indeling in onderwerpen, verhelde
rende foto’s met behulpzame
onderschriften en praktische sche
ma’s zetten diverse auteurs uiteen
hoe men ervoor kan zorgen dat
waardevolle interieurs of onderdelen
daarvan behouden blijven en niet ten
prooi vallen aan allerlei gevaren die
overal op de loer liggen. In heldere
bewoordingen wordt men op weg
geholpen en mocht het allemaal niet
lukken, dan biedt het hoofdstuk
‘Inschakelen van externe professio
nals’ een laatste redmiddel.
H. Schuit (red.), Behoud van binnen.
Preventieve conservering van
interieurs (Zwolle 2013)

Dit boek is een vervolg op de
succesvolle expositie van 120 quilts,
gemaakt door inwoonsters van
Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
Het bijzondere is dat alle quilts,
traditioneel en modern, gemaakt
werden van antieke, lokale kleder
drachtstoffen. Zo zijn de handge
maakte quilts letterlijk lappendekens
van oud en nieuw, smaakvol en met
liefde samengebracht tot nieuwe
kunststukjes. Het boek beschrijft de
geschiedenis van de quilttechniek, die
heel oud is en ook in Nederland
werd beoefend, denk maar aan de
doorgestikte dekens en onderdelen
van streekdrachten. Door de handel
op de Oost werd de exotische sits,
een fijne, veelkleurige stof, ook in
Nederland verkrijgbaar. Deze sitsen
zie je nu terug in de quilts. Verder
worden alle onderdelen van de plaat
selijke streekdracht besproken. Na
deze korte inleiding volgt een
overweldigende hoeveelheid quilts in
allerlei vormen, kleuren en patronen
met fantasievolle namen als Ster in
verdriet, Gestrikt ‘Ouwerwês brung,
Het Spiraal en Oòtje Aaltje.
W. Vos, Van Oòtjes Gôet. Quilts en
lappendekens van antieke klederdrachts Bunschoten-Spakenburg
(Bunschoten 2013)

Visserstruien
Het eerste deel van dit boek heet
toepasselijk Over vissers, vrouwen en
truien. Daarmee is de kern van dit
boek meteen vastgelegd. De vissers
trui was een strakgebreide werk- of
pronktrui, meestal blauw, zwart of
beige, met simpele versieringen. Elke

vissersgemeenschap had zijn eigen,
herkenbare motieven in de truien,
waardoor de vissers herkend konden
worden. De hele Noordzeekust van
Nederland, van Zeeland tot en met
Groningen en de Waddeneilanden,
maar ook de IJsselmeerkust had
talloze vissersplaatsen, zodat er in de
loop van de tijd een overvloed aan
verschillende visserstruien en
-patronen is ontstaan. Een Scheve
ninger visser had andere motieven in
zijn trui dan één uit Vlissingen of
Katwijk. Rond 1900 beleefde de
visserstrui zijn hoogtepunt.
De meeste vissersvrouwen maakten
ergens in de trui een fout waardoor
de trui en dus ook hun man, broer of
zoon, herkend kon worden als hij
verdronk.

Naast de interessante en soms barre
geschiedenis van de visserstruien is
het boek gevuld met voorbeelden van
truien uit veertig vissersplaatsen. Bij
elke trui staat de plaats van herkomst
met een korte beschrijving, een of
meer oude foto’s van vissers in die
trui en een nieuw gebreide trui met
het patroon, zodat ze ook nagemaakt
kunnen worden. De meeste truien zijn
van een verbluffende simpelheid die
tot een heel apart resultaat leidt,
waardoor je echt geen handwerk
genie hoeft te zijn om hem na te
maken. Juist door die simpelheid is
een tijdloos kledingstuk ontstaan dat
nog steeds heel goed gedragen kan
worden.
S. Ruhe, Visserstruien uit 40 Nederlandse vissersplaatsen (Baarn 2013)

veranderde in een land dat zich
emancipeerde en zich bewust werd
van zijn eigenwaarde. De eindstrijd
van de kolonie en de eerste jaren van
de onafhankelijkheid worden
beschreven, evenals de nog niet veel
onderzochte positie van de Indische
planters. In verschillende delen wordt
achtereenvolgens op de evolutie van
het bestel, de ambities van het
gouvernement, de expansie van het
bedrijfsleven en ten slotte de eind
strijd en ondergang ingegaan.

Nieuwe
Brabanders en
hun schatten
Iedereen heeft wel voorwerpen die
veel betekenen, maar voor mensen
die emigreren krijgen bepaalde
voorwerpen uit hun land van
herkomst vaak een hele emotionele
waarde. Die voorwerpen maken deel
uit van hun identiteit, die bestaat uit
een oude en een nieuwe, aangeno
men cultuur. In dit boek passeren
vijftig zogenaamde ‘nieuwe Braban
ders’ de revue. Zij hebben zich goed
aangepast aan hun nieuwe omstan
digheden, maar het land en de
cultuur van herkomst blijven natuur
lijk altijd een belangrijke rol spelen in
hun leven. Zij laten zien welk
voorwerp voor hen dit gevoel in zich
draagt. Het levert een boeiend
geheel van verhalen uit alle delen
van de wereld op en laat zien hoe
interessante begrippen als identiteit
en zich thuis voelen nieuwe dimensies
krijgen door emigratie.
Paul Spapens, Schatten van nieuwe
Brabanders (Utrecht 2012)

De schok van de
afscheiding
Deze uitgebreide studie over Indone
sië in de periode 1850-1950
beschrijft vanuit verschillende
perspectieven de verhoudingen
tussen kolonisator en kolonie. In de
beschreven periode hebben veel
veranderingen plaatsgevonden. In
eerste instantie was het toenmalige
Indië nog een overzees landsdeel en
een koloniale samenleving, maar dat

J.A.A. van Doorn, De laatste eeuw
van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project
(Zutphen 2013)

Volkskunde
In het Vlaamse tijdschrift Volkskunde
staat een uitgebreid artikel over de
geschiedenis van de begrippen
volkscultuur en immaterieel
erfgoed. Voor iedereen die
meer wil weten over de
ontwikkeling van deze
begrippen en vooral de
beleving daarvan in de
periode tussen 1987 en
2007 is het interessante
leeskost.
Volkskunde. Tijdschrift over
de cultuur van het dagelijks
leven (Antwerpen 2013)
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Kerstgroepen en kerststallen vormen een belangrijk onderdeel in de overlevering van het kerstverhaal, zoals door de evangelis
ten Lucas en Mattheüs is opgetekend. De lange geschiedenis en wereldwijde verspreiding (vanaf de zestiende eeuw) is terug te
zien in de grote verscheidenheid aan kerstgroepen. Zowel eigentijds als eeuwenoud verbeelden ze de belevingswereld van
verschillende culturen, landen en streken. Zo kunnen in Peru de kamelen plaats maken voor lama’s, of staan in Afrika karbouw
en olifant aan de wieg in plaats van de ezel en os. Wigwams en iglo’s blijken evenzo geëigende geboorteplaatsen van het
kindje Jezus als de bekende kribbe in de stal.
Het kerstverhaal bevat zelfs een fiscaal aspect, want Jozef en Maria gingen naar
Bethlehem om zich te laten registreren voor de volkstelling die de Romeinse Keizer
Augustus had uitgeschreven. Deze verplichte registratie was voor de burgerlijke
stand en voor de fiscus die de telling gebruikte om grondbelasting te heffen. Met
het kerstverhaal belicht het museum een van oudste fiscale aspecten uit de
geschiedenis.

Honderd tradities in N
 ederland
In de jaren zeventig zette Nederland massaal het verleden
overboord. Het leek alsof de jongeren van die tijd zich vooral
wilden richten op de toekomst. Toch hebben tradities veertig
jaar later nog steeds een belangrijke functie, al hebben de
meeste mensen dat niet meteen in de gaten. Maar als je ze
vraagt wat voor hen belangrijke gebruiken zijn, staan ze al snel
klaar met hun eigen lijstje van tradities.

Deze winter verzamelen zich in het Belasting & Douane Museum in Rotterdam
honderden kerstfiguren grotendeels bijeengebracht door verzamelaar Jan van
Hulst met topstukken uit onder meer Cambodja, Peru, Indonesië, Malawi,
Venezuela, Polen, Japan en van de Navajo-Indianen uit de Verenigde Staten.
Behalve de culturele achtergronden biedt deze omvangrijke verzameling ook
een kleurrijk overzicht aan kunst, ambacht en handwerk.

DIT ZIJN WIJ biedt een inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling
en de hedendaagse betekenis van honderd tradities. Het boek
is een interessante ontdekkingsreis en vaak een feest van
herkenning. Tradities om te beleven en te delen, niet om in
een museum te verstoppen, maar bruisend van het leven.
Een rijk geïllustreerd handboek van 290 pagina’s met
informatie die iedereen zou moeten weten.

Nederlanders vieren feest
Voor een land waar nuchterheid en spaarzaamheid
gewaardeerde eigenschappen zijn, kent Nederland
opvallend veel feesten. Zo kennen wij jaarfeesten als
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen, maar ook
levensloopfeesten zoals bij geboorte, huwelijk en
dood. Naast deze meer algemene feesten kent
Nederland ook nog vele plaatselijke vieringen waar
onder luilakken, vlöggelen, meidenmarkt. In dit 252
pagina’s dikke boek met vele foto’s worden al deze
feesten, hun ontstaan, achtergrond en betekenis
uitgelegd.

Dit zijn wij nu voor € 10,00 plus € 2,50 verzendkosten
Nederlanders vieren feest nu voor € 12,50 plus € 2,50 verzendkosten

Winteraanbieding
geldig
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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 de titel.

tot

1 maart

De tentoonstelling Uitgestald. Kerstgroepen uit alle culturen vertelt tot en met
2 februari het bekendste verhaal van de wereld in vele tradities en culturen in het
Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16 in Rotterdam (www.bdmuseum.nl)

Beleef de
winter in het
Nederlands
Openlucht
museum
Foto´s Wim
de Knegt

Aanbieding

Kerststallen in Rotterdam

Het Openluchtmuseum in Arnhem biedt in de
winter een aparte belevenis. Het park is prach
tig, zeker als het een beetje gesneeuwd heeft.
Bezoekers kunnen er schaatsen en sleetje
rijden. Bij de kachel worden er winterse
verhalen verteld en natuurlijk kunt u er
stamppot eten en warme chocolademelk
drinken.
Meer informatie www.openluchtmuseum.nl

2014
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Cultural Brokerage
Het ondersteunen van gemeenschappen in hun immaterieel erfgoedzorg
Tekst Albert van der Zeijden

Foto Nationale Beeldbank

van onderop en helpt de gemeenschappen niet alleen bij het
documenteren van het eigen erfgoed, maar is ook actief op het vlak
van ‘transmission’, van het organiseren van workshops en cursus
sen waarin bijvoorbeeld technieken en vaardigheden van bijvoor
beeld ambachten worden doorgegeven. De officiële naam van zijn
functie is die van ‘development officer’, hij helpt dus gemeenschap
pen in het ontwikkelen van hun immaterieel erfgoed, zodat het ook
voor de toekomst levensvatbaar kan blijven.

Vragen en dilemma’s
Instellingen zoals het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Het werk van ‘cultural broker’ stelt je soms voor vragen en dilem
ma’s. Wat moet je bijvoorbeeld doen met controversieel erfgoed of
met commerciële of politieke belangen? Albert van der Zeijden, van
het VIE, nam de recente verhitte discussie over Zwarte Piet als
uitgangspunt om na te denken hoe je je als culturele makelaar
dient op te stellen in zo’n debat, zonder daarbij kopje onder te gaan.
Een voorbeeld als Zwarte Piet maakt duidelijk dat mensen soms
verschillend kunnen aankijken tegen een traditie: voor de een is
Zwarte Piet een onschuldig en speels onderdeel van de Nederlandse
Sinterklaastraditie. Een ander ziet er racisme in. In de UNESCO
conventie vormt de dynamiek van tradities het uitgangspunt,
tradities kun je slechts bewaren door ze steeds weer aan te passen
aan de tijd. Maar wat doe je met een traditie waarover verschillend
wordt gedacht? Moet je je opstellen als procesbegeleider van
veranderingen of juist als conserveerder van de traditie als de
meerderheid van de bevolking dat wil? Op dergelijke vragen is geen
eenduidig antwoord mogelijk dan alleen dat je je oor goed te
luisteren moet leggen bij wat er leeft in de Nederlandse samen
leving. UNESCO legt immers de prioriteit bij de gemeenschappen.

en Immaterieel Erfgoed (VIE) houden zich bezig met het
promoten van immaterieel erfgoed en met het ondersteunen
van immaterieel erfgoedzorg door gemeenschappen. Internationaal wordt daar de term ‘cultural brokerage’ voor
gebruikt. Samen met onder meer de Vlaamse organisaties
FARO en Tapis Plein organiseerde het VIE er een conferentie
over, op 6 november in Brussel. De dag werd bezocht door
zo’n honderd deelnemers.
Organisaties zoals het VIE hebben een belangrijke taak in de imple
mentatie van de UNESCO conventie, zowel nationaal als internatio
naal. Nationaal ontwikkelen ze projecten die bijdragen aan de
bewustwording van het belang van immaterieel erfgoed. Verder
zijn ze heel actief in het ondersteunen van de gemeenschappen in
hun erfgoedzorg. In Nederland is het VIE verantwoordelijk voor het
opzetten van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed. Wij ondersteunen gemeenschappen die voordrachten
willen doen voor de Nationale Inventaris en we helpen ze ook in
het opstellen van een erfgoedzorgplan. Internationaal is er een
belangrijke taak voor deze onafhankelijke ‘Niet Gouvernementele
Organisaties’, oftewel NGO’s, omdat ze allerlei adviestaken
vervullen voor het bureau in Parijs, bijvoorbeeld in de beoordeling
van de voordrachten voor de internationale UNESCO lijsten.
Zonder NGO’s zou het bijna onmogelijk zijn om de UNESCO
conventie uit te voeren. Ze hebben kennis en expertise over
immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedzorg, nodig om
tradities een toekomst te geven.
Internationaal werken de officieel bij UNESCO geaccrediteerde
NGO’s samen in het zogenoemde NGO-forum, dat elk jaar
bijeenkomt op de dag voorafgaand aan de Intergovernmental
Meeting van UNESCO, dit jaar in de eerste week van december in
Baku. De rol van NGO’s in het kader van de UNESCO conventie zal
daar een belangrijk agendapunt zijn, omdat wordt nagedacht over
nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor deze organisaties.
Reden te meer om in een internationale conferentie in Brussel de
taken en verantwoordelijkheden van de NGO’s tegen het licht te
houden. Er waren in Brussel sprekers uit Canada, Engeland,
Hongarije, Italië, Nederland en Vlaanderen.

Dwarsdoorsnede
In heel Europa en daarbuiten zijn expertise centra zoals het VIE
druk doende met het in kaart brengen van het immaterieel erfgoed
binnen de eigen landsgrenzen. Op de conferentie werden uiteenlo
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Ook in Nederland zijn er regionale en provinciale instellingen
bezig met het in kaart brengen van immaterieel erfgoed, zoals de
IJsselacademie in Overijssel die samen met het VIE een pilot heeft
ontwikkeld voor het inventariseren van immaterieel erfgoed, met
speciale aandacht voor ‘ongeorganiseerde vormen van immaterieel
erfgoed’ en in Gelderland Gelders Erfgoed, dat bijvoorbeeld een
ambachtenproject heeft opgezet. Het voordeel van een lokale of
regionale benadering is dat je er dichter bovenop zit.

Internationaal
Symposium in
Brussel over
‘cultural
brokerage’

Veranderingen in tradities kunnen nooit van bovenaf worden
opgelegd. Van der Zeijden vroeg zich af of een ethische code zou
kunnen helpen in het bewaken van de professionele integriteit en
onafhankelijkheid van de culturele makelaar. De meeste andere
erfgoedsectoren beschikken al over zo’n ethische code, zoals
bijvoorbeeld ICOMOS, de International Council on Monuments
and Sites. Een ethische code moet de onafhankelijke deskundig
heid van NGO’s bewaken en tegelijk ook politiek en commercieel
misbruik van immaterieel erfgoed tegengaan.

Internationale discussie

pende voorbeelden behandeld, van Hongarije tot Italië en van New
Foundland tot Vlaanderen en Nederland. Het VIE hecht veel
waarde aan een zo divers mogelijke inventaris, waarin de hele
Nederlandse bevolking zich kan herkennen. Het is dan zaak om
niet alleen de ‘usual suspects’ te bereiken, organisaties die zich
vanouds al betrokken voelen bij tradities die nu soms bedreigd
worden, zoals bijvoorbeeld allerlei religieuze tradities die te maken
hebben met het proces van ontkerkelijking en daarom op zoek zijn
naar een nieuwe invulling die ook jongeren kan aanspreken.
‘Cultural brokers’ hebben ook oog voor nieuwe tradities, zoals de
tradities van jongeren of van nieuwe religieuze of etnische groepen
in Nederland. Dat vergt een actieve benadering.
‘Cultural brokerage’ is meer dan alleen het inventariseren, promo
ten of populariseren van immaterieel erfgoed. Dit bleek bijvoor
beeld uit de lezing van de Canadees Dale Jarvis, die onder meer
betrokken is bij het organiseren van folklore festivals. Jarvis werkt

Vergelijkbare verhalen kwamen er uit andere landen, waarbij ieder
land zo zijn eigen aanpak heeft. In Hongarije wordt het documen
teren en beschermen van immaterieel erfgoed bijvoorbeeld
uitgevoerd door het ‘departement voor immaterieel erfgoed’, dat
een zelfstandig onderdeel is van het Hongaarse Openluchtmu
seum. Er staan inmiddels zo’n twintig elementen op de Hongaarse
inventaris. In Vlaanderen is de taak, zoals die in Nederland vervuld
wordt door het VIE, verdeeld over verschillende organisaties. Er
zijn zogenoemde ‘experteninstellingen’ die verantwoordelijk zijn
voor aparte immaterieel erfgoeddomeinen, zoals bijvoorbeeld
LECA, dat verantwoordelijk is voor het domein feesten en rituelen,
en ETWIE, het expertisecentrum dat zich onder andere bezig houdt
met ambachten. Daarnaast zijn er in Vlaanderen op lokaal en
regionaal niveau de zogenoemde erfgoedcellen, die in een meer
integrale benadering een stad of regio bestrijken. Hun taak is
misschien het best te vergelijken met in Nederland de provinciale
erfgoedhuizen.

Jorijn Neyrinck gaf een uitgebreid overzicht van de discussies die
op dit moment gevoerd worden in UNESCO verband over de rol
van NGO’s. Hoe kunnen we de internationale adviesfunctie van
NGO’s versterken, onder andere ook om de taak van het UNESCO
bureau in Parijs te verlichten? Maar ook: hoe kunnen NGO’s
zichzelf versterken door internationale kennisuitwisseling over
bijvoorbeeld zinvolle educatieve projecten en uitwisseling over ‘best
practices’ die kunnen bijdragen aan het levensvatbaar houden van
immaterieel erfgoed? ‘Cultural brokers’ spelen een belangrijke rol
in het mede vorm geven van de benadering van onderop, die in de
UNESCO conventie zozeer centraal staat.
De conferentie in Brussel vormt zo een goed uitgangspunt om
verder na te denken over de rol van NGO’s. Internationaal maar
vooral ook nationaal. NGO’s vervullen een belangrijke intermedi
aire functie tussen het niveau van de staat, verantwoordelijk voor de
voordrachten voor de internationale UNESCO lijsten, en het niveau
van de gemeenschappen, zonder wier ‘prior and informed consent’
eigenlijk niets mogelijk is. Het gaat erom de gemeenschappen een
stem te geven in het beheer en behoud van het eigen immaterieel
cultureel erfgoed.
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Meesters in het ambacht aan het werk op de Dutch Design Week

Ambachtslieden gaven hun kennis door aan
leerlingen van kunstopleidingen.

Negen dagen,
Negen ambachten
Tekst Anneke Munnik
Foto’s Marcel Bergema

Een jaar of wat geleden zou het onvoorstelbaar zijn geweest: traditionele ambachten op de Dutch Design Week
(DDW). Toch stond er dit jaar een zeer modern vormgegeven stand in het populaire Klokgebouw in Eindhoven, waar
masterclasses in traditionele technieken werden gegeven door ambachtslieden. Met opvallend veel belangstelling
trokken duizenden en duizenden mensen, van jonge vormgevers tot buitenlandse journalisten, langs en door deze
stand. Ze stonden met hun neus op de deelnemers om te zien hoe je dat nou deed, bijenkorf vlechten, papier scheppen, Marker borduren of een van de andere ambachten die werden getoond in ‘Negen dagen, Negen ambachten’.
Het was een gedurfd project van het VIE en het
Fonds voor Cultuurparticipatie. En aan de
andere kant ook weer niet, want het had niet
mooier getimed kunnen worden. Kort geleden
was de situatie nog ongeveer zo: het schip
‘Ambacht’ dobberde ergens in een uitloper van
de stroom van de trend rond en niemand keek
ernaar om. De ambachtslieden zelf wel
natuurlijk, die repareerden ijverig de netten,
restaureerden het schip en vervaardigden de
inboedel. Af en toe kwam er ook wel iemand
kijken en lange tijd waren de ambachtslieden
zeer welkom op jaarmarkten en braderieën.
Ook in musea wisten ze soms de aandacht wel
te vangen, maar dat was ook wel waar het
ambacht voor het gevoel van het grote publiek
thuishoorde.
Maar het tij is gekeerd en het schip vaart een
nieuwe koers. Op internationale schaal krijgen
overheden belangstelling voor de eigen
tradities en beseffen de waarde ervan voor de
culturele identiteit van hun land of regio. Zij
nemen het publiek in hun kielzog mee.
Moderne vormgevers ontdekken het ambacht
en gaan op zoek naar nieuwe toepassingen.
Het ambacht is weer hip aan het worden.

Ambachtslieden in de schijnwerpers
Het VIE riep de Jaren van het Ambacht
(2013-2014) uit en zocht contact met ambachtslieden en allerlei instanties om de handen
ineen te slaan. Er moesten nieuwe opleidings-
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mogelijkheden komen en een nieuw imago
voor het vertrouwde ambacht. Op het persbericht waarin dit idee werd aangekondigd
kwamen zeer veel reacties. Het bleek dat er
tegelijkertijd allerlei initiatieven waren die
allemaal gericht waren op de toekomst van het
ambacht. Iedereen ging er vanuit dat het toch
eeuwig zonde zou zijn als al die bijzondere
technieken zouden verdwijnen. Dat gaf al
grond om op te staan, maar al deze initiatieven
stonden op zichzelf en dat was óók zonde.
Incidenteel was er al sprake van samenwerking
tussen vormgevers en ambachtslieden. Over
het algemeen staat bij deze activiteiten de
vormgever in de schijnwerpers en blijft de
ambachtsman, wiens werk onontbeerlijk is
voor het eindproduct, in de schaduw staan. Bij
het project ‘Negen dagen, negen ambachten’
stonden juist de ambachtslieden in de schijnwerpers, als de meesters die zij zijn, middenin
een expositie van hun eigen meesterstukken
en die van hun collega’s. Zij stonden letterlijk
in een nieuw licht en het werkte: ze kregen
uitsluitend positieve reacties en vonden het
zelf geweldig.

Geïnteresseerde leerlingen
Sjack Postma, bijenkorfvlechter en stoelenmatter, was een van de masterclass-gevers op de
eerste dag van de Dutch Design Week: ‘Toen
mij werd gevraagd om aan de DDW mee te
doen moest ik dat natuurlijk wel even op me

laten inwerken, maar ik laat geen gelegenheid
voorbijgaan om mijn ambacht te promoten.
Het jaar daarvoor was ik als publiek bij de
DDW en zag daar een paar vormgeefsters die
een bankje van metaal hadden gemaakt en dat
met een heel dikke spiraal van biezen hadden
gemat. Ik raakte met hen in gesprek en ze
vertelden dat ze het veel moeite hadden gehad
om iemand te vinden die hun de techniek van
het stoelen matten wilde leren. Ik had nu
allemaal studenten van de Design Academie in
Eindhoven en van de Hogeschool van de
Kunsten in Utrecht. Ze waren bijzonder
geïnteresseerd en leergierig. Het blijft natuurlijk afwachten wat ze ermee doen.’

Nieuwe kijk op ambachten
Wie de stap neemt om ambachten te introduceren op de fameuze Dutch Design Week,
moet zich wel bewust zijn van de schijnbare
tegenstelling die daar in zit. Veel mensen
beschouwen ambachten zoals Fries houtsnijwerk als vanzelfsprekend. Hun opa deed het
misschien ook en thuis staat er nog een stoof
met Fries houtsnijwerk op zolder. Hoe kun je
ervoor zorgen dat mensen met een frisse blik
naar zo’n ambacht kijken, zodat de schoonheid
van het werk en het meesterschap waarmee het
gemaakt is tot hen kan doordringen?
Pieter van Rooij, de drijvende kracht achter
‘Negen dagen, Negen ambachten’: ‘Voor mij
begon het met de mededeling dat wij een plek

Het publiek was zeer geïnteresseerd en had veel vragen.
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Op de DDW

was de enorme belangstelling van jongeren,
zowel voor de masterclasses (die helemaal
volgeboekt waren) als aan de stand. Met
sommigen heb ik wel een half uur gepraat. De
presentatie zag er prachtig uit, AtelierNL was
echt een goede keuze voor de vormgeving.’

werd met een
frisse blik naar
ambachten
gekeken.

De stand net voordat de DDW werd geopend. De DDW werd door 200.000 mensen bezocht.

waren enorm enthousiast en de ambachtslieden ook. Iedereen wilde volgend jaar wel weer
meedoen. Daarnaast kwamen er docenten naar
me toe die hun studenten ook de kans wilden
geven om met ambachtslieden te werken en
dat terwijl bij een aantal opleidingen eerst alle
deuren gesloten bleven.’

Nieuwe belangstelling

op de DDW kregen om iets met ambachten te
doen. Het ging om de vraag: hoe kunnen we
ambachten daar zo presenteren dat het in
vormgeving geïnteresseerde publiek enthousiast wordt. Hoe laten we zien dat het ambacht
design-waardig is? ‘
‘Zo’n groots plan moet je natuurlijk niet in je
eentje bedenken, dus hebben we een stuurgroep samengesteld. Die bestond, naast
medewerkers van het VIE en het Fonds voor
Cultuurparticipatie, uit Nadine Sterk van
Atelier NL, Willemien Ippel en Marion
Poortvliet van Crafts Council Nederland,
vormgever Chris Kabel en Judith Baehner,
styliste en redactrice van Margriet. Er werd een
plan gemaakt voor een expositie. Chris Kabel
kwam toen met een ander idee, want zo’n
expositie, ‘dat doet iedereen al, je moet de
werkplaatsen verhuizen, je moet rommel en
leven brengen.’ De stuurgroep besloot om dat
plan nader uit te werken en uiteindelijk werd
het een expositie met dagelijks masterclasses
van twee verwante ambachten.’
Pieter van Rooij: ‘Het is gelukt om ambachten
in een nieuw daglicht te zetten. Mensen
toonden zich erg verbaasd over hoe mooi het
ambachtelijk werk was. Ook de kwestie van de
overdracht kwam goed in beeld. De studenten
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Dat er werkelijk sprake was van nieuwe
aandacht merkte Trudy Otterspeer, die een
masterclass plateel schilderen gaf. Trudy heeft
op de ramen van haar monumentale atelier in
Gouda al een oproep staan om ambachtelijke
kennis vooral door te geven. Zelf is ze daar
voortdurend mee bezig. Ze deed dus graag
mee aan de DDW: ‘Ik heb nog nooit zoveel
aandacht gehad, iedereen was echt heel
geïnteresseerd, het was geweldig.‘ Plateel
schilderen is een ambacht waarbij heel
duidelijk wordt hoeveel kennis en oefening
ervoor nodig is om het goed te beheersen. Het
is schilderen op gietklei, dat de verf onmiddellijk absorbeert, waardoor er niet gecorrigeerd
kan worden. Het gaat om kleine bewegingen,
waarbij je je hand niet lekker op het voorwerp
kunt laten rusten omdat de verf vlekt. Teveel
verf betekent gaten in het glazuur bij het
bakken en iedere streek blijf je zien.
Het moet dus eigenlijk meteen goed zijn.
Delfts blauw valt ook onder het plateel schilderen. Dat is dan weer een speciale techniek,
waarbij heel andere moeilijkheden komen
kijken. De studenten bij haar masterclass
hadden allen op de een of andere manier
schilderervaring, maar moeilijk bleef het.
Mensen die al drie jaar les hadden gehad,
vielen toch allemaal door de mand bij het
schilderen van ‘slagblaadjes‘. Als je ze ziet, die
sierlijke, snelle veegjes naast bloempatronen,
denk je: zo gebeurd, maar het was slechts de
hand van de meesteres die ze goed kon maken.
Een van haar studenten in de masterclass was

een jonge Chinese, die architectuur studeerde
en daarnaast overduidelijk geoefend was in
Chinese schildertechniek. Trudy hoopt met
haar kennis uit te kunnen wisselen, zodat ze
wederzijds van elkaars kennis kunnen
profiteren.
Erik van der Schoot, die samen met Jaap
Aalders een masterclass been bewerken
verzorgde, is laaiend enthousiast: ‘Het was een
geweldige dag, met ontzettend leuke cursisten.
We hebben elke seconde genoten. De dag was
eigenlijk te kort.’ Hij vond de inrichting van de
stand perfect: knus genoeg om in te werken, de
tafels waren goed, het publiek kon er goed bij:
‘De sfeer was ook geweldig. Het was echt
grandioos. We hebben enorm genoten.’ Er was
ook nog een grappig toeval. Van der Schoot
had net uitgelegd aan de studenten dat het
been bewerken een zeer lange historie kent,
toen een Braziliaanse indiaan met zijn vrouw
de stand kwam bezoeken en zich geïnteresseerd over de beenbewerkers heen boog. ‘Hij
droeg allemaal voorwerpen van been om zijn
hals en begon er enthousiast over te vertellen.
Hij bleek ze ook allemaal zelf gemaakt te
hebben. Ik hoorde met stijgende verbazing zijn
verhalen aan.’ Als een gelukkig toeval kwam er
dus een levende illustratie langs.

Crafts Counsil Nederland
Crafts Council Nederland, dat zich helemaal
richt op de ambachtenproblematiek en de
mogelijkheden voor de toekomst, heeft een
Engelse naam gekregen omdat het zich wil
aansluiten bij World Crafts Council, overigens
ook aanwezig bij de DDW. Willemien stond
bijna drie dagen in de stand en heeft dus goed
kunnen zien wat er gebeurde: ‘ Het commentaar van de meeste bezoekers was hartverwarmend. Veel oudere mensen herkenden
bepaalde technieken, maar stonden verwonderd van de prachtige toepassingen. Opvallend

Wie ook langs kwam was Rosy Greenlees,
directeur van Crafts Council Engeland. Zij
doen heel veel aan de promotie van ambachten
in Engeland. Ze organiseren educatieve
projecten en tentoonstellingen en werken
samen met allerlei erfgoedinstellingen. Ze was
zeer onder de indruk van de presentatie van
het VIE en het Fonds, omdat mensen letterlijk
konden zien hoe ambachtsmensen hun
ambacht praktiseren. Ook het masterclass idee
vond ze interessant, omdat je op die manier
jonge generaties kunt laten kennismaken met
het ambacht. Ze noemde het een inspirerend
voorbeeld, dat ze met haar Crafts Council in
Engeland graag wil navolgen.

Masterclasses
De masterclasses waren gevarieerd samen
gesteld, zodat een breed scala aan technieken
kon worden aangeleerd. Een daarvan was
bijzonder populair. Het regende inschrijvingen

moeilijk meer om mensen te krijgen voor een
dergelijk project. Zo stond er achter het gaas in
de blankhouten schappen een grote hoeveelheid kostbare stukken, zoals een buitengewoon
meesterstuk van ornamentsnijder Anna
Stringer, die een masterclass gaf samen met
Erno Korpershoek. Van Korpershoek, die zeer
veel aandacht besteedt aan het doorgeven van
het ambacht, was onder meer een fraai
dienblad met Fries houtsnijwerk te zien.
Baukje Scheppink gaf een masterclass kalligraferen, terwijl Henk Kapitein studenten les gaf
in papier knippen. Het viel hem op dat de
studenten erg handig waren in het knippen
en meteen mooie ontwerpen uitvoerden.
Ze waren ook zeer enthousiast.
De kalligrafie van Baukje Scheppink wordt in
een computergerichte samenleving natuurlijk
schaars. Veel mensen kunnen niet eens meer
duidelijk schrijven, laat staan de kunstwerken
van Baukje Scheppink benaderen. Wat vroeger
de enige manier was om lettertekens op papier
te krijgen, is nu een uitstervend ambacht. Haar
masterclass was een echte uitdaging voor
studenten, letters maken immers vaak deel uit
van een modern ontwerp.

gen om anders te denken over het stipwerk
en Staphorst.
Naaldkunstenares Sary Maas, die les gaf in
Marker borduurwerk, is wat die tak van
naaldkunst betreft op een heel andere weg
bezig. ‘Niemand in Marken doet dit meer en
daarom zoek ik de patronen uit en geef ik er
les in.’ Bezoekers van de expositie vroegen
zich bij het zien van het Marker rijglijf van
haar hand af of het afkomstig was uit
Hongarije. Het is ook zulk prachtig borduurwerk, dat je zelden in het vizier krijgt als je
niet uit Marken komt. ‘Marker vrouwen dragen
er meestal een jak overheen en dan zie je het
helemaal niet.’
Ze legde haar studenten een patroon van een
levensboom voor en vertelde erbij dat de
Marker vrouwen dat alleen maar met
Pinksteren droegen. De levensboom bevatte
vijf rozen en het was een heel geborduur om
alleen al dat deel van zo‘n rijglijf af te krijgen.
Maar er was meer: als bruid mocht de vrouw
op Marken een rijglijf met zeven rozen dragen,
maar alleen op die dag. En als je pech had,
viel dat net in een periode van rouw en dan
mocht je het niet aan.

De kennis van ambachten mag niet verloren gaan.
voor leer bewerken, zodat er speciaal voor die
masterclass een overloop naar de volgende dag
moest worden geregeld. Deze masterclass werd
gegeven door schoenmaker René van den Berg
en door docenten van het LeerLokaaL. Er stond
een spectaculair Van den Berg-ontwerp in de
expositie: een zwarte schoen van een gothicachtig type, met een bokkenpoot als hoge hak.
René van den Berg zet een familietraditie
voort, op een hoger plan. Zijn vader en grootvader waren schoenherstellers. Schoenen zijn
voor René een vorm van kunst en de modellen
die hij maakt, zijn dan ook bijzonder om te
zien. Daarnaast is hij docent ambachtelijk
schoenmaken aan de Dutch Health Tec
Academy. Hij valt met zijn houding dan ook
heel goed binnen de doelstelling van ‘Negen
dagen, Negen ambachten‘ en is er erg enthousiast over. Het liefst had hij drie dagen gehad,
zodat de studenten een echte schoen zouden
kunnen maken.
Het waren letterlijk meesters die de masterclasses gaven. Het was natuurlijk ook belangrijk, dat de kwaliteit van het hoogste niveau
moest zijn. Het VIE heeft inmiddels een
behoorlijke lijst van hooggekwalificeerde
ambachtslieden en kent hun achtergrond. Nu
iedereen wederzijds overtuigd is van kennis en
kunde annex doelstellingen, is het niet

Handgemaakt

Impuls aan ambachten

‘Waarom doen jullie dat niet machinaal?’ vroeg
een jonge ontwerper die de stand bezocht.
‘Dat wordt toch veel mooier?’ Er was een heel
verhaal voor nodig om hem uit te leggen welk
een immens verschil er zit tussen iets unieks
dat met liefde, vakmanschap en eigen handen
is gemaakt en een kant-en-klaar product dat in
serie machinaal is vervaardigd.
Ook die machinaal-vervaardigde producten
zijn overigens gebaseerd op oude technieken.
Zoals iemand die altijd een rekenmachine
gebruikt op het laatst niet meer kan hoofd
rekenen, zo zullen ook de basisvaardigheden,
de kennis en de variatie van het ambacht
uitsterven als alles computergestuurd wordt
vervaardigd. Er ontstaat dan een cultuurarmoede en een generatie van ‘onhandige,
hoofdige mensen’ die geheel afhankelijk is
van de machine.

Met al deze positieve reacties is het wel
duidelijk dat er met het project ‘Negen dagen,
Negen ambachten’ een stevige impuls is
gegeven aan het ambacht in Nederland en dat
zowel ambachtsmensen als aankomende en
gesettelde vormgevers enthousiast zijn over
deze manier van presenteren. De toekomst van
het ambacht heeft met alle activiteiten die tot
nu toe hebben plaatsgevonden in het kader van
de Jaren van het Ambacht al een flinke opstap
gekregen, waaruit zeker heel veel nieuwe
mogelijkheden zullen voortkomen. Het VIE
en het Fonds voor Cultuurparticipatie blijven
zich inzetten voor deze belangrijke tak van
immaterieel erfgoed.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het
handgemaakte product en stijgt het ambachtelijke aanzienlijk in de publieke achting, mede
door de originele invalshoeken van de
ambachtslieden. Zoals Gerard van Oosten,
die het Staphorster stipwerk, waarvoor hij
een betere, wasbare verf ontwikkelde, toepast
op onder meer lingerie. Wie zijn werken in
de expositiekasten zag liggen, werd gedwon-

Aan de DDW deden mee: José Schilder
(vlechten), Sjack Postma (vlechten en matten),
Jaap Aalders en Eric van der Schoot (been
bewerken), Henk Kapitein (papier knippen),
Baukje Scheppink (kalligraferen), het Leer
Lokaal (leer bewerken), René van den Berg
(schoenen maken), Trudy Otterspeer (plateel
schilderen), Leo Hoegen (papierscheppen en
boekbinden), Touwslagerij van Sark, Arie van
Dalen en Jan Vink (netten breien), Gerard van
Oosten (Staphorster stipwerk) en Sary Maas
(Marker borduren).
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Aruba start met Nationale Inventaris

Inventarisatie immaterieel erfgoed

Tekst Gina Jie Sam Foek
Foto’s Nationale Beeldbank en Fundacion
Herencia Cultural Inmaterial

Bestuur van
Fundacion
Herencia
Cultural
Inmaterial.

Fundacion Herencia Cultural
Inmaterial gaat op Aruba aan de
slag met de implementatie van het
UNESCO Verdrag ter Bescherming
van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed. Na ongeveer een jaar van

Op Aruba wordt momenteel
ook een infrastructuur voor
immaterieel erfgoed opgezet.

voorbereidingen is de stichting
officieel opgericht.

Het bestuur wordt gevormd door Luc Alofs
(voorzitter), Jimmy Oduber, Eric Mijts, Igmar
Reyes, Jontsje Tilma, Bernice Schulten,
Minerva Geerman en coördinatrice is Gina Jie
Sam Foek. Deze groep wordt ondersteund door
een adviesraad. De adviesraad telt zeven leden,
Ray Anne Hernandez, Vilmio Wester, Ami
Henriquez-Mendez, Gregory Richardson, Merl
Gibbs, Jimmy Oduber (voorzitter) en last but
not least Maybelline Arends-Croes. Extern lid
van de Adviesraad is Ineke Strouken, directeur
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed.

het beschermen van het immaterieel erfgoed
op het grondgebied. De landen wijzen organen
aan voor de bescherming van immaterieel
cultureel erfgoed. Die organen moeten de
plaats van het immaterieel erfgoed in de
samenleving versterken en erfgoedgemeenschappen ondersteunen.

One happy island.

De nationale bibliotheek heeft de loketfunctie
toegewezen gekregen. Biblioteca Nacional
Aruba in Oranjestad is makkelijk toegankelijk
voor het Arubaans publiek, daarnaast hebben
de medewerkers een goede kennis van het
culturele veld en de bibliotheek vervult een
belangrijke rol door regelmatig culturele
evenementen te organiseren. De bibliotheek
bleek hierdoor de aangewezen plek om de
activiteiten van de stichting op te starten.
In het stichtingsbestuur zitten vooral steakholders met goede banden met de wereld van
financiën, economie, wetenschap, onderwijs
en ook toerisme. Het bestuur kan door de
brede samenstelling relaties leggen met en
verbanden zien tussen lokale NGO’s en het
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bedrijfsleven. Mogelijkheden zien en mogelijkheden creëren, dat is de taak van het bestuur.
De stichting gaat samenwerkingsverbanden
aan met verschillende instanties op het eiland,
zoals de Directie Cultuur.

Status Aparte
Sinds 1986 heeft Aruba een aparte status in het
Koninkrijk der Nederlanden. In die ruim 25
jaar heeft de samenleving van Aruba grote
ontwikkelingen doorgemaakt. De economie is
gegroeid, de traditionele cultuur is veranderd,
migranten vestigden zich op het eiland en zij
namen hun culturele erfenis met zich mee.
Ieder jaar bezoekt meer dan een miljoen

toeristen Aruba, ‘One happy island’. Globalisering beïnvloedt de cultuur en de identiteit op
Aruba, en de vraag rijst: ‘Wie zijn we en wat
verbindt ons als land?’ Maar ook: ‘Wat is ons
cultureel erfgoed en willen we die erfenis
doorgeven in de toekomst?’
Immaterieel erfgoed heeft geen vaste vorm
zoals een monument en is gevoelig voor
verandering. Nieuwe elementen worden
opgenomen en oude elementen raken op de
achtergrond. Dit maakt immaterieel erfgoed
uniek, maar ook kwetsbaar. Immaterieel
erfgoed verdwijnt vaak onopgemerkt. Oude
ambachten, zoals het bouwen van cactushagen

(Trankera’s) sterven uit met het verdwijnen van
de landbouw en veeteelt en het overlijden van
Cunucero’s. Tradities, gebruiken, feesten,
ambachten, eetgewoonten en muziek worden
van generatie op generatie doorgegeven, maar
de vraag is of daar wel voldoende aandacht aan
wordt besteed.

Inventaris
Eén van de verplichtingen van het UNESCO
Verdrag is het opstellen van inventarissen.
Deze worden samengesteld samen met lokale
erfgoedgemeenschappen, groepen en relevante
non-gouvernementele organisaties. Dit houdt
in dat erfgoedgemeenschappen zelf hun

immaterieel erfgoed mogen aandragen voor
opname in een inventaris.
Cultuur en immaterieel erfgoed veranderen
continu, de inventaris biedt daarom ruimte
voor verandering. Het is geen statische lijst,
maar een overzicht van levend immaterieel
erfgoed van alle mensen in een land. Deze
zichtbaarheid draagt bij aan het besef van de
aanwezigheid en de waarde van immaterieel
erfgoed. Dit zal identiteitsvorming en nationale
eenheid in Aruba bevorderen.

Bescherming en publieksvoorlichting
Een tweede verplichting van het immaterieel
erfgoedverdrag is dat landen zich inzetten voor

De stichting begint vanaf nu met het geven
van voorlichting. De voorlichting is gericht op
uitleg aan een breed publiek van alle leeftijden
over wat immaterieel erfgoed is en hoe dit te
herkennen en te waarderen is. Het belichten
en beschermen van culturele diversiteit is
belangrijk. Zo wil de stichting alle erfgoed
gemeenschappen op Aruba stimuleren om
hun erfgoed voor te dragen voor plaatsing op
de inventaris.
Binnenkort worden voorlichtingsbrochures
verspreid en komen drie korte documentaires
van 10 minuten over cultureel erfgoed op
Aruba beschikbaar. Er is een pagina aangemaakt op Facebook onder de naam ‘Herencia
Cultural Inmaterial’. De stichting werkt samen
met Directie Cultuur, de nationale commissie
van UNESCO op Aruba en het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) voor wat betreft de uitwisseling
van kennis en informatie en de website
www.immaterieelerfgoed.nl.
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gezocht worden naar mogelijke kansen en
uitdagingen voor de toekomst.
De werkgroep SKSM hoefde niet van nul te
beginnen. In 1992 stuurde het Sint-Nicolaas
genootschap Vlaanderen al een vragenlijst uit
naar alle gemeenten in Vlaanderen. Daarin
werd per deelgemeente gevraagd welke
geversheilige gevierd werd, hoe die werd
uitgebeeld, welke gebruiken ermee gepaard
gingen en wie welke evenementen organiseerde. Meer dan twintig jaar na datum werd
de enquête door de werkgroep SKSM gedigi
taliseerd, verder geanalyseerd en meteen ook
overgedaan. Die nieuwe enquête bracht de
Sinterklaas- en Sint-Maartensgebruiken in 807
Vlaamse deelgemeenten in kaart.

Sinterklaas of Sint-Maarten?

Hoor ik daar geen
paardenvoetjes?
Tekst LECA1
Foto Nationale Beeldbank

Resultaten enquête over Sinterklaas- en Sint-Maartengebruiken in Vlaanderen anno 2012
In 2009 werden de Sinterklaas- en Sint-Maartensgebruiken opgenomen op de Inventaris
Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel
Erfgoed. In aanloop naar de aanvraag werd de
werkgroep Sinterklaas en Sint-Maarten
opgericht (SKSM). Die groep denkt actief na
over manieren om dit erfgoed veilig te stellen
voor de toekomst.2 Onderzoek naar de leefbaarheid, diversiteit en de beleving van de hedendaagse gebruiken staan daarbij hoog op de
agenda. Als eerste stap in het onderzoek werd
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een stand van zaken opgemaakt. Via een
enquête bracht de werkgroep in 2012 per
deelgemeente in kaart welke geversheiligen er
werden gevierd, door wie en op welke manier.
In wat volgt worden de belangrijkste resultaten
weergegeven.
Het immaterieel cultureel erfgoedbeleid (ICE)
in Vlaanderen legt sterk de nadruk op erfgoedzorg. Van cultureel erfgoedgemeenschappen
wordt verwacht dat ze acties ondernemen om

hun traditie door te geven aan volgende
generaties. Ze kunnen daarbij onder andere
rekenen op de steun van lokale erfgoedcellen
en expertisecentra zoals LECA. Samen wordt
gewerkt aan een erfgoedzorgplan. Ook de
enquête over Sinterklaas en Sint-Maarten
maakt deel uit van zo’n groter plan.
De enquête gaat na hoe de gebruiken door de
tijd heen evolueerden en brengt de verenigingen en organisaties in kaart die de gebruiken
jaar na jaar organiseren. Van daaruit kan

In vergelijking met twintig jaar geleden
houden de Sinterklaas- en de Sint-Maartensgebruiken goed stand. Sint-Maarten is vandaag
zelfs populairder dan toen. Sinterklaas blijft
wel de populairste kindervriend in Vlaanderen. In ruim 76,20 procent van de (deel)
gemeenten wordt hij als enige geversheilige
gevierd. Sint-Maartensgebruiken komen in
bijna 16 procent van de deelgemeenten voor,
terwijl in 64 deelgemeenten beide heiligen een
feest krijgen (7,90%). Het aantal deelgemeenten waar Sint-Maarten als enige geversheilige
wordt gevierd, bleef ongewijzigd. Zowel in
1992 als in 2012 ligt dat aantal op 128. Wat wel
veranderde, is het aantal deelgemeenten waar
beide geversheiligen worden gevierd, namelijk
52 (5,52%) in 1992 en 64 (7,90%) in 2012.
Sint-Maarten is vandaag dus populairder dan
in 1992 maar heeft nergens Sinterklaas
vervangen.3

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is in Vlaanderen een echt
kinderfeest. Kinderen geloven dat Sinterklaas
in de nacht van 5 op 6 december samen met
Zwarte Piet chocolade, speculaas, mandarijnen
en speelgoed brengt. De Sinterklaasvreugde
beperkt zich niet tot die ene dag. De aanloop
naar het feest is minstens even belangrijk. De
respondenten van de enquête vermeldden
bijvoorbeeld heel vaak de brief aan de Sint.
Kinderen sturen een tekening, een fotocollage
uit speelgoedbrochures of een handgeschreven
brief waarin ze hun wensen duidelijk maken.
Sinds 2006 woont de Sint officieel in de
Spanjestraat 1, 0612 Hemel. De Belgische Post
voerde een officieel adres in om verwarring aan
de sorteermachines te vermijden.
Een tweede vaak vermeld gebruik is het
zetten van een schoentje in de dagen tot zelfs
weken voor 6 december. Kinderen leggen
suiker en een wortel in hun schoen voor het
paard van Sinterklaas. Voor Zwarte Piet zetten
ze vaak een flesje bier naast hun schoen en

kinderen die van de fopspeen af moeten,
laten die achter in ruil voor wat lekkers.
Kinderschoenen zijn bovendien handige
communicatiemiddelen. Tekeningen en
brieven vinden op die manier hun weg naar de
goedheilig man. Ook het zingen van Sinterklaasliedjes is nog populair. Tot slot vermeldden heel wat respondenten dat Sinterklaas op
bestelling op huisbezoek komt. Vaak worden
die huisbezoeken gratis georganiseerd door
socio-culturele organisaties.
Het Sinterklaasfeest wordt niet alleen in
familiale kring gevierd, maar is ook een
belangrijk publiek gebeuren. Sinds 2003 zendt
de openbare omroep de aankomst van Sinterklaas rechtstreeks uit op televisie. De Sint komt
per stoomboot aan in de haven van Antwerpen,
met in zijn kielzog een hele groep zwarte
pieten en acrobaten. Dat belet niet dat heel wat
gemeenten een eigen intrede organiseren. De
lokale intredes wijken vaak af van het gestandaardiseerde Sinterklaasverhaal. Alleen al de
vervoermiddelen bijvoorbeeld zijn bijzonder
gevarieerd. Bij gebrek aan water komt hij aan
per trein, limousine, cabriolet, oldtimer of zelfs
per tractor.4 Soms is de aankomst van Sinterklaas ronduit spectaculair. Zo komt hij op veel
plaatsen aan per helikopter. Maar het kan ook
milieuvriendelijker: de respondenten vermelden ook vervoersmiddelen als een fietsmobiel,
een paard met kar en de rug van een pony.5

Zwarte Piet
Sinterklaas komt nooit alleen. Anno 2012
vormt hij een onafscheidelijk duo met Zwarte
Piet, die volgens de enquête bijna altijd
(96,80%) van de partij is. In ongeveer de helft
van de gevallen rijdt hij op een paard (50,20%)
en heel af en toe op een ezel (2,50%). Dat is
een wezenlijk verschil met de gewoonten in
Wallonië en Noord-Frankrijk, waar de ezel

prominenter aanwezig is dan het paard. Ook in
Vlaanderen werd Sinterklaas vroeger vaak
afgebeeld met een ezel.6 Pas na de Tweede
Wereldoorlog verving het paard stelselmatig de
ezel van de Sint. In 1992 verscheen de televisiereeks Dag Sinterklaas voor het eerst op de
openbare omroep. Daarin werd een naam voor
het paard geïntroduceerd: Slecht-Weer-Vandaag . Van de serie werden twee seizoenen
gemaakt, die elk jaar opnieuw worden uitgezonden rond Sinterklaas. De serie speelde
handig in op wijzigende opvattingen over
opvoeding, discriminatie en interculturaliteit.
Sinds de jaren 1970 wordt Zwarte Piet steeds
minder als een bestraffende figuur opgevoerd.
De betekenis van de figuur veranderde grondig
door de jaren heen, maar zijn uiterlijk bleef de
laatste vijftig jaar vrijwel stabiel. 7 Naar
aanleiding van de controverse in Nederland
gaan recent ook stemmen op om de beleving
van en reacties op de Zwarte Pietfiguur in
Vlaanderen te onderzoeken.

Sint-Maarten
De Sint-Maartengebruiken in Vlaanderen
verschillen erg van streek tot streek. Ze vallen
ook niet eenduidig onder de noemer ‘kinderfeest’. In tegenstelling tot het Sinterklaasfeest
wordt de figuur van Sint-Maarten niet altijd
expliciet uitgebeeld door een verkleed persoon.
Ook de betekenis van de figuur en de legendes
rond de heilige zijn niet altijd gekend. Op
sommige plaatsen wordt Sint-Maarten voorgesteld als kindervriend die geschenken brengt.
De gelijkenissen met Sinterklaas zijn daarbij
vaak groot. Op andere plaatsen gaan kinderen
bedelzingen van deur tot deur. Ze zingen een
plaatselijk Sint-Maartenslied in ruil voor snoep.
8
Sint-Maarten wordt vaak geassocieerd met
licht. Mensen maken lantarens van uitgeholde
bieten en rapen en op heel wat plaatsen
worden grote vuren ontstoken. Over dat laatste

Grafiek 1. Type geversheilige in 1992 en 2012 (% van totale dataset, N=942 voor 1992 en N=807
voor 2012)
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Daar waar Sint-Maarten de rol van Sinterklaas
overneemt, wordt Sint-Maarten vaak feestelijk
onthaald door de plaatselijke bevolking. Dat is
vooral het geval in Oost- en West-Vlaanderen.11
In veel gevallen ziet Sint-Maarten er ook
hetzelfde uit als de bisschop uit Spanje. En dat
is opmerkelijk. Sint-Maarten werd in 1992
immers nog bijna in een kwart van de gevallen
voorgesteld als een Romeins officier. In 2012
ligt dat percentage nog slechts op 2,20 procent
(zie grafiek 3).
Grafiek 2. De metgezellen van Sinterklaas anno 2012 (% binnen categorie Sinterklaas, N=679)

Ook Sint-Maarten komt zelden alleen. In 97
deelgemeenten wordt hij vergezeld door een of
meerdere zwarte pieten (zie grafiek 4). Dat is
ongeveer in de helft (50,52%) van alle deelgemeenten waar Sint-Maarten wordt gevierd. In
1992 lag dat percentage nog op 22,00 procent.
Dat strookt opnieuw met de bevinding dat SintMaarten vandaag de dag minder vaak als
soldaat wordt uitgebeeld dan twintig jaar
geleden. Zwarte Piet vergezelt Sint-Maarten
immers alleen wanneer deze wordt voorgesteld
als bisschop, nooit als legerofficier (zie tabel 1).

Discussie

Grafiek 3. De verschijningsvorm van Sint-Maarten anno 1992 en 2012 (% binnen categorie Sint-Maarten,
N=192 voor 2012 en N=173 voor 1992)

De gegevens maken duidelijk dat Sinterklaas
en Sint-Maarten anno 2012 bijzonder populair
zijn in Vlaanderen. In alle deelgemeenten
wordt minstens een van deze geversheiligen
gevierd. Sinterklaas is alomtegenwoordig,
maar ook Sint-Maarten doet het goed. Hij
wordt gevierd in bijna een kwart van de
deelgemeenten.

Grafiek 4. Zwarte Piet als metgezel van Sint-Maarten in 1992 en 2012 (% binnen categorie Sint-Maarten,
N=192 voor 2012 en N=173 voor 1992)

Tegelijkertijd toont de enquête een aantal
evoluties en verschuivingen. Steeds meer
mensen zien iets in de traditie van Sint-Maartensvuren, een gebruik dat vooral in de
provincies Antwerpen en Limburg aan
populariteit won. De voorstelling van SintMaarten veranderde ook. Terwijl in 1992 nog
bijna een kwart van alle Sint-Maartenfiguren
werd voorgesteld als een Romeins officier,
daalde dat percentage tot 2,20 procent in 2012.
Het is opmerkelijk hoe de figuur van SintMaarten steeds grotere gelijkenissen vertoont
met die van Sinterklaas. Aan de ene kant zien
we dat de figuur nu veel vaker wordt voorgesteld als bisschop (van 75,50% in 1992 naar
82,20% in 2012). Aan de andere kant valt het
op dat Sint-Maarten in de helft van de gevallen
vergezeld wordt door Zwarte Piet (50,52%).
De enquête geeft een globaal beeld van de
Sint-Maarten- en Sinterklaasgebruiken in
Vlaanderen anno 2012. De bevindingen
moeten gezien worden als een eerste, exploratieve stap voor verder onderzoek en reflectie.12
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Bisschop
Soldaat

Zwarte Piet

Paard

Ezel

50,52%

31,77%

0,52%

0,00%

20,83%

0,00%

Tabel 1. De metgezellen van Sint-Maarten anno 2012 volgens type Sint-Maartensfiguur
(% binnen categorie Sint-Maarten, N=192)

Noten
1 LECA is het Landelijk Expertisecentrum voor
Cultuur van Alledag. Het centrum maakt deel uit
van het in 2013 opgerichte immaterieel cultureel
erfgoednetwerk en is het eerste aanspreekpunt
voor het erfgoed van feesten en rituelen in
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
2 De groep bestaat uit de Erfgoedcel Waasland,
Gemeente Beveren, Sint-Maartenscomité Beveren,
Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, Stad
Sint-Niklaas, Toerisme Waasland en LECA |
Landelijk expertisecentrum voor cultuur van
alledag.
3 De variabelen ‘Sinterklaas’ en ‘Sinterklaas en
Sint-Maarten’ verschillen statistisch gezien
significant van elkaar tussen 1992 en 2012 (*=%
verschillen significant op 0.05 niveau). Voor de
variabele ‘Sint-Maarten’ is dat niet het geval.
4 De Sint verplaatst zich onder andere per trein naar
Hove, Overpelt, Zottegem, Aarschot, Landen en
Tielt, rijdt rond met paard en kar in Branst,
Kontich, Gooreind, Zedelgem, Waasmunster,
Vilvoorde en Galmaarden; krijgt een limousine in
Overpelt; verplaatst zich per cabrio in Hemiksem,
Melle en Aarschot en door de straten van Herne
en Bissegem rijdt hij met een oldtimer.

5 De Sint arriveert per helikopter in Hove, Kalmthout, Lippelo en Tervuren. In Huise verplaatst de
Sint zich per fietsmobiel en in Beert op de rug
van een pony.
6 G. Celis, Volkskundige kalender voor het Vlaamsche
Land, Gent, Stichting Mens en Kultuur,
1923/1990, p. 319.
7 Voor een meer uitvoerige discussie over de
introductie en evolutie van Zwarte Piet zie onder
andere J. Helsloot, ‘De ambivalente boodschap
van de eerste ‘Zwarte Piet (1850)’, in E. Doelman
& J. Helsloot (eds.), De kleine Olympus. Over enkele
figuren uit de alledaagse mythologie, Amsterdam,
Uitgeverij Aksant, 2008, p.93-118. E. Boer-Dirks,
‘Nieuw licht op Zwarte Piet. Een kunsthistorisch
antwoord op de vraag naar de herkomst van
Zwarte Piet’, Volkskundig Bulletin, 19 (1993) 1, 1-35.
J. Helsloot, ‘Zwarte Piet and Cultural Aphasia in
the Netherlands’, Quotidian. Journal for the Study
of Everyday Life, 3 (2012) 1, p. 1-20.
Voor meer informatie over de rol van Sint
Nicolaas in de Volkscultuur zie M. Jacobs,
‘De aantrekkingskracht van Nicolaas, zelfs zonder
baard. Een verhalen, rituelen- en beeldenmagneet
in voortdurende evolutie’, Faro | Tijdschrift over
cultureel erfgoed 1 (2008) 4, p. 24-32.

8 Dat is onder meer het geval in Loppem, Walem,
Mechelen, Retie en Weerde.
9 K.C. Peeters, Het Vlaamsche volksleven. Brugge/
Utrecht, 1943, p. 55.
10 Sint-Maartensvuren vinden we onder andere in de
provincie Limburg in Genk, Bree, Sint-Truiden,
Niel-bij-As, Hammont-Achel, Kinrooi, Overpelt,
Kanne, Genoelseldere, Houthalen en Zonhoven;
in Antwerpen in Rijmenam en Olen, in WestVlaanderen in Ardooie en in Oost-Vlaanderen in
Lovendegem.
11 Sint-Maarten wordt feestelijk onthaald in de
Oost-Vlaamse gemeenten Beveren, Erpe-Mere,
Lovendegem, Hamme, Aalst, Lede Wichelen en
Haaltert en de West-Vlaamse gemeenten
Koksijde,Kortemark, Veurne, Alveringem,
Ardooie, De Panne, Diksmuide, Heuvelland,
Houthulst, Ichtegem, Kortemark, Langemark,
Ledegem, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne,
Vleteren, Zonnebeke en Ieper. Ook in het
Antwerpse Tessenderlo en Mechelen, het
Vlaams-Brabantse Opwijk en Steenokkerzeel
en het Limburgse Niel-bij-As wordt een intrede
voor Sint-Maarten georganiseerd.
12 Voor een uitvoerige discussie over de valkuilen en
kansen van inventarissen voor immaterieel
cultureel erfgoed zie M. Jacobs, ‘Geflankeerde
middelen. Inventarissen maken van immaterieel
cultureel erfgoed, waarborgen en de UNESCOconventie van 2003’, Faro | Tijdschrift over cultureel
erfgoed, 4 (2011) 1, p. 55-71.

Minister Bussemaker start
herbouw watersnoodwoning
De Canon van Nederland wordt stap-voor-stap zichtbaar in Arn
hem. Minister Bussemaker van OCW verrichtte in september de
starthandeling voor de herbouw van een houten ‘watersnoodwo
ning’ uit Raamsdonksveer. De woning, door Noorwegen in 1953 in
het kader van de internationale noodhulp cadeau gedaan, zal in het
voorjaar van 2014 voor het publiek worden geopend.
De Noorse watersnoodwoning is nauw verbonden met de
watersnood van 1953. Deze ramp, die grote delen van Nederland
verwoestte en vele slachtoffers maakte, is één van de vijftig vensters
van de Canon van Nederland. Het Openluchtmuseum werkt met het
Rijksmuseum aan de visualisatie van de Canon. De noodwoning
– als symbool van de watersnoodramp – is het eerste canonvenster
dat in het Arnhemse museumpark wordt gepresenteerd.

Foto Kirsten Bijster

schreef de volkskundige K.C. Peeters in 1943:
‘De Sint-Maartensvuren behoren vrijwel tot het
verleden.’9 Uit de enquête blijkt dat de vuren
weer helemaal terug zijn. Dat is vooral in de
provincies Antwerpen en Limburg het geval.10
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Gouden Handen
draaksteken

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

5

Valkerij

Bert Jurling

Eeuwige
beroepen
Het Menselyk Bedryf is de oor
spronkelijke titel van de beroemde
embleembundel van de zeven
tiende-eeuwse Amsterdamse etser
en dichter Jan Luyken. Tot op de
dag van vandaag maken zijn
afbeeldingen deel uit van ons
collectieve geheugen. In deze
bijzondere heruitgave, die het
driehonderdste sterfjaar van Jan
Luyken markeert, zijn alle originele
emblemen in hoge kwaliteit
weergegeven. De foto’s in deze
uitgave spiegelen ambachtlieden
aan hun collega’s uit de tijd van
Luyken. Verder biedt dit boek veel
informatie over Het Menselyk
Bedryf en zijn makers. De oor
spronkelijke gedichten zijn voorzien
3
3
van een fijnzinnige hertaling, die
een hedendaagse toegang biedt tot
de verborgen boodschap achter elk
ambacht.

Valkerij

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

Elise Meier

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

Valkerij

Bert Jurling, Menselijk Bedrijf, van
werkplaats tot eeuwigheid (Pharos /
Nederlands Centrum voor Volks
cultuur en Immaterieel Erfgoed,
Utrecht 2012)
Prijs € 14,50

pharos

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

Valkerij
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Topsport in vogelvlucht
Elise Meier

pharos

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

Van werkplaats tot eeuwigheid

draaksteken

Menselijk Bedrijf

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

5
Sanne Verdonck

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

Ambachten zijn belangrijk immate
rieel erfgoed. In haar conventie
over het immaterieel erfgoed heeft
UNESCO er de aandacht voor
gevraagd. Voor het Nederland
Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed vormen de
ambachten dit jaar een speerpunt.
Allemaal met het doel om de
ambachten goed op de kaart te
zetten en de ambachtsmensen te
ondersteunen bij het enthousias
meren en doorgeven van hun
kennis aan jongere generaties.

draaksteken
Sint Joris leeft voort in Beesel
Sanne Verdonck

Draaksteken
Eenmaal in de zeven jaar wordt in
het Limburgse Beesel het spektakel
stuk ‘Sint Joris en de draak’
opgevoerd. Het hele dorp doet hier
op de een of andere manier aan
mee, al honderden jaren lang.
Mensen versieren hun huizen in
middeleeuwse stijl, er zijn verschil
lende optochten en er is een reeks
van voorstellingen die geheel door
de enthousiaste amateurs uit het
dorp worden verzorgd. De enige
professional is de regisseur, steeds
een andere, die elke keer het stuk
op een andere manier moet
vormgeven. De uitvoeringen
trekken elke keer veel toeschouwers
van binnen en buiten het dorp.
Jong en oud spannen zich vol
overgave in om dit oude stuk in
een hedendaags jasje te steken en
sinds kort staat deze traditie dan
ook op de Nationale Inventaris van
Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland.
Sanne Verdonck, Draaksteken.
Sint Joris leeft voort in Beesel
(Uitgeverij Pharos/ Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed, 2012
Prijs € 14,50

Carnaval
Het carnaval vieren in Noord-Bra
bant kent een hele grote verschei
denheid. Iedere stad en elk dorp
geeft er zijn eigen invulling aan.
Maar één ding is overal hetzelfde:
het gaat om verbroedering, rangen
en standen gelden niet en Prins
Carnaval is drie dagen de baas. In
dit boek wordt de geschiedenis van
het carnaval in Brabant belicht. Al
in de Middeleeuwen was vasten
avond een populair feest waar
iedereen aan meedeed. Het
historisch overzicht wordt afgewis
seld met verhalen over regionale
tradities en anekdotes.
Rob van der Laar, Carnaval! Van
Agge mar Leut et, Hatsikidee,
Salaai en Alaaf tot Houdoe (Pharos
/ Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed, Utrecht 2011)
Prijs € 14,50

Driekoningen
zingen
Op 6 januari trekken kinderen in
het zuiden van Nederland en in
Vlaanderen langs de deuren. Ze
zijn prachtig verkleed als de Drie
Koningen - Caspar, Balthasar en
Melchior - en ze zingen bedellied
jes om daarmee geld op te halen
voor een goed doel of snoep. Het
voortbestaan van het Driekonin
genzingen loopt gevaar. Een
actieve werkgroep onderneemt
pogingen om de traditie te
behouden. De kinderen zelf leveren
de belangrijkste bijdrage, door de
vaak eeuwenoude liedjes van een
eigentijdse tekst te voorzien.
Paul Spapens, Driekoningenzingen,
Van legende tot levende traditie
(Pharos / Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed, Utrecht 2011)
Prijs € 14,50

In het boek Gouden handen,
ambachten in Nederland vertellen
ruim veertig ambachtslieden over
de passie voor hun ambacht. Het
boek is geïllustreerd met vele
prachtige foto’s en brengt zo tot
uitdrukking met hoeveel kennis,
zorg en aandacht de ambachts
mensen hun vak beoefenen. Van
de ornamentsnijder tot de papier
schepper, van de koperslager tot
de molensteenmaker. Voor elk van
hen vormt het ambacht een groot
deel van hun leven en identiteit.
Daarnaast geven twaalf opinie
leiders hun mening over het belang
van ambachten voor onze moderne
samenleving.
Gouden Handen, Ambachten in
Nederland (Pharos/ Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed, 2013)
Prijs € 14,50

Zilveren vloot

Beleid en
praktijk

Handleiding voor
historische
verenigingen

Herman Meddens

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

Een tentoonstelling maken, een
evenement organiseren of een
boek uitgeven. Het kost allemaal
geld dat er te weinig of helemaal
niet is. De normale exploitatie
levert al hoofdbrekens genoeg op,
laat staan nieuwe activiteiten. Er is
genoeg geld in Nederland. De
vraag is echter hoe je geldbronnen
kunt vinden en aanboren. Bij het
organiseren van culturele activitei
ten komt veel kijken. Het is daarom
altijd raadzaam om een gedegen
projectplan en een plan van
aanpak voor de fondsenwerving op
te stellen. Dat beperkt de kans op
onverwachte tekorten. Het is ook
goed om het potentieel van de
eigen organisatie in kaart te
brengen. Vaak hebben vrijwilligers
bepaalde know-how die goed aan
te wenden is. Het kan verfrissend
zijn om bij het zoeken naar
middelen het blikveld te verruimen.
Jan Klumper en Marjolein Lamme,
Heb je wel gehoord van de zilveren
vloot? (Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, Utrecht 2008)
Prijs € 17,50

Herman Meddens, Beleid en
Praktijk, Handleiding voor historische verenigingen (Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, Utrecht
2011) Prijs € 17,50
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Neem een
abonnement
op Immaterieel
Erfgoed

Jaargang 2 | Nummer 4 | 2013

‘Aan het ambacht herken je de hand van de meester. Deze kennis
laten we toch niet verloren gaan?’ Dat mag het motto heten van het
boek Gouden Handen, ambachten in Nederland.

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

Ambachten zijn belangrijk immaterieel erfgoed. In haar conventie over
het immaterieel erfgoed heeft UNESCO er aandacht voor gevraagd.
Voor het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed vormen ambachten dit jaar een speerpunt. Allemaal met het
doel om ambachten weer eens op de kaart te zetten en de ambachtsmensen te ondersteunen bij het enthousiasmeren en doorgeven van
hun kennis aan jongere generaties.
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In het boek Gouden handen, ambachten in Nederland vertellen ruim
veertig ambachtslieden over de passie voor hun ambacht. Het boek is
geïllustreerd met vele prachtige foto’s en brengt zo tot uitdrukking met
hoeveel kennis, zorg en aandacht de ambachtsmensen hun vak
beoefenen. Van de ornamentsnijder tot de papierschepper, van de
koperslager tot de molensteenmaker. Voor elk van hen vormt het
ambacht een groot deel van hun leven en identiteit. Daarnaast geven
twaalf opinieleiders hun mening over het belang van ambachten voor
onze moderne samenleving.
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Er is sprake van een groeiende waardering voor het handwerk. Wat
vooral opvalt is de zorg en de aandacht die spreekt uit de uiteenlopende producten, stuk voor stuk met de hand gemaakt en daarom
uniek. Ambachten zijn belangrijk voor onze economie, maar ook voor
onze culturele identiteit. Toch hebben veel ambachtslieden moeite om
het hoofd boven water te houden en is er zorg voor de toekomst. De
kennis om een ambacht te beoefenen werd van oudsher doorgegeven
van meester op leerling. Nu is er vaak geen nieuwe generatie die het
ambacht kan voortzetten.

Gouden Handen gaat in op het belang
van ambachten voor onze samenleving
en waarom het belangrijk is om een
toekomst te creëren voor ambachten.
Het boek is te bestellen door € 14,50
over te maken op banknummer 810806
ten name van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed onder vermelding van de titel
of via www.volkscultuur.nl/webwinkel.

Immaterieel Erfgoed is het tijdschrift voor de immaterieel
erfgoedsector. Het blad verschijnt vier keer per jaar en geeft
informatie over immaterieel erfgoed en over het beleid dat hier uit
voortvloeit. Het tijdschrift Immaterieel Erfgoed wordt uitgegeven
door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed, het landelijk kennisinstituut voor immaterieel erfgoed.
Immaterieel erfgoed heeft te maken met de tradities die je van
huis uit hebt meegekregen en die je deelt samen met anderen.
Mensen, groepen en gemeenschappen ontlenen er hun culturele
identiteit aan. In 2003 heeft UNESCO een verdrag aangenomen,
dat gericht is op de bescherming en versterking van het
immaterieel erfgoed en het ondersteunen van de betrokken
gemeenschappen in het doorgeven van hun erfgoed aan volgende
generaties. De Nederlandse regering heeft dit UNESCO Verdrag
ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in 2012
ondertekend. Een verplichting die uit het verdrag voortvloeit is
dat elke lidstaat het immaterieel erfgoed binnen de eigen
landgrenzen identificeert en documenteert door het aanleggen
van een nationale inventaris.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) is aangewezen om zorg te dragen voor de
implementatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
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