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Een pareltje van
immaterieel erfgoed
Eén van de voordelen van de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed is dat deze lijst de rijkdom aan tradities in ons land
nu eens zichtbaar maakt. Wij hebben in Nederland veel meer dan wij
denken. Zelfs ik, die toch al heel wat jaren meedraai en er dagelijks mee
bezig ben, kom telkens weer voor een verrassing te staan. Er zijn zoveel
tradities waarvan wij geen weet hebben en die toch gekoesterd
worden door groepen mensen. Zelfs burgemeesters, die over het
algemeen toch weten wat er in hun gemeente speelt, kwamen er in
ons onderzoek van een paar jaar geleden niet uit. Een behoorlijk aantal
meldde ons dat er in hun gemeente geen immaterieel erfgoed was.
Daarom ben ik heel blij dat Nederland nu het UNESCO Verdrag ter
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft ondertekend
en dat wij dit erfgoed zichtbaar kunnen maken.
Voor mij was de Sjaasbergergank een verrassing. Had u er ooit van
gehoord? In de omgeving van Valkenburg is het een fenomeen waar
iedereen naar uitkijkt, maar voor mij was het een openbaring. Op
midzomer, ofwel het feest van Sint Jan op 24 juni 2013, reed ik er met
mijn man naar toe om deze processie op de Nationale Inventaris te
plaatsen. Buiten Valkenburg moet je dan de velden in en de Schaelsberg op. Prachtige natuur, maar waar kwamen wij terecht? Ik begon al
ernstig te twijfelen aan onze routebeschrijving. En dan ineens, op een
open plek in het bos, staat daar een prachtig wit kapelletje met het
huisje waar vroeger de kluizenaars woonden. De vrijwilligers waren al
bezig om de vele stoelen neer te zetten voor de openluchtmis. Het was
nog stil, maar op een gegeven moment kwamen van verschillende
kanten de processiegangers de berg op en was het bos gevuld met
mensen. Na de sfeervolle Heilige Mis en het zegenen van de broodjes
werd de Sjaasbergergank door het tekenen van het certificaat op de
Nationale Inventaris geplaatst.
Wij waren eigenlijk van plan om daarna weer richting Utrecht te
rijden, maar het was zo gezellig dat wij zijn blijven hangen. Want na
de mis was het kermis. Niet een kermis zoals wij dat kennen met harde
muziek en flitsende attracties, maar een die je doet denken aan een
boerenkermis op de schilderijen van David Teniers of Pieter Breughel.
Jong en oud uit de omgeving was samengekomen en zat aan lange
tafels eieren met spek te eten. Een traditie die erbij hoort. De harmonie
speelde en de jongelui deden spelletjes. Maar vooral was het heel
gezellig. De Sjaasbergergank is hét moment om bij te praten en om
als je elders woont weer je vrienden van vroeger te zien.
Ik hoop niet dat de Sjaasbergergank een toeristische attractie gaat
worden, maar als u een keer in de buurt bent, loop dan eens de
Schaelsberg op om het witte huisje te
bezoeken. Het is absoluut een heel bijzondere,
spirituele plek, die door de vrijwillige
beheerders gekoesterd wordt.

Ineke Strouken

hoofdredacteur
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HoliPhagwa

Tekst Jolly van der Velden

Foto’s Nationale Beeldbank,
Jolly van der Velden

Kleurig voorjaarsfeest

Wolken gekleurd poeder s tuiven over
het plein met de wind mee. Mensen
lopen lachend achter elkaar aan en
bestrooien elkaar, waardoor in een rap
tempo iedereen verkleurt. Op de
achtergrond zingt een chautaalgroep.
Even later stopt er een versierde wagen
bij het plein, er klinkt muziek. Een
vrouw gooit gekleurde linten de
menigte in die de mensen om hun
hoofd binden, waarna ze aansluiten
achter de langzaam rijdende wagen,
meedeinend op de muziek. Ze hebben
inmiddels alle kleuren van de regenboog en nog steeds komen er kleuren
bij. Het is een carnavalesk gezicht,
tegelijkertijd is H
 oli-Phagwa voor
hindoestanen een moment van
bezinning.
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H

et Holifeest is eeuwen geleden ontstaan in India,
vervolgens met de hindoestaanse emigranten naar
Suriname meegegaan en decennia later door emigratie
in Nederland terechtgekomen. Het is een veelzijdig en vrolijk feest.
Veelzijdig omdat het zowel een lentefeest is, waarbij al het nieuwe
leven centraal staat na de kou van de winter, als een nieuwjaarsfeest
én een feest waar de overwinning van het goede op het kwade wordt
gevierd.
Holi valt meestal in maart, op de dag na de volle maan van de maand
Phaalguna, een maand uit de hindoekalender.
Als in maart het feest wordt gevierd, is er al het een en ander aan
voorafgegaan. Twee maanden eerder, tijdens Basant Panchami, wordt
de eerste aanzet gegeven door het planten van een stek van een
speciale plant door een kleine groep mensen, samen met de pandit,
de priester. Deze plant staat symbool voor het goede. De pandit bidt
voor voorspoed en zegent het plantje. In de periode na dit ritueel
wordt er traditioneel tot aan de avond voor het Holifeest hout
gesprokkeld voor de brandstapel, maar in Nederland mag dat niet.
Hier wordt de brandstapel pas aangelegd op de dag voor het feest.

Oorsprongsverhaal
Die stapel hout heeft alles te maken met het verhaal dat aan Holi ten
grondslag ligt. Het verhaal gaat dat koning Hiranyakashipu een wens
mocht doen van Vishnu, vanwege zijn vroomheid. De koning wist
precies wat hij wilde: nog meer macht dan hij al had, zodat iedereen
hem zou aanbidden als een god. Ook wenste hij dat hij niet gedood
kon worden door een mens of een dier en niet bij dag of nacht. Die
wens werd vervuld en de koning beschouwde zichzelf als alleenheerser, die bovendien onsterfelijk was. De bevolking leefde en beefde
onder zijn terreur en aanbad hem. Deden ze dat niet, dan werden ze
gedood. Alleen zijn eigen zoon, Prahalad, weigerde zijn vader te
aanbidden. Hij wilde alleen Vishnu aanbidden, de beschermgod van
het heelal die waakt over het welzijn van de mensen.
De koning besloot zijn zoon te doden, maar Vishnu beschermde
Prahalad, waardoor hij steeds ontsnapte aan de moordpogingen van
zijn vader. De zuster van de koning, Holika, aanbad haar broer wel.
Zij was bekend met zwarte toverkunst en bedacht een plan om alsnog
van haar ongehoorzame neef af te komen. Zij wilde Prahalad
vermoorden door een list, maakte hem wijs dat zij samen martelaren
voor Vishnu konden zijn en lokte hem zo de brandstapel op. Zij was
in de veronderstelling dat haar neef zou verbranden en zij beschermd
zou worden door haar onbrandbare kleed. Haar plan mislukte, zij
kwam om in de vlammen, terwijl Prahalad overleefde. Het goede
overwon op deze manier het kwade.

hout wordt aangestoken. Als het vuur oplaait, lopen
mensen zingend rondom de vlammen, ten teken dat het
goede heeft overwonnen. Zij doen dit totdat het vuur
helemaal uit is. Enkele mensen uit het publiek zingen ook
mee.

Het zingen van chautaals
Bij de brandstapel worden chautaals gezongen, speciale
liederen die ingestudeerd zijn voor de gelegenheid. In
Suriname was het vroeger zo dat er chautaalgroepen bij de
mensen thuis kwamen. Daar werd gezongen en gegeten en
deze groepen gingen van huis tot huis. Dat gebeurt nu niet
veel meer of mensen moeten een verzoek doen aan de
tempel. Hier zijn er dus de speciale chautaalgroepen die
zingen bij publieke vieringen. Wat vroeger spontaan
gebeurde, gebeurt nu meer georganiseerd.
Op de dag van het Holifeest zelf wordt er ook gezongen en
gespeeld. Het volume is dusdanig dat ze ook boven de
feestvierende mensen uit goed te horen zijn. Er wordt
gezongen in twee tegenover elkaar zittende groepen in de
vorm van vraag en antwoord. Vaak gebruiken de zangers
djhaals (koperen bekkentjes) en dholaks (drums) om

Holi is het
verleden
vergeten en
opnieuw
beginnen.

Holi begint met het
aansteken van een
Holivuur. De aan
wezige mensen zingen
chautaals en dansen
om de brandstapel.

Niermala Raghoober was veertien jaar toen zij uit Suriname naar Nederland
kwam. Zij viert ieder jaar actief het Holifeest en ging met haar kinderen, toen
die klein waren, ook altijd naar de Holikaverbranding. ‘De dag van Holi begint
met ’s morgens weer naar de plek te gaan waar de verbranding heeft plaatsgevonden,’ zegt ze. ‘Pas na het lied mag je gaan spelen, eerder niet.’

Holikaverbranding
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Nieuwjaarsfeest
’s Ochtends komen er weer mensen bij elkaar op de plek van de brandstapel. Als
de as is afgekoeld wordt er een lied gezongen en pas daarna kan het uitbundige
feest starten. Vroeger droegen mensen voornamelijk witte kleding, tegenwoordig doet nog maar een enkeling dat. Er worden nu vooral oude kleren gedragen,
vanwege al het poeder dat erop komt.

Niet alleen voor Holika liep het slecht af, voor de koning ook. Vishnu
had genoeg van de wrede koning en veranderde zichzelf in de
gedaante van half mens, half leeuw en ging in de schemering naar de
koning toe, waar hij hem doodde.

Bij volle maan, de avond voor het Holifeest, vindt Holika Dahan
plaats. In de brandstapel, het symbool van het kwade, staat de twee
maanden eerder geplante stek als het symbool van het goede. De
pandit voert bepaalde rituelen uit: hij zegt gebeden en brengt een
bloemoffer. Dan haalt hij het plantje uit de brandstapel, voordat het

zichzelf te begeleiden. De gedachte achter het zingen is dat je al zingend dichter
bij God bent. Veel mensen zien het als een eer mee te mogen zingen in een
groep. Eigenlijk kun je zeggen: zonder het zingen van chautaals, geen Holi.

Op Holi gooit men
gekleurd poeder naar
elkaar als teken van
een nieuw begin.

‘Spelen’ is het gooien van gekleurd poeder naar elkaar, waarschijnlijk het
bekendste aspect van het feest. Al die kleuren poeder staan symbool voor de
kleuren van de natuur in de nieuwe lente die aangebroken is. Je wenst elkaar een
gezond en gelukkig nieuw jaar.
Niermala: ‘Hier in Nederland wordt met gekleurd poeder gegooid en ook wel
met parfum of eau de cologne gespoten. In India en in Suriname wordt veel met
gekleurd water gegooid, maar daar is het hier te koud voor. ’s Avonds zijn we
gezellig met vrienden of familie bij elkaar en wordt er lekker gekookt en gegeten
– vaak vegetarisch – en er is in ieder geval veel zoetigheid. Het is ook Nieuwjaar
voor ons. We nemen afscheid van het oude jaar en verwelkomen het nieuwe.’
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Eén met elkaar

van toepassing is op het dagelijks leven, hier
en nu. Ook zingen de kinderen natuurlijk
holiliedjes en tekenen en knutselen ze naar
aanleiding van het feest.

In Suriname is het een nationale feestdag, die groots wordt gevierd.
Niermala heeft er goede herinneringen aan. ‘De sfeer is daar toch
anders, heel gezellig. Ik zat op een hindoebasisschool waar ook
Creolen en Javanen waren en zij deden gewoon mee, ook vierden we
het met de hele straat. Als je boos op iemand was of je had ruzie, dan
ging je juist op zo’n dag iemand weer aanspreken. Het verleden
vergeten en opnieuw beginnen, daar gaat het om. Ik was bij een
hindoestaanse vereniging. Twee maanden van tevoren begonnen we
met het oefenen van chautaalliederen om zowel bij de verbranding,
als op de dag zelf te zingen. Tijdens Holi vertrokken we in een open
truck en zongen in een optocht door de stad heen. De stoet werd
steeds groter doordat mensen zich aansloten. Bij de eindbestemming
was een podium neergezet en werd er verder feestgevierd.

Overwinning van het goede op het kwade
Ook voor Rosita Soerdjbali is Holi een betekenisvol feest. ‘Het is voor
mij een moment om stil te staan bij verschillende aspecten,’ zegt ze.
‘Aan de ene kant ben ik mij op die dag bewust van het belang van de
overwinning van het goede op het kwade. De kleuren van het feest
staan voor mij voor het voorjaar. Mooi is ook dat afkomst onbelangrijk is. Iedereen is gelijk, er wordt geen onderscheid gemaakt. Het
inspireert mij om daar ieder jaar opnieuw bij stil te staan.’ Ook zij
vindt het een verbroederend feest. ‘Buurtbewoners hangen uit het
raam, maken foto’s, maar doen ook mee. Je merkt dat de media er
steeds meer aandacht aan besteden. Voor ons hindoestanen is het
ook een stukje bevestiging van de eigen identiteit.’

Holi is een nieuwjaars
feest. Er wordt afscheid
genomen van het oude

Als je die sfeer wilt proeven moet je naar Den Haag
gaan, daar wordt het de laatste jaren groots gevierd,
net als vroeger in Suriname. Iedereen is bij elkaar,
wordt verwelkomd.
er is een optocht, er zijn optredens en er wordt
lekker gegeten. Dan maakt de kou niets meer uit. In
Rotterdam en Amsterdam wordt het ook gevierd, maar niet zo
groots. Andere mensen komen ook en doen net zo hard mee:
Hollanders, Marokkanen, Turken. Het is een verbroederend feest. De
wethouder zei vorig jaar: ‘Op die dag zijn we één met elkaar. Het
maakt niet uit of je bruin, zwart of wit bent.’ Door het gekleurde
poeder is iedereen gelijk tijdens het feest. Je ziet trouwens door al dat
poeder toch niet goed meer wie je bent.’
jaar en het nieuwe jaar
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Rosita is in Nederland geboren. Over het Holifeest van haar jeugd
vertelt zij: ‘In mijn kinderjaren werd er amper bij stilgestaan, ondanks
dat er hier toen ook al best veel hindoestanen woonden. Het werd
nauwelijks gevierd. Op de basisschool werd er geen aandacht aan
besteed. De kentering kwam toen ik op de middelbare school zat. Er
kwam een steeds groter bewustzijn dat er ook leerlingen uit een
andere cultuur waren, die andere feestdagen hadden dan de christelijke.
Die verandering heb ik zien gebeuren. Nu is het zo dat zowel met
Divali, als met het Holifeest de kinderen van hindoestaanse afkomst
die dag vrij krijgen. Scholen spelen er steeds meer op in. Ik vind het
goed dat daar aandacht voor is. We zijn een multiculturele samenleving en we zijn verschillend, maar geef de mensen de ruimte en de
gelegenheid om hun eigen feesten te vieren. Je kunt eigenlijk niet in je
eentje Holi vieren. Je zoekt elkaar op om het gevoel met elkaar te

kunnen delen. Waar Divali meer een feest in huiselijke kring is, is dit
meer een feest waar je naar buiten gaat. Het gaat om de gemoedelijke
sfeer, om de gezamenlijke blijdschap. Vorig jaar sloot wethouder
Baldewsingh aan bij de stoet. Hij had een net pak aan en werd toch
bepoederd door de menigte. Het leuke was dat hij zei: Ja, we zijn
allemaal gelijk. Niet van: Hé, ik heb mijn mooie pak aan. Dat vond ik
mooi om te zien.’

Gekleurd poeder
Het populaire poeder wordt tegenwoordig kant-en-klaar verkocht.
Voorheen werd het zelf gemaakt. Rosita weet dat nog goed. ‘Wij
maakten het zelf met water en kleurstof en wilde je echt effect
hebben, dan moest je daar nog bepaalde stoffen aan toevoegen voor
de kleurvastheid. Het was toen vloeibaar. Als je dat had gemaakt,
waren je handen nog een week rood, groen, geel en paars. We
spaarden al weet ik hoelang lege verpakkingen van afwasmiddel
om de vloeistof in te doen. Het is wel gemakkelijk dat je het nu
allemaal kant-en-klaar kunt kopen, maar het is wel een verschuiving.
De oudere generatie wil elkaar niet altijd bestrooien met poeder, dus
zij bespuiten elkaar vaak met parfum en wensen elkaar dan Subh
Holi. Het gaat om het idee elkaar toch iets te geven.’

Het vieren van diversiteit
Op de twee hindoebasisscholen in Den Haag krijgt Holi vanzelfsprekend aandacht door het verhaal te vertellen en in te gaan op de
moraal ervan. De docenten gebruiken het als een aanknopingspunt
om met de kinderen in de klas te filosoferen over de goede en slechte
eigenschappen van de mens en over hoe het verhaal achter Holi ook

De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh
(Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en
Organisatie) vindt het Holifeest van betekenis voor de stad.
‘Bijna tien procent van de Haagse burgers is
hindoestaan,’ zegt hij. ‘Zij kunnen door dit
feest hun cultuur beleven en een stuk van
hun eigenheid laten zien in de publieke
ruimte. Den Haag is een multiculturele stad
en je moet het elkaar ook gunnen om je eigen
cultuur te beleven. Daarnaast is Holi bij
uitstek geschikt om verbindingen te leggen
met andere Hagenaars. Ook mensen van
andere etnische komaf vieren het mee,
bestrooien elkaar met poeder en lopen mee
in de optocht. Het kan
allemaal. Het is een
bijna carnavalesk feest
Waar Divali in huiselijke kring
dat niet alleen leuk is,
gevierd wordt, gaan de mensen
maar waarbij mensen
met Holi de straat op om het
ook over hun eigen
samen te vieren.
culturele of etnische
drempel of schaduw
heen kunnen stappen. Het feest creëert een
wij-gevoel. Holi is het vieren van diversiteit.’

Toekomst
Op de vraag of mensen Holi blijven vieren is
Rosita duidelijk. ‘Ik denk dat er steeds meer
mensen meedoen. Er is een steeds grotere
bewustwording van onze identiteit, van wie
wij zijn en er zijn steeds meer mogelijkheden
om dit te organiseren. Het hoort bij onze
cultuur en religie. Verder wordt het feest

Holi v
 erbindt mensen met elkaar.
natuurlijk niet alleen in Nederland zo
uitbundig gevierd. Dat gebeurt vanzelfsprekend ook in Suriname en India, maar verder
overal waar hindoestanen wonen, van
Engeland tot Mauritius. Dat geeft veel
mensen een gevoel van een wereldwijde
verbinding. Wij geven onze liefde voor het
feest door aan onze kinderen en aan iedereen
in onze omgeving.’
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Ambacht van zilversmid moet behouden blijven
Nederlands
Zilvermuseum
opent
zilversmederij

De schaal van Piet Hein Eek sluit goed aan bij de
collectie van het Zilvermuseum. ‘Wij hebben
een grote collectie historisch zilver, vooral uit de
negentiende en twintigste eeuw. Maar wij laten
ook hedendaags zilver zien. De ontwikkeling
van het ambacht en de producten stopt niet,
deze blijft zich vernieuwen. Naast zilver als
materiaal voor gebruiksvoorwerpen, zie je ook
de trend van autonome producten, zilveren
voorwerpen als kunst. Dat
willen wij laten zien met die
Beginnende zilversmeden
opdrachten.’
krijgen de kans om zich in

Tekst VIE

het Zilvermuseum te

Foto’s Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

bewijzen en een klanten
kring op te bouwen.

Gemke Jager: ‘De nieuwe
inrichting is bedoeld om de
collectie aantrekkelijk tentoon
te stellen. Op de eerste
verdieping is een spectacuHet Zilvermuseum wil
laire, veertien meter lange tafel
mensen enthousiast
waar voorwerpen op uitgemaken voor het vakman
stald worden. Niet meer
schap van zilverwerk.
chronologisch zoals vroeger,
maar ingedeeld in elf thema’s
zoals geboorte, huwelijk en dergelijke. Verder
willen we dat het materiaal zilver goed op het
netvlies komt, vooral bij kinderen. Waar komt
het vandaan, wat zijn de toepassingen? Zo wordt
zilver ook gebruikt in mobieltjes, dat weten veel
kinderen niet.’

Het Nederlands Zilvermuseum in
Schoonhoven timmert hard aan de
weg. Het museum bestaat al 75 jaar,
eerst in Utrecht, sinds 1978 in
Schoonhoven. Voorheen bestond de
collectie uit goud- en zilverwerk en
uurwerken, en trok het vooral lief
hebbers. Sinds 2013 is de focus verlegd
naar alleen zilverwerk in al zijn
verscheidenheid, dat aansluit bij
het imago van Schoonhoven als
Zilverstad.
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Het Nederlands Zilvermuseum wil het ambacht van zilversmid voor de toekomst behouden.

Gemke Jager, directeur van het Zilvermuseum,
vertelt: ‘Het ambacht van zilversmid is nog
steeds springlevend in Schoonhoven. Niet alleen
is er de opleiding tot zilver-, goud- en edelsmid
bij de Vakschool Schoonhoven en is er het
Zilvermuseum. Ook is Schoonhoven de
vestigingsplaats van zo’n dertig à veertig
zilversmeden. Zij zijn verenigd in het Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy.’

Toekomst behouden

Het Zilvermuseum wil nieuwe doelgroepen
bereiken om ervoor te zorgen dat het ambacht
van zilversmid ook in de toekomst blijft bestaan.
Zij wil nieuwe aanwas aanboren. Daarom gaat
zij zich meer richten op gezinnen en scholen.
Het museum wordt helemaal opnieuw ingericht
en de opening is gepland op 7 juni 2014. Naast
de nieuwe inrichting is de voornaamste vernieuwing de toevoeging van de zilversmederij, die

meteen bij de ingang is gesitueerd. Beginnende,
veelbelovende zilversmeden krijgen de kans om
hier één à twee jaar hun atelier te vestigen totdat
zij zover zijn om hun eigen bedrijf te starten.
Gemke Jager: ‘Het publiek kan meekijken bij het
dagelijkse werk van een zilversmid en tegelijk
geven wij starters een kans. Zij kunnen een
oeuvre en een klantenkring opbouwen. Het
museum wil zich op deze manier nadrukkelijk
meer maatschappelijk inzetten.’
De zilversmederij is in december 2013 geopend
en er werken inmiddels twee smeden: Janneke
de Bruijn, goudsmid en designer, en Merel van
der Bel, goud- en zilversmid. Dit project is tot
stand gekomen in samenwerking met de
Vakschool Schoonhoven en de Stichting Silver
in Motion. De zilversmederij biedt plaats aan
vier smeden, dus er kunnen nog twee smeden
bij.

Zilverlab

De kennis van het zilversmeden
willen wij behouden en doorgeven.
Autonome kunst

Een andere manier waarop het Zilvermuseum
zich profileert en het ambacht van zilversmid
bij een groter publiek bekend wil maken, is het
geven van opdrachten aan kunstenaars om tot
verrassende ontwerpen te komen. Dit doet
het museum in samenwerking met de Stichting Stokroos. Een goed voorbeeld daarvan
is de zilveren schaal die de bekende ontwerper
Piet Hein Eek voor het Zilvermuseum
ontwierp en fabriceerde.

Op geheel eigen wijze, vanuit het proces en de
eigenschappen van het materiaal, ontwierp hij
een schaal met golvende, opstaande rand.
Het maakproces en de gebruikte mal zijn simpel,
het zo ontstane object is zowel ruw als glanzend
en doet organisch aan. Piet Hein Eek, die
bekend geworden is met zijn sloophouten
meubels, duurzaam en robuust, verrast met
het gebruik van dit materiaal. Toch is het
uiteindelijke resultaat duidelijk herkenbaar
als van zijn hand.

De tweede verdieping is bestemd voor tijdelijke
tentoonstellingen, maar ook voor het zilverlab.
Daar kunnen bezoekers zelf aan de slag met
eenvoudige opdrachten en zullen op termijn
ook workshops gegeven worden. Gemke Jager:
‘Het Zilvermuseum wil de mensen laten proeven
aan het ambacht van zilversmid, ze enthousiast
maken. Als ze zich verder willen ontwikkelen,
kunnen ze een cursus volgen bij de vele gerenommeerde goud- en zilversmeden in Schoonhoven. En als ze werkelijk gegrepen worden
door het zilver, kunnen ze naar de Vakschool.
Er is zoveel know-how in Schoonhoven op het
gebied van goud- en zilversmeden, dat willen we
bewaren en doorgeven. Zo werken wij samen
met de andere onderdelen van de Zilverstad om
het ambacht voor de toekomst te bewaren.’ 
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Zeeland zet kant in beeld
Van 10 mei tot en met 1 november 2014 bieden diverse
Zeeuwse musea een mooi beeld van kant door de eeuwen
heen. Musea in Goes, Kapelle, Sint Annaland en Veere hebben
in samenwerking met de Landelijke Organisatie Kant Kunst
(LOKK) de tentoonstelling ‘Zeeland Zet Kant in Beeld’ georganiseerd. Een rondgang langs deze musea geeft een interessant
beeld van de ontwikkeling, het economische belang, de
diversiteit en toepasbaarheid van kant. Ook zijn er kant
demonstraties te zien.

Het Historisch Museum de Bevelanden te Goes stelt kant op
diverse manier ten toon. Er zijn schilderijen van regenten met
kanten kragen, maar ook de kragen zelf. Er is een wisselexpositie
met werk van kant-kunstenares Yvonne Scheele, met de ontwikkeling van de Zeeuwse muts, Tsjechische kantsieraden en nog
veel meer.
Het Fruitteeltmuseum te Kapelle toont in samenwerking met
kantkring De Ortelaan kloskant, naaldkant en Lierse kant. De
Ortelaan verzorgt ook lessen in naaldkant en Lierse kant tijdens
de tentoonstelling.
Museum De Meestoof te St. Annaland toont Thoolse
kant uit eigen collectie en kant van de Belgische
kantklosschool Artofil. Dit bijzondere kantwerk is
voor het eerst in Nederland te zien. Verder zijn er
glazen kunstwerken die het uiterlijk van kant
hebben, van glaskunstenaar Mai Renders.
Museum de Schotse Huizen te Veere toont
werk dat de afgelopen maanden is gemaakt
door bezoekers van het handwerkcafé, dat elke
dinsdagmiddag in één van de stijlkamers
is gehouden. Het kantwerk is g
 eïnspireerd door
voorwerpen uit deze kamers.
Van 3 juli tot en met 14 augustus is er in de Grote of
Maria Magdalenakerk te Goes een expositie van speciaal
voor deze gelegenheid handgemaakte kanten vlinders.
Meer informatie: www.zeelandzetkantinbeeld.nl

Honderd jaar Kantklosschool

'Wij gaan voor
de volgende
honderd jaar!'
Het klossen van kant is een zeer bewerkelijke techniek die al eeuwen bestaat. Een ervaren
kantklosser werkt met honderden klosjes tegelijk die zeer snel over elkaar heen worden
geslagen, met als resultaat een kostbaar en artistiek weefsel dat met name in de Zuidelijke
Nederlanden al vanaf de vijftiende eeuw zeer gewild was. UNESCO ijvert ervoor dergelijke
ambachten levensvatbaar te houden voor de toekomst. Dat betekent dat het belangrijk is

E. Bosch-van de Kolk-prijs
De Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ doet een oproep om personen of instanties
voor te dragen voor de E. Bosch-van de Kolkprijs 2014. Zij moeten zich verdienstelijk gemaakt hebben op het terrein van
klederdrachten, met name ter stimulering van het behoud, de studie en de kennisoverdracht van streekdrachten.
De prijs is vernoemd naar Eef Bosch-van de Kolk, die van 1948 tot 1991 nauw betrokken is geweest bij de Stichting Nederlandse
Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’. Deze stichting was verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van een grote
verzameling streekdrachtkostuums uit het hele land. Men begon in die tijd de waarde van dit historische materiaal en alle
gebruiken eromheen in te zien. Vaak werden alledaagse gebruiksvoorwerpen als kleding niet als iets bijzonders gezien, zodat
de kennis over de geschiedenis, de vervaardiging en gebruiken rondom deze dingen dreigde te verdwijnen. De kostuums zijn
vanaf 1949 in permanente bruikleen aan het Nederlands Openluchtmuseum gegeven, waar de streekdrachten lange tijd
tentoongesteld zijn. Naast uitbreiden en conserveren richt de stichting zich tegenwoordig vooral op het stimuleren van
onderzoek naar en de documentatie van streekdrachten.
In dit kader werd de E. Bosch-van de Kolkprijs ingesteld, bestaande uit een geldbedrag, een onderscheiding en een laudatio.
Tot nog toe hebben vier instanties en personen de prijs ontvangen: de Stichting Zeeuwse Klederdrachten voor een boek;
Wielent Harms voor zijn onderzoek naar streekdrachten; de Commissie Kap en Dek, onderdeel van het Westfries Genootschap
voor haar activiteiten op het gebied van streekdrachten en de Stichting Museum Vekemans.
Tot 1 mei 2014 kunnen suggesties voor de volgende prijs ingediend worden bij de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten
‘Collectie Koningin Wilhelmina’, ter attentie van de jury van de E. Bosch-van der Kolkprijs, Postbus 649, 6800 AP Arnhem.
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dat de kennis over technieken en de vaardigheden wordt doorgegeven aan toekomstige
generaties. Een belangrijke doorgever van kennis – de kantklosschool Ieder voor Allen
Wijdenes in Schellinkhout, Noord-Holland, de enige kantklosschool in Nederland – viert
dit jaar haar honderdjarige jubileum.

Tekst VIE

Foto's Kantklosschool Ieder voor Allen Wijdenes

Het was domineesvrouw L.P.J. de Jager Meezenbroek-van Beverwijk die het initiatief nam om
de kantklosschool in 1914 op te richten. De
school was speciaal bedoeld voor meisjes die in
deze agrarische omgeving woonden. Zij zouden
dan een vaardigheid kunnen leren om zich
nuttig te maken in de lange wintermaanden, als
er binnen het boerenbedrijf niet veel te doen
was. Zo hadden zij een hobby die ook nog nuttig
was. Een doeltreffend middel om de in die tijd
zo verfoeide ledigheid te verdrijven, want daar
zou toch maar niets goeds uit voortkomen.
Ook de naam van de kantklosschool verwijst
naar dit idealisme: Ieder voor Allen. Aan ieder

meisje werd een nuttige bezigheid geleerd, die
voor allen goede gevolgen zou hebben. Handgemaakte kant was (en is nog steeds) een luxe
artikel, waar veel geld voor betaald werd. Zo
konden de meisjes en hun families ook nog wat
bijverdienen.

Italië of Vlaanderen
De oorsprong van kant en kantklossen is in
nevelen gehuld. Het is niet helemaal meer te
achterhalen in welk land kant is ontstaan, in
Italië of in België. De technieken zijn waarschijnlijk in de loop van de vijftiende eeuw
bedacht. In die tijd waren er veel contacten
tussen Venetië en Vlaamse steden zoals Brugge

Tegenwoordig
wordt er ook in
3D kantgeklost.
Koffiepot,
ontworpen door
Christa van SchagenZeulevoet en gemaakt
door Ans van der Meij.

en Gent, niet alleen op het gebied van de handel
maar ook van de kunsten.
Waarschijnlijk is de eerste techniek om kant te
maken de zogenaamde naaldkant geweest.
Bij deze techniek werden aan de randen van
onderkleding, zoals bij de hals en mouwen,
draadjes losgetornd, waarna daar met behulp
van een naald kant aan vast werd geborduurd.
Het eerste modelboek voor naaldkant verscheen
in 1528 en is gemaakt door de Venetiaan
Antonio Tiangliente. Hij noemt kant punto in
aria (steek in de ruimte).
Kantklossen is een andere techniek, waarbij
gebruik wordt gemaakt van houten klosjes met
garen, die om elkaar heen geslagen worden.
Deze techniek heeft zich verspreid over een
groot aantal landen. Door de Val van Antwerpen in 1585 vluchtten veel Vlamingen naar de
Noordelijke Nederlanden en namen de techniek
van kantklossen mee. Maar ook verder in het
noorden, zoals in Scandinavië, en naar het
zuiden en oosten, zoals in Kroatië en Griekenland, werd geklost.

Brugs Bloemwerk
Een ervaren kantklosser kan werken met
honderden klosjes tegelijk, die snel om elkaar
heen geslagen worden. De klosjes met garen
nummer 1 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Links: Kantklossen is het maken van

worden altijd in paren gebruikt, die over het
gehele werk bij elkaar horen. Na het maken van
een aantal slagen wordt een speld in het patroon
gestoken om het vlechtwerk op zijn plaats te
houden. Als een klosje leeg raakt, wordt er
opnieuw draad omheen gewonden, dat aan het
uiteinde van de oude draad wordt vastgeknoopt.
In Noordwest-Europa wordt het patroon
bevestigd op een groot plat kussen. Rolkussens
worden gebruikt als er lange stroken kant
gemaakt moeten worden, blokkussens voor
grote patronen.
Iedere streek en iedere kantsoort heeft zijn
eigen type klosjes, kussens en patronen. In de
loop van de tijd zijn er vele verschillende
soorten kant ontwikkeld. De soort kant is
meestal vernoemd naar de plaats van ontstaan,
maar werd daarna ook door kantklossers elders
gemaakt. Brugs Bloemwerk hoeft dus niet per
se in Brugge gemaakt te zijn. Niet alleen zijn
er indelingen te maken op basis van het
uiteindelijk effect, ook zijn er verschillen in
de manier van fabriceren. Zo zijn de klosjes
die in Nederland en Vlaanderen gebruikt
worden meestal gemaakt van beukenhout
met een verdikking aan het einde voor het
gewicht. Ze zijn meestal 10 cm lang.
In Portugal zijn ze 20 cm lang en veel zwaarder,
omdat daar met dikke garens op rolkussens
wordt gewerkt. In Engeland zijn ze recht en
heel dun en hebben ze soms kraaltjes voor het
gewicht. Daar werkt men met flinterdun garen,
onder andere om het zogenaamde Honitonkant
te maken.

Huisvlijt van arme gezinnen
Kant is bewerkelijk om te maken, dus was het
vooral een luxeartikel. Veel edelen, hoge
geestelijken, rijke kooplui, maar ook vele vorsten
hadden een voorkeur voor kleding waarin veel
kant verwerkt was. Het was een statussymbool.
Denk bijvoorbeeld aan de enorme kragen,
waarin vele meters gesteven kant verwerkt
waren.
In schril contrast met deze weelde staat het
leven van de kantklossers, die vaak in donkere,
vochtige ruimtes moesten werken. Dit was
omdat door te droge lucht de linnen garens
zouden breken. Veel kant werd gemaakt als
huisvlijt, soms ook naast andere werkzaam
heden. Er zijn verhalen bekend van arme
Brabantse families die in een hoek van de
kamer een kantkloskussen hadden staan.
Elk familielid dat maar even tijd over had,
ging kantklossen.
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prachtige patronen met garen en
klosjes. Detail van een raamhanger
genaamd Vlinder, ontworpen door
Nel Leeuwrik en gemaakt door
Christine Bakker.
Rechts: Libelle van
Honitonkant, ontworpen
en uitgevoerd door
Ans van der Meij.

Onder: Kantklossen is heel bewerkelijk. Het was daarom een luxe product en zeer gewild bij de elite.
Op de foto een kantwerk in de vorm van een stalraam, een ontwerp van mevrouw M. Schutten-Putters.

In de loop van de negentiende eeuw werd het
ook mogelijk om machinaal kant te maken.
Naast deze goedkopere manier van produceren
hebben ook lagelonenlanden avant la lettre
ervoor gezorgd dat vele kantklossers in Europa
hun broodwinning zagen verdwijnen. Al vroeg
werd namelijk vooral in Belgische kolonies in
Afrika aan de mensen daar kantklossen geleerd.
Ze kregen er amper voor betaald zodat de kant,
die vaak niet van hoge kwaliteit was, met
enorme winst in Europa werd verkocht. Toch
bleef tot ver in de twintigste eeuw kantklossen
ook in Nederland een manier om bij te ver
dienen in magere tijden.

Iets nuttigs leren
Terug naar Noord-Holland. Dominee De Jager
Meezenbroek verhuisde in 1908 met zijn vrouw
naar Wijdenes, een dorpje aan de toenmalige
Zuiderzee met in die tijd achthonderd inwoners.
De domineesvrouw zette zich meteen in voor de
plaatselijke bevolking. Zij bezocht een huisvlijttentoonstelling en schrok van wat zij daar
aantrof. In niet zulke lovende bewoordingen
noemde zij het ‘formidabele prullen’.
Elly Sprong, penningmeester van de vereniging
Ieder voor Allen, vertelt: ‘Mevrouw de Jager was
een gediplomeerd kantkloslerares, die haar
opleiding had gevolgd aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Zij besloot de boerendochters iets waardevols en nuttigs te leren, dus
begon zij met lesgeven in kantklossen, aanvankelijk in de pastorie. Dat was in december 1913.’
Al snel deed het nieuwtje de ronde en kwamen
er meer aanmeldingen. De pastorie werd te klein
voor het aantal leerlingen en de lessen verhuisden naar een oud schoolgebouw. Op dat

moment waren er al vijftien leerlingen en
stonden er acht meisjes op een wachtlijst.
De leerlingen kwamen uit de omgeving van
Wijdenes, van Hoorn en Venhuizen tot
Hoogkarspel, Blokker, Schellinkhout en
Grootebroek.

Nijverheidsonderwijs
In 1914 werd de vereniging Kantklosschool
Ieder voor Allen Wijdenes opgericht. Dominee
N. de Jager Meezenbroek werd voorzitter en zijn
vrouw werd benoemd tot directrice en lerares
kantklossen. De statuten werden in 1915 bij
Koninklijk Besluit goedgekeurd en in 1916
ontving de school voor het eerst subsidie van
rijk, provincie en gemeente. De school werd
ingedeeld in het bijzonder lager onderwijs als
nijverheidsonderwijs.
Hieronder een

Mevrouw De Jager Meezenbroek was dus de
eerste lerares van de school, maar bleef niet lang
de enige. Al meteen begon zij leerlingen die
speciale aanleg voor kantklossen vertoonden, op
te leiden om les te geven. Zo kwam in 1918 op
twaalfjarige leeftijd Nel Leeuwrik op de school.
Zij was een bekwame leerling en werd lerares,
die in 1926 in dienst kwam van de school. Zij
zou tot 1976 les blijven geven en heeft een grote
invloed gehad op vele generaties leerlingen. Dat
geldt trouwens ook voor de andere leraressen
die in de loop van de honderd jaar les hebben
gegeven. Hun inzet en enthousiaste manier van
lesgeven zijn mede de reden dat de school al zo
lang bestaat.

Frivolere kant

De kantklosschool kreeg in de loop van haar
bestaan met verschillende bedreigingen te
maken. Zo waren er problemen met de locatie,

vlieg, ontwerp van
Jolanda de Boer
en uitgevoerd door
Ans van der Meij.

Op de kantklosschool
wordt het ambacht van
kantklossen doorgegeven
van lerares op leerling.
nummer 1 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Handgekloste kant
de financiën, het aantal leerlingen en de
afzetmarkt. Maar elke keer weer werden
deze knelpunten met grote inzet,
inventiviteit en aanpassingsvermogen
overwonnen. Het belangrijkste doel, het
doorgeven van het ambacht van kant
klossen, heeft altijd voorop gestaan.

is tegenwoordig
populair bij
kunstenaars en
ontwerpers.

In de eerste tientallen jaren was de
school aan strakke regels gebonden, zo
mochten niet alle kantsoorten worden
gemaakt. Frivole motieven waren streng
verboden, zelfs blaadjes mochten niet in het
patroon verwerkt zijn. Alleen strakke, geometrische motieven waren toegestaan. Pas na de
Tweede Wereldoorlog kwam hier verandering
in. In de jaren vijftig wilden de leerlingen ander
werk klossen, wat eindelijk werd toegestaan.
Waren het voorheen meestal kantjes en kleedjes,
vanaf die tijd werden er ook medaillons,
schilderijtjes en theemutsen gemaakt. Elly
Sprong vertelt: ‘Tegenwoordig zijn leerlingen
redelijk vrij in het kiezen van de kant die zij
willen leren maken, vooral in de gevorderde
cursussen. Internet biedt talloze mogelijkheden
om internationale voorbeelden van kant te
vinden en de leraressen staan de leerlingen bij
in het maken daarvan.’

Afzetmarkten en publiciteit
Vanaf het begin werd de kant verkocht op de
kaasmarkt in Alkmaar en de zomermarkt in
Hoorn, later ook via de vereniging Tesselschade.
Zo kon de school de materialen bekostigen.
Om nieuwe leerlingen te werven, bekendheid
aan het kantklossen te geven en nieuwe afzetmogelijkheden te scheppen heeft de school
ook op andere manieren vaak de publiciteit
gezocht en gekregen.
Al vroeg in de historie van de kantklosschool
heeft mevrouw De Jager Meezenbroek, op
instigatie van de burgemeester van Wijdenes,
een geschenk gemaakt voor de toenmalige
Prinses Juliana. Guus Bleeker, mede-auteur van
het boek Een Kanten Eeuw, vertelt: ‘Dit taschje is
door mevrouw De Jager Meezenbroek ontworpen en door enige leerlingen geklost. Zij
mochten dit geschenk aanbieden aan de prinses
in Paleis Noordeinde, in aanwezigheid van
Koningin Wilhelmina en de burgemeester.’
Deze grote eer heeft uiteraard voor de nodige
publiciteit en bekendheid gezorgd.
Dit kunststukje is later nog eens herhaald. In
1937 ontwierp mevrouw De Jager Meezenbroek
een theekleed met servetten ter gelegenheid van
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het huwelijk van Prinses Juliana en Prins
Bernhard. In 1983 werd een speciaal ontworpen
zakdoekje gemaakt voor de verjaardag van
Koningin Beatrix.

Expositie en boek
Om meer publiciteit voor kantklossen en
kantwerk te genereren houdt de kantklosschool
niet alleen open dagen, geeft ze demonstraties
en workshops, maar heeft ze ook verschillende
kleinschalige exposities over kant georganiseerd.
Meestal van eigen werk, maar soms ook van
internationale kant, in samenwerking met
buitenlandse verenigingen. Ook het honderdjarig bestaan van de enige Nederlandse kantklosschool zal niet ongemerkt voorbijgaan, als het
aan de school ligt.
Al enige tijd is de Jubileumcommissie bezig met
het organiseren van een expositie, bestaande uit
onder meer oude patronen die opnieuw
getekend en geklost zijn, veel foto’s en uiteraard
kantwerk, ontworpen en geklost door leerlingen
en leraressen van de school. ‘Met veel speurwerk
en doorzettingsvermogen is men er zelfs in
geslaagd het taschje van Prinses Juliana te
traceren,’ vertelt Guus Bleeker met enige trots.
Ook dit bijzondere kunstwerkje zal te
bewonderen zijn.
Tijdens deze expositie is er ook een boek te
koop over de bewogen geschiedenis van de
school. ‘Ik heb de notulen van elke vergadering
doorgenomen, alle interessante dingen staan
erin,’ vertelt Guus Bleeker. ‘Maar niet alleen dat,
er is ook aandacht voor de huisvesting, de
financiën en er is een apart plaatsje voor de
leraressen.’ En natuurlijk zijn er veel foto’s van
leerlingen, locaties en kantwerk opgenomen.

Verslavend
Nog steeds kunnen mensen in de school de
techniek van het kantklossen leren. De eerste
leergang bestaat uit een basiscursus en een
vervolgcursus, waarin de kantsoort Torchon

Ambachtelijke miniboekjes
onderwezen wordt. Bij deze techniek wordt er
geleerd technische tekeningen te lezen, inzicht te
ontwikkelen in het dradenverloop en uiteraard
vaardigheid in het kantklossen op te doen.
Hierna kan men dan eventueel andere kantsoorten leren zoals Brugs Bloemwerk of Guipure.
Vervolgcursussen houden het aanleren van
moeilijkere kantsoorten in, bijvoorbeeld
Russische technieken, ‘s Gravenmoers, Tule,
Vlaanders, Milanees en Moderne expressie.
De kantklosschool heeft veel internationale
contacten, uiteraard met België waar in Brugge
een kantopleiding gevestigd is, maar ook met
landen als Frankrijk, Duitsland en Noorwegen.
De school is lid van de LOKK, de Landelijke
Organisatie KantKunst, en de internationale
naaldkant- en kantklosorganisatie OIDFA
(L’Organisation Internationale de la Dentelle au
Fuseau et à l’Aiguille).
Het is duidelijk dat kantklossen niet bepaald een
stoffig overblijfsel uit het verleden is dat op
sterven na dood is, ook al zijn er geen mensen
meer die van hun kunst kunnen leven. De
laatste jaren leeft de aandacht voor kant weer op.
Kant, vooral handgekloste kant, wordt door
designers, kunstenaars en modeontwerpers weer
verwerkt in hun ontwerpen en de Europese
royalty laat zich veelvuldig in kant zien.
Op dit moment telt de kantklosschool bijna
honderd enthousiaste leerlingen uit de wijde
omgeving. De school is allang niet meer gericht
op enkel boerendochters, mensen uit alle lagen
van de bevolking melden zich aan om deze
schone kunst te leren. Zelfs mannen wagen zich
er af en toe aan, al doen die vaker mee aan
kortere leertrajecten. Voor al deze mensen is het
een interessante hobby, een uitdagend tijdverdrijf of gewoon een ontspannende bezigheid.
Maar voor allen geldt: als je er eenmaal door
gegrepen bent, is het pure verslaving!
De kantklosschool mag dan al honderd jaar
bestaan, het bestuur, de leraressen en de
leerlingen denken er niet over om te stoppen.
Elly Sprong: ‘De toekomst ziet er rooskleurig uit.
Het ambacht mag in Nederland niet uitsterven.
We gaan voor de volgende honderd jaar!’
Kijk voor meer informatie op
www. kantklosschoolwijdenes.nl
De expositie Een kanten eeuw is van 15 tot en
met 18 mei 2014 in het Kerkje, Oosterleek 9,
1609 GA Oosterleek te bezichtigen. Daar is ook

het gelijknamige boek te koop.

Toen Emmanuel van Leeuwe nog een klein jongetje was, keek hij altijd uit naar de bezoekjes aan zijn
oom Richard in Frankrijk. Die maakte kunstenaarsboeken. Nu doet Van Leeuwe dat zelf, maar in het
klein. Onlangs kwam weer een deeltje uit: Het jongetje met het hart van ijs, van C. Buddingh.
Het handgemaakte boekje heeft het formaat van een lucifersdoosje en telt 21 pagina’s. Het is een
compleet verhaal met ‘paginagrote’ illustraties van Henny van Daalen. Deze ‘MatchBoox’ zijn
inmiddels gewilde collector’s items en worden ook veel als relatiegeschenk gegeven. Ze
liggen echter ook in beroemde musea en het zijn de bekendste schrijvers, zoals Arthur
Japin, Remco Campert en Leo Vroman, van wie het werk in deze vorm vereeuwigd is.

Hoe een klein idee een groot succes werd

Oom Richard heeft wel degelijk een grote rol gespeeld in dit succesverhaal in zakformaat. Hij
was het die Emmanuel ooit voorstelde om samen een project te doen. ‘Liever een klein project’, was
het antwoord van Van Leeuwe en dat inspireerde oom tot het idee om boeken te maken in lucifersdoosjes.
Daarbij zou een oude vorm van boekbinden worden gebruikt: de harmonicavorm, die leporello wordt genoemd. De
missie was om schoonheid door te geven. Er werden bekende en opkomende schrijvers benaderd die de volledige artistieke vrijheid kregen. Een
gouden idee, dat al snel werd opgepikt. Na een expositie in het Museum voor Moderne Kunst in Nîmes werd de collectie aangekocht door de
Franse Nationale Bibliotheek in Parijs en het Museum voor Moderne Kunst in Straatsburg. Ook in Nederland was er grote interesse vanuit de
kunstwereld en de pers kon niet achterblijven. Inmiddels liggen de boekjes in de boekhandel en kun je er ook zelf een laten maken als je wilt.
De nieuwste uitgave van C. Buddingh is nog bijzonderder dan de andere, omdat het maken van dit boekje met de erven is afgesproken. Wonder
boven wonder vond de biograaf van Buddingh, Wim Huijser, de tekst in de nalatenschap van de schrijver. Het verhaal was precies lang genoeg
om in een lucifersdoosje te passen. Het lijkt wel een sprookje.
Voor meer informatie zie www.matchboox.com.

Het romantische huwelijk
De bruiloft hoort de mooiste dag van je leven te zijn en is
omgeven door een roze waas. Toch moeten er buiten de
plechtige momenten veel gewone dingen gedaan worden.
Paul Breuker fotografeerde twintig jaar lang hoe een bruiloft
er achter de coulissen aan toe gaat. Hij legde de alledaagse,
intieme momenten vast, die soms in tegenspraak zijn met de
romantiek. Zijn foto’s zijn nu in een bijzondere Bruiloften-box
uit gegeven die op Valentijnsdag gepresenteerd is. In de B-box
zitten twee magazines, een tekstbijlage en een poster.

Zwarte Pieten
discussie op
het Carnaval
van Aalst

Paul Breuker fotografeerde ruim tweehonderd bruidsparen. De
meeste bijzondere bruiloften staan in deel I: De mooiste dag
van je leven. In deel II: Ze leefden nog lang en gelukkig gaat over
het leven en geluk na de bruiloft. De inleiding over de geschiedenis van het huwelijk – Voor één dag prinses – in de tekstbijlage is geschreven door Ineke Strouken.
Meer informatie: www.paulbreuker-bruiloften.nl.

Vorig jaar woedde in Nederland een heftige discussie over het uiterlijk
van Zwarte Piet. Voor- en tegenstanders waren het niet met elkaar eens:
was Zwarte Piet nu wel of niet een uiting van racisme? In België is het
sinterklaasfeest ook heel erg populair. Maar daar leeft de weerstand
tegen Zwarte Piet veel minder. Verbaasd keek men naar Nederland waar
de emoties enorm hoog opliepen, zeker toen een commissie van de VN
uitlatingen deed. In het Carnaval van Aalst werd de Nederlandse discussie
op de hak genomen. Karel Loeff maakte er foto’s van. Sinterklaas (zwart)
en Zwarte Piet (wit) waren hot topic.
nummer 1 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Bidden en feesten bij de kluis

n het diepe zuiden van het Limburgse heuvelland staan op korte
afstand van elkaar drie kastelen en een kluis. Al deze bouwwerken hebben een indrukwekkende historie. Het zijn kasteel
Genhoes, wellicht ooit in een ver verleden gebouwd in opdracht van
de bekende kruisvaarder Godfried van Bouillon, kasteel Schaloen en
kasteel Oost. Alle drie de kastelen zijn gebouwd in de buurt van
Valkenburg en Schin op Geul. En hoe zit het met de kluis? Dat
was geen zwaarbeveiligde bergplaats van kostbare zaken, maar een
kluis voor een kluizenaar, ook wel een hermitage genoemd.
Daar hebben zestien kluizenaars in afzondering gewoond, bijna drie
eeuwen lang. In navolging van Johannes de Doper die in de eerste
eeuw in de woestijn als kluizenaar leefde, hebben vele vrome mensen
de eenzaamheid opgezocht om hun leven in dienst van God te
stellen. Zo ook op de hellingen van de Schaelsberg, of Sjaasberg in
het Limburgs.

De kluis ligt verscholen tussen het groen bovenop een berg in de buurt van
Valkenburg.

Sjaasbergergank

Kluizenaar

De heremieten van de Sjaasberg was echter geen kalm leven beschoren. Het begon allemaal in de onrustige tijden aan het einde van de
zeventiende eeuw, toen de dorpen, kloosters, kastelen en landerijen
van Limburg verdeeld werden onder het katholieke Spanje en de
protestantse Staten-Generaal. Rooms-katholieke kloosterlingen
werden verdreven uit hun kloosters en zochten naarstig naar een
veilig toevluchtsoord.

voorzien door het verbouwen van groente en fruit. Dat was op de
vruchtbare Limburgse grond geen groot probleem. Verder moest hij
ook de parochies in de omgeving bijstaan in hun geestelijke leven, dat
wil zeggen: regelmatig de heilige mis leiden. Helemaal vereenzamen
deed hij dus ook niet. Hij wijdde de kluis aan de heilige Antonius van
Padua, de kerkleraar die ook patroonheilige van de franciscanen was.

De Bokkenrijders
De opeenvolgende heremieten van de kluis leefden een tijd lang in
betrekkelijke rust, tot de vijfde kluizenaar. Deze man, Arnoldus
Haesen, was een boerenzoon uit de buurt. Hij wist veel van de
geneeskrachtige werking van kruiden, vooral bij dieren. Hij was een
boerenzoon en het vee van zijn ouders was het gezondste uit de wijde
omtrek en gaf de hoogste melkopbrengst. Toen hij aangaf kluizenaar
te willen worden, waren de andere boeren dan ook erg blij. Vanaf het
moment dat Arnoldus zijn intrek nam in de kluis, stroomden zij toe
voor zijn advies. Soms namen ze zelfs hun dieren mee. In een tijd
waarin de veepest een vaak voorkomende en gevreesde gast was in
Europa, was het van groot belang dat het vee gezond en sterk was.

Zo ook de franciscaner monnik Laurentius Ploumen. Hij stuitte in de
bossen bij Schin op Geul op een jachthut die het eigendom bleek te
zijn van de heren van kasteel Schaloen. Dat leek hem een ideale plek
om zijn vrome leven voort te zetten. Hij verzocht de toenmalige heer
Gerard Ernest Hoen van Cartils en zijn vrouw Anna Agnes van
Renesse van Elderen toestemming om zich daar te vestigen. De
katholieke kasteelheer en -vrouw hadden daar wel oren naar, want
een heilige man op hun grondgebied was goed voor het aanzien op
het geestelijke vlak.
De jachthut werd verbouwd tot hij geschikt was voor permanente
bewoning en sinds 1688 bezat de Sjaasberg een heuse kluizenaar. Er
werd van hem verwacht dat hij in zijn eigen levensonderhoud zou

Elk jaar rond midzomer trekt een processie van enkele
honderden mensen de flanken op van de Schaelsberg in
Zuid-Limburg. Ver van de bewoonde wereld laten zij met
vereende krachten een eeuwenoude plaatselijke
gewoonte herleven. Vlakbij de kluis gaan ze eerst naar
de hoogmis en vieren daarna samen kermis. Hoewel zij

De plaatselijke schutterijen en
muziekverenigingen hebben

er niet veel bekendheid aan geven, wordt de stoet die

een vaste plaats in de
Sjaasbergergank.

omhoog trekt elk jaar groter. Toch blijft het vooralsnog
een feest met een intiem karakter. ‘Geen commercie,
gewoon ouderwetse gezelligheid,’ beaamt een bestuurslid van de Stichting Sjaasbergergank.
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Tekst Elise Meier

Foto’s Stichting Sjaasbergergank

Zowel vanuit Walem als Schin op
Geul trekken de bedevaartgangers
naar de kluis.
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De pastoor zegent
de broodjes.

Enkele honderden
mensen wonen de

Kluizenaar Arnoldus kreeg zo veel aanloop, dat hij de kleine bidkapel die vlakbij de kluis
stond, moest vergroten voor alle bezoekers. Hij begon ook met het bakken van broodjes
met een kruidenmengsel erdoor, die gezegend werden tijdens een heilige mis. Op de
broodjes stond een grote T voor Sint Antonius, die in de volksmond Teunis werd
genoemd. De mensen namen deze Teunisbroodjes mee naar huis en voerden ze aan hun
dieren, opdat ze gezond bleven.
De toeloop van bezoekers viel op, ook bij mensen met slechte plannen. Het was in die tijd
gebruikelijk om een kleine gift, soms in natura, maar ook wel in de vorm van geld, achter
te laten voor het goede advies van de kluizenaar. In die onzekere tijden werd Limburg
onveilig gemaakt door een roversbende die de Bokkenrijders genoemd werd. Mensen
waren als de dood voor hen en associeerden de rovers met de duivel. Op een ongure nacht
overvielen de Bokkenrijders Arnoldus, mishandelden hem en lieten hem voor dood
achter, terwijl zij ervandoor gingen met de inhoud van het offerblok. Maar Arnoldus was
niet dood en tijdens zijn herstelperiode nam hij voorzorgsmaatregelen om klaar te staan
voor een volgend bezoek. Van de bisschop kreeg hij toestemming voor een metgezel in de
kluis. De sloten op de deuren werden verstevigd en er werd een tunnel van enkele
honderden meters gegraven vanuit de kluis naar een beek in de buurt. Zo zouden zij altijd
kunnen ontsnappen. Het luik van de vluchtgang is er nog steeds in de kluis.

Bedevaart

Toen Arnoldus stierf in 1764, was zijn laatste wil dat er elk jaar ter ere van de heilige
Antonius van Padua een hoogmis gehouden zou worden op de zondag na het feest van de
heilige op 13 juni. En zo geschiedde het. Er werd op het open veld naast de kluis en de
kapel een heilige mis gehouden en er ontstond een kleine markt.
Maar mensen zijn dwars. Om het nog ingewikkelder te maken bleven ze ook twee weken
later ter bedevaart komen. Dat was ter ere van Sint Leonardus, een kluizenaar uit de zesde
eeuw die de patroon van de boeren en het vee was. Zijn feestdag werd gevierd op de laatste
zondag van juni met een hoogmis in de openlucht. Deze bedevaart werd de Sjaasbergergank genoemd. Na de mis was er tijd voor ontspanning in de vorm van een markt en een
volkskermis.

Zouavenkluizenaar

Een andere kluizenaar die ruim honderd jaar later leefde, Henricus Weerts, voelde zich
aangesproken door een oproep van de paus. In die tijd was het in Italië nogal onrustig.
Geïnspireerd door de geschriften van Garibaldi was men bezig om van alle aparte staatjes
één groot verenigd Italië te maken. Het Vaticaan bezat ook behoorlijk wat gebied, dat toen
bedreigd werd. De paus riep gelovigen uit de hele wereld op om een leger te vormen dat
het Vaticaan kon verdedigen.
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Kluizenaar Henricus had waarschijnlijk even
genoeg van zijn rustige leven en wilde graag
meehelpen om het bolwerk van het roomskatholicisme te helpen verdedigen. Hij reisde af
naar het zuiden, vocht dapper mee, maar kon
helaas niet voorkomen dat de troepen van de
paus, die zouaven genoemd werden, jammerlijk
verslagen werden. Gedesillusioneerd maakte hij
nog een boetetocht naar Jeruzalem (hij was
tenslotte al bijna halverwege) en bracht vandaar
een schilderij mee dat nog steeds te bezichtigen
is in de vitrinekamer. Eenmaal terug bij de kluis
werd hij als een held ingehaald. Hij schreef twee
boeken over zijn belevenissen in den vreemde.
Nog tot in deze tijd wordt hij herinnerd als de
zouavenkluizenaar.

Kermis
De bedevaart en de markt, die ondertussen meer
een kermis geworden was, vonden ondertussen
jaarlijks plaats, waarbij vooral het kermisvermaak minder fatsoenlijke vormen aannam.
Uiteraard was dat de nette burgerij en de
notabelen een doorn in het oog, dus besloten ze
de hele bedevaart met al zijn andere evenementen te verbieden. Onnodig te vermelden dat men
evengoed doorging met de Sjaasbergergank. De
markt werd echter afgeschaft en de kermis werd
teruggebracht tot een vrolijk en onschuldig
kindervermaak en gezellig samenzijn. Later
hebben de Fransen nog geprobeerd de b
 edevaart
uit te bannen, maar ook dat is niet gelukt.
Toen in 1930 de laatste kluizenaar stierf, leek het
toch gedaan met de kluis en de gank. Er werd
een hek om de kluis heen gezet, het gebied
raakte overwoekerd met planten en struiken en
het geheel raakte in verval. Jaren later werd het
gebied overgedragen aan de stichting Natuur-

hoogmis bij.
Na de mis is er een
ontbijt met gebak
ken ei en spek.

De ijscokar met de kluis erop.

De Sjaasbergergank
wordt bezocht door
een gemengd publiek.
Voor de één is het een
moment van
bezinning, voor de ander
een cultureel schouwspel,
voor een derde een
vrolijk feest.
nummer 1 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Ruim 1 miljoen subsidie voor
onderzoek gebarentaal

De kermis zorgt voor een gezellig samenzijn en is een reünie voor iedereen uit de buurt.

monumenten. Zij overlegden met de in die tijd
opgerichte Stichting Sjaasbergergank over het
beheer van de kluis. In ruil voor de restauratie
en het onderhoud zou de stichting de kluis gaan
beheren en de Sjaasbergergank organiseren. Dat
doet zij nu al enkele tientallen jaren met veel
enthousiasme. Daarbij werkt zij nauw samen
met de buurtvereniging Walem, die de kermis
verzorgt.

Erfgoed doorgeven

Vrijwillig

Sinds een jaar of vijf is ook het gebruik van de Teunisbroodjes terug. Op de eerste zondag
in november, na de naamdag van de heilige Hubertus (3 november), komen de mensen
van de vereniging Het Limburgse Trekpaard met hun paarden voor de paardenzegening
naar de kluis. Ook dan is er een wijding in de openlucht. Dit is gelieerd aan de Sjaasbergergank en ook dit fenomeen trekt steeds meer bezoekers, die bijvoorbeeld met hun pony
of paard, maar ook wel met hun hond komen.

Deze rijke geschiedenis heeft geleid tot verschillende jaarlijkse rituelen. Elk jaar, op de laatste
zondagochtend van juni, lopen enkele honderden mensen de helling op van de Schaelsberg.
Op het grasveld bij de kluis komen zij samen
voor een hoogmis. Daarna wordt hen vriendelijk verzocht hun stoel mee te nemen naar de
andere kant van de berg, waar hun op een open
veld een uitgebreid ‘ontbijt’ wacht: koffie met vla
(Limburgse vlaai) en eieren met spek. Terwijl de
volwassenen genieten van dit gezellige samen
zijn kunnen de kinderen allerlei leuke kermisspelletjes doen.
Sinds 1977 is de organisatie in handen van de
Stichting Sjaasbergergank. Zij streven ernaar om
de aandacht niet puur op het religieuze, maar
ook op het culturele aspect te richten. Alle
mensen werken hier vrijwillig aan mee, waarbij
vooral niet vergeten mag worden dat het terrein
ver van de bewoonde wereld ligt en dat er geen
stromend water of elektriciteit aanwezig is.
Iedereen helpt mee: de boeren uit de buurt
vervoeren met hun tractoren en wagens de
watertanks en bieden hun stroomaggregaten
aan, anderen zorgen voor het eten of verkopen
consumptiebonnen.
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Ondanks verboden en woelige tijden bestaat de Sjaasbergergank nog steeds, al ruim
driehonderd jaar. Zangverenigingen en de plaatselijke schutterij hebben in het gebeuren
ook een vaste plaats. Behalve de bedevaart zorgt de Stichting Sjaasbergergank er ook voor
dat de geschiedenis van de kluis bekend blijft. Zij onderhouden het oude gebouw en de
tuin, verzorgen rondleidingen en krijgen regelmatig schoolklassen uit de buurt op bezoek,
die ademloos luisteren naar de spannende verhalen over de kluizenaars. Zo wordt het
erfgoed doorgegeven zodat de rituelen, zoals de bedevaartstocht, een diepere betekenis
krijgen en deze verweven worden met de geschiedenis van de streek.

Immaterieel erfgoed

Waarom doen al deze vrijwilligers dat? Vooral voor het in stand houden van deze bijzondere traditie en het gedachtegoed daarachter. De stichting bestaat al ruim vijfendertig jaar
uit een handvol vrijwilligers die er veel van hun vrije tijd in stoppen, maar dat met liefde
doen. Er zijn op dit moment vijfentwintig vrijwilligers werkzaam voor de kluis, van wie
zes bestuursleden. Zij werken ook samen met andere verenigingen uit de buurt voor het
organiseren van het ontbijt bij de kermis bijvoorbeeld. Op die manier is de kluis en zijn
Sjaasbergergank diep ingeworteld in de lokale gemeenschap. Dat is ook te zien bij de
jaarlijkse tocht, want het grootste deel van de bedevaartgangers komt uit de buurt, waarbij
hele families van jong tot oud aanwezig zijn.
Dat de Sjaasbergergank in 2013 toegevoegd is aan de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland – precies in het jaar dat de kluis 325 jaar bestond en voor
de 213e keer de gank gehouden werd – was een kroon op het werk van de stichting.
Kenmerkend voor de belangeloze inzet is ook het feit dat niemand van het bestuur met
naam genoemd wil worden, zelfs niet voor citaten. Het gaat om het geheel, om het in
stand houden van de gank, niet om persoonlijke glorie. ‘Het is een immens iets,’ zegt een
van de bestuursleden vol ontzag, ‘maar toch is het heel intiem. De mensen uit de buurt
houden zelfs rekening met het plannen van hun vakantie om de gank maar niet te missen.
En de viering blijft groeien, ook al doen we heel weinig aan de pr.’
Meer informatie: www.dekluisvalkenburg.nl


Het onderzoek naar gebarentaal is nog jong: pas in de tweede
helft van de vorige eeuw werd geconcludeerd dat gebarentalen
echte talen zijn, met een eigen grammatica en een eigen lexicon.
Sinds 1980 wordt er serieus onderzoek gedaan naar Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dit onderzoek krijgt nu een enorme
stimulans door twee subsidies die zijn verstrekt aan gebarentaalonderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. De
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
verstrekt een subsidie van 1 miljoen euro en het internationale
onderzoeksfonds Digging into Data een van 100.000 euro.
Met dit geld zal het Corpus Nederlandse Gebarentaal worden
uitgebreid. Dat is een videocorpus, waarin filmpjes van dove
gebaarders in de vorm van dialogen zijn verzameld. Deze
moeten worden voorzien van annotaties, wat heel veel werk is.
Ook zal het corpus toegankelijk worden gemaakt voor
buitenlandse onderzoekers, door op gebaarniveau ook Engelse
annotaties te maken. Met behulp van deze nieuwe gegevens
zal innovatief onderzoek worden gedaan naar iconiciteit en
woordvorming in de NGT. Iconiciteit wil zeggen dat in het
gebaar iets van de betekenis te zien is en bij de woordvorming
gaat het erom dat deze gebaren zijn opgebouwd uit kleinere
eenheden, net als samenstellingen in het gewone Nederlands.

Slavenverleden
in animatie en blog
Het Zeeuws Archief heeft een heel moderne manier bedacht om
het Nederlandse slavenhandelsverleden levend te maken. Met
behulp van een blog en 3D-tekeningen kunnen bezoekers op de
website www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl de reis van het
slavenschip De Eenigheid elke dag live volgen. De blog begint voor
de kust van Afrika, waar het schip voor anker ligt om de levende
koopwaar aan boord te brengen. Op de driedimensionale tekeningen is te zien hoe het schip er van binnen uitzag en hoe klein de
ruimtes waren waar de slaven gevangen zaten.
De blog is in het Engels en Nederlands te volgen en maakt deel uit
van het programma ter herdenking van de afschaffing van de
trans-Atlantische slavenhandel tweehonderd jaar geleden, op 14
juni 1814. Het Zeeuws Archief beheert het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) dat bestaat uit literatuur,
scheepsmodellen, prenten, tekeningen en schilderijen. Naast
gegevens over de reis van De Eenigheid zijn er gegevens van nog
honderdtwaalf andere reizen bewaard gebleven. Op dit moment
wordt het archief gedigitaliseerd en later dit jaar zullen de eerste
resultaten online te vinden zijn.
www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl

Eén van de hoofdredenen om gebarentaal te documenteren
is het erfgoedaspect.
Meer informatie: http://www.ru.nl/corpusngt

Traditie ontmoet toekomst
Museum de Kantfabriek laat zowel het verleden als de toekomst van textiel en mode zien in de
tentoonstelling Traditie ontmoet toekomst, van streekdracht naar intelligent textiel. Een grote
verzameling traditionele, Noord-Limburgse streekdrachten toont dat kleding vroeger gemaakt
werd om vele jaren mee te gaan. De kleding werd gemaakt met vakmanschap en
ambachtelijkheid. Kanten mutsen uit de periode 1850-1950 en andere bijzondere
kledingstukken geven informatie over de welstand van de drager, de geloofs
richting en of iemand in de rouw was.
Het toekomstgerichte textiel bestaat uit textiel dat met behulp van moderne
technologie interactief wordt en zich kan aanpassen aan de wensen van de
gebruiker, zoals textiel dat licht geeft of van kleur verandert. Modestudenten
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hebben de Noord-Limburgse
streekdracht als uitgangspunt genomen voor een interactief kledingontwerp.
Duurzaamheid, ambachtelijkheid, maar ook moderne technologie gaan
hierbij hand in hand.
s
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Traditie ontmoet toekomst, Van streekdracht naar intelligent textiel is tot
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met 28 september 2014 te bezoeken in Museum de Kantfabriek,
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Americaanseweg 8, Horst (www.museumdekantfabriek.nl).
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Tentoonstelling Aap, Noot, Mies

Papier
atlassen
Het project - dat gestart is met het
winnen van de wedstrijd tijdens de
Manifestatie Immaterieel Erfgoed in Fort
Voordorp in oktober 2012 ter bevordering
van de samenwerking tussen ambachten
en ontwerpers - begint vorm te krijgen. De
winnaars, papierschepper Leo Hoegen van
de Papierderij en de dames van ontwerpstudio Atelier NL, hebben een omvangrijk
project op poten gezet dat tot doel heeft
de typische kenmerken van de lokale
vegetatie van diverse regio’s in Nederland
zichtbaar te maken in zogenaamde
papieratlassen.
Uit twintig verschillende nationale parken
verzamelen geïnteresseerden, stagiaires
en ontwerpers natuurlijk materiaal, zoals
grond, takken, bladeren, mossen, waarna
het geselecteerd wordt. Van deze verzamelingen wordt in workshops papier
gemaakt onder leiding van Leo Hoegen. Hij
heeft veel ervaring met het vervaardigen
van papier van allerlei grondstoffen, papier
dat voor velerlei toepassingen geschikt is.
Naast papierscheppen oefent hij ook de
ambachten boekbinden en handmatig
boekdrukken uit. Steeds als in een bepaald
gebied van Nederland materiaal verzameld wordt, zal Leo Hoegen op locatie een
papierschepperij inrichten waar hij
mensen begeleidt vanuit zijn expertise.
Resultaten van het project zullen tentoongesteld worden. Op deze manier kan het
publiek op verschillende manieren, zowel
interactief als passief, het project volgen.
Inmiddels is het project van start gegaan
met workshops in het bezoekerscentrum
van Nationaal Park De Alde Feanen en een
tentoonstelling in de Blokhuispoort in
Leeuwarden, waar de eerste resultaten
tentoongesteld zijn.
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In het Streekmuseum Krimpenerwaard is
een tentoonstelling te zien over het werk
van Cornelis Jetses. Zijn illustraties zijn
decennialang gebruikt bij het leesonderwijs en hebben zo heel veel invloed gehad
op generaties Nederlanders. Ze zijn als het
ware deel van het
gezamenlijke cultureeleducatieve erfgoed van
ons land. Zelfs nu nog
zijn de uitdrukking
aap-noot-mies en de
namen Ot en Sien bij
velen bekend.
Cornelis Jetses werd in
1873 in een arme buurt
van Groningen geboren.
Hij werkte vanaf zijn
dertiende jaar in een
steendrukkerij, ’s avonds
volgde hij tekenlessen.
Hij heeft veel illustraties
gemaakt voor schoolboeken, schoolplaten
en historische prenten. Het meest bekend
is hij geworden door zijn leesplankjes.
Nieuw voor die tijd was dat hij onderwerpen uit het kinderleven gebruikte.
Bij de leesplank – uitgegeven vanaf
1910 – hoorden twee ronde, rode doosjes
met letters. De meester of juf noemde een
woord dat het kind voor de klas op de
klassikale leesplank moest aanwijzen.
Jetses heeft ook vertelselplaten gemaakt
waar soms ook weer leesboekjes bij

die boten bouwde. Met behulp van
PowerPointpresentaties, materialen en
gereedschappen heeft elk kind een
inspirerende spreekbeurt gehouden,
waarbij de klas vooral veel kon bekijken,
proeven en soms ook zelf mocht doen.

hoorden. Dit systeem van een hele set
doet heel modern aan. Op één plaat is een
klaslokaal te zien met het aap-noot-mies
leesplankje. In totaal heeft Jetses tweeëntwintig schoolplaten getekend, waarvan er
achttien hoorden tot de serie ’het volle

leven’. Daarnaast heeft hij de illustraties
gemaakt voor de serie boeken over Ot en
Sien van de schrijver Scheepstra, verschenen vanaf 1902. De boekjes over de
buurkinderen van Jetses waren heel
populair, mede door de herkenbare
tekeningen van Jetses.
Tentoonstelling Aap, Noot, Mies is van 22
mei tot en met 23 september te zien in
Streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk
312, Krimpen aan den IJssel
(www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl)

zwarte cross
De organisatie van de Zwarte Cross ontwikkelt materiaal voor les in het Achterhoeks. Samen met
nationale en regionale schrijvers, muzikanten en andere kunstenaars wordt er hard gewerkt om
elke Achterhoekse basisschool de mogelijkheid te bieden wekelijks een uurtje les te geven in de
eigen taal.

De drijfveer achter dit initiatief is het levend houden van de spreektaal, een belangrijk onderdeel
van de samenleving dat voor sociale samenhang zorgt. Het dialect verandert continu en heeft

weinig grammaticale regels. Met lesmateriaal wordt voorkomen dat deze unieke taal uitsterft.

Kinderen worden uitgedaagd creatief bezig te zijn met hun eigen taal, bijvoorbeeld door spreekbeurten te houden in het dialect. Scholen kunnen ook buiten het lesprogramma iets met

streektaal doen, zoals de weekopening in dialect, voorlezen in dialect tijdens het overblijven of
ouders, grootouders en buurtbewoners uitnodigen om verhalen te vertellen in dialect.
Meer informatie: www.zwartecross.nl

Ambachten op de basisschool

Volgens Marianne Goossens waren de
kinderen erg enthousiast en hebben ze er
veel van opgestoken. En wie weet waar dit
toe leidt. Jong geleerd is nog steeds oud
gedaan! Wellicht is dit ook een goed idee
voor andere (basis-)scholen.
Immaterieel erfgoed doorgeven aan de
volgende generatie is één van de belangrijkste onderdelen van het UNESCO
Verdrag ter Bescherming van Immaterieel
Cultureel Erfgoed. In Boxmeer hebben ze
dat heel letterlijk genomen. Op de
Daltonbasisschool De Bakelgeert is het
Jaar van het Ambacht als thema gekozen
voor de spreekbeurten die de kinderen van
groep 7 moesten houden.
Juf Marianne Goossens had het themanummer over ambachten van het tijdschrift Immaterieel Erfgoed (jaargang 1,
nummer 2, 2013) en een aantal boeken
voor de kinderen meegenomen. Sommige
kinderen bleken heel dichtbij een ambacht
ter beschikking te hebben, bijvoorbeeld
een vader die stoffeerder was of een oom

Op en rond 19 april vindt de jaarlijkse
Wereld Circusdag plaats. Dit internationale evenement wordt door de Fédération
Mondiale du Cirque (FMC) georganiseerd,
die circussen en bezoekers oproept om er
weer een heel speciale dag van te maken.
Wereldwijd zetten alle circusorganisaties
het circus in de schijnwerpers. In Nederland is de organisatie in handen van de
Stichting Circus Cultuur.
Circussen organiseren speciaal voor deze
gelegenheid allerlei activiteiten voor
scholen, musea, bibliotheken en voor het
hooggeëerd publiek. Niet alleen voorstellingen, maar ook workshops, openbare
dierentrainingen, een kijkje achter de
schermen, foto-exposities, een veiling van
circusspullen, demonstraties grimeren en
een circusparade worden georganiseerd.
Meer informatie is te vinden op
www.stichtingcircuscultuur.nl.

Verhalen over serviezen
In Museum De Koperen Knop is een tentoonstelling te zien over
serviezen en hun verhalen. Bijzonder is dat niet alleen het serviesgoed tentoongesteld wordt, maar vooral de verhalen daarover veel
aandacht krijgen. Dus bijvoorbeeld waar het serviesgoed vandaan
komt, waarom en wanneer het gekocht of bij elkaar gespaard is, of

het een erfenis was of niet, wanneer het gebruikt werd. Elk servies
heeft zijn eigen verhaal, dat vaak alleen bekend is bij de eigen
familie. Servies is meer dan een aantal gebruiksvoorwerpen. Juist
door de eigen geschiedenis en de speciale gebruiken die erbij horen,
heeft het een speciale waarde voor de eigenaren.
De verhalen zijn herkenbaar, want al worden ze niet vaak verteld,
iedereen kent wel verhalen over serviezen. Dat was de reden voor
het museum om ze nu eens te verzamelen en er een tentoonstelling aan te wijden. Van oude erfstukken tot strakke vormgeving, van
complete serviezen tot een enkele gebutste beker, het servies en
zijn verhaal staan centraal in deze tentoonstelling. De menselijke
kant van een gebruiksvoorwerp.
Tentoonstelling Servies met een verhaal is van 15 april tot en met
14 juni te zien in Museum De Koperen Knop, Binnendams 6,
Hardinxveld-Giessendam (www.koperenknop.nl).
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Binnenkort
de laatste
herder?
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Niemand wil toch eigenlijk
dat het idyllische tafereel
van de herder met zijn kudde
binnenkort verleden tijd is?

Sinds kort hebben de herders,
die zich in hun bestaan bedreigd
voelen, zich verenigd in een
initiatiefgroep ‘duurzame
schaapsherders’.

Het beroep van schaapherder als bedreigd immaterieel erfgoed
Tekst Jos Wassink Foto’s Nationale Beeldbank , Harry Gerritsen

‘Op de grote, stille heide dwaalt een herder eenzaam rond’ was vroeger het begin van een bekend liedje. De

Nog altijd zijn in Nederland enkele schaapherders,

schaapskudde en de herder waren nog een gebruikelijk onderdeel van het landschap. In de tijd dat alles opeens

zoals Chris Grinwis, actief die overdag steeds bij hun
kudde zijn en met hun dieren over de velden trekken.

efficiënter en goedkoper moest, leek de herder met kudde opeens een onhandig en duur fenomeen. Voordat
we het wisten, werd het een begrip van vroeger, dat nog slechts cultuurhistorische waarde leek te hebben. De
ene na de andere schaapherder moest stoppen met zijn geliefde werk. De laatste tijd breekt gelukkig het besef
door dat we zuinig moeten zijn op ons cultureel erfgoed en beginnen we de schaapherders met hun kudden te
missen en kijken we ook anders aan tegen de natuur.

N

atuur geneest, natuur geeft rust. Zonder natuur om ons
heen wordt ons leven ondraaglijk. In het zwaar verstedelijkte Nederland staat de natuur constant onder druk.
Het klinkt gek, maar de diversiteit in de natuur is niet iets wat vanzelf
blijft. We moeten er hard aan werken om die in stand te houden. De
omgang met de natuur kan tot het immaterieel erfgoed behoren. De
UNESCO Conventie betreffende de Bescherming van Immaterieel
Cultureel Erfgoed, noemt heel nadrukkelijk de kennis en kunde op
het vlak van de natuur en het universum als één van de domeinen.
Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden,
gebruiken en voorstellingen van gemeenschappen in wisselwerking
met hun natuurlijke omgeving. Kennis over de flora en fauna en
ecologisch bewustzijn behoren tot dit domein. Door het verdwijnen
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van bepaalde dieren en planten uit een gebied gaan ook de hiermee
verbonden kennis, rituelen en gebruiken verloren. We kunnen
zeggen dat een gebied dan in materieel en immaterieel opzicht
verschraalt.
Op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland staan nog weinig tradities die direct tot het domein van de
natuur behoren. Ja, de valkerij staat erop. En natuurlijk zijn de op de
Nationale Inventaris geplaatste tradities van fruit- en bloemencorso’s
niet denkbaar zonder teelt van fruit en bloemen. En papierscheppen,
ook een traditie die op de Nationale Inventaris staat, kan niet zonder
de natuurlijke grondstoffen. Toch zijn er veel meer tradities die in
rechtstreeks verband met de natuur staan en mogelijk in aanmerking

Zij zien hun ambacht als levend cultureel erfgoed.

zouden kunnen komen voor een plaats op de Nationale Inventaris.
Een traditie die nauw verbonden is met de natuur, maar waarvan we
vaak een te mooi beeld hebben, is die van schaapherder.

Idyllisch bestaan?
Op 9 april 2013 verscheen er in De Volkskrant een artikel onder de
kop ‘Herder ziet één weg: naar de slager’. NRC Handelsblad bleef niet
achter en kwam een dag later zelfs met een paginagroot artikel over
de problematiek van de rondtrekkende schaapherder die in zijn
bestaan wordt bedreigd. Mocht u ooit gedacht hebben dat het beroep
van schaapherder zeer idyllisch is, dan wordt u door Chris Grinwis,
één van de laatste rondtrekkende herders van de Veluwe, uit de
droom geholpen. Doordat de overheidssubsidies vervallen en de
grote terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
waterschappen en gemeenten bezuinigen op de budgetten voor
natuurbeheer, lijken de schaapskudden met een herder, de zogenoemde gescheperde kudden, het loodje te leggen.
Sedentaire schapenhouderij
Hoe anders was dat enkele eeuwen geleden, de schaapskudden
hoorden bij het agrarisch systeem. In grote lijnen zijn er twee
systemen van beheer. Nog altijd associëren mensen schaapskudden

met de heidevelden van Drenthe. Daar, maar ook in andere gebieden,
was het eeuwenlang gebruik dat een kudde onder begeleiding van een
herder overdag op de heidevelden bij het dorp graasde. ’s Avonds
ging de kudde terug in de schaapskooi. De mest die daar verzameld
werd, was bestemd voor de akkers. Dit zogenoemde systeem van
sedentaire schapenhouderij werd tot voor een eeuw terug veel
toegepast in grote delen van West-Europa.
Alleen al in Drenthe waren er aan het begin van de twintigste eeuw
nog 30.000 schapen. De boeren in de gehuchten bij de heidevelden
maakten gebruik van een gemeenschappelijke scheper. ’s Morgens
trok de scheper blazend op zijn koperen hoorn door het dorp om de
schapenhouders erop te attenderen dat de hokken opengezet moesten
worden. Over de schapendrift liepen de schapen naar de heide. De
herder met zijn schepersstaf in de hand en vergezeld van zijn hond,
liep erachteraan. Zo’n staf is ongeveer 180 centimeter lang. Aan het
ene einde zit een gebogen haak en aan het andere einde een klein
schopje. Met de haak kunnen schapen gevangen worden. De haak
wordt dan om de hals van het dier geslagen. De schapen kunnen er
bijvoorbeeld ook mee uit een greppel of een diepe plas getrokken
worden. Met het schopje gooit de herder een kluitje aarde naar een
afgedwaald schaap. De hond rent dan blaffend op het kluitje af. Het
geschrokken schaap zoekt snel de veiligheid van de kudde. Als het
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schaap niet snel genoeg naar de kudde terugkeert, wordt het door de
hond in de poten gebeten. De honden worden speciaal op het hoeden
van schapen gefokt. Ze hebben een ongekende energie en lopen wel
veertig tot vijftig kilometer per dag.
Ergens op de heide verspreidde de kudde zich en gingen de schapen
grazen. De herder zocht een goed plekje om te zitten. Terwijl hij met
zijn hond de kudde in de gaten hield, breide hij een trui of een kous.
Als ’s avonds de kudde terugkwam naar het gehucht herkenden de
schapenhouders hun schapen aan het geluid van de bellen die de
‘belhamels’ droegen. De herder hield de gezondheid van de dieren
goed in de gaten. Uit ervaring wist hij allerlei kwalen te behandelen.
Hij had altijd een busje met schapensmeer bij zich. Dat goedje werd
onder meer gebruikt als geneesmiddel tegen schurft.

De nomadische herder in Europa
Een ander systeem van schapenhouderij wordt gehanteerd door de
nomadische schaapherders. Zij hebben een nog meer pastorale
levensstijl en trekken met hun kudde bijna het hele jaar, van winternaar zomerweide. Deze trek en de daarmee verbonden levensstijl
wordt transhumance genoemd. Deze herders laten hun schapen
grazen op de grote heidevelden en blijven met hun honden dag en

met de schapenhouderij en het landelijke leven. De permanente trek
van herders met hun kudden van de zomer- naar de winterweiden,
van de bergen naar de vlakten, zorgde ervoor dat de herders en de
gemeenschappen waarmee zij in aanraking kwamen elkaar cultureel
gingen beïnvloeden. Er wordt onderzoek gedaan naar de nomadische
levensstijl van de herders en hun relatie met de natuur. De cultuur
van de herders wordt bekeken op het terrein van het dagelijks leven
en in het bijzonder ten aanzien van de muziek, de kleding en het
voedsel. Natuurlijk zijn ook het beheer van de kudde en de omgang
met de schapen onderwerp van onderzoek en studie.
Door de economische en sociale veranderingen in de tweede helft
van de twintigste eeuw verslechterde de maatschappelijke status van
de herder. De herders zijn meestal geen eigenaar meer van de kudde.
Jonge mensen willen geen herder meer worden vanwege de slechte
arbeidsvoorwaarden en het geïsoleerde bestaan. Er bestaat een groot
gevaar dat er in de toekomst geen nomadische herders meer gevonden kunnen worden en dat zo een rijke en belangrijke traditie
verdwijnt. Het CANEPAL project streeft naar behoud en herstel van
de culturele, economische en maatschappelijke waarde van de
extensieve nomadische schapenhouderij. Duidelijk is dat schapenhouderij ook van belang is in het kader van de natuurbescherming.

Er is een groep herders die veel oog heeft voor de cultuurhistorische
waarde van hun beroep. Zij streven naar een duurzaam natuurbeheer met oorspronkelijke, vaak zeldzame schapenrassen.
nacht bij de kudden. Al vóór de Romeinse tijd trof men het systeem
aan in Zuid-Italië. De herders gaan met de kudden over speciale
trekwegen (de routes van de transhumance) van ruim 75 meter
breed. De routes kregen een economisch belang. In Spanje kwam
deze migratoire schapenhouderij in de zesde eeuw na Christus op. In
de zomer verbleven de herders met hun schapen in de Pyreneeën en
in de winter op de vlakten van La Mancha en Estremadura. Op de
Voorlopige Lijst van Werelderfgoed van UNESCO staan nu de
transhumance-routes in Italië, te weten in de Abruzzen, Molise,
Apulië, Campanië en Basilicata. Hoewel dit niet de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed is, betekent plaatsing op die lijst wel een steun
in de rug voor de cultuur die verbonden is aan die routes.
De migratoire schapenhouderij bestaat ook nog steeds in Estland,
Polen, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk. Enkele jaren terug is er een groot internationaal project
met steun van het Cultureel Programma van de Europese Unie
gelanceerd onder de naam CANEPOL, om onderzoek te doen naar
het gemeenschappelijke Europese erfgoed van schapenhouderij.
CANEPOL staat voor Culture And Nature: The European Heritage of
Sheep Farming and Pastoral Life (zie: www.canepal.eu). Er wordt
gekeken naar culturele elementen die geassocieerd kunnen worden
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De UNESCO Conventie Immaterieel
Cultureel Erfgoed noemt de kennis en
kunde op het vlak van de natuur en het
universum als één van de domeinen.

In gebieden die extensief begraasd worden door schapen neemt de
biodiversiteit toe en blijven ecosystemen in tact. In sommige schrale
landbouwgebieden van Europa is het systeem van de migratoire
schapenhouderij nog steeds een essentieel onderdeel van de plattelandseconomie.

De laatste nomadische herder in Nederland
In Nederland ligt de situatie heel anders dan in grote delen van
Europa. In ons land stierf de laatste nomadische schaapherder, dus
zonder vaste verblijfplaats, in 1961. Willem Koestapel was geboren in
1874. Lezen en schrijven had hij nooit geleerd. Hij kende al zijn
schapen en wist perfect hoe hij ermee moest omgaan. De zomerweide voor zijn schapen was meestal in de buurt van Loenen. In de
herfst trok hij dikwijls richting de IJssel of ging hij met zijn kudde
zwerven over de Veluwe.
Al op zeer jeugdige leeftijd was Willem Koestapel herder geworden.
In het begin trok hij met zijn schapen door heel Nederland. Ook ging
hij wel de grens over naar België. In het dorp Loenen stond Koestapel
bekend om zijn wijsheid. Een bekende spreuk van hem is: ‘Problemen zijn er niet, die worden door de mensen zelf gemaakt.’ Toen hij
op zijn 83-jarige leeftijd te kampen kreeg met zijn gezondheid, wist
hij maar al te goed dat hij de laatste nomadische herder was.

Hij kwam in het nieuws en verscheen zelfs bij Willem Duys in een
tv-programma. Tegen een journalist vertelde hij dat hij nooit
eenzaam was geweest. Hij had immers een hond en 250 schapen
bij zich.

Een vorm van terreinbeheer
Geen van de hedendaagse schaapherders in Nederland trekt nog het
hele jaar door te voet van het ene naar het andere gebied. De kudden
worden nu in eerste instantie ingezet om terreinen te begrazen. De
schapen zijn ‘de levende grasmaaiers’. Tussen de verschillende kudden
en hun schepers zien we wel opvallende verschillen. Er zijn diverse
grote commerciële schapenbeheerders die een kudde verhuren aan
verschillende opdrachtgevers voor het begrazen van allerlei terreinen.
Daarnaast is er een groep herders die veel oog heeft voor de cultuurhistorische waarde van hun beroep. Zij staan een duurzaam natuurbeheer met oorspronkelijke, vaak zeldzame schapenrassen voor. Zij
werken niet met bekende vleesrassen als de Texelaar en de Swifter.
Deze veelvraten zijn niet geschikt voor de schrale hei. De zeldzame
huisdierrassen, zoals de Drentse, Veluwse en Kempische Heideschapen, Schoonebeekers en Mergellandschapen voelen zich wel thuis op
de heide. Vooral de herders met deze inheemse rassen leveren een
goede bijdrage aan de instandhouding van de natuur en de biodiversiteit.
De herder voor de toeristen
Een markante ‘moderne’ schaapherder is Teun Heuver (in 1947
geboren in Lemele). Hij is 28 jaar in dienst geweest van Landschap
Overijssel en is nu gepensioneerd. Iedere dag, met uitzondering van
vier weken in het voorjaar, trok hij ’s morgens om negen uur met de
kudde de Lemelerberg over. Uiteraard was er altijd een hond bij hem.
Tegen de avond ging hij met zijn kudde terug naar de schaapskooi. In
het voorjaar, als de schapen moesten lammeren, bleef hij overdag met
de kudde in de schaapskooi onderaan de berg. Teun had de berg in
drie stukken ingedeeld. In ieder deel kwam hij met enige regelmaat
zodat het lukte op die manier de hele berg te laten begrazen. De
eigenaar van het restaurant dichtbij de berg vroeg hem af en toe met
de kudde vlakbij het restaurant te komen. De toeristen op het terras
bezorgde hij dan een romantisch uitzicht. Ondertussen vertelde hij
hun onder het genot van een kopje koffie over zijn werk en de
schapen.
Moderne schaapherder
Teun Heuver nam genoegen met laag salaris en hoefde geen luxe
leventje. Het commerciële systeem waarbij de schapen vooral als
efficiënte maaiers van het gras en de heide worden gezien, wint steeds
meer terrein. Kudden worden per vrachtwagen vervoerd van het ene
naar het ander begrazingsterrein. Een mobiel raster houdt de schapen
bijeen. Een herder is nauwelijks meer nodig. Door laag in te tekenen
bij aanbestedingen krijgen grote, goedkoop werkende schapenhouderijen de opdrachten binnen. Voor terreineigenaren zijn openbare
aanbestedingen vaak verplicht omdat er ook Europees subsidiegeld
mee gemoeid is.
De verliezende partijen zijn de traditioneel werkende herders. Nog
altijd zijn in Nederland enkele schaapherders actief die overdag
steeds bij hun kudde zijn en met hun dieren over de velden trekken.
Zij zien hun ambacht als levend cultureel erfgoed. Bij hen staat het
natuurbeheer voorop, ze zetten niet in op intensieve begrazing. Deze
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Deze tradities zijn nieuw toegevoegd aan de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het bovenstemzingen in Genemuiden

Het joodse feest Chanoeka

Er zijn nog zo’n twaalf duurzame schaapherders

Circuscultuur

in Nederland actief. Het commerciële systeem,
waarbij de schapen vooral als efficiënte maaiers

zich uitermate van bewust dat een breed maatschappelijk draagvlak nodig is om in deze tijden van
snoeiharde bezuinigingen een eeuwenoude traditie
steeds meer terrein ten koste van de rond
in leven te houden. Als een nieuwe generatie geen
trekkende schaapherder.
heil meer ziet in het vak van schaapherder, verdwijnt
er een eeuwenoude traditie. Sommige ambachtelijke
herders worden bijna letterlijk naar de marge verdrongen, naar terrei- tradities kunnen gehandhaafd blijven doordat ze ook hobbymatig
nen die niet geschikt zijn voor een gerasterde kudde.
uitgeoefend kunnen worden. Voor de herders die vaak meer dan
fulltime werken is dit geen optie.
Chris Grinwis was trots op zijn kudde Schoonebeekers waarmee hij
tot voor kort over de Tongerense heide bij Epe trok. Hij sprak van een Nationaal immaterieel erfgoed
ras met ‘adellijke allure’. Jaren heeft hij gewerkt aan de opbouw van
Vanuit de initiatiefgroep zijn er contacten met het VIE gelegd om een
deze kudde zeldzame schapen. Voor hem is de nood hoog. Hij kan
voordracht voor plaatsing van het vak van schaapherder op de
met zijn werkwijze heel moeilijk concurreren met de grote schapenNationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te bespreken. Er
houderijen. Vorig jaar hoopte hij met zijn kudde te kunnen verblijven wordt binnen de groep volop nagedacht over het opstellen van een
op het Hulshorsterzand, aan de westelijke rand van de Veluwe. De
erfgoedzorgplan. Er zijn niet alleen knelpunten ten aanzien van de
eigenaar ervan, Natuurmonumenten, wilde het gebied een ecologifinanciën, maar ook bij de overdracht van kennis en vaardigheden.
sche opknapbeurt geven. Om te zorgen dat de heide daar weer een
Voor de bedreigde traditie van schaapherder kan de officiële erkenkans kreeg en er zandverstuivingen zouden komen, moesten schapen
ning als immaterieel erfgoed die de plaatsing op de Nationale
het gras en de jonge boompjes en struikjes wegvreten. Bij de inschrijInventaris biedt zeer welkom zijn. Met de plaatsing wordt het behoud
ving moest Grinwis het onderspit delven tegen een bedrijf dat niet
van een eeuwenoud systeem van interactie tussen mens, dieren en
werkt met een gescheperde kudde, maar met afrasteringen.
natuur als belangrijk gezien en zichtbaar gemaakt. Voor de schaapherders is het van belang dat hun werk- en leefwijze kunnen blijven
bestaan.
Wordt het tij gekeerd?
Sinds kort hebben de herders, die zich in hun bestaan bedreigd
Door de plaatsing krijgt het beroep meer aanzien en komen er
voelen, zich verenigd in een initiatiefgroep ‘duurzame schaapsherwellicht meer mogelijkheden voor scholing en onderzoek. Terrein
ders’. Zij stellen dat vanuit allerlei ecologische en maatschappelijke
eigenaren willen waarschijnlijk hun gebieden meer laten begrazen
gezichtspunten het landschap- en natuurbeheer met gescheperde
door kudden met een herder als de traditie op de Nationale Inventakudden gewenst is. Geschat wordt dat er nog twaalf van dergelijke
ris prijkt. Ze kunnen dan met trots zeggen dat ze werkelijk duurzaam
schaapsherders in Nederland zijn. De verontruste herders zien dat er
en met gevoel voor traditie werken. Niemand wil toch eigenlijk dat
zowel bij de terreinbeherende organisaties, de betrokken ambtenaren
de idyllische taferelen van de herder met zijn kudde binnenkort
als bij verschillende herders, te weinig besef is van de cultuurhistoriverleden tijd zijn in Nederland? Moeten we dan naar Bulgarije om
sche waarde van de rondtrekkende kudden.
nog een herder bij de schaapskudden te zien? Met het verdwijnen
Het maatschappelijk belang van gescheperde kudden wordt volgens
van de schaapherder uit Nederland gaat er heel wat meer dan een
de groep zwaar onderschat. De initiatiefgroep wil werken aan

romantisch plaatje verloren.
verbetering van de kennis bij alle betrokken partijen. De groep is er
van het gras en de heide worden gezien, wint
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De tradities van de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden

De Passiespelen
in Tegelen

Volksfeest Winterswijk
Bloemencorso Valkenswaard

Oud Limburgs Schuttersfeest

Machinaal klompen maken

Het ambacht van
Goudse kleipijp maken
Nijmeegse Vierdaagse
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De tradities van Stadsgilde
Sinte Catharine Weert
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Tekst Jos Wassink

Een manier van leven

Foto’s Nationale Beeldbank, Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Schuttersgilden in Noord-Brabant
Vliegende vaandels, slaande trom, kleurrijke s toeten, dat zijn de beelden die bij ons opdoemen als we denken aan de schuttersgilden. Ze
horen bij Noord-Brabant, zoals ook het carnaval en het worstenbroodje
bij deze provincie horen. Veel Nederlanders van boven de Moerdijk zien
de schutterijen als een aardige traditie die ver van hen afstaat.
In Noord-Brabant en Limburg en in bepaalde plaatsen in het oosten
van ons land, waar schutterijen volop actief zijn, wordt er echter anders
gedacht. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de organisaties in de
verschillende provincies. In dit artikel beperken wij ons, mede naar
aanleiding van de plaatsing van de tradities van Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed, tot Noord-Brabant. Hier spreekt men meestal van
schuttersgilden, of gilden, en niet van schutterijen.
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B

ij de officiële ondertekening van het
certificaat voor de plaatsing op de
Nationale Inventaris op dinsdagavond
12 november 2013 in het Provinciehuis van
Noord-Brabant, waren veel afgevaardigden van
de schuttersgilden aanwezig. Er is duidelijk geen
sprake van hét Noord-Brabantse schuttersgilde.
Ton de Brouwer, kapitein van het ruim vierhonderd jaar oude Sint Annagilde in Nuenen, wees
mij met onverholen trots op het grote verschil in
‘uitdossing’. Er is een grote variatie in het aantal
leden per schutterij. Het gilde van Nuenen telt
35 leden. Er zijn gilden die veel meer leden
hebben, maar er zijn er ook die maar een paar
actievelingen kennen. Ook de gemiddelde
leeftijd varieert sterk. Bij sommige schuttersgilden is de muziek heel belangrijk, bij andere is er
nauwelijks muziek. De tradities zijn per gilde
verschillend. Bij diverse schuttersgilden zijn er
ook vrouwelijke leden.
De provincie telt nu ruim tweehonderd schuttersgilden, die verdeeld zijn in zes schutterskringen: Land van Cuijk, Kempenland, Maasland,
Kwartier van Oirschot, Peelland en Baronie en

Op opmars van alle gilden op een land
juweel is een indrukwekkend gezicht.

Markiezaat. Al in 1935 werd de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden opgericht met als doel het in stand houden en
ondersteunen van de schuttersgilden en te zorgen voor goede
onderlinge samenwerking. Na de Tweede Wereldoorlog sloten
voormalige kerkelijke broederschappen, bijenhoudersgilden en
boeren- en jagersgilden zich aan bij de federatie.

Koningschieten
Alle schuttersgilden kennen als belangrijke activiteit het vogelschieten
of koningschieten. Ten minste één keer per jaar, maar bij sommige
schuttersgilden vaker, wordt door de schutters geschoten op een
houten vogel of papegaai op een schutsboom. Dikwijls lost de pastoor
of burgemeester het eerste schot. Daarna schieten de schutters om
beurten. Wie het laatste stukje van de vogel afschiet, wordt koning.
Een zilveren vogel en een zilveren schild horen bij de waardigheid van
de nieuwe koning. Zeker bij wat oudere schuttersgilden wordt er veel
zilver in de optochten meegedragen. Iemand die drie jaar achtereen
koning is geworden, mag zich keizer noemen. Naast de keizer en de
koning zijn er nog veel meer functionarissen binnen een schuttersgilde. De benamingen verschillen hier en daar. Het gaat om functies
als hoofdman, hopman, deken, dekenschrijver, dekenschatbewaarder,
commandant, kapitein, vendrik/vaandrig, overheidsleden, gildebroeders, gildezusters, standaardruiter, tamboer, vendelier, klaroenblazer,
zilverdrager, archivaris, nar, schildknaap, ouderman, gildeheer,
gildebode, piekenier, knecht, rentmeester en zo meer.

De katholieke kerk
Er is een nauwe band tussen de schutterij en de katholieke kerk. Ieder
schuttersgilde heeft de bescherming van de christelijke waarden hoog
in het vaandel staan. In de oude reglementen van het Sint Annagilde
te Nuenen, de caert, staat dat het gildelid de bloei van het gilde wil
bevorderen in overeenstemming met zijn idealen en dat hij in zijn
levenswijze het christelijk geloof wil maken tot de grondslag van zijn
leven, in het bijzonder door hen bij te staan die hulp behoeven.
Schuttersgilden trekken mee in processies. Ook bij sommige openbare officiële gebeurtenissen in steden en dorpen zijn schuttersgilden
van de partij om het geheel extra glans en meer cachet te geven.
Ze zijn als het ware een visitekaartje van het gemeentebestuur en het
parochiebestuur.
Bij de tradities hoort zeker de plechtige begrafenis of crematie van
een schutter met gilde-eer. Zelf heb ik in 2010 de begrafenis van de
op 54-jarige leeftijd gestorven historicus Jean Coenen mogen
bijwonen in de parochiekerk van Zesgehuchten bij Geldrop. Jean was
kapitein van het gilde Sint Joris van dat dorp. Heel indrukkend waren
de momenten waarop het gilde in vol ornaat met vaandels de kerk
binnenkwam, er gevendeld werd en er flink op trommels werd
geslagen. De zwart-rood-witte kleding en de zwarte hoeden met een
rode band en een grote witte pluim, die door zowel de mannelijke als
de vrouwelijke gildeleden werden gedragen, trokken enorm de
aandacht. Je voelde dat Jean hier tussen moest staan.
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Het gaat bij de Noord-Brabantse gilden om
verwantschap, broederschap, traditie en eer.

Verbroedering
Ieder schuttersgilde is vernoemd naar een heilige.
De dag van de heilige, de Patroonsdag, wordt
natuurlijk feestelijk gevierd. Bij het schutterswezen
horen verbroederingsfeesten en schietwedstrijden.
Daarnaast is er om de drie tot vijf jaar een land
juweel. Dit is het grootste Noord-Brabantse
schuttersfeest met wedstrijden in schieten, vendelen
en trommelen en wat dies meer zij. Het wordt onder
auspiciën van de Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden georganiseerd. Alle gilden in
Noord-Brabant worden ervoor uitgenodigd.
Voor menige schutter is het gildeleven een manier
van leven. Het gaat bij hem of haar om veel meer
dan de typische uiterlijke gildegebruiken en de
kleurrijke uniformen. Het sociale, de broeder- of
zusterschap, staat bovenaan. Denk daarbij aan het
samen sporten, het opkomen voor elkaar, het delen
van vreugde en verdriet en het leven vieren.
Schuttersgilden vervullen maatschappelijk taken
zoals het bezoeken van zieken. Ze nodigen mensen
met een beperking uit voor bijeenkomsten van het
gilde. Er zijn schuttersgilden die kerkhoven
bijhouden. Ton de Brouwer verwoordt het zo:
‘Vroeger zorgden gildebroeders voor pestlijders en
nu werken ze mee bij de voedselbank en bezoeken
zieken. Het idee van hulpverlening is hetzelfde. Je
kunt het vergelijken met wat ze in de Achterhoek en
Twente noemen: de naoberschap.’

In de optochten wordt het gildezilver
meegedragen.

De schuttersgilden in NoordBrabant hebben een band met
de katholieke kerk.
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Band met het verleden
De oudste schutterijen dateren waarschijnlijk van de
late dertiende eeuw. In een middeleeuwse stad
waren verschillende soorten broederschappen of
gilden. Sommige waren van zuiver godsdienstige
inslag. Er waren ook ambachtsgilden. Schuttersgilden waren verenigingen die zich specifiek toelegden
op het beschermen, het schutten, van de stad. De
leden hanteerden wapens, hand- en voetbogen en
musketten. Soms waren deze gilden ontstaan uit een
godsdienstige broederschap. De schuttersgilden die
later ook in dorpen ontstonden, kwamen dikwijls
voort uit een dergelijke broederschap. Ze werden
ook ingezet voor het opluisteren van kerkelijke en
wereldlijke feesten. Ze ‘maakten’ de jaarlijkse
kermis.
Aan het einde van de achttiende eeuw verloren de
ambachtsgilden hun functie en verdwenen vrijwel
geheel van het toneel. De schuttersgilden echter
bleven, zij het meestal sluimerend, bestaan. In de
loop van de negentiende eeuw herstelde het
schutterswezen zich. In de jaren twintig en dertig
van de twintigste eeuw zagen we overal in Brabant
een opleving van schuttersgilden die ingeslapen
waren. In de hausse van algemene herwaardering

van de Brabantse identiteit en tradities werden ze door afstammelingen
van vroegere gildebroeders en anderen die de tradities een warm hart
toedroegen, weer tot leven gewekt. De functie van de schuttersgilden
was intussen sterk veranderd. Ze hebben uiteraard geen enkele
militaire betekenis meer en de wapens worden alleen nog maar uit
liefhebberij gehanteerd.
Jette Janssen doet in haar boek De deugd van broederschap. Sociaal
kapitaal van gildebroeders in de Noordbrabantse schuttersgilden,
1600-2000 verslag van haar onderzoek naar de redenen waarom men
lid werd van een schuttersgilde. Zij komt tot de conclusie dat de vier
hoofdredenen door de eeuwen heen dezelfde zijn gebleven. Het gaat
om verwantschap (de band met familieleden die lid zijn van het gilde),
broederschap, traditie en eer dan wel prestige. Als ik aan Ton de
Brouwer vraag waarom hij lid is van het Sint Annagilde in Nuenen zegt
hij: ‘Het gaat om het gevoel bij een hechte vereniging te horen. Het idee
dat die club al heel oud is, geeft extra aantrekkingskracht.’

Folklore versus immaterieel erfgoed
Hoewel veel schuttersgilden geen eeuwenoude geschiedenis hebben,
hebben ze wel een hang naar de oude tradities. Kunnen we schutters
gilden associëren met folklore? Gaat het niet om nagespeelde volks
cultuur van vroeger? Zijn de manifestaties van de schuttersgilden niet
vergelijkbaar met een Romeinenfestival? Wordt er niet een gedateerd
spel opgevoerd als een vorm van living history? Hebben de schutters
gilden niet, net als de folkloristische dansgroepen, een sterk toeristisch
karakter? Al deze vragen waren ongeveer twintig jaar geleden nog van
groot belang onder etnologen. Cultuurwetenschappers maken nu niet
meer een dergelijk streng verschil tussen folklore en zogenaamde
authentieke volkscultuur. Beide zijn cultuuruitingen.
Een levende traditie is pas immaterieel erfgoed als de dragers ervan het
gebruik koesteren en willen doorgeven aan de volgende generatie. Voor
de schuttersgilden is dat zeker het geval. De nadruk ligt dan niet op het
vasthouden aan oude normen en waarden, maar op een toekomstgerichte manier omgaan met cultuur. Juist door veranderingen kunnen
schuttersgilden blijven bestaan en krijgen hun tradities meer betekenis.
Als de kernwaarden maar overeind blijven. Schutters zijn er zich goed
van bewust dat de jeugd de toekomst heeft. Vooral de laatste decennia
worden er op veel terreinen activiteiten voor jongeren georganiseerd.
Schuttersorganisaties hebben diverse educatieve pakketten gemaakt
voor basisschoolleerlingen. In samenwerking met Erfgoed Brabant is
het lespakket ‘Daor hedde de guld. Schuttersgilden in Noord-Brabant’
ontwikkeld. Met dit pakket leren leerlingen van de groepen zes tot en
met acht in korte tijd de bijzondere geschiedenis en tradities van de
gilden. Er worden relaties gelegd met het leven in de Middeleeuwen,
ridders, oorlogen en godsdienst. Leerlingen kunnen vragen stellen aan
leden van lokale schuttersgilden die naar de school komen.
Voor veel Noord-Brabanders zijn de schuttersgilden een vanzelf
sprekend onderdeel van hun samenleving. De ‘buitenstaander’ die
het optreden van de schutterijen slechts als levende geschiedenis
beschouwt, moet zich realiseren dat hij of zij dan alleen de buitenkant
ziet. De binnenkant, de onderlinge broederschap en het gevoel om in
een traditie te staan, is voor de leden veel belangrijker. Zij willen dit

tot in lengte van jaren behouden.
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Tradities in Overijssel

Levend
erfgoed
op de kaart
gezet
In Overijssel is in opdracht van het
provinciebestuur een begin gemaakt
met het in kaart brengen van de
tradities in de provincie. Veel
immaterieel erfgoed is niet zichtbaar
omdat het zich op lokaal niveau en
buiten de officiële subsidiekanalen
afspeelt. Om beleid te kunnen maken,
heeft de Provincie Overijssel het
voortouw genomen in het opzetten van
een grootse inventarisatie. Op de
studiedag ‘Tradities in Overijssel’ op
23 november 2013 werden de eerste
resultaten bekend gemaakt.
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Het provinciebestuur van Overijssel heeft al
jaren een beleid dat sterk gericht is op streek- en
volkscultuur. Adriaan Buiks – tot 31 december
2013 ambtenaar cultuur van de Provincie
Overijssel – onderstreept deze uitspraak met
enige trots. Buiks – hij is nu gepensioneerd –
heeft met veel enthousiasme gewerkt aan
‘Levend erfgoed in Overijssel’ zoals één van zijn
laatste projecten officieel werd genoemd. Het
begrip ‘levend erfgoed’ was niet steeds duidelijk
voor iedereen. In de praktijk werd er daarom
gesproken over het project ‘Tradities in Over
ijssel’.
Vrijwel tegelijk met het ondertekenen van de
UNESCO Conventie Immaterieel Cultureel
Erfgoed door de Nederlandse regering in 2012
werden er bij de Provincie Overijssel plannen
ontvouwd om het immaterieel erfgoed in deze
provincie in kaart te brengen. Het achterliggende idee was dat er op provinciaal niveau wel
veel tradities bekend waren, maar dat men
eigenlijk nauwelijks weet had van de kleine
en lokale tradities. De Provincie vond het tijd
om deze ook zichtbaar te maken.
De inventarisatie van de tradities moest

Tekst VIE

Foto’s Nationale Beeldbank en VIE

daarnaast ook gebruikt kunnen worden door
lokale, regionale en provinciale overheden om
beleid te maken.
Om het project ‘Tradities in Overijssel’ te
realiseren heeft de Provincie een samenwerkingsverband met drie partijen opgezet. De
praktische uitvoering van het project kwam in
handen van de Stichting IJsselacademie. Dit
onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor
taal, geschiedenis en traditie in Overijssel ging
samenwerken met het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
(VIE) en het Historisch Centrum Overijssel
(HCO), de beheerder van de archieven in
Overijssel.

Aanpak en doelgroep
Aan de inventarisatie van de tradities werd niet
blanco begonnen. De IJsselacademie had veel
ervaring opgedaan bij het samenstellen van de
Canon van Overijssel. Bij dit project waren
honderden vrijwilligers betrokken. De contacten
die met allerlei personen en organisaties waren
gelegd, konden nu aangewend worden voor de
inventarisatie van de tradities. In vergelijking

Midwinterhoornblazen
Staphorster stipwerk

met andere provincies is bij de Overijsselse
Canon al opvallende veel aandacht voor
immaterieel erfgoed. Zelfs vier van de vijftig
vensters zijn er geheel aan gewijd: Paaskerels en
Pinksterbruidjes, Streektaal, Klootschieten en
Nabuurschap.
Bij de inventarisatie van de tradities wilden de
partijen een van onderop-principe hanteren. De
projectpartners wilden niet van bovenaf
opleggen welke tradities er in Overijssel allemaal
zijn. Dat moesten de bewoners zelf bepalen. De
belangrijkste doelgroep waren de erfgoedgemeenschappen in Overijssel. Dat konden verenigingen en stichtingen zijn, maar ook informele
groepen en soms zelfs individuen, zoals
bijvoorbeeld een groepje buurtbewoners of een
enkele ambachtsman.

Drie niveaus
Bij dit pilotproject werd er op drie niveaus
gewerkt. Op het lokale niveau waren de ambassadeurs belangrijk. Op gemeentelijk niveau
waren het de professionals die inventariseerden
en op provinciaal niveau verrichtte de IJssel
academie onderzoek.

In eerste instantie keek men welke rol de
historische verenigingen konden spelen bij de
inventarisatie. Alle verenigingen werd gevraagd
om een ambassadeur voor immaterieel erfgoed
aan te stellen. De respons viel wat tegen. Toch
zijn er uiteindelijk acht historische verenigingen
aan de slag gegaan. Tijdens het project bleek dat
de historische verenigingen de tradities heel
sterk vanuit het verleden bekeken en wat minder
aandacht hadden voor de hedendaagse praktijk.
Ze waren wel goed op de hoogte van de lokale
gewoonten en gebruiken. Hierdoor konden de
verenigingen een bemiddelende rol spelen
richting de erfgoedgemeenschappen.

In Enschede, Olst-Wijhe en Ommen werden
gemeentelijke projecten opgezet. Professionals
hebben daar als coördinator en onderzoeker systematische verkenningen gedaan. Ze keken
onder andere naar allerlei lokale gewoonten en
gebruiken, levenslooprituelen, lokale feestdagen
en evenementen. Ze verzamelden informatie
door de lokale media bij te houden en literatuuren veldonderzoek te verrichten. Daarnaast
namen ze interviews af.
In de drie gemeenten hebben professionals niet
alleen integrale inventarisaties verricht, maar is
ook gekeken naar de problemen waar erfgoednummer 1 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Veel kleine en
lokale tradities
zijn onzichtbaar
voor overheden.

Bovenstemzingen bij psalmen in Genemuiden

gemeenschappen mee te kampen hebben en
naar de rol die de overheid daarbij inneemt.
Hoewel er nog geen eindrapport is, durft Ewout
van der Horst, projectleider ‘Tradities in
Overijssel’, al wel te stellen dat de rapportage een
divers en genuanceerd beeld van de sterke en
zwakke punten zal opleveren. Zo werd verwacht
dat vergrijzing een rol speelt, maar dat bleek
lang niet altijd het geval. Het belangrijkste
obstakel in de overdracht naar jongere gene
raties is een statische opvatting van veel
Overijsselaars over de gewoonten en gebruiken.
Velen zien een traditie als iets statisch, iets dat
niet mag veranderen.

Zonder dynamiek geen traditie
Als onderdeel van het project werd er op 23
november in Nijverdal een studiedag over
‘Tradities in Overijssel’ georganiseerd. Geertje
van Os – één van de professionals – vertelde op
de studiedag over haar inventarisatie in de
gemeente Olst-Wijhe. Voor Van Os zijn tradities
nooit af. Bij de paasvuren bijvoorbeeld is er
tegenwoordig vaak een tentje waar mensen
kunnen samenkomen. Soms treedt er ook een
bandje op. Enkele jaren geleden gebeurde dit
nog niet. Zij heeft de tradities in Olst-Wijhe
daarom beschreven als momentopnamen.
Geertje van Os ziet constant veranderingen en
aanpassingen. Een aardig voorbeeld is het
boogzetten bij bruiloften. Het groen aan de
boog wordt dan versierd met papieren roosjes.
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Bij een homohuwelijk van twee mannen werd
de boog versierd met roze roosjes.

www.immaterieelerfgoed.nl. Door de vele foto’s
is de site erg aantrekkelijk geworden.

Bloemencorso Vollenhove

Ook kunnen er spontaan nieuwe gebruiken
ontstaan, die wellicht later een traditie worden.
Het dorp Welsum in de gemeente Olst-Wijhe
heeft erg geleden onder de grote mond- en
klauwzeerepidemie van 2001. Er moest veel vee
‘geruimd’ worden. Ter nagedachtenis aan deze
crisis is er een eenvoudig monumentje gebouwd.
Sindsdien plant men daar ieder jaar op 22 mei
geraniums ter herinnering aan de ramp die veel
boeren heeft getroffen.

Op de website www.traditiesinoverijssel.nl staan
nu tachtig tradities beschreven. Toch zijn de
organisatoren niet alleen maar juichend.
Adriaan Buiks had graag meer dan drie
gemeenten bij het onderzoek betrokken. Ook de
participatie van de historische verenigingen viel
wat tegen. Achteraf gezien had er misschien
meer tijd besteed moeten worden aan het
benaderen van deze clubs, maar het project had
telkens te kampen met een tijdsdruk.

Enschede, een relatief grote gemeente, heeft men
nu ontdekt hoe divers het immaterieel erfgoed
is. Volgens Buiks kunnen vooral kleinere
gemeenten profiteren van de inventarisatie van
het immaterieel erfgoed. Ze gaan zich nadrukkelijker identificeren met het erfgoed. Zo zie je
bijvoorbeeld in Losser dat men zich daar steeds
meer identificeert met het verhaal van de
Hellehond.

Provinciale website
Provinciebreed zijn enkele tradities bestudeerd
door de projectleider van de IJsselacademie,
Ewout van der Horst. Hij coördineerde de
werkzaamheden en zorgde ervoor dat de
tradities goed in kaart werden gebracht.
De lokale ambassadeurs van de historische
verenigingen en de professionele onderzoekers
in de gemeente hebben ervoor gezorgd dat er nu
al een grote variëteit aan beschreven tradities te
vinden is op www.traditiesinoverijssel.nl.
De in Staphorst geboren en nu in Enschede
woonachtige Dineke Scholte heeft deze site in
nauw overleg met de projectpartners
ontworpen.
De site haakt waar mogelijk aan bij het Over
ijsselse netwerk www.MijnStadMijnDorp.nl
en de website van de Nationale Inventaris

Erfgoedgemeenschappen
Ewout van der Horst heeft door het project
interessante dingen ontdekt over de dragers van
tradities. Veel erfgoedgemeenschappen, zoals
Old Hellendoornse Nabuurschappen, die op de
eerste plaats de paastradities in stand willen
houden, zijn betrokken bij meerdere tradities in
de buurt. Buurtschappen, al of niet officiële
organisaties, houden over het algemeen vaak
verschillende gebruiken in stand. Ook Oranjeverenigingen richten zich vaak op meer dan
allen het vieren van Koningsdag.
Het project heeft ook heel veel positieve reacties
opgeleverd. De deelnemende gemeenten zijn
heel tevreden. De gemeente Olst-Wijhe, een
betrekkelijk nieuwe fusiegemeente, wil immaterieel erfgoed nadrukkelijk gaan gebruiken voor
de versterking van de eigen identiteit. In

Nationale Inventaris
Tijdens de studiedag ‘Tradities in Overijssel’
kregen de ruim zeventig deelnemers niet alleen
uitleg over het inventarisatieproject, maar werd
ook aandacht besteed aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Adriaan
Buiks vindt het opvallend dat er vooral uit de
provincie Overijssel al veel tradities op de
Nationale Inventaris staan. Hoewel het Overijsselse inventarisatieproject zich niet beperkt tot
immaterieel erfgoed in enge zin en zich ook
richt op aspecten van volkscultuur en folklore, is
Buiks ervan overtuigd dat er door de werkwijze
al veel meer kennis over en affiniteit met
immaterieel erfgoed is gekomen.
Met veel passie en trots vertelde Henk Veldkamp, voorzitter van de Vollenhoofse Ver

eniging voor Volksvermaken, op de studiedag
over het Bloemencorso Vollenhove. Elk jaar zijn
daar weer veel vrijwilligers bij betrokken. Het
corso is belangrijk voor de sociale cohesie en
identiteit van Vollenhove. Het corso staat al op
de Nationale Inventaris. Veldkamp zag de
plaatsing op de inventaris als een geweldige
erkenning van die traditie en als een beloning
voor de vele vrijwilligers die zich ieder jaar weer
inzetten voor het corso.
Ter afsluiting van de inspiratiedag kon Ineke
Stouken, de directeur van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed, bekendmaken dat als vierde traditie uit
Overijssel – na het Staphorster Stipwerk,
het Midwinterhoornblazen en het Bloemencorso in Vollenhove – het Bovenstemzingen
bij psalmen in Genemuiden op de Nationale
Inventaris is geplaatst. Veel toehoorders waren
aangenaam verrast. Dit nieuws trok direct
nationale aandacht. Zelfs in het NOS Journaal
werd er die avond aandacht aan besteed.
Immaterieel erfgoed wordt steeds beter op de
kaart gezet. De aanpak in Overijssel kan een
inspirerend voorbeeld zijn voor andere
provincies.


Gemeenten
en provincies
kunnen
zich met
immaterieel
erfgoed
profileren.
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Pas op:

en dan zijn we juist heel gevaarlijk en gemeen.’
Zo worden de kinderen uitgedaagd om na te
denken over de vaak te snel gemaakte combinatie van uiterlijk en innerlijk. Aan de hand van
eigentijdse voorbeelden uit films en jeugdboeken worden voorbeelden gegeven die kinderen
aanspreken.

Draken en
Monsters!

Andere culturen
Ook draken en monsters uit andere landen en
culturen komen aan bod. Het monster van
Loch Ness is een bekend voorbeeld, minder

Fantasie prikkelen
De opdrachten sluiten aan bij de thema’s van de
hoofdstukken en stimuleren de kinderen om
mee te denken over draken en monsters. Zowel
hun fantasie als creativiteit wordt op deze
manier geprikkeld. Als ze aan het einde van de
lesbrief gekomen zijn, hebben ze onder meer
hun eigen draak of monster gecreëerd en een
verhaal bedacht. Zo moeten ze nadenken over
hoe hun beest eruit ziet, wat hij kan, hoe hij heet
en wat hij beleeft. Sluiten zij het geheel ver
volgens af met een zelf geschreven verhaal of

zelf getekende strip, dan verdienen zij de
oorkonde voor ‘Drakoloog’ of ‘Monsteroloog’.
Deze oorkonde zit bij de lesbrief en de docent
kan hierop de naam van het kind invullen.
Voor de docenten is er verder nog een hand
leiding waarin mogelijke antwoorden op enkele
lastige vragen staan.
In de bijlagen bij de lesbrief kunnen de kinderen
enkele verhalen over monsters en draken lezen,
zoals over Sint Joris en de draak, De draak van

Op 20 maart was het Wereldverteldag, de dag waarop

vertellers uit de hele wereld de kunst van het vertellen
vieren. Op die dag zijn verhalenvertellers in de hele
wereld verbonden door één centraal thema. Voor 2014
was dat Monsters and Dragons / Monsters en Draken.
Tekst VIE

Tekeningen Sandra Kleine Staarman

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) draagt de Wereldverteldag een warm hart toe en heeft daarom
ook zitting in de Stichting Vertelcultuur. Om te
stimuleren dat kinderen al jong leren genieten
van verhalen en dat ze hun fantasie ontwikkelen
heeft het VIE een speciale lesbrief met het
thema ontwikkeld, genaamd ‘Opleiding tot
Drakoloog of Monsteroloog’. De lesbrief is
bedoeld voor de middenbouw van de basisschool en kan gratis gedownload worden van
de website van het VIE.

Nidhogg
In de lesbrief neemt de draak Nidhogg de lezer
mee in de wereld van draken en monsters. Hij
vertelt over zijn uitgebreide familie, waarbij hij
begint met hun uiterlijk: ‘Als we klein zijn zien
we er schattig uit, maar onze ware schoonheid
wordt pas zichtbaar als we ouder worden.’ Ook
hun eigenschappen komen aan bod: ‘Draken
kunnen heel veel, als we dat willen, want we zijn
een beetje lui. Meestal doen we niet zoveel
kwaad, we willen vooral met rust gelaten
worden.’
Vervolgens zijn de monsters aan de beurt.
Allereerst stelt Nidhogg duidelijk wie er tot zijn
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‘verre monsterfamilie’ behoort en wie niet:
‘Monster is een verzamelnaam voor allerlei
wezens die mensen eng vinden. Trouwens,
mensachtige wezens zijn geen familie van mij,
al vinden mensen hen vaak wel eng. Kabouters,
spoken, zeemeerminnen, zombies, yeti’s en
heksen bijvoorbeeld.’

Draaksteken in Beesel
Draken en monsters komen niet alleen in
verhalen voor, maar zijn soms ook nog zichtbaar
aanwezig. Uiteraard in pretparken zoals de
Efteling, maar ook op gebouwen, zoals op de
Sint Janskerk van Den Bosch. Verhalen over
draken en monsters vormen een deel van het
cultureel erfgoed en leiden soms tot lange
tradities. In Limburg is er zelfs elke zeven jaar
een opvoering van een heel spektakelstuk gewijd
aan een draak: het Draaksteken in Beesel.
Het trieste relaas over de Draak van Gelre, die
gedood werd door een gemene graaf, ontlokt
Nidhogg de uitspraak: ‘Ondanks deze vorm van
zinloos geweld is hij toch belangrijk geweest in
de geschiedenis.’
Ook monsters komen voor in de verhalen
cultuur van Nederland. Zo zijn er zeemonsters

als kraken en landmonsters als de basilisk van
Utrecht, maar ook de Hellehond van De Lutte.
Nidhogg zegt spijtig: ‘In De Lutte worden ieder
jaar de Hellehondsdagen gevierd, een groot feest
in het dorp, maar wij worden nooit uitgenodigd.’

Goed en kwaad
Draken en monsters hebben altijd en overal
mensen geïntrigeerd. De lesbrief probeert niet
een antwoord te geven op de psychologische
achtergronden, maar gaat wel in op de vraag
waar ze vandaan komen. Uiteraard via Nidhogg:
‘Natuurlijk bestaan wij echt. Sommigen zeggen
van niet, maar die zijn gewoon bang. Lang
geleden waren er heel veel draken en monsters.
Soms kregen we de schuld van dingen waar
mensen geen verklaring voor hadden, zoals
verdwijningen, rare geluiden en zich vreemd
gedragende beesten.’
Over de vraag of draken en monsters goed of
slecht zijn, laat de lesbrief de kinderen ook
nadenken. Ook deze kwestie wordt vanuit
Nidhogg benaderd: ‘Ons uiterlijk zegt echt niet
alles. Mensen vinden ons er vaak heel eng
uitzien, maar we zijn echt niet allemaal eng of
gevaarlijk. Soms zien we er heel knuffelbaar uit

bekend is het Zweedse watermonster Stor
sjöödjuret. Die wordt door de wet beschermd,
ook al weet men niet zeker of hij wel echt
bestaat. In de opdrachten mogen de kinderen
zelf bedenken hoe Storsjöödjuret eruit zou
zien.
Naast Europa wordt ook aandacht besteed aan
Azië, waar draken heel geliefd zijn. Of, zoals
Nidhogg het verwoordt: ‘Chinezen geloven dat
draken geluk en voorspoed brengen en dat de
draak de god van het water is, heel belangrijk
dus!’ De Drakendans die opgevoerd wordt
tijdens het Chinese Nieuwjaar mag uiteraard
niet ontbreken bij dit hoofdstuk.

‘Natuurlijk bestaan
wij echt. Sommigen
zeggen van niet,
maar die zijn gewoon
bang.’

Gelre en over De godin Benten en de draak
uit Japan.
Naast het prikkelen van de fantasie daagt de
lesbrief ook uit om na te denken over goed en
kwaad: ‘Waar krijgt het monster of de draak die
jij getekend hebt wel eens de schuld van? Is dat
terecht?’ en ‘Vind jij een draken- of monster
doder een held? Waarom?’
De lesbrief en docentenhandleiding Draken
en Monsters zijn te downloaden op
www.volkscultuur.nl bij educatie / lesbrieven.
Onder het kopje educatie is nog meer materiaal
over verhalen en verhalen vertellen te vinden.
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Chinese 
Traditioneel Chinees theater

opera vertelt
verhalen over
de Chinese
geschiedenis,
cultuur en
tradities.

Tekst Annemiek Haalboom

Muziek in ons hart
Elaine Lai leerde van muziekmeester Yip Cheung
slagwerk spelen. En de snaarinstrumenten yuen,
een soort banjo met twee snaren, en kahu, ook met
twee snaren. Dat er alleen vrouwen lid zijn van
Nishang is geen opzet, zegt zij. ‘Mannen zijn heel erg
welkom, maar zij werken vaak fulltime. Wij werken
meestal parttime, vooral in de horeca. Ik werk zelf bij
een Hollands cateringbedrijf. We zijn allemaal
vijftig-plus, onze kinderen zijn volwassen, dus hebben
we meer tijd voor muziek in ons leven.’

De Chinese opera is veertig jaar geleden in Nederland geïntroduceerd door violist Yip Cheung.
Hij richtte diverse muziekgroepen op. De leden zijn vooral vijftig-plus vrouwen, die elke week urenlang repeteren.
Ze treden steeds vaker op buiten de eigen Chinese kring.
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goden bezworen worden. En de theaterstukken
werden vroeger in de buitenlucht opgevoerd.
Ook daarom moest het hard klinken.

Grondlegger Yip Cheung
Yip Cheung (76) uit Amsterdam is de grondlegger van de Chinese opera in Nederland. Hij
richtte diverse groepen op. Met een stel vrien-

den startte hij ruim veertig jaar geleden het
eerste operagezelschap: BeHo.
Yip Cheung vluchtte in 1957 voor Mao TseTung. De bezittingen van zijn familie waren
geroofd en hij kon terecht bij zijn oom in
Amsterdam. Het was in de tijd dat Nederland
nog geen tien Chinese restaurants kende. In een

BeHo bestaat nog altijd en is één van de belangrijkste groepen
in het land. Andere bekende operagezelschappen zijn Melody,
Yim Kwan Fong en Fung Wa. Ze hebben vaak wel zo’n
honderd leden en afdelingen in verschillende steden. De
meeste deelnemers zijn vrouwen die pas op latere leeftijd
actief aan de slag gaan met Chinese opera. Ze komen
bijna allemaal uit de provincie Kanton, in het
zuiden van China.

Ze begonnen met vijf vrouwen, gewoon in de
huiskamer. Inmiddels telt Nishang vijftien leden,
allemaal vrouwen. Nishang betekent letterlijk:
hemelse mooie jurk. Ni is hemel in het Mandarijn en shang mooie jurk. De naam refereert aan
de droom van een koning uit de Tang-dynastie,
zo’n 1200 jaar geleden, over een lied en een dans
die in de hemel waren gecomponeerd.

Foto’s Annemiek Haalboom en Rianne den Balvert

Eigenlijk is de Chinese opera geen opera. De
naam ‘opera’ is door westerlingen gegeven aan
traditioneel Chinees theater, dat een mengeling
is van beweging, zang en muziek. In westerse
oren klinkt Chinese opera aanvankelijk vooral
als een oorverdovend kabaal. Met schelle
falsetstemmen, snerpende snaren en schril
slagwerk. Daarmee moesten in het verleden de

Nishang in Utrecht

‘Wij uit Kanton kunnen niet zonder muziek,’ zegt
Elaine Lai. ‘Daarom zie je overal ter wereld waar
mensen uit Kanton wonen, Chinese operagezelschappen ontstaan.’ Zelf richtte zij vijftien jaar
geleden in Utrecht het operagezelschap Nishang op.
Nishang is onderdeel van BeHo. ‘Ik had een
optreden van BeHo gezien in Amsterdam en ik
was meteen verkocht. Zoiets wilde ik ook in
Utrecht. Met een paar vriendinnen zijn we naar
een les van Yip Cheung geweest en we hebben
gevraagd of hij ons ook les wilde geven. Het
antwoord was: ja.’

Chinese opera
Traditioneel Chinees theater is een mengeling van beweging, zang en muziek.

vioolzaak naast het Concertgebouw kocht hij direct een viool,
eentje van 180 jaar oud. Cheung speelde jarenlang viool in het
amateurorkest ‘Alphons Diepenbrock’. In de jaren zestig
maakte hij kennis met landgenoten uit België die een muziekgroep vormden. Via hen leerde hij de Kantonese opera kennen
– ze oefenden tot diep in de nacht – en met hen richtte hij de
operagroep BeHo op, een afkorting van België-Holland.

Nishang treedt op
bij wereldpodium
RASA in Utrecht.

Bij gebrek aan mannen spelen en zingen de vrouwen van
Nishang de mannenrollen in de opera’s zelf. Gekleed en
geschminkt als man. Hun liefde voor muziek, en vooral opera,
zit diep. Zo vertellen To Ip en Kitty Tang-Wong hoe zij in hun
jeugd in China van dorp naar dorp trokken om maar zo veel
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Het is moeilijk om de liefde
voor de Chinese opera over te

Linkerpagina: Caroline
Kam in haar huiskamer,

brengen op de kinderen.

achter de yangqing.
Hiernaast: Yip Cheung
is de grondlegger van

mogelijk voorstellingen te kunnen zien. ‘Na
Nieuwjaar waren er optredens in alle dorpen in
de omgeving. Andere kinderen gingen spelen,
wij gingen Chinese opera luisteren en kijken.
Dan waren we gelukkig.’
Nishang repeteert elke woensdagmiddag, vier
uur lang. De laatste drie jaar moeten ze het doen
zonder hun leermeester Yip Cheung. Hij kreeg
een hersenbloeding en is niet meer actief.
‘Zonder hem gaat het moeizaam,’ zegt het
jongste Nishang-lid Kim Cheung. ‘We begeleiden nu elkaar. Ik help met zingen en iemand
anders met de muziek.’

Verering van goden en natuur
Chinese opera vertelt verhalen over de Chinese
geschiedenis, cultuur en tradities, met vaste
karakters, schitterende kostuums en nauwelijks
decor. De Peking-opera (Jing Qu) – ontstaan
rond het begin van de negentiende eeuw – is de
meest bekende stijl. De Peking-opera ontwikkelde zich uit de Kun Qu, een stijl die ook nog
steeds bestaat. Daarnaast zijn er meer dan
driehonderd verschillende regionale operavormen.
De Chinese opera is ruim tweeduizend jaar geleden ontstaan als onderdeel van rituelen rond de
verering van goden en de natuur. In die rituelen
werd gebruik gemaakt van maskers, teksten,
beweging en muziek. De theatervorm ontwikkelde en verfijnde zich door de eeuwen heen en
is nog steeds onderdeel van het dagelijks leven
in China, al wordt de populariteit minder,
vooral in de grote steden. Dat komt met name
door de concurrentie van westers vermaak en
door de Culturele Revolutie onder Mao in de
jaren zestig. Destijds is de Chinese opera een
tijd verboden geweest en is er veel kennis
verloren gegaan.
De oudste stijl, de Kun Qu met als taal het
klassiek Chinees, kan alleen voortbestaan
doordat het op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO is gezet. Nu worden
er op alle basisscholen in Peking cursussen
traditioneel theater gegeven, in de hoop meer
leerlingen voor de theateropleidingen te
interesseren.
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de Chinese opera in

Kantonese opera
Buiten China houden de grote Chinese gemeenschappen de Chinese opera levend, zoals in de
bekende Chinatowns in San Francisco en
Singapore. Ook in Londen, Parijs en Nederlandse steden zijn er Chinese gemeenschappen
die nog steeds een band hebben met hun
cultuur. Bij oudere Chinezen in Europa is de
Chinese opera zelfs bekender en geliefder dan
bij sommige Chinezen in China.
Veel Chinezen in Nederland komen oorspronkelijk uit de provincie Kanton. Zij houden de
Kantonese opera levend. Deze opera heeft een
eigen stijl die sterk verwant is met de Pekingopera. De taal is Kantonees. Volgens Yip
Cheung is deze opera van een speciaal soort. Zo
vertelde hij een paar jaar geleden dat in de
Kantonese opera alles mag, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Peking-opera. Yip Cheung: ‘Die
is heel strak, vierkant, wil geen vernieuwing en
gebruikt alleen maar traditionele Chinese
instrumenten. De Kantonese opera ontwikkelt
zich wel. Die neemt traditionele en moderne
melodieën over. Overal vandaan. Bij de Kantonese opera zie je ook moderne westerse instrumenten, zoals viool, hobo, saxofoon en zelfs
hawaïgitaar.’
Volgens Yip Cheung bestaat de Kantonese opera
zo’n zeshonderd jaar. Maar de verhalen zijn veel
ouder en gaan tot tweeduizend jaar terug. Ze
spelen in verschillende tijdperken. Veel verhalen
gaan over de Chinese geschiedenis, over
koningen en keizers van eeuwen geleden. ‘Over
de Chinese Willem I en Willem II,’ verduidelijkt
To Ip van de groep Nishang.
Voorzitter Elaine Lai is erg gecharmeerd van de
taal waarin de opera’s zijn geschreven. ‘Er
worden ook nieuwe liederen geschreven, maar
die van vroeger zijn zo prachtig poëtisch en
romantisch van taal! Door die liederen te
zingen, leren wij ook veel Chinese woorden. Op
school hebben we vroeger wel Chinees leren
lezen en schrijven, maar we zijn veel vergeten
omdat we het weinig gebruiken.’

Zingen vanuit je buik
De huiskamer van Caroline Kam in Tilburg staat
vol Chinese muziekinstrumenten. Zij en haar

Nederland. Hier geeft
hij zijn liefde en kennis
door aan zijn leer
lingen.
Linksonder: Caroline
Kam klaar om naar de
voorstelling te gaan.

man zijn verslaafd aan muziek. Tegen de muur
staat een yangqing, een liggende citer die
bespeeld wordt met hamertjes. Naast en achter
de bank staan verschillende snaar- en strijkinstrumenten. Zoals de pipa, een viersnarige luit.
Achter het gordijn tovert ze een erhu tevoorschijn, een tweesnarige vedel. Caroline Kam
bespeelt ze allemaal. Net als de meeste beoefenaars van Chinese opera in het westen, begon zij
er pas op latere leeftijd mee. ‘Het begon voor mij
in 1985, toen woonde ik nog in België. We
hadden een Chinees restaurant en dat werd op
den duur een beetje saai. Daarom begon ik met
Chinese opera zingen. Ik ging op les bij het
orkest BeHo van Yip Cheung en werd meteen
fanatiek. Ik oefende tijdens mijn werk in de
keuken. Je zingt niet met je echte stem, niet uit
je keel, maar onderuit je buik. En heel hoog.
Echt moeilijk om te leren.’
Caroline Kam leerde de meeste muziek
instrumenten spelen van haar echtgenoot, een
begenadigd amateurmuzikant. De fijne kneepjes
van de Chinese opera – bewegen, zingen,
schminken, slaginstrumenten – leerde ze van
‘meester Li’, een echte Chinese operaprofessor.
Zij reed de meester zes jaar lang elke maandag
met de auto op en neer van België naar Rotterdam, waar hij operales gaf bij BeHo. Meester Li
logeerde al die jaren bij haar thuis. Van hem
heeft ze zoveel geleerd dat ze gevraagd werd om
op te treden in Zwitserland, Frankrijk en zelfs
bij de Chinese opera in Kanton.

Chinese Opera Eindhoven
Caroline Kam was een paar jaar voorzitter van
BeHo en gaf daar ook les in zingen, dans en
bewegen. Tien jaar geleden verhuisde ze van
België naar Tilburg en stopte ze een tijdje met
Chinese opera, tot vorig jaar. Toen vroeg de
directrice van het Centrum voor de Kunsten in
Eindhoven (CKE) of ze Chinese operales wilde
geven op hun muziek- en dansschool. ‘Ik zat

operagroepen uit Den Haag en België. Caroline
Kam stopt een dvd van het optreden in de
recorder. We zien haar op het toneel in een roze
jurk met goudstiksel, geschminkt en met
hoofdtooi. Het orkest speelt. Carolina speelt de
dochter van een kippenboer. Een aanbidder
heeft een armband voor haar op de grond
neergelegd. Een liefdesverklaring. Als zij de
armband opraapt, is het ‘aan’. Het is een operastuk uit de Ching-dynastie onder de laatste
keizer, 400 tot 500 jaar oud.
In het volgende stuk zien we Caroline Kam,
afgeschminkt, meespelen in het orkest. Twee
vrouwen – de ene geschminkt als man, de
andere als vrouw – spelen een operastuk uit
de Ming-dynastie, 600 tot 700 jaar oud.
daar al zeven jaar op pipales, bij een Chinese
docent,’ legt Caroline Kam uit. ‘De directrice
kende me, vandaar.’
Ze geeft nu twee zaterdagen per maand les in
het gebouw van het CKE, drie en een half uur
lang. Er zijn zestien cursisten, de jongste is 42
en de oudste 70 jaar. Net als bij de andere
muziekgroepen is de meerderheid vrouw, maar
er zit ook een Nederlandse man in het orkest,
getrouwd met een Taiwanese vrouw. Hij speelt
pipa.
Begin november 2013 traden ze onder de naam
Chinese Opera Eindhoven voor het eerst op in
de muziekschool, aangevuld met leden van

Korte fragmenten
Het publiek in Eindhoven bestond voor een
derde uit Nederlanders en verder uit Chinese
Nederlanders. Caroline Kam vindt het belangrijk om Chinese opera en andere Chinese kunst
ook buiten de eigen kring te tonen. ‘Onze
cultuur is meer dan tjaptjoi en bami goreng,’
lacht ze. Ze is voorzitter van de Stichting
Chinese Cultuur en Kunst. ‘We doen veel mee
aan Nederlandse evenementen. Bij de opening
van de Floriade in Venlo, twee jaar geleden,
hebben we opera fragmenten gezongen. We
doen ook elk jaar mee met T-Parade, een
multicultureel zomercarnaval in Tilburg, met
klederdrachten en muziek. Daar hebben we
twee keer de eerste en een keer de tweede

prijs gewonnen. Nederlanders zijn nieuwsgierig
naar onze cultuur, vooral omdat die zo totaal
anders is.’
Om de Chinese opera toegankelijker te maken,
voert Caroline Kam korte fragmenten van
liederen op. Van tien minuten, hooguit een
kwartier. ‘Normaal duurt een lied ongeveer een
half uur en een hele opera zo’n zes uur. Dat kun
je het publiek niet aandoen, dat houd je niet vol.
Wij voeren alleen de beste stukjes op en na tien
minuten beginnen we met een nieuw stukje, uit
een andere opera. Veel Chinezen vinden dat
niks en blijven het op de traditionele manier
doen. Er zijn ook muziekgroepen die vasthouden aan het ouderwetse notenschrift, met
Chinese karakters. Wij gebruiken cijfers: 1, 2, 3,
4, 5 voor do, re, mi, fa, sol, dat kan iedereen
meespelen.’
Caroline Kam hoopt ook de jongere generatie te
interesseren voor Chinese opera. Maar of dat
lukt, is de vraag. Haar kleinzoon van dertien
speelt weliswaar virtuoos pipa, maar hij speelt
alleen volksmuziek. Chinese opera vindt hij saai.
De leden van Nishang hebben hun liefde voor
muziek wel overgebracht op hun kinderen,
maar voor Chinese opera tonen die weinig
belangstelling. ‘Onder het koken zing ik wel
Chinese duetten samen met mijn oudste
dochter,’ zegt Kim Cheung. ‘Maar als ik thuis

Chinese opera oefen, dan haakt ze af.’
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Beeldvorming
van Roma

een nieuwe vorm gieten. Aan het
woord komen een keramist, een zilversmid, een zadelmaker, een meubelmaker en vele andere ontwerpers.
Allemaal vertellen ze, ieder vanuit de
eigen invalshoek, over de ambachtelijke technieken en de hedendaagse
toepassing. Beelden tonen voorwerpen die ook zo in een vitrine gezet
kunnen worden. Dit is meesterlijk is
gemaakt in opdracht van het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed heeft het
overzicht van creatieve ambachten
gemaakt.

De Roma vormen in veel landen nog
steeds een aparte groep met een
eigen cultuur. Het is voor buitenstaanders moeilijk om tot de gemeenschappen door te dringen, maar nog
moeilijker om hen ongedwongen op
foto’s vast te leggen. Toch is dat
fotograaf Peter van Beek gelukt. Tien
jaar lang reisde hij naar vele landen
op de Balkan en in Oost-Europa om
foto’s te maken van Roma-gemeenschappen. Het resultaat is gebundeld
in een omvangrijk boek.

Fiets als cultuur
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Staphorst aan
het eind van de
twintigste eeuw

Nederland is het meest fietsvriendelijke land ter wereld. De fiets is
onderdeel van de Nederlandse cultuur
en een manier van leven. Althans, dat
stelt Shirley Agudo, een Amerikaanse
fotografe die al jaren in Nederland
woont. Zij heeft een omvangrijke
collectie foto’s van fietsende Nederlanders opgebouwd, waarvan een
deel nu in boekvorm verschenen is.
Agudo poogt uit te leggen waarom de
Nederlanders zo van fietsen houden.
In het kort komt het erop neer dat de
fiets efficiënt, economisch, handig,
veilig, gezond, leuk en milieuvriendelijk is. Na een bondig hoofdstuk over
de geschiedenis van de fiets in
Nederland vanaf de introductie in
1870 tot het heden met de nieuwste
innovaties, volgt een ontzagwekkende
hoeveelheid foto’s waarop de fiets en
de fietsers de hoofdrollen spelen. Het
boek is in het Engels geschreven en in
eerste instantie bedoeld voor
niet-Nederlanders. Maar het is zeker
ook interessant voor Nederlanders om
zich te laten verrassen door de
weetjes en de geschiedenis, om zich
te verkneukelen over hoe bijzonder
buitenlanders onze fietscultuur
vinden en om zich te herkennen in de
vele foto’s.
Shirley Agudo, The Dutch & their bikes.
Scenes from a nation of cyclists
(Schiedam, 2014)
Immaterieel Erfgoed nummer 1 | 2014

Peter van Beek wilde niet de armoede
romantiseren of typische beelden van
de pittoreske ‘zigeuner’ maken. Om
hem te citeren: ‘Ik maak vaak foto’s
van mensen die een feestje vieren of
gewoon op de bank zitten. Foto’s van
normale situaties, maar ze zien er
anders uit, omdat de entourage
verschilt, de koppen zijn anders. En ja,
ik wil ook armoede laten zien, om iets
teweeg te brengen in Europa en de
beeldvorming van Roma.’
Peter van Beek, The good, the bad and
the Roma (Den Haag 2013)

Twintig jaar geleden maakte fotografe
Mirjam Bleeker een serie foto’s in
Staphorst. Niet zomaar een serie
foto’s, maar een heel boeiend en
indringend portret van de mensen,
het dorp en het landschap. In
Staphorst geeft daarmee nu ook het
beeld van een veranderde tijd: het
kleinschalige boerenbedrijf bestaat
nauwelijks meer. De fototocht door de
seizoenen is nog intiemer geworden
en de foto’s vertellen een nog
ontroerender verhaal van de toewijding waarmee het dagelijks werk op
de boerderij en in het huishouden
gedaan werd. Maar vooral ook hoe
makkelijk al die mannen, vrouwen en
jongeren zich hebben laten fotograferen. Voor hen moet Mirjam met haar
camera een heel vertrouwde verschijning zijn geweest.
Mirjam Bleeker, In Staphorst
(Zwolle 2014)

Meesterlijk

De titel van het boek Dit is meesterlijk,
traditioneel vakwerk als inspiratie voor
hedendaagse vormgevers zegt wat het
boek wil zijn: een schakel tussen
ambachtelijk, eeuwenoud vakmanschap en hedendaagse designers die
de ambachtelijke techniek letterlijk in

Dit is meesterlijk, traditioneel vakwerk
als inspiratie voor hedendaagse vormgevers (www.cultuurparticipatie.nl)

Het boek en de tentoonstelling laten
de grote verscheidenheid in mummies zien en vertellen het verhaal
erachter. Wat de bedoeling was van de
Egyptenaren met het conserveren van
hun doden en dat de veenlijken
waarschijnlijk als offer aan de goden
in het veen zijn gelegd.
V.T. van Vilsteren, Mummies – over
leven na de dood (Assen, 2014).
De gelijknamige tentoonstelling is in
het Drents Museum in Assen nog tot
31 augustus te bezoeken.

Marlies Hummelen, Chris Reinewald,
Paul Mertz, TOMADO (Hoog-Keppel,
2013)

De hartenwensen
van elke huisvrouw

Bladeren in het boek Tomado,
geschreven door drie deskundigen op
het gebied van industrieel design, is
een feest van herkenning. Dat
afdruiprekrek en wandrek hadden we
vroeger thuis ook en dat krukje met
de deftige naam tabouret stond ook
in veel huishoudens. Tomado is de
afkorting van Van der Togt’s MassaArtikelen Dordrecht. Van 1923 tot 1982
produceerde de fabriek massa-artikelen die pasten in de moderne,
praktisch ingedeelde woning.

Mummies

De ingewikkelde Egyptische mummies zijn overal ter wereld bekend,
maar er zijn veel meer soorten
mummies en ze zijn verspreid over
alle continenten te vinden. Zo
beschikt het Drents Museum in Assen
over maar liefst acht veenlijken. De
eerste werd gevonden in 1897 en is
sinds dat jaar door vele duizenden
bezoekers bekeken. Voor het eerst
wordt in Nederland een tentoonstelling georganiseerd over de verschillende soorten mummies met als titel
Mummies – overleven na de dood. Dat
is ook de titel van het boekwerk dat
naar aanleiding van de tentoonstelling is verschenen.

marketing. ‘In elk huis hoort Tomado
thuis’ staat te lezen in oude reclames.
De vele afbeeldingen in het kleurrijke
boek tonen dat dit niet te veel gezegd
was.

Nu eindelijk is er een boek aan
Tomado gewijd. Aan de geschiedenis
van dit familiebedrijf en aan de vele
slimme producten die op inventieve
wijze inspeelden op de behoeften van
de moderne huisvrouw. En aan de
kracht van Tomado als merk, de
manier waarop de artikelen aan de
man, of liever, aan de (huis-)vrouw
gebracht werden. Het bedrijf had een
uitgesproken huisstijl en een geheel
eigen aanpak van reclame en

Rouwen en begraven
in Staphorst

Staphorst is landelijk bekend vanwege
de geheel eigen cultuur. Dirk Kok, die
vele jaren de beheerder was van de
Museum Boerderij in Staphorst en
medeoprichter van de plaatselijke
Historische Vereniging, schreef het
boek Aanzeggen, rouw- en begrafenistradities in Staphorst, waarmee voor
het eerst een beschrijving wordt
gegeven van de plaatselijke rouwcultuur. Van het moment van overlijden
tot aan de gebruiken rondom het
herdenken van de overledene komt
ieder detail aan de orde: het aanzeggen, het luiden van de klokken, de
rouwbrief, het delven van de graven,
de lijkrede, het begrafenismaal. Het
boek is rijk geïllustreerd en geeft een
mooi beeld van de unieke plaatselijke
cultuur rond het overlijden en de
begrafenis.
Dirk Kok, Aanzeggen, rouw en
begrafenistradities in Staphorst
(Eindhoven, 2013)
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Bert Jurling, Menselijk Bedrijf, van werkplaats tot eeuwigheid
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Menselijk Bedrijf
Van werkplaats tot eeuwigheid

Bert Jurling

gouden Handen
IE_0114_omslag 3

www.immaterieelerfgoed.nl

Tijdloze
beroepen

Het Menselyk Bedryf is de oorspronkelijke titel van de beroemde
embleembundel van de zeventiende-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 ambachtslieden aan hun collega’s uit de tijd
van Luyken. Verder biedt dit boek veel informatie over
Het Menselyk Bedryf en zijn makers. De oorspronkelijke gedichten zijn
voorzien van een fijnzinnige hertaling, die een hedendaagse toegang
biedt tot de verborgen boodschap achter elk ambacht.

Holi-Phagwa
Sjaasbergergank
Schaapherders
Schuttersgilden

Neem dan
voor maar € 22,–
per jaar een
abonnement.
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Mochten er personen of instanties zijn die
© Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed

Ambachten zijn belangrijk immaterieel 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
enthousiasmeren en doorgeven van hun kennis aan jongere generaties.
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 uitoefenen. 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.
Gouden Handen, Ambachten in Nederland (Pharos/Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, 2013)
Prijs € 14,50
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