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Let’s Party!

Hooggeëerd publiek!
De vrijmetselarij

Opmars van de selfie

Inhoud

Immaterieel erfgoed
en jongeren
Een van de belangrijke vragen in het erfgoedzorgplan is: waarom
zouden volgende generaties jouw traditie willen overnemen?
Wij stellen die vraag om gemeenschappen te laten nadenken over
de toekomst. Zij willen immers dat hun traditie blijft voortbestaan
en doen daar alles voor. Als je zoveel liefde koestert voor een
traditie, dan is het moeilijk om je voor te stellen dat jongeren daar
anders over denken. Veel gemeenschappen hebben dan ook
moeite om deze vraag te beantwoorden.
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Jongeren hebben een heel ander leven dan jonge mensen een of
twee generaties geleden. Bedenk maar eens hoe je tegenwoordig
via Facebook en Twitter de hele wereld deelgenoot kunt maken
van wat jij beleeft. Het delen van ervaringen gaat tegenwoordig
supersnel. Je deelt een bericht met vijftig vrienden en die sturen
het weer door naar honderden anderen en zo gaat jouw leven de
hele wereld door. Dat is een heel nieuw saamhorigheidsgevoel.
Voor immaterieel erfgoedgemeenschappen is het belangrijk om
inzicht te hebben in de jongerencultuur van nu, dat helpt enorm
bij het beschermen van een traditie. Een instantie die daarbij kan
helpen is Imagine IC in Amsterdam. Deze instelling documenteert
eigentijdse, stedelijke levensstijlen van jongeren. Grote steden
kenmerken zich door een diversiteit aan culturen, daardoor
ontstaan er nieuwe samenlevingsvormen. Het is interessant om
te zien hoe jongeren met die diversiteit omgaan. In hun nieuwe
tentoonstelling Let’s Party laat Image IC zien hoe de hedendaagse
uitgaansrituelen eruitzien. Een nieuw ritueel op de grote dans
feesten is het ‘put your hands up in the air’: duizenden handen
die tegelijkertijd in de lucht gestoken worden aan het eind van
een feest. Het geeft de feestgangers een bijzonder gevoel van
verbondenheid.
Ook het maken van selfies – gefotografeerde zelfportretten – is in
korte tijd onderdeel geworden van de Nederlandse cultuur. Selfies
zijn niet alleen populair bij jongeren, ook heel veel ouderen delen
hun portret met de wereld. Dat selfies Nederland hebben veroverd,
blijkt wel uit het feit dat het woord door Van Dale in 2013 tot het
Woord van het Jaar is uitgeroepen. Op een van de immaterieel
erfgoedbijeenkomsten kwam het idee op om de populariteit van
selfies te gebruiken om jongeren hun traditie te laten promoten.
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Zo kunnen nieuwe jongerentrends ook gebruikt worden voor het
borgen van tradities. Door gebruik te maken van wat bij jongeren
leeft, kunnen gemeenschappen de nieuwe generatie bij hun
traditie betrekken. En wie weet, zijn deze
nieuwe trends wel het immaterieel
erfgoed van de toekomst.

Ineke Strouken

hoofdredacteur
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Iedereen doet het, van tiener tot p
 oliticus

Selfies zijn in. Je hoort de term overal, op radio en tv,
je ziet hem in kranten en tijdschriften, zelfs in
reclameblaadjes. Het lijkt wel of Nederland de selfie
massaal heeft omarmd. Ook internationaal is de
selfie mateloos populair. Maar wat is dat nu eigenlijk,
een selfie? En wat doen mensen ermee? Waarom zijn
ze zo populair? Speciaal voor Immaterieel Erfgoed zijn
we in de fascinerende en snel veranderende wereld
van selfies gedoken. Want al bestaat de selfie nog
te kort om al een traditie te zijn, het is zeker een
massale vorm van volkscultuur.

Selfies:
een vloek of
een zegen?

Het woord selfie werd voor het eerst in 2002 gebruikt voor
een gefotografeerd zelfportret. Het is nu algemeen in
gebruik voor foto’s waarop te zien is dat de geportretteerde
die zelf maakt. Selfies worden veelvuldig gedeeld via
sociale netwerken. De komst van de webcam, maar vooral
van de smartphone met een camera aan de voorkant, in
2010, heeft de selfie met een sneltreinvaart voortgestuwd.
Iedereen kan nu een flatteuze foto van zichzelf maken, het
resultaat meteen zien en eventueel nog met filters of
andere hulpmiddelen bewerken. Het gaat hierbij eigenlijk
niet om een realistisch zelfportret maar meer om een beeld
van hoe mensen willen dat anderen hen op dat moment
zien.

Tekst Elise Meier

Foto’s Nationale Beeldbank
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Zelfportretten
Zelfportretten maken al eeuwenlang deel uit van de kunst,
in de vorm van schilderijen of foto’s. In die zin is het geen
nieuw verschijnsel, al heeft de fotografie er wel voor
gezorgd dat het aantal zelfportretten enorm is gestegen.
Het was vroeger echter altijd nogal een gedoe om een foto
van jezelf te maken: je had op zijn minst een goede spiegel
nodig of een statief en je kon pas na het ontwikkelen van
de foto’s zien of ze goed gelukt waren.

De selfie is het populairst onder jongeren, simpelweg omdat
jongeren het meest bezig zijn met digitale apparaten en sociale
media. Maar ondertussen is de selfie al tot veel grotere delen
van de bevolking doorgedrongen, al was het maar doordat de
commercie er grip op heeft gekregen.

Nederlands alternatief
Op zich is het dus geen nieuw verschijnsel, maar wel in deze
omvang. De snelle opkomst en de grote populariteit van de
selfie hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd, dat het woord al in
2013 tot het Woord van het Jaar is uitgeroepen door Van Dale.
In datzelfde jaar gebeurde dit overigens ook in Engeland. Als
reactie op de uitverkiezing in Nederland van een oorspronkelijk
Engels woord, kwam woordkunstenaar Kees van Kooten de
volgende dag met een Nederlands synoniem: otofoto. Oto is
hierbij een vernederlandsing van het Latijnse auto, dat ‘zelf ’
betekent. Hoewel veel mensen dat een leuk alternatief vonden,
heeft het nooit de plaats ingenomen van selfie. Woordgrapjes
zijn trouwens aan de orde van de dag bij de selfie. Blijkbaar is
het een woord dat zich gemakkelijk laat omvormen. De
doe-het-selfies, de snelfies, de stemfies, de knelfies, je kunt het zo
gek niet bedenken of het is al bedacht. De groepsselfie wordt
ook wel usie of groufie genoemd.
nummer 4 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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bepaalde winkel, met een specifiek product of iets anders wat te maken had met
het betreffende bedrijf. Vaak was dit gekoppeld aan een voordeelactie of
wedstrijd en werden de selfies gepubliceerd op de website van het bedrijf. Gratis
reclame. Ook goede doelen gebruiken de selfie om meer publiciteit te krijgen
voor hun acties. Zo lanceerde een Belgische stichting voor darmkankeronderzoek de oproep om een selfie te maken tijdens het wc-bezoek als onderdeel van
een bewustmakingscampagne (de WCelfie). De inmiddels overleden Stephen
Sutton, die op 15-jarige leeftijd darmkanker bleek te hebben, werd beroemd
met zijn actie voor de Teenage Cancer Trust, waarbij hij mensen opriep om een
selfie te maken en een donatie te doen.

Het woord selfie werd voor
het eerst in 2002 gebruikt
voor een g
 efotografeerd

Beroemdheden
Uiteraard maken ook beroemdheden gebruik van selfies, veelvuldig zelfs, dat zal
niemand verbazen. Het is de afgelopen jaren zelfs mensen gelukt om met
behulp van opvallende selfies een beroemdheid te worden, ook al beschikten ze
niet over enige andere opvallende vaardigheden. In Nederland hebben we de
ongekroonde, nationale selfie-koningin Heleen van Royen, die schrijfster is en
door haar onverbloemd erotisch-getinte selfies probeert de verkoop van haar
boeken te stimuleren.

zelfportret. Het staat nu
voor foto’s waarop te zien
is dat de geportretteerde

Op de foto gaan met een beroemdheid levert natuurlijk een uitermate boeiende
selfie op. Zelfs beroemdheden zoeken elkaar op. Haast iedereen herinnert zich
nog wel de selfies die president Obama maakte met de Deense en de Britse
premier tijdens de begrafenis van Nelson Mandela. Of onze eigen Gerard Joling,
die tijdens een vakantie op Ibiza Will Smith op het strand tegen het lijf liep en
daar dolgraag een celebrityselfie van wilde maken.

die zelf maakt.

Mooi en stoer
Het idee dat aan de selfie ten grondslag ligt, is dat
iedereen interesse heeft in een foto van een ander, als
deze maar aantrekkelijk genoeg is om naar te kijken. En
dan komen we bij het eerste probleem: wat vinden
mensen aantrekkelijk? Zelfs op een mooi gezicht raak je
na een tijdje uitgekeken. Dan zijn er verschillende opties
om het leuk te maken. Je kunt jezelf veranderen of de
situatie waarin je verkeert veranderen. Grappig genoeg
wordt de eerste optie het meest door vrouwen gedaan en
de tweede door mannen. Erg rolbevestigend dus en dat is
niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat selfies vooral erg
populair zijn onder tieners, een leeftijd waarop er veel
onzekerheid is over het uiterlijk. Dat uit zich vooral in
selfies die nogal cliché zijn: de mooie, slanke, sexy
meisjes met de grote ogen krijgen veel aandacht.
Wat betreft de situatie waarin je verkeert, de achtergrond
van je selfie, daaruit is de extreme selfie voortgekomen:
een selfie onder extreme omstandigheden, zoals tijdens
het stierenrennen door de straten van Pamplona, tijdens
een bungeejump of in een brand. Sommigen gaan nog
verder en zorgen zelf voor de gevaarlijke situatie: jezelf in
brand steken of bovenop een trein, al dan niet rijdend,
lopen. Uiteraard heeft dit soort foto’s al voor de nodige
slachtoffers gezorgd. Het zijn trouwens niet alleen
jongens die dit soort selfies maken, ook onder meisjes is
de extreme selfie populair. Twerken op een metrospoor,
terwijl de metro eraan komt bijvoorbeeld. Er zijn zelfs
mensen die daar hun professie van maken, zoals de
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Russische Kirill Oreshkin die regelmatig selfies post die gemaakt zijn op grote
hoogte. Maar ook de Zweedse prins Carl-Philip kan er wat van, zoals hij tijdens
een internationale zeilrace liet zien toen hij in een dertig meter hoge mast klom
en daar een selfie maakte.
Om op te vallen zijn er al verschillende rages voorbijgekomen. Planking, jezelf
stokstijf stil laten hangen op plaatsen waar dat eigenlijk niet kan, het net doen of
je onthoofd bent, het een boek met het gezicht van de schrijver voor je gezicht
houden en ga zo maar door.

Maakbare buitenkant
De selfie lijkt voort te komen uit de drang naar een maakbare buitenkant. Nu
mensen steeds meer tijd doorbrengen op internet en daar ook hun sociale leven
hebben, is het mogelijk geworden het beeld dat anderen van jou hebben te
manipuleren. Men probeert een ideaal plaatje van zichzelf neer te zetten, op
welke manier dan ook. Met behulp van programma’s als Photoshop worden
vetrandjes en rimpels weggewerkt. Dat verschijnsel kennen we al uit de media
waar het regelmatig gedaan wordt met beroemdheden die iets te stevig of te oud
zijn volgens de gangbare normen, maar wie een beetje handig is op de computer
kan het zelf ook.
Maar er zijn meer hulpmiddelen. Met andere programma’s of apps kun je leuke
tekeningetjes toevoegen zoals hartjes, blosjes of quasi geschreven teksten. Je
kunt tekeningetjes mengen met de foto. Dit zijn vrij simpele programma’s, die je
kunt kopen voor je smartphone bij de App Store of Google Play.
Andere hulpmiddelen zijn wat tastbaarder van aard: een stok om jezelf of je
groep van een iets grotere afstand te fotograferen en het nieuwste: de drone die
als een armband om je pols zit. Op commando gaat hij vliegen, herkent jouw
gezicht en maakt een foto, waarna hij netjes als een hondje terugkomt en zich
nestelt om je arm.

Commerciële doelen
Nu weten we hoe ze eruit zien, maar wat kun je er eigenlijk
mee? Het belangrijkste doel is natuurlijk: de aandacht
trekken. En dat is iets waar mensen en vooral bedrijven
tegenwoordig veel geld voor over hebben. Want aandacht
= verkopen, letterlijk en figuurlijk.
Laten we even teruggaan naar het begin. Selfies werden
aanvankelijk vooral op sociale media geplaatst. Op sites
zoals Facebook was een foto gewoonlijk een ondersteuning
voor de tekst, maar al snel werd dit bij velen omgekeerd.
De foto’s werden het belangrijkst, vooral de zelfportretten.
Men werd met korte teksten en vele foto’s nauwkeurig op
de hoogte gehouden van het dagpatroon van de gebruikers.
De kijkers konden door middel van bijvoorbeeld likes
aangeven of ze de foto leuk vonden. Hoe meer likes, des te
populairder de persoon in kwestie zich voelde. Binnen een
mum van tijd verschenen er andere websites, die zich nog
meer concentreerden rondom de foto’s. Sites als Flickr,
Instagram, Pinterest, Snapchat. Vaak boden deze sites ook
filters en andere hulpmiddelen aan om de foto’s te bewerken. Het werd vooral onder de jeugd een rage om een
account te hebben op de hipste site en daar de meeste likes
of vrienden te hebben.
Binnen niet al te lange tijd had de commercie de rage ook
ontdekt en zich toegeëigend. Het grote publiek werd van
alle kanten opgeroepen om een selfie te maken in die

Laten we vooral de stemfie niet vergeten: het maken van een selfie in het
stemhokje. Zelfs politici doen eraan mee, al was het maar om te laten zien hoe
hip ze zijn. Onlangs is nog eens bevestigd dat het niet verboden is om in een
stemhokje een foto te maken. Minister Plasterk gaf aan dat er ook bij volgende
verkiezingen benadrukt zal worden dat niemand zich gedwongen moet voelen
om een stemfie te maken.

Gevoel van eigenwaarde
Een veel gelikete selfie zal voor velen het gevoel geven gewaardeerd te worden,
een gevoel dat verslavend kan werken. Die waardering van anderen moet dan
kost wat kost in stand gehouden worden, vaak met extreme selfies of (gedeeltelijke) naaktfoto’s. De vraag is: wie trek je daarmee aan en wil je zulke waardering
wel? En hoe lang kun je doorgaan met telkens weer andere selfies te maken?
Zoals gezegd: de eerste slachtoffers, al dan niet dodelijk, zijn al gevallen. En de
studies over wat het bekijken van al die perfecte selfies doet voor je gevoel van
eigenwaarde, vooral in de puberteit, zijn ook al verschenen.
Er zijn ook tegenbewegingen. Mensen maken bijvoorbeeld expres lelijke selfies
of een selfie tijdens het niezen. Deze heten overigens snelfie (van het Engelse
sneeze voor niezen). Een groep feministen maakt elke dag een ongecensureerde
foto van hun onopgemaakte gezicht om te laten zien dat gewone gezichten en
onconventionele schoonheidsidealen ook interessant kunnen zijn.

Perspectief
Selfies zullen wel blijven bestaan, al was het maar om puur praktische redenen
zoals de presentielijst, de foto bij sociale netwerksites of het toeristische kiekje.
Vermoedelijke zal de aanvankelijke hype na een tijdje wel wegebben. Nu al zijn
er steeds meer mensen die een openlijke aversie tegen het verschijnsel uiten,
ook jongeren. Hierbij moeten we de trend wel in het juiste perspectief zien. Van
alle foto’s die gemaakt worden is slechts vijf procent een selfie. Dat valt wel mee
en laten we wel wezen: zelfs voor de meest verstokte anti-selfist is de mogelijkheid om eindelijk eens een goede foto van jezelf te maken een buitenkans. Het
is tenslotte je eigen keus wat je met dat zelfportret doet.
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Pepernoten en kruidnoten

sint

nieuwe glossy

De nieuwste editie van de glossy SINT
ligt weer in de winkels! Goed nieuws
voor alle sinterklaasfanaten. Met deze
keer een interview met Frits Booy,
inmiddels de bekendste sinterklaasken
ner van Nederland. Hij heeft voor zijn
boek Op zoek naar Zwarte Piet uitge
breid onderzoek gedaan naar de
herkomst van de metgezel van de Sint.
In SINT nummer zes vindt u ook een
interview met tv-presentatrice Irene
Moors waarin zij een verrassende
ontboezeming doet: zij is altijd stiekem
jaloers geweest op Dieuwertje Blok
vanwege het feit dat zij altijd het
Sinterklaasjournaal mag presenteren.

Auteur en koningshuisdeskundige Han
van Bree zorgt voor een heuse primeur.
Hij geeft een historisch overzicht van de
sinterklaasfeesten van de familie Van
Oranje, met leuke anekdotes. Zo komen
we erachter dat koningin Wilhelmina
in 1946 zelf de mijter opzette en dat
koningin Juliana het heerlijk vond om
anderen met spitsvondige rijmen voor
de gek te houden.
Er wordt ook ingegaan op een vrij
onbekende Sinterklaastraditie: in het
Friese Grou wordt op 22 februari de
naamdag van de collega van Sinter
klaas, Sint-Piter, nog steeds gevierd. Ook
daar een klassieke aankomst per boot,
schoenen zetten en cadeaus, maar dan
tweeënhalve maand later. Wel heeft hij
een witte mantel en een zwart paard,
om hem niet te verwarren met de
andere goede sint, Sint-Nicolaas.
Glossy SINT, nu in de winkels
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In het dagelijks leven worden de woorden pepernoten en kruidnoten
door de meeste mensen door elkaar gebruikt. Er bestaat echter wel
degelijk verschil tussen de twee soorten sinterklaaslekkernijen. Van
oudsher worden pepernoten van hetzelfde deeg als taaitaai gemaakt, dat
is roggemeel gemengd
met anijs en suiker.
Pepernoten zijn wille
keurig van vorm, vaak
wat hoekig. Kruidnoten
daarentegen zijn in feite
mini-speculaasjes. Ze
worden gemaakt van
speculaasdeeg, zijn
krokant en rond van
vorm. Tegenwoordig
bestaan er ook choco
kruidnoten. Dat zijn
kruidnoten die voorzien
zijn van een laag choco
lade: wit, melk of puur.
Er zijn zelfs caramel- en
truffelchocoladesmaken.
De gewoonte om pepernoten, gemengd met muntstukken of suikergoed,
de kamer in te strooien is afkomstig van de legende die verhaalt over Sint
Nicolaas en de drie meisjes, wier vader hun bruidsschat niet kon betalen.
Hun treurige lot om de prostitutie in te moeten werd voorkomen door
Sint Nicolaas die tot driemaal toe een zak goudstukken in hun huis wierp.
Foto ingezonden door Tini Noordzij

Waarover dichten
rijmpieten en
sinterklazen?

De
betekenis van

sinterklaasrijmpjes
Tekst Klaas Rigterink

Foto's K. Rigterink, Nationale Beeldbank

In november en begin december grijpt
in ons land de dichtkoorts om zich
heen, want de traditie wil dat een
sinterklaascadeau vergezeld gaat van
een gedicht. Maar waar gaat dat dan

Pl atform Immaterieel Erfgoed

over? In 1984 heeft Herman Vuijsje in

Als liefhebber of beoefenaar van immaterieel erfgoed kent u zeker onze website
www.immaterieelerfgoed.nl, waarop al het nieuws en informatie over immaterieel
erfgoed en de Nationale Inventaris te vinden is. Speciaal voor gemeenschappen van
immaterieel erfgoed bieden wij de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te
wisselen met andere gemeenschappen op het zogenaamde Platform. U kunt
eenvoudig een inlogcode aanvragen door te klikken op het woord Platform
rechtsboven op de website en het aanvraagformulier in te vullen.

een publicatie als eerste op die vraag

Op het platform vindt u diverse handige documenten, gerangschikt in de hoofd
stukken Praktijk, Theorie en Service. Bij Praktijk vindt u bijvoorbeeld het laatste
nieuws, erfgoedzorgplannen, maar ook educatief materiaal en ingezonden stukken.
Bij Theorie kunt u terecht voor verslagen van conferenties, onderzoek, scripties,
beleid en discussies. Ook internationaal nieuws vindt u hier. Bij Service vindt u tips
voor PR en informatie over andere organisaties die zich bezighouden met immate
rieel erfgoed. De website wordt regelmatig van nieuw materiaal voorzien en is zeer
handig voor iedereen die zich intensief met immaterieel erfgoed bezighoudt.

gedichten uit ongeveer het eerste

Platform op www.immmaterieelerfgoed.nl

een antwoord gegeven. Maar hoe
hangt de vlag er nu bij vergeleken met
toen? Na het analyseren van duizend

decennium van deze eeuw, van de hand
van 267 verschillende dichters, is het
mij mogelijk om daar een antwoord
op te geven.
nummer 4 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Verbaasd constateer ik, beste vrind,
Iets wat mij, betreft de wensen op je lootje,
opwindt.
Hoe durf je op te werpen
dat de Sint alleen je positiva aan moet scherpen?

n het heden ligt het verleden, dus is het
goed na te gaan wat sinterklaasdichters
vóór ons te melden hadden. Het oudst bekende
sinterklaasgedicht, getiteld ‘St. Nicolaes Gift’, is
van Johan van Someren voor zijn geliefde
Elisabeth Vervoorn en dateert uit 1647. Hij
opent met: Ist vremt, mijn Engel, dat ick tracht /
mijn schoen bij u te mogen setten. Hij wil
namelijk met zijn voet in de klaargezette schoen
gaan staan en zo zelf het cadeautje zijn, hopend
dat zijn Elisabeth zal toehappen. En jawel, in het
jaar daarop waren zij een paar.

Is men het beu om zijn met zijn minpunten
geconfronteerd te worden en moet de sinterklaasavond vooral gezellig blijven? De complimenteuze gedichten hebben daarentegen flink
aan populariteit gewonnen: van een kleine 25%
stegen ze naar 36,5%. Het kritische gedicht, dat
in 1984 nog goed was voor ruim 50%, moet het
nu met slechts 18,3% doen.

Rijmen in de negentiende eeuw

Daarna blijft het een paar eeuwen stil. Uit de
negentiende eeuw zijn enkele gedichten
overgeleverd: een paar voor kinderen – voornamelijk in kinderboeken – en enkele voor volwassenen. Zo krijgen de dienstmeiden Ka en
Dientje volgens François Haverschmidt een
reusachtig suikerhart met respectievelijk deze
korte, maar krachtige rijmpjes: Uit liefde en
erkentenis / En omdat het Sint-Nicolaas is en Van
uwen Piet, / vergeet mij niet. Op rijmkaarten uit
1898 vinden we ook het motief dat we eerder
aantroffen: ‘k Wou haast wenschen – gaf het
pas – / Dat ik zelf ’t cadeautje was. Dit is
mogelijk een van de laatste keren dat we de Sint
aantreffen als goed-huwelijksman, want in de
twintigste eeuw is dat afgelopen. Overigens was
de goedheiligman patroon van de geliefden
geworden dank zij de legende waarin hij drie
meisjes van de prostitutie redt, zodat ze eerbaar
konden huwen.
Een paar gedichten uit 1915 voor een zekere
Marietje laten heel verrassend al een positief
beeld van Zwarte Piet zien. Hij wordt rap en
dapper genoemd en met een liedje kun je hem
tot vrind maken. Sint toont echter ieder zijn
mildheid of zijn ‘gram’. Die gram vinden we ook
terug in de Surprise-Rijmpjes van Arti (Rotterdam, circa 1920): in vijf gedichten krijgen stoute
kinderen een gard, een roe(de) of een leeg
doosje!

Gedichten in de twintigste eeuw

De rijmboekjes die in de eerste helft van de
twintigste eeuw verschijnen, gaan vooral over
cadeautjes. Wel maakt Nicolaas in zijn eerste en
tweede vijftigtal St. Nicolaasrympjes (circa
1930) ook een gedicht Voor een rooker (nog
positief van toon) die rookt als de Vulcaan van
Krakatau. Hij heeft ook een aantal zoekgedichten opgenomen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er ook heel
wat af gedicht. De schaarste, de bezetting en
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overige oorlogsellende werden in rijm gegoten.
Zelfs in concentratiekampen werd Sinterklaas
gevierd. In kamp Stanislau bijvoorbeeld, waar
veel Nederlandse militairen waren geïnterneerd,
bracht een Sint met een rode deken over zijn
schouders, een bordpapieren mijter met kgf
(= Kriegsgefangen) erop en een baard van
watten, schamele cadeautjes met gedichten die
men beter niet in het gezelschap van dames kon
voorlezen.
In de naoorlogse jaren verschijnt er een
stortvloed aan rijmboekjes die toch ook vooral
over cadeautjes gaan, onder andere van de
auteur en vertaler Ernst van Altena (19331999). In die tijd blijkt het kritische gedicht ‘in’
te zijn.

Waar gaan de gedichten nu over?

Er zijn duidelijke verschillen met wat mijn voorganger Herman Vuijsje, ’t Is niet de bedoeling te
verwijten / Het zijn gewoon wat blote feiten.
Sinterklaasdichters in Nederland (’s-Gravenhage
1984) aantrof. Opvallend was dat ik veel minder
gedichten binnenkreeg waarin de ontvanger
ongezouten de waarheid wordt gezegd. Wel
zaten er een paar gedichten bij waarin de Sint
geen blad voor de mond neemt en zelfs grove
taal niet schuwt. Die gedichten kwamen vooral
uit de hoek van vriendengroepen waarin men
gewoon is om onderling recht voor z’n raap zijn
mening te uiten. We zagen dat
eigenlijk ook bij de
officieren in kamp
Stanislau. Naar de reden
van de afname kun je
slechts gissen. Misschien
geeft onderstaand fragment
de sleutel:

‘Poep- en piesgedichten’, het genre van Sinterklaas is jarig, zet ’em op de pot en onsmakelijke
surprises zag ik niet of nauwelijks langskomen,
evenmin als gedichten waarin ouders via de Sint
hun kinderen trachten op te voeden. Ook het
politieke sinterklaasgedicht is nu een ondergeschoven kindje. In 1984 werd over drugs niet
gerept, in ‘mijn’ gedichten gebeurt dat marginaal. Maar waar hebben de huidige sinterklazen
en rijmpieten het vooral wel over?

Moeite met dichten

Regelmatig klagen dichters erover dat het hun
veel moeite kost om een gedicht te produceren.
De traditie om te dichten bij sinterklaas

presentjes lijkt een last te zijn. Desondanks
vloeien er na zo’n klacht vaak meer dan twintig
regels uit de pen, zoals bij dit gedicht:
Wat een gemier,
ik krijg maar geen gedicht op papier
en snap niet dat ik ben gezwicht
voor een ‘gezellig avondje’ met voor ieder een
pakje EN een gedicht.
De dichter van het volgende tweeregelige
rijmpje lijkt zich er met een jantje-van-leiden
van afgemaakt te hebben, maar hij fleurde het
blad op met diverse op de computer gefabriceerde stempels van verschillende pieten en een
handtekening van Sinterklaas. Een tijdrovende
klus!
De rijmpiet werkte zich weer te pletter		
ontvanger in zijn pakje zal vinden. Een enkele
aan een gedicht over een chocoladeletter.		keer moet die heel veel moeite doen om uit te
vissen wat de Sint hem schenkt. Zo moest een
Het mopperen op het dichten is dus een praatje
Amsterdamse een compleet Sintogram, met
voor de vaak. Zeer veel dichters werpen zich
rijmende omschrijvingen (!), oplossen.
met groot plezier op het sinterklaasrijm en
concentreren zich veelal vooral op het geschenk.
Bij welke cadeaus wordt er gedicht? Bij zo’n driekwart van de rijmpjes werd mij gemeld om wat
voor presentje het ging. Zo heb ik 777 geschenHet cadeau
ken geregistreerd, maar in een aantal gevallen
In ruim een derde van de gedichten staat het
zat er meer dan één presentje in het pakje. Vaak
cadeau centraal. Poëtisch wordt al dan niet
was zo’n extra cadeautje een sinterklaaslekkernij.
cryptisch aangegeven welk geschenk de
Tast de Sint diep in zijn buidel als het om
cadeaus gaat? Ik heb kunnen vaststellen dat hij
voor een geschenk zelden meer uitgeeft dan een
paar honderd euro. Het duurste was een fiets.
Daarna volgen een Wii (circa € 300), twee keer
een naaimachine (tussen €100 en €300), vier
keer apparaten, een computerspel, een schaats/
skeeler combi, vijf keer een trui, sportschoenen
(tussen € 50 en € 100). Zestien keer dus een
cadeau duurder dan € 50 wat neerkomt op een
percentage van ongeveer 2%. De rijmpiet komt
dus vooral in het geweer bij niet al te kostbare
cadeaus. Een gedicht geeft kennelijk aan een
goedkoop pakje meer ‘gewicht’.
De top-5 van de sinterklaascadeaus bij de
gedichten is als volgt:
1. Snoeperijen, met een koppositie voor de
chocoladeletter
2. Boeken en tijdschriften (e-books zijn nog
niet aangetroffen)
3. Huishoudelijke artikelen
4. Kleding, kledingaccessoires en schoeisel
5. Geld, cadeaubonnen, enzovoort
Het hoeft overigens niet altijd om sintsnoep
te gaan:
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11

Is ’t katjesdrop of dubbel zout?
’t Doet er niet toe, jij kauwt en kauwt.
Is ’t autodrop of wel griotten?
Jij slikt de drop met hele potten!
Als Sint dat dropverbruik zo ziet,
ben jij inwendig ’n Zwarte Piet.
Veel dropplezier is jou dus gegund,
vandaar een grote zak met …. drop gevuld.
Naast snoep blijkt de Sint graag nuttige cadeaus
te schenken.
De digitalisering van de maatschappij sinds de
jaren negentig gaat niet aan de Sint voorbij.
Cadeaus worden momenteel vaak via internet
aangeschaft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderstaand gedichtje van Naomi. Ze maakte gebruik
van een acrostichon om zo de vindplaats van
het cadeau voor haar moeder aan te duiden:
Lieve Marieke,
Ik zag die kapotte, versleten schaatsen van jou.
Niks aan te doen, ze moeten vervangen en gauw.

Dus keek ik op Marktplaats naar een advertentie,
een hele goeie, want ze pasten meteen.
Ga maar gauw trucjes leren, dat is de
consequentie,
anders schaats je volgende keer maar alleen.
Nee hoor, ’k maakte maar een grapje, wees maar
niet bang.
Genoeg gepraat, alleen nog maar: geniet ervan!
Het duurde even voor haar moeder door had,
dat de eerste letters de tekst in de gang vormen.
Naomi maakte dus een combinatie van een
naamdicht en een zoekgedicht!

Levensfasen

Over alle levensomstandigheden klimt de
rijmpiet in zijn pen. Dat gebeurt in ruim 40%
van de sinterklaasrijmen. Soms gebeurt dat door
terug te blikken op het wel en wee van het
afgelopen jaar. Vaak betreft het levensfasen,
gemarkeerde momenten in ieders bestaan, want
gerijmd wordt er over de wieg tot en met het
graf. Een moeder uit de hofstad dicht bijvoorbeeld voor haar eerste kindje met een hoffelijke
achternaam:
Wat kwam mij afgelopen zomer ter ore?
In Den Haag is een Hoffvrouwtje geboren. (…)
Soms komt er weinig meer van slapen
en zit je vader op zijn werk te gapen.
Maar ‘t maakt hun niet uit, zo weet de Sint,
want voor hen ben jij het allermooiste,
allerliefste kind.
Je ruikt naar bloemetjes, zegt papa,
maar anderen
denken dat dat helaas snel zal
veranderen...
Hierbij wat voorjaar voor dit
hoffelijk kindje.
Net zo klein, mooi en geurig, een
klein...

Voor je het weet, zijn je kinderen groot en gaan
ze samenwonen:
Janneke
Vorig jaar met Sinterklaas, toen was je er nog niet
bij,
De verkering was nog kakelvers, die was net uit
het ei!
Inmiddels is het ruim een jaar, dat is best een
prestatie,
Want jullie onderhouden wel een innige relatie!!
In Sinterklaas z’n jonge tijd mocht je niet slapen
bij je vriend,
Voordat je – en dat duurde jaren – uitvoerig was
gescreend.
Dat zijn verhalen uit de oude doos, die gaan nu
niet meer op.
Nu lijkt ’t vanaf de eerste dag ’n mini-huwelijk in
de dop!
Dus kwam er toen in Rotterdam een dubbel
ledikant;
Wel ruim één meter veertig breed, jullie waren uit
de brand!
Hier was ’t maar behelpen toch, ’n eenpersoons is
niks.
Dan loop je teveel risico, met al die kama sutra
tricks!!
Met oude mensen kan Sinterklaas heel vertrouwelijk worden:
Lieve Joke,
Na al die jaren
en grijze haren,
(hoewel, die van mij zijn spierwit
en bij jou er nog steeds zwart in zit)
moeten we het maar eens leren
om elkaar te tutoyeren.
Ook al ben ik Sint,
ik heet gewoon Nico, mijn kind.
Afkorting van Nicolaas,
of kortweg: Sinterklaas.

Sinterklaas
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Met behulp van de computer wist deze 'dichter' er
toch iets fraais van te maken.

Als iemand er niet meer is, lijkt hij zich soms
toch nog te manifesteren in een andere
gedaante:
Iedere morgen in mijn tuin,
Komt een mooie merel.
Hij is zwart en zeker niet bruin,
Dus het is een kerel.
Komt hij voor mij naar het hoge noorden?
Is dat soms tante Gré haar man?
Oom Ger koos toch altijd deze woorden!
Wat is hij hiervan dan van plan?
Ik strooi wat voer op het gras;
De merel durft heel dichtbij te komen.
Hij is met dat eten in zijn sas,
Heeft er de hele nacht van zitten dromen.
Het kan niet anders: het is oom Ger,
Maar wel in een jonge gedaante.
Vliegen vanuit Heemstede is te ver
Met zo’n broos geraamte.

gedichten zijn

Iedere morgen zit op ons een merel te wachten.
We geven ze allebei te eten.
Oom Ger is dan even in onze gedachten,
Zo kunnen we hem nooit vergeten!!!

een spiegel

Hobby, liefhebberij, passie

van de tijd.
12

Doorkrassen en er een prop van maken is niet meer nodig: de computer is handig voor dichters.

Een op de tien rijmpjes gaat over iemands passie
in zijn vrije tijd. Opmerkelijk is, dat Herman
Vuijsje deze categorie niet signaleert. Vaak is
iemands liefhebberij een mooie aanleiding voor

een surprise. Zo wordt een amateurfotograaf
verblijd met een kartonnen camera, een
vogelliefhebber met een pietmade vogelhuisje en
iemand die verslingerd is aan films kijken, krijgt
een ‘thuisbioscoop’, compleet met een popcornset. Hieruit blijkt al dat de aard van de hobby’s
nogal uiteen kan lopen.
De sport die iemand beoefent, is ook een
aantrekkelijk onderwerp voor de Sint. Zeker de
paardensport, want als ruiter weet hij als geen
ander hoe ontspannend het is om paard te
rijden:
Laura hobbelt graag op knollen.
In de manege komt ze graag eens lekker dollen.
Ook leeft hij zich uit in gedichten over andere
sporten, zoals zeilen, wielrennen en diverse
teamsporten. Voor anderen is kokkerellen, lezen
of reizen iets wat ze heel graag blijken te doen.
Iemand reisde zelfs naar Spanje om daar de Sint
op te sporen:
Sint heeft onlangs vernomen
Dat jij naar Spanje bent gekomen
Om eens te zien waar hij nu woont,
Of Sint zich daar ook met een mijter kroont
En met zijn schimmel over de daken rijdt,
Of alle pakjes al in Spanje worden toebereid.
Hij zag jou ’s morgens vele uren
Naar ’t schip van Sinterklaas turen.
Maar, lieve kind, helaas,
Sint zat allang in Alicante,
Want deze Klaas die weet van wanten!
Vandaar vaart hij naar Nederland.
Zijn voorraad pakjes is enorm,
Die scheept hij in Benidorm.
En krijgt hij last van een hernia,
Dan legt hij aan in Denia.
Zijn Pieten gaan hem achterna
Per trein tot aan Valencia
En komen dan gezwind aan boord.

En als de stoomfluit wordt gehoord,
gaat het spoorslags naar ’t kikkerlandje.
Marie-José kreeg een reisje naar Saint-Nicolasde-Port aangeboden, waar men een vingerkootje
van Sint-Nicolaas in een reliekschrijn bewaart.
Humoristisch schrijft de Sint haar:
Marie-José wou dat wel eens ervaren.
Misschien is het wel een zootje
al die toestanden ieder jaar
om een Sinterklaas-vingerkootje.
‘Ik hoop dat ze het goed kon zien,’
zegt Sint, gerustgesteld.
En heeft tot plezier van iedereen
zijn vingers nageteld.

Conclusies

In de loop der tijden verandert de inhoud van
het sinterklaasgedicht. In het begin van de
twintigste eeuw moet Sint Nicolaas het patronaat van de verliefden inleveren dat momenteel
bij Sint Valentijn berust. Het kritische sinterklaasgedicht – voortbordurend op de bestraffende gedichten voor kinderen? – lijkt na de
tachtiger jaren zijn hoogtepunt gehad te hebben.
In het begin van de eenentwintigste eeuw zijn de
gedichten vooral complimenteus, zijn onsmakelijke surprises en gedichten over toiletperikelen
van de ontvanger of de Sint helemaal uit.
Gedichten over het cadeau scoren hoog.
Daarnaast dicht de rijmpiet graag over alles wat
een mens in zijn leven overkomt en vergeet hij
daarbij zijn hobby’s, liefhebberijen en passies
niet. De vrijetijdsbesteding lijkt nu meer een
item dan 30 jaar geleden.
De inhoud van de gedichten verandert met de
tijd mee en weerspiegelt de tijdgeest. Zolang
dat gebeurt, zal de traditie van de sinterklaas
gedichten niet verloren gaan.
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Het leven is een

De vrijmetselarij

reis...

Op de lantaarn voor de deur van het monumentale pand in Den Haag zijn een passer en een winkelhaak afgebeeld, de
twee bekendste symbolen van de vrijmetselarij. Hier is het bureau van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten
der Nederlanden gehuisvest. Deze grootloge overkoepelt circa vijfentachtig procent van de Nederlandse vrijmetselaren.
De loges die hierbij zijn aangesloten zijn uitsluitend voor mannen. De overige vijftien procent behoort tot kleinere
organisaties, bestaande uit gemengde loges of loges alleen voor vrouwen.

H

et is ruim 250 jaar geleden dat in Nederland de Orde is
opgericht en ondanks, of misschien wel dankzij die
respectabele leeftijd, is de vrijmetselarij nog altijd in
staat zich te hullen in een waas van geheimzinnigheid. Het besloten
karakter, de inwijdingscultuur en de veronderstelling dat het een
elitair gebeuren is, dragen daaraan bij. Net zo goed als hardnekkige
verhalen die hier en daar nog steeds in omloop zijn. Ze laat zich
simpelweg niet zo gemakkelijk kennen, deze vereniging, ondanks een
heel gewone inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een toegankelijke website en goed bezochte open dagen.

Zin en betekenis
In een brochure van de Orde staat: ‘De vrijmetselarij is de bewust
zoekende mens behulpzaam bij zijn ontdekkingsreis naar zin en
betekenis, zowel in relatie tot zichzelf als tot de wereld om hem heen.’
Algemeen wordt er binnen de gelederen van de vrijmetselarij vanuit
gegaan dat zingevingsvragen zich niet laten beantwoorden door
doctrines en dogma’s. Je zult zelf aan de slag moeten met je eigen
vragen en daardoor jezelf leren kennen. De broederschap ondersteunt en activeert, houdt scherp en stimuleert ieder lid om actief te

De vrijmetselarij is de bewust zoekende mens behulpzaam
bij zijn ontdekkingsreis naar zin en betekenis, zowel in
relatie tot zichzelf als tot de wereld om hem heen.
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Tekst Jolly van der Vden

Foto’s Fotobureau Paul Mellaart Maastricht

zijn in de samenleving. Symbolen en rituelen zijn een belangrijk
onderdeel van de ‘zingevingsreis’.

Vrijmetselaarsloges
Er zijn in Nederland ongeveer zevenduizend mensen vrijmetselaar,
ook vaak maçon genoemd, Frans voor (vrij)metselaar. Zij zijn
verenigd in ongeveer honderdveertig loges.
In het begin van de achttiende eeuw is het gedachtegoed van de
free-masons met zeevaarders en kooplieden meegewaaid vanuit
Schotland naar Rotterdam. Daarna was al snel de weg naar Den Haag
gevonden, waar in 1734 de eerste loge werd opgericht. Ruim twintig
jaar later (1756) ontstond de landelijke orde.
Een loge is de lokale ‘broederschap’, een besloten vrijplaats voor de
leden. Ook wordt er de ruimte mee aangeduid waar de bijeenkomsten plaatsvinden: de – maçonnieke – werkplaats.
De vrijmetselaren beoefenen het ambacht van steenhouwer/metselaar symbolisch, de organisatie is echter vrijwel zeker geënt op
realiteit van de middeleeuwse steenhouwers- en metselaarsgilden.
De hooggeschoolde ambachtslieden hadden in die tijd een sterke en
onafhankelijke positie in de samenleving. Zij beschermden de status
van hun vak met specifieke afspraken en gebaren die alleen bekend
waren aan mensen uit dezelfde beroepsgroep: een bewijs van
inwijding en vakmanschap, voor als ze rondtrekkend bij een nieuwe
nummer 4 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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opdrachtgever aankwamen. Deze vakmensen waren verenigd in
gildes en hadden een eigen opleidingssysteem dat, gebaseerd op
ervaring, werd ingedeeld volgens de fasen van leerling, gezel en
meester.

Overleven in een veranderende wereld
Hoe krijgt de vrijmetselarij het voor elkaar om ruim tweehonderdvijftig jaar te overleven in een wereld die enorm veranderd is, terwijl
ze zelf zo’n stabiele, onveranderlijke indruk maakt? De tradities en
symbolen lijken al eeuwenlang dezelfde, of is dit een geval van de
schijn die bedriegt?
Willem Meijer is sinds 2010 grootmeester van de genoemde landelijke Orde. Hij ziet wel degelijk bewegingen door de tijd heen. ‘Als je
de geschiedenis van de metselarij volgt,’ zegt hij, ‘dan zie je daar een
aantal constanten qua symboliek, gedragingen en opvattingen die
thuishoren bij de erfenis van de Verlichting, tegelijkertijd is er altijd
een beweging gaande. Vrijmetselaren zijn ook kinderen van hun tijd.
De opvattingen en discussies die in de samenleving plaatsvinden,
vind je op enigerlei wijze terug in de loges. Het is waar dat het
uitgangspunt niet veranderd is: bij ons moet iedereen tot zijn eigen
opinievorming komen. De Orde is er niet om namens de leden een
standpunt in te nemen, maar om te bevorderen dat leden de gelegenheid krijgen om eigen gedachten en meningen te ontwikkelen in
ruime zin.’
Boven: Het schootsvel – het tablier – en de witte handschoenen
symboliseren dat men zorgvuldig met de te bewerken steen
– de mens – wil omgaan.
Rechts: Het motto is Silentio et fide, in stilte en getrouwheid.
Onder: Een glas in de vorm van de hoorn des overvloeds.

De vrijmetselaren noemen zichzelf spirituele bouwvakkers. De
symboliek van het bouwen is goed bruikbaar om hun ideaal te
verwoorden. Het hoofdmotief is: een nuttige bouwsteen zijn in de
maatschappij.
Henk Mreijen is grootsecretaris van de Orde. Hij verwoordt het
ideaal als volgt: ‘Het feit dat je een tempel bouwt, is symbolisch, dat
staat voor de tempel van humaniteit, de samenleving. Je moet
proberen daar een goede steen in te worden, het is een tempel van
levende stenen.’
Een optimistische kijk op de toekomst wordt breed gedragen.
Iedereen wordt individueel gestimuleerd om deel te nemen aan het
maatschappelijke leven en daar een rol in te spelen, zelfs een nadrukkelijke rol als het even kan, waarbij niet genoemd hoeft te worden dat
het een rol is als vrijmetselaar. Het motto is niet voor niets Silentio et
fide, in stilte en getrouwheid, al is het niemand verboden melding te
maken dat hij lid is. Het is een eigen keus om dat al of niet te doen.

Tradities en rituelen
Waaraan in ruim een eeuw niet zo veel veranderd is, is de traditie van
de comparities. Dit zijn de bijna wekelijkse ‘gewone’, dat wil zeggen
niet-rituele, bijeenkomsten in de loge. Een van de leden houdt een
voordracht over een bepaald onderwerp, een bouwstuk genoemd.
Hierop volgt een gedachtewisseling, een discussie waar iedereen zich
helemaal vrij moet kunnen voelen. De loge heeft een besloten
karakter en heeft mede daardoor een beschutte sfeer.
Meijer: ‘In de loge hoef je niets te bewijzen en kun je best dingen naar
voren brengen waar je niet zo zeker van bent, waar je aan twijfelt.
Ook gevoelsmatige kanten kun je aan de orde stellen. Je wordt daar
niet aangevallen, maar mensen denken kritisch mee en stellen
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vragen, er worden geen twistgesprekken getolereerd. Dat ervaar ik
zelf als een heel sterk punt.’
Om vrijuit te kunnen praten en respect te hebben en te houden voor
elkaars mening is een hoge mate van broederschap een voorwaarde.
Dit begrip is daarom al twee en een halve eeuw verankerd bij de
vrijmetselaren. Het wordt een tegenwicht van de individualiserende
samenleving genoemd, waarbij het een van de doelen is de maatschappij zo te benaderen dat er iets van die broederschap wordt
overgedragen en ervaren kan worden. In die zin is de loge ook een
oefenplaats.
Het interieur van de plaatselijke loges is niet overal hetzelfde, maar er
zijn wel veel vergelijkbare elementen aanwezig. In de voor ceremoniële (rituele) bijeenkomsten gebruikte ‘werkplaats’ is vaak een
zwart-wit geblokte vloer, die staat voor de dualiteit in het leven: er is
licht en er is duisternis. Ook zijn er pilaren die een functie hebben in
het verhaal van de tempel waar aan gebouwd wordt.
Hoewel sommige loges het traditionele rokkostuum hebben vervangen door een smoking of een gewoon donker pak, is de kleding van
de heren bij de rituele ‘arbeid’ wel formeel te noemen. Door allemaal
hetzelfde te dragen, wordt benadrukt dat iedereen gelijk is. Wel zijn
er onderscheidingstekens voor de verschillende functies binnen de
loge en worden speciale attributen toegevoegd zoals het zogenaamde
schootsvel – het tablier – en witte handschoenen. Deze geven er
beide, ook weer symbolisch, uitdrukking aan dat men zo zorgvuldig
mogelijk met het materiaal, de te bewerken steen – de mens zelf
dus – wil omgaan.

Symbolen
De inrichting, de aankleding, de rituelen, de taal: overal worden, vaak
oeroude, symbolen bij gebruikt. Ze zijn belangrijk voor de vrijmetselaren als universele beeldentaal met een individuele, spirituele
betekenis. In de kern wordt het symbool door iedereen begrepen, om
er vervolgens een persoonlijke invulling aan te geven. Als je jezelf ziet
als ruwe steen waaraan gewerkt en gebeiteld wordt, dan heb je
daarvoor gereedschappen nodig. De winkelhaak bijvoorbeeld wordt
door velen beschouwd als symbool van ‘de rechte verhouding’.
Hiermee wordt bedoeld de goede verstandhouding met je medemens, maar ook met het geheel, met God of het Al.
De symbolische gereedschappen hebben een centrale plek bij de
inwijdingen die vorm krijgen in een gestructureerd en gradueel
proces, waarbij de leden steeds een nieuwe stap zetten in hun
persoonlijke groei.
Willem Meijer: ‘De mensen komen binnen als leerling, dan worden
ze gezel en daarna meester. Er is een ‘sociale passage’, vóór de
inwijding ben je gewoon een mens, daarna behoor je tot de broederschap. De verhaallijn daaromheen wordt verduidelijkt bij die
inwijdingen zelf. Niemand hoeft zich zorgen te maken, er gebeurt
niets vervelends. Het verrassingselement is belangrijk: je ondergaat
iets en om dat emotioneel te laten werken, is het beter als je dat niet
eerst helemaal hebt doorgekauwd op papier. Daarom vertellen we
daar niet te veel over. Je moet de gok aandurven, vertrouwen hebben.
Vrijmetselarij zonder dat aspect van inwijdingsgenootschap kan ik
me niet zo goed voorstellen, want het hoort wezenlijk bij de traditie.
Het draagt bij aan de beleving en de groepsvorming.’
nummer 4 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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De ritualen, dit zijn de de teksten van de rituelen, zijn dus geheim.
Behalve bij de inwijdingen, spelen rituelen ook op andere momenten
een rol. Bijvoorbeeld bij markeringspunten van de zogenaamde
vervolgpaden, bij het vieren van de kalenderriten of bij het afscheid
nemen van iemand na zijn overlijden, ‘de reis naar het eeuwige
oosten’.
Henk Mreijen: ‘De inhoud van een traditie kan zich ontwikkelen. Wij
gebruiken het begrip Opperbouwmeester van het heelal. Dit begrip
kun je op allerlei manieren invullen. Lang werd met die term echt
God bedoeld, maar dat spectrum is nu veel breder. Het kan ook staan
voor een algemener hoger, ordenend beginsel. Daarin loopt onze
vrijmetselarij voor ten opzichte van het buitenland.’
De Bijbel wordt, samen met de passer en de winkelhaak, gezien als
een van de Drie Grote Lichten waarop een kandidaat zijn gelofte
aflegt als hij leerling wordt. Hier is de Bijbel niet zoals in het christendom het boek van de geopenbaarde waarheid, maar een symbool dat
steun geeft tijdens de reis. Zo nodig kan ook een Koran of een ander
boek van wijsheid gebruikt worden, al ‘is de Bijbel dan wel in de

vierde generatie, maar er zijn ook zoons die het wekelijks verdwijnen
van pa zo hinderlijk vinden dat ze er zelf nooit aan beginnen.’

Ledenaanwas
‘Het mag best een beetje meer zijn,’ zegt de grootmeester over de
nieuwe aanwas. ‘Als je kijkt naar de laatste decennia, dan zou je
kunnen zeggen dat er een kleine achteruitgang is in absolute aantallen en een duidelijk achterblijven in relatie met de groei van de
bevolking als geheel. In die zin verliezen we wat terrein. Juist door de
vrijheid die we bieden en het niet opleggen van: je moet er zus en zo
over denken, zou er een brede groep moeten zijn die met elkaar als
verwante zielen wil omgaan. Misschien schieten we wel tekort in de
manier waarop we ons naar buiten presenteren. Dat zou kunnen.
Mensen schrikken soms wat voor ons terug. Dat heeft voor een deel
te maken met oude verhalen over samenzweringen en met het feit dat
we nogal geheimzinnig worden geacht. Antipropaganda heeft in
bepaalde kringen een duidelijke rol gespeeld, bijvoorbeeld vanuit de
hoek van de orthodox-christelijke gemeenschappen, en doet dat
soms nog. Iets begrijp ik daar ook wel van. Voor mensen die hun

Boven: De vrijmetselaren noemen zichzelf spirituele bouwvakkers.
Links: De Bijbel wordt, samen met de passer en de winkelhaak, gezien
als een van de Drie Grote Lichten waarop een kandidaat zijn gelofte
aflegt als hij leerling wordt.
Onder: De zwart-witte vloer staat voor dualiteit in het leven, voor licht
en duisternis. De pilaren zijn de pijlers van de symbolische tempel
waaraan gebouwd wordt.

Het hoofdmotief is: een nuttige bouwsteen zijn in de maatschappij.
buurt’. Na elke samenkomst zegt de voorzitter aan het eind van de
bijeenkomst: ‘Keer terug naar het westen.’ Het westen staat in
vrijmetselaarvocabulaire voor het alledaagse, het profane, de
maatschappij. Daartegenover staat het oosten voor het verhevene:
daar komt immers het licht vandaan.

schaapjes willen behoeden voor vreemde invloeden, is het niet
aantrekkelijk dat hun gelovigen naast mensen met een andere
overtuiging zitten, dan kun je de regie kwijtraken. Mensen kunnen
op nieuwe ideeën komen en dat vinden vrijmetselaren nu juist een
aantrekkelijke zaak.’

De loges hebben een zekere vrijheid om de rituelen zelf in te vullen.
Er zijn een aantal vaste elementen waar ze geacht worden zich aan te
houden, maar je zou volgens Meijer een groot ongenoegen veroorzaken als je zou zeggen dat het maar op één manier mag. ‘Het zijn ook
best wel een beetje eigenzinnige baasjes.’

Bij de loges die aangesloten zijn bij het Grootoosten der Nederlanden
kunnen vrouwen geen lid worden. ‘Dat heeft niets te maken met de
idee dat mannen op de een of andere wijze superieur zouden zijn,’
zegt Meijer hierover. ‘Wat wel een rol speelt, is dat in een gemengde
groep relaties kunnen ontstaan en dat kan problemen geven in de
loge wanneer mensen uit elkaar gaan. Dat is een praktische reden om
het ongemengd te houden. Ik vind wel dat we onszelf daarmee ook
wat tekort doen, want we onthouden ons zo ook van de vrouwelijke
inbreng. Alles afwegende zijn er goede argumenten om het zo te
houden, maar dat is niet alleen maar winst.’

Ballotage
Binnen elke loge is er een commissie die zich bezighoudt met de
vraag of een persoon een goede kandidaat is voor de loge. Het is een
tweezijdige ballotage, waarbij het gaat om de beoordeling of je bij
elkaar past.
Meijer: ‘Als een persoon alleen maar binnenkomt omdat hij denkt dat
het goed is voor zijn zakelijke carrière, dan krijgt hij een negatief
advies. Daarmee kun je niet zeggen dat er nooit zakelijke afspraken
worden gemaakt tussen logeleden, maar het is in eerste instantie niet
de bedoeling.’
Mreijen: ‘Het komt wel voor dat het toch gebeurt, maar als het dan
misloopt, heb je niet alleen een zakelijk probleem, maar ook een
probleem in de loge.’
Het proces van aanname kan zomaar een half jaar duren. Wat iemand
in het dagelijks leven doet, wordt niet in de toetsing betrokken. Wel
wordt er gekeken of iemand bereid is naar zichzelf te kijken en
gevoelig is voor symbolen.
‘Het komt voor dat het lidmaatschap van vader op zoon wordt
doorgegeven,’ zegt Meijer. ‘We kennen voorbeelden van de derde of
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Zoeken en vinden
Henk Mreijen: ‘Wat ik heb gezocht en gevonden? De wijze waarop
men hier met elkaar omgaat. Door mijn katholieke achtergrond was
ik op de hoogte van rituelen, maar die werden gestuurd door
dogma’s. Ik heb door de vrijmetselarij een veel bredere kijk gekregen
op het geheel.’
Willem Meijer: ‘Ik kom uit een niet-gelovige omgeving, maar wel een
met spirituele interesse. Wat ik gevonden heb, is het met andere
opvattingen leren omgaan, diversiteit accepteren. Sympathie krijgen
voor wat mensen met elkaar delen en niet de focus leggen op waarin
ze verschillen. Gelovigen en niet-gelovigen kunnen bijvoorbeeld een
heel overeenkomstig mensbeeld hebben. Het zien van die doorsnede
is veel interessanter dan alle verschillen.’
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grotere schaal gebeuren en de grondstof hoefde
niet noodzakelijk graan te zijn. Zo werd
bijvoorbeeld vaak melasse gebruikt, een
afvalproduct uit de suikerindustrie. Uiteraard
had dit invloed op de smaak, die veel vlakker
werd. Was Nederland vanaf 1700 de marktleider
met jenever in de wereld, vanaf de twintigste
eeuw veranderde dit drastisch. De andere wijze
van distilleren was niet de enige oorzaak. In
Amerika was er de drooglegging, in Europa de
Eerste Wereldoorlog en daarna kwamen de
producten uit andere landen en voormalige
koloniën op. De markt voor sterke dranken
was verschoven.

Eerherstel
voor
beladen
verleden

Toch is er nog steeds vraag naar op ambachtelijke wijze gestookte jenever. ‘Juist de duurdere
producten zijn de laatste jaren populairder
geworden,’ zegt Alwine van Winsen. ‘Je ziet nu
zelfs dat veel distillateurs die eerst alleen hun
spullen inkochten, zelf hun essences en aroma‘s
maken en hun eigen receptuur hebben ont
wikkeld.’

Gouden Eeuw

Het ambacht van Schiedamse moutwijn
stoken op de Nationale Inventaris
Tekst Elise Meier

Foto’s Jenevermuseum

Op 11 oktober 2014 is het ambacht van het stoken van Schiedamse moutwijn op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. Het is voorgedragen door het Jenevermuseum en Branderij De Tweelingh,
beide uit Schiedam. In het Jenevermuseum wordt nog
moutwijn, een halfproduct dat onder meer gebruikt wordt
als basis voor jenever, gemaakt in ketels die op kolen
gestookt worden en in branderij De Tweelingh wordt dat
met behulp van stoom gedaan. Beide methodes worden
verder door geen andere distillateur meer toegepast.
20
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‘Dat kun je gerust een unicum noemen,’ bevestigt Alwine
van Winsen, directeur van het Jenevermuseum, maar de
stookwijze is niet het enige verschil. Ook de samenstelling
van het mengsel is anders. ‘Het Jenevermuseum gebruikt
1/3 rogge en 2/3 gerstemout als basis. Mout is de ontkiemde graankorrel, in dit geval dus van gerst. Wij maken
moutwijn zoals dat begin 1700 gebeurde. In die tijd werd
er nog geen mais gebruikt. Branderij De Tweelingh
gebruikt als samenstelling 1/3 gerst, 1/3 rogge en 1/3 mais.
Zij gebruiken een recept uit 1770. Dat geeft een iets andere
smaak, want door de suikers in de mais die omgezet
worden in alcohol, geeft het natuurlijke vergistingsproces
een hoger alcoholpercentage. Het mengsel wordt driemaal
gedistilleerd, vervolgens drie jaar gelagerd in eikenhouten
vaten en daarna met zuiver water gemengd tot het juiste
alcoholpercentage bereikt is. Ten slotte wordt de jeneverbes-esprit toegevoegd. Pas dan heb je jenever. De moutwijn die het Jenevermuseum maakt, heet Old Schiedam
Single Malt & Rye Genever en die van De Tweelingh heet
Notaris Moutwijnjenever. Beide hebben het officiële
predicaat ‘Egte Schiedamsche Moutwijn’ van de gemeente
Schiedam.
Rond 1880 is men in Schiedam massaal overgegaan van
keteldistillatie naar kolomdistillatie. Dit kon op veel

Meestal is het verhaal van immaterieel erfgoed
een verhaal van trots en verbinding. In het geval
van het ambacht Schiedamse moutwijn stoken,
ligt dat iets genuanceerder. Dit immaterieel
erfgoed heeft zowel goede, als hele slechte
kanten gehad. De gouden eeuw van Schiedam
vond een eeuw na de Gouden Eeuw van Holland
plaats, van 1750 tot 1850. De teruggang in de
welvaart zorgde in vrijwel geheel Nederland
voor een bouwstop, maar niet in de jeneverstad.
De tastbare bewijzen daarvan zijn in het
stadscentrum van Schiedam nog terug te
vinden: vele uitzonderlijke voorbeelden van
neoclassicistische gevels van huizen en zelfs een
unieke kerk, de Sint-Johannes-de-Doperkerk,
beter bekend als de Havenkerk.
Waar de rest van Nederland te maken had met
een achteruitgang in financiën, ging het de
Schiedamse distillateurs voor de wind en dat
lieten ze merken. De rijke distillateurs zaten in
het gemeentelijke bestuur, hadden veel invloed
in de kerk en in het culturele leven. Dit handjevol rijken stond echter in schril contrast met de
grote aantallen arbeiders die in de stokerijen of
aanverwante bedrijven werkzaam waren. Bijna
alle bedrijven waren gericht op de stokerijen: de
molens, die de hoogste ter wereld waren omdat
ze boven alle andere gebouwen moesten
uitsteken om wind te vangen en vanwege de
opslagruimten eronder, de koperslagers die de
ketels maakten, de kuipers die de vaten vervaardigden, de kurkenmakers, glasblazers en
drukkerijen.

Er was vrijwel geen middenklasse in Schiedam en veel arbeiders werden gedeeltelijk uitbetaald in
natura, jenever of moutwijn dus. ‘Alcoholisme was een groot probleem in Schiedam,’ geeft Alwine
van Winsen toe. ‘Als je nagaat dat er een paar honderd jaar geleden op twaalfduizend inwoners
vierhonderd branderijen en distilleerderijen waren, waar gemiddeld zo’n acht tot twaalf mensen
werkten, dan kun je je wel voorstellen wat voor monocultuur hier heerste.’ De bovenbazen
hadden het goed, maar de arbeiders niet echt. In het begin werd jenever gezien als een medi
cinale drank, het werd ook alleen door apothekers verkocht. Vandaar dat men het ook niet erg
vond om ermee uitbetaald te krijgen en de arbeiders waren blij om werk te hebben in een
moeilijke tijd. Maar allengs ging men anders kijken naar alcohol en werden de kwalen die ermee
samenhingen ook erkend. In Schiedam kwam bijvoorbeeld veel blindheid voor. Dat was een
verschijnsel dat veel optrad door het drinken van spiritus, een bijproduct van het stookproces.

Jenever werd taboe

Na de Tweede Wereldoorlog keerde men zich massaal van de jenever af en ging Schiedam over
op de scheepsbouw. Jenever werd taboe. Terwijl de rest van de wereld Schiedam vereenzelvigde
met jenever en jenever als net zo Hollands beschouwde als klompen en kaas, wilde men er in
Schiedam niets meer van weten.
‘Het feit dat het ambacht nu op de Nationale Inventaris staat, is goed voor veel Schiedammers,’
zegt Alwine van Winsen. ‘Veel mensen hier hebben opa’s die in de drankindustrie hebben
gewerkt, voor hen is het toch een soort eerherstel. Het ambacht van moutwijn stoken heeft veel
invloed gehad op heel Schiedam, maar niet altijd in positieve zin.’
Ook de bijnaam ‘Zwart Nazareth’ voor Schiedam herinnert aan die periode. Het ‘zwart’ verwijst
enerzijds naar de vervuiling door de steenkool van de branderijen en de glasfabriek, en anderzijds naar het alcoholisme, de open riolen, de slechte huisvesting en epidemieën. Zowel Bordewijk als Piet Paaltjens heeft over het deprimerende stadsaangezicht geschreven.

Van generatie op generatie

Het Jenevermuseum is in 1996 geopend en moet tegen dit verleden opboksen. Er wordt hard
aan de weg getimmerd. Hun moutwijn is door Slowfood opgenomen in de Ark van de Smaak,
een grote eer, en nu staat het ambacht dus op de Nationale Inventaris. Verder zijn ze heel actief
op sociale media. Maar ondanks de veranderende houding van het grote publiek ten aanzien van
ambachtelijke producten, moet het museum ook zien rond te komen. Toch levert hun actieve
houding wel vruchten op. ‘Een paar jaar geleden moesten we nog betalen om op beurzen te
staan,’ vertelt Alwine van Winsen, ‘maar inmiddels worden we uitgenodigd.’
Niet alleen de houding van Schiedam tegenover het beladen verleden, ook het anti-alcoholbeleid
van de overheid is natuurlijk niet bevorderlijk voor het museum. ‘Wij leggen vaak uit dat het
uiteraard niet onze missie is om mensen aan te zetten tot drinken, ook al is ons product alcoholisch. Het gaat ons om het ambacht en wat dit voor de stad heeft betekend. Daarom hebben wij
ons educatieve programma als erfgoedtraject gepresenteerd onder de naam ‘Schiedam Brandersstad: jouw stad!’ We willen de kinderen bewust maken van het verleden van hun stad en de grote
rol die jenever daarin gespeeld heeft. Dat je niet kunt drinken voor je drieëntwintigste maakt deel
uit van onze missie. Bijna alle basisscholen doen mee aan ons educatieve programma, dat
activiteiten en informatie voor de vier hoogste groepen behelst. Voor het middelbaar onderwijs
hebben wij ook programma’s, daar wordt het stookproces bijvoorbeeld gekoppeld aan het vak
biologie.’
Hoe staat het met het doorgeven van het ambacht? Alwine van Winsen geeft toe dat hun stokers
al wat ouder worden en zij eigenlijk op zoek zijn naar opvolgers. Om die te vinden, zijn er
verschillende ideeën, die echter nog niet in de fase van openbaarheid beland zijn. ‘Het is lastig,
want sinds het Productschap Dranken opgeheven is, zijn wij een deel van onze subsidie kwijt
geraakt. We moeten daarom commercieel denken. Zo brengen wij bij speciale gelegenheden
speciale edities moutwijn uit, zoals de Eerste Editie Branderswijn die dit jaar uitgekomen is.
Sinds een paar jaar doen het Jenevermuseum de Branderij De Tweelingh mee aan de Brandersfeesten van Schiedam met een Stookmarathon. De moutwijn die de eerste keer is gestookt, is
ondertussen drie jaar gelagerd. Hij is in 2014 gebotteld en kan verkocht worden. Met een
speciaal door Jacques Tange ontworpen etiket. Een collectors item dus.’
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Levend en levenloos erfgoed

Ouderwets
winter
vieren
In het Nederlands Openluchtmuseum
kun je de winters van vroeger beleven.
Er is een romantische schaatsbaan, je
kunt er sleetje rijden, er wordt
verteld over strenge winters en een
tekort aan voedsel vooral op het
einde van de winter. In de kruidentent
kun je leren hoe wij vroeger onze
winterkwaaltjes bestreden.
En natuurlijk is er een koek en zopie
tent en kun je stamppot en stokvis
eten. En na een fijne dag Openluchtmuseum kruip je onder de wol met een
kruik aan je voeten.
Het is Winter in het Openlucht
museum loopt van 29 november 2014
tot en met 11 januari 2015 in het
Nederlands Openluchtmuseum,
Hoeferlaan 4, Arnhem
(www.openluchtmuseum.nl)

Immaterieel
erfgoed
en musea

Tekst Noor Soesbergen

Foto’s Martin Wijdemans, Nederlands Openluchtmuseum

Op het eerste gezicht lijken immaterieel erfgoed en musea niets met elkaar te maken te hebben. Het een is
een levende traditie en het ander beheert levenloze objecten. Het een gaat om mensen en het ander gaat om
dingen. Het een is veranderlijk, het ander lijkt statisch. Toch is het de moeite waard om eens te kijken of
immaterieel erfgoedgemeenschappen en musea samenwerken. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed liet Noor Soesbergen, student aan de Universiteit Utrecht, onderzoek doen onder de
gemeenschappen die hun traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst hadden.

Verslag ambachtenborrel
Naast de bekende informatieve bijeenkomsten en conferenties
die het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed regelmatig organiseert, is er onlangs ook een start
gemaakt met netwerkbijeenkomsten voor ambachtslieden, de
zogenaamde ambachtenborrel. Na enkele pitches van organisaties en
websites die zich bezighouden met het ondersteunen van ambachts
lieden, kregen de aanwezigen de gelegenheid om kennis te maken
met elkaar en mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.
Het verslag van de eerste ambachtenborrel op
5 oktober jongstleden in hotel Mitland te
Utrecht is te vinden op het Platform van de
website www.immaterieelerfgoed.nl bij
Theorie / verslagen. Het Platform is een
beveiligd onderdeel van de website.
U kunt een toegangscode aanvragen door
het aanvraagformulier in te vullen dat
verschijnt zodra u op het woord Platform
rechtsboven klikt.
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Voor zo’n onderzoek is het nodig om te definiëren wat we precies verstaan onder een immaterieel erfgoed gemeenschap en wat onder een
museum. Een immaterieel erfgoedgemeenschap
is een groep mensen met als gemeenschappelijke
factor een traditie (of ritueel), die hen verbindt
en die van generatie op generatie bewust wordt
doorgegeven. De kern van zo’n gemeenschap
wordt gevormd door mensen die de traditie
dragen. Een museum verzamelt, onderzoekt en
presenteert de materiële en immateriële
ontwikkelingen van de samenleving voor
educatie en amusement. Op het eerste gezicht
lijkt een samenwerking niet waarschijnlijk.

Uitslag van de enquête

Willen immaterieel erfgoedgemeenschappen
samenwerken met musea? Uit een enquête
onder de gemeenschappen met een traditie op
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed blijkt dat in mei 2014, wanneer de vraag
wordt gesteld, drieënveertig procent wel

samenwerkt met musea en zevenenvijftig
procent niet, respectievelijk vijftien gemeenschappen wel en twintig niet. Onder de laatstgenoemde groep is er echter wel belangstelling
voor een mogelijke samenwerking. De helft van
deze groep gaf aan dat zij wel willen samenwerken met museale instellingen, maar nog niet zo
goed weten met welke, of ze zijn nog in overleg
met een instelling. In hun antwoorden benadrukken ze dat het museum binnen hun traditie
moet passen.
In hun ogen kunnen musea een rol spelen bij
het verbreiden van kennis over de traditie en
deze kennis misschien ook uitwisselen. Dit zou
kunnen zorgen voor meer onderling begrip
tussen immaterieel erfgoedgemeenschappen.
Een geënquêteerde schrijft dan ook: ‘Om meer
bekendheid te geven aan onze traditie zou het
goed zijn om met behulp van musea andere
gemeenschappen kennis te laten nemen van
onze traditie.’

Aan de andere kant van het spectrum staan een
aantal gemeenschappen die niet willen samenwerken met musea, omdat voor hen musea geen
rol hebben. Zo geeft er een respondent aan dat
zij ‘een traditie zijn en geen museale activiteit’.
Of zij antwoorden dat musea zich bezighouden
met het conserveren van wat geweest is, in
plaats van met levende cultuur. Een aantal
geeft ook aan niet goed te weten wat de
gemeenschap met een museum moet.
Dit zijn vaak gemeenschappen met een traditie bestaande uit evenementen, feesten of
vieringen die vaak op lokaal of regionaal
niveau plaatsvinden.
Daarnaast zijn er ook gemeenschappen die al
wel samenwerken met musea, en dan gaat het
vaak om ambachten en soms een evenement.
Musea helpen hen onder andere bij het vertellen
van het verhaal, het maken van tentoonstellingen, de documentatie van de traditie, het
bewaren van voorwerpen en het geven van
nummer 4 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Kansen en mogelijkheden
om samen te werken

lezingen. Ook worden er in musea workshops
en demonstaties gegeven. Meer dan de helft
heeft ook het gevoel dat het museum helpt bij de
erfgoedzorg voor hun traditie. Zo geeft een
geënquêteerde aan dat een combinatie van een
tentoonstelling met een workshop kan bijdragen
aan het doorgeven van een traditie.

Eerste contact

Interessant is ook wie het eerste contact heeft
gelegd: de gemeenschap of het museum? Uit de
enquête blijkt dat zes gemeenschappen zelf
contact hebben opgenomen met musea, terwijl
in vier gevallen het museum contact heeft
gezocht. Bij het leggen van contact blijkt de
voorzitter bij sommige gemeenschappen een
belangrijke rol te hebben vervuld.
Wie de leiding heeft over de tentoonstelling, verschilt ook per gemeenschap. Een derde geeft aan
dat het museum de leiding heeft over de
tentoonstelling, maar andere gemeenschappen
geven aan dat de rolverdeling per samenwerking
kan variëren en ze verschillende verantwoordelijkheden hebben. Dat hangt af van het soort
museum waarmee zij samenwerken. Bij lokale
musea kunnen de gemeenschappen meer
invloed uitoefenen dan bij provinciale of
nationale musea, omdat de lijnen tussen de
gemeenschap en het museum op lokaal niveau
vaak korter zijn. Hoe lang de gemeenschap al
samenwerkt met musea verschilt onderling ook
zeer sterk. Sommige gemeenschappen werken
sinds één jaar samen met een museum, andere
al meer dan vijfentwintig of zelfs vijftig jaar.
Deze gemeenschappen zien het museum vooral
als een middel om de bezoekers kennis te laten
maken met hun traditie. Daarbij valt vaak heel
wat meer aan interessants te vertellen dan bij
een evenement duidelijk is.
Er zijn wel verschillen tussen het soort museum
waarmee ze samenwerken. Sommige musea zijn
nationaal bekend, andere zijn plaatselijk
bekende museumboerderijen. Er zijn ook
gemeenschappen die hun eigen museum hebben
opgericht, vaak vanuit iemands verzameling.
Een grote beperking van laatstgenoemde
museumvorm is dat de bezoeker eerst op de
hoogte moet zijn van het bestaan van het
museum. Het voortbestaan van een dergelijk
museum hangt ook af van de interesse van de
eigen gemeenschap. Is er bij de gemeenschap
geen enkele behoefte om haar eigen cultuur te
documenteren en presenteren, dan kan de
verdiepende functie die zo’n museum heeft al
gauw wegvallen.

24

Immaterieel Erfgoed nummer 4 | 2014

die met hun verhaal ook een deel van de
gevoelens en de beleving kunnen meegeven.
Zo krijg je als bezoeker meer mee dan objecten
kunnen vertellen.

Kennis van het beoefenen van oude ambachten wordt in het museum bewaard en doorgegeven.

Het is dan ook verstandig je te realiseren dat het
begrip museum geen beschermde term is en er
dus een grote diversiteit bestaat in vorm,
publiek, doel, achtergrond en professionaliteit.

Verschillende musea

Hoe gaan musea om met deze levende cultuur
en hoe kijken zij tegen een samenwerking aan?
Met deze vraag zijn zeven musea benaderd: het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het
Museum Catharijneconvent in Utrecht, het
Nationale Carnavalsmuseum Oeteldonks
Gemintemuzejum in Den Bosch, Eungs
Schöppe in Markelo, Museum Hindeloopen in
Hindeloopen, het Fries Museum in Leeuwarden
en het Zeeuws Museum in Middelburg.
In theorie zijn er verschillende houdingen te
ontdekken die musea innemen tegenover
gemeenschappen. Ten eerste is er de houding
waarbij het museum vooral over de gemeenschap schrijft. Ten tweede is er de houding
waarbij de gemeenschap en het museum
samenwerken, maar het museum de touwtjes in
handen heeft. Als laatste is er een houding van
gedeelde autoriteit waarbij de gemeenschap en
het museum op gelijkwaardige voet samenwerken.1 Deze laatste houding is zeldzaam in de
museale wereld. Dit heeft te maken met de

insteek van de landelijke bekendere musea. Zij
willen graag waardevrij zijn en immaterieel
erfgoed wetenschappelijk benaderen. Dat
betekent ook de ontwikkelingen laten zien van
een levende cultuur, die niet statisch is. Dit staat
tegenover de benadering van gemeenschappen,
die meer de gevoelens en beleving van hun eigen
erfgoed benadrukken. Dat kan botsen. Een
uitzondering hierop zijn musea die opgericht
zijn en gerund worden door de gemeenschap
zelf, zoals Eungs Schöppe in Markelo. In dit
museum is de collectie geleverd door de
gemeenschap, is de kennis afkomstig van de
gemeenschap en worden demonstraties gegeven
door de gemeenschap.
Wat doen de andere musea met immaterieel
erfgoed en gemeenschappen? Ten eerste valt op
dat de geïnterviewde musea weinig samenwerken met de gemeenschappen die op de Nationale Inventaris staan. Dat betekent echter niet
dat zij helemaal niets doen met immaterieel
erfgoed en gemeenschappen.
In het algemeen wordt in musea immaterieel
erfgoed vooral belicht in de vorm van ambachten. In het Nederlands Openluchtmuseum
bijvoorbeeld, ziet de bezoeker ambachtslieden
bezig. Deze ambachtslieden werken met een

zogenaamd meester-leerling systeem, zodat de
kennis en kunde worden doorgegeven. Een
ambacht in het Nederlands Openluchtmuseum
waarbij ook veel uitwisseling is met ambachts
lieden buiten het museum, is het bier brouwen.
Bierbrouwerij en amateurbrouwers wisselen
onderling kennis uit, waardoor de levende
traditie van thuis stoken echt ondersteund
wordt. Het Nederlands Openluchtmuseum is
nu ook bezig met een pilot, waarbij het een
platform biedt voor een gemeenschap.
Het museum stelt ruimte, stopcontacten en
vitrines beschikbaar voor de circusgemeenschap, die haar tentoonstelling met hulp van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed naar eigen inzicht kan
inrichten.

Ervaringsdeskundigen

In eerste instantie denken mensen misschien
dat musea uitsluitend een statisch verhaal te
vertellen hebben, terwijl immaterieel erfgoed
niet statisch is. Er zijn musea die dat dynamische karakter ook heel duidelijk oppakken. In
het Oeteldonks Gemintemuzejum wordt
bijvoorbeeld de levende carnavalscultuur
zichtbaar gemaakt door leden van de gemeenschap die de bezoekers rondleiden. Je wordt als
bezoeker rondgeleid door ervaringsdeskundigen

Een manier om te laten zien dat erfgoed leeft is
dus de leden van de gemeenschap een rol te
geven in de tentoonstelling. Deze methode
wordt ook in het museum Catharijneconvent in
Utrecht toegepast, maar dan op kleinere schaal.
In de tentoonstellingen ‘Pelgrims. Onderweg
naar Santiago de Compostela’ in de winter van
2011-2012 en ‘Ik geef om jou! Naastenliefde
door de eeuwen heen’ in de winter van 20142015, vertelt het museum de historische
ontwikkeling van deze tradities, waarbij in de
laatste zaal ook ervaringsdeskundigen aanwezig
zijn. Deze mensen konden bijvoorbeeld vragen
beantwoorden over hoe het was om een
pelgrimstocht te lopen.
Een museum kan verder een contactzone zijn
voor meerdere generaties. Voor het overdragen
van erfgoed is dat contact van belang. In het
Zeeuws Museum is er bijvoorbeeld een project
gaande waarbij bewoners van verzorgingstehuizen en middelbare scholieren via het museum
met elkaar in contact worden gebracht. Eerst
komt een museummedewerker op bezoek bij het
verzorgingstehuis en organiseert een vertelmiddag aan de hand van meegebrachte voorwerpen
uit de museumcollectie. Vervolgens komen de
ouderen op bezoek in het museum zelf, waar zij
door jongeren in het museum rondgeleid
worden. Zij voeren gesprekken aan de hand van
voorwerpen die zij zien en praten over de
cultuur van Zeeland. Voor zowel ouderen als
jongeren is dit een bijzondere ervaring, ze gaan
elkaar beter begrijpen en de cultuur van Zeeland
wordt doorgegeven.
Musea zijn tegenwoordig ook meer dan alleen
een fysiek gebouw met een collectie. Zij zijn zich
ook aan het versterken op internet. Zo startte
het Fries Museum voor de heropening in 2014

een app waarin de inwoners van Friesland, de
Friese gemeenschap, konden aangeven wat hun
topstuk was, wat zij belangrijk vonden in
Friesland. Daarnaast bieden musea ook workshops. Museum Hindeloopen geeft bijvoorbeeld
in de wintermaanden, als het museum gesloten
is, workshops Hindelooper schilderen voor
kinderen.

Wil om samen te werken

Op de vraag of immaterieel erfgoedgemeenschappen willen samenwerken met musea, is
dus geen eenduidig antwoord te geven. Er zijn
gemeenschappen die het samenwerken met een
museum zien als iets wat bij hen past, terwijl
andere gemeenschappen absoluut niets te
maken willen hebben met musea omdat zij als
niet-relevant worden beschouwd. Misschien
komt dat doordat musea het imago hebben zich
bezig te houden met vroeger, want ‘een museum
conserveert wat geweest is, in plaats van levende
cultuur’ zoals een respondent schreef.
De musea geven ook geen eenduidig antwoord
op de vraag of zij willen samenwerken met
immaterieel erfgoedgemeenschappen. Van de
ondervraagde musea zijn er weinig die met
gemeenschappen samenwerken die op de
inventaris staan. Er zijn musea die gerund
worden door de gemeenschap, waardoor de
gemeenschap de inhoud van het museum
bepaalt. Daartegenover staan de landelijke
bekendere musea, die wel geïnteresseerd zijn in
werken met gemeenschappen en immaterieel
erfgoed, maar het liefst de touwtjes zelf in
handen houden. Net als bij de gemeenschappen
moet de samenwerking een meerwaarde bieden
voor het museum. Kortom: de wil om samen te
werken is er zeker, nu alleen elkaar nog vinden.

Noot

1 Hendrik Henrichs, ‘Historisch denken of het
verleden beleven. Public history en musea’.
Levend Erfgoed. Vakblad voor public
folklore & public history (2009) 15-19.
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hooggeëerd
publiek
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Komt dat zien, komt dat zien!

ling is het afbouwen en naar de volgende plaats vertrekken. Wie de
dag er op wil komen kijken naar het afbouwen van het circus heeft
pech: er is alleen nog wat zaagsel over op de plek waar de piste lag.
En dit alles twee keer per week!

Foto’s Nationale Beeldbank

Afhankelijk van de komst van publiek

Wie met het hele gezin naar de winteractiviteiten van het Nederlands Openluchtmuseum gaat,

Bij dit alles kan er natuurlijk nog van alles mis gaan. Misschien is de
grond veel te drassig, of is het terrein moeilijk op te komen. De
artiesten kunnen geblesseerd raken of nog erger: misschien komt er
geen publiek! Hoewel het publiek bij halfgevulde tribunes vaak extra
hard schijnt te klappen, gaat het natuurlijk niet alleen om de waardering. Circusartiesten zijn geheel afhankelijk van de entreegelden en
hebben hoge kosten. Als de voorstellingen niet goed lopen om wat
voor reden dan ook, kun je zomaar drie maanden zonder inkomsten
zitten. Misschien kun je daar zelf wel tegen, maar de kosten lopen
gewoon door en de dieren willen wel eten.

verwacht niet direct een extra toegangskaartje te krijgen voor het circus. Toch kan hij er niet
omheen dat er iets bijzonders in het museum plaatsvindt. In de hal hangt een artiest aan de tra
peze en er staat een transportwagentje met een leeuw. Een grote pijl met lampjes wijst de trap af,
naar beneden. Degene die besluit de pijl te volgen, betreedt het circus, dat wil zeggen: niet een
voorstelling, maar de wereld van de circusartiest. Je proeft als het ware de titel van de voorstelling
‘Hooggeëerd Publiek – Komt dat zien, komt dat zien!’

Kinderen in het circus
‘Als je een keer een paar schoenen hebt versleten in het circus, kom je
er nooit meer weg’ is een bekend gezegd gezegde van circusmensen.
Het circusleven heeft een duidelijke eigen signatuur, waar je vaak niet
veel weet van hebt als je alleen de voorstellingen meemaakt. Gewoonlijk besef je wel dat het spannend moet zijn en dat je veel moet reizen,
maar hoe de wereld van circusmensen eruit ziet…

Immaterieel erfgoed
De Stichting Circus Cultuur (SCC) heeft circus met succes voorgedragen voor een plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland. In de SCC Zijn alle vormen van
circus vertegenwoordigd: de klassieke reizende tentcircussen, de
theatercircussen, jeugdcircussen en circusvrienden. Om de circuscultuur bekendheid te geven, heeft de SCC met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) het initiatief
genomen om een expositie over het dagelijks leven in het circus en
alles wat daaraan vastzit te maken. Het is voor het eerst dat er in het
Nederlands Openluchtmuseum een tentoonstelling wordt georganiseerd door een immaterieel erfgoed gemeenschap.
Nu is een tentoonstelling opzetten in een groot museum geen
sinecure. Je kunt niet zomaar iets bedenken en het dan neerzetten.
Daarom ontving de SCC hulp van VIE, met name van Pieter van
Rooij en Maartje van Laarhoven. Zij gingen enthousiast aan de slag
met de circusmensen, want het is een spannend onderwerp. Er
kwamen wel allerlei uitdagingen op hun pad zoals: hoe krijg je de
echte circussfeer in een rechthoekige zaal, terwijl in het circus alles
rond is? Hoe geef je een kijkje in het leven van circusmensen? Hoe
verbindt je verleden en heden aan elkaar? Hoe krijg je de kleur, het
geluid, het gevoel dat bij circus hoort in het museum?

Ontstaan vanuit de kermis
Het circus heeft een rijk verleden. Haast niemand weet dat het
ontstond uit de kermis, waarna het verder ging als een zelfstandig
onderdeel met een eigen tent, acts, optocht, woonwagens, dierenwagens en herkenbare circusaffiches. Het circus was aanvankelijk een
zogenaamd paardenspel, waar vrije dressuur, hogeschoolrijden en
later ook acrobatiek en clownerie werd getoond. Aan het eind van de
achttiende eeuw maakte Nederland kennis met het circus, toen Pieter
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Magito, die het publiek met zijn
zenuwslopende toeren op het slappe
koord vermaakte, zijn show ging
uitbreiden tot een circusvoorstelling.
Hij staat bekend als de eerste Nederlandse circusdirecteur.
Aan het begin van de twintigste eeuw
waren de bekendste reizende circussen in Nederland het circus van Leon
Kinsbergen, vooral beroemd om zijn
paardenact, en het circus van Maurice
Blanes.
Later waren bekende namen Circus
Boltini, Circus Mikkenie en Circus
Strassburger.

Kinderen hebben natuurlijk ook een heel bijzonder leven in het
circus. Altijd onderweg, steeds nieuwe vriendjes die je wel steeds
weer vaarwel moet zeggen, al die talen en culturen door elkaar, en
moeten ze niet naar school? Jazeker, ze kunnen naar de Rijdende
School, een trailer die als klaslokaal is ingericht. Een leerkracht
onderwijst daar alle kinderen die met het circus meereizen. Alle
leeftijden, allemaal verschillende niveaus, allemaal verschillende
talen: ga er maar aan staan! Naast gewoon school krijgen kinderen
ook circusles. Van hun ouders en andere circusartiesten leren ze het
circusvak. Want later gaan zij ook weer in het circus werken.

Van onderop

Reizend bestaan
De artiesten wisselden tussen de
seizoenen vaak van circus en die
situatie is er eigenlijk nog steeds. Een
circus kent dus een sterk wisselende
samenstelling van mensen van
verschillende nationaliteiten. Al deze
mensen werken keihard en zijn er
voor hun inkomen van afhankelijk of
er publiek komt. Ze reizen samen
– voor een tijdje – ze bouwen samen
de tent op en breken hem af (in
circustermen: ‘bouwen hem af), ze
verzorgen de dieren, oefenen hun acts
en alles is gericht op de matinees en
de avondvoorstellingen. Het circusseizoen loopt van maart tot oktober/
november en al die tijd is het reizen,
soms wel met vijftig wagens. Je komt
in de avond aan en de volgende
middag is de eerste voorstelling al.
Voorstellingen zijn er twee per dag.
Meteen na de laatste middagvoorstel-

Een kijkje
in het leven
van circusmensen

Om dit alles in het museum tot leven te brengen, moest er heel wat
worden georganiseerd en daarbij moesten mensen uit heel verschillende werelden toch samen iets neerzetten. ‘Dat was niet gemakkelijk,’ herinnert Ineke Strouken, directeur van VIE, zich. ‘Om te
beginnen is er het punt van kwaliteit. Wat een museum onder
kwaliteit verstaat, is iets heel anders dan wat een gemeenschap
kwaliteit noemt. Bij een gemeenschap gaat het om het herkennen van
de eigen geschiedenis in de tentoongestelde objecten. Voor een
museum gelden heel andere maatstaven. Verder zijn musea gewend
zelf een thema te bepalen en daarbij de objecten te selecteren. Dat
moest het NOM helemaal uit handen geven.’
Toch heeft deze vorm van het organiseren van een tentoonstelling
ook zijn voordelen. De ideeën en de kennis vanuit de circusgemeenschap zijn van onschatbare waarde geweest. ‘Dat niet alleen, ook de
objecten die we tentoonstellen, hadden we nooit bij elkaar kunnen
krijgen zonder hun hulp. Unieke voorwerpen, zoals een fotoalbum
van een circusfamilie uit de jaren vijftig of een circusaffiche geplakt
op een oude landkaart uit de Tweede Wereldoorlog kregen we in
onze schoot geworpen,’ vertelt Strouken. ‘Circusmensen wonen heel
klein en zijn geneigd om veel weg te gooien. Dank zijn deze tentoonstelling zijn wij veel op het spoor gekomen. Veel meer dan dat wij
konden gebruiken.’

Unieke objecten

terrein twee authentieke Strassburgerwagens ziet staan. In de tentoonstellingsruimte slingeren de tentwanden
in de kenmerkende rood-gele banen
rondom uitstallingen die een stuk
levendiger zijn dan je vaak in een
tentoonstelling gewend bent. Bij de
ingang van de ruimte staat al een
opgetuigd paard te trappelen om
binnen te mogen. Je kunt trouwens
wel zien dat ze nog bezig zijn met de
opbouw van het circus: de affiches
worden nog opgehangen. Bij de
grimetafel lijkt het of de clown net
even weg is: zijn Augustpak hangt
over de stoel en hij is duidelijk bezig
met schminken. Ernaast zie je het
kleurrijke kostuum van zijn tegenhanger: de Witte Clown. Er paste
geen woonwagen in de ruimte en toch
weet je precies hoe het er van buiten
en binnen uitziet. Het trapje staat er,
de melkbus met water en de laarzen.
Bij de binnenkant de salontafel en het
kacheltje. De spreekstalmeester draait
rondjes en van allerlei artiesten zijn
de kostuums te zien.
Filmpjes en een geluidsdouche, het
portret van Toni Boltini met lampjes,
zoals dat altijd voor de entree hing…
En je kunt bepalen of je geschikt bent
voor het circusleven. Het is werkelijk
een zeer bijzondere tentoonstelling
geworden en wij roepen dan ook met
volle overtuiging: Hooggeëerd
publiek – Komt dat zien, komt dat
zien!
De tentoonstelling Hooggeëerd publiek
– Komt dat zien, komt dat zien! is van
29 november tot en met 11 januari te
zien in het Nederlands Openlucht
museum te Arnhem. De tentoon
stelling is samengesteld in het kader
van het Jaar van het Circus. Bij de
tentoonstelling is ook het boek
Circus: een bevlogen passie te koop.
Voor verdere informatie zie
www.immaterieelerfgoed.nl en
www.circuscultuurnederland.nl.
De openingstijden van het
museum kunt u vinden op
www.openluchtmuseum.nl.



Met vereende krachten, met veel energie en welwillende toestemming
is het voor elkaar gekomen dat je nu bijvoorbeeld op het museum
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Let’s

Party!

Immaterieel erfgoed van morgen

Boven: Put your hands up in the air!

Dansfeesten op elektronische muziek zijn niet meer weg te denken uit het sociale leven anno 2014.

Rechtsboven: Nieuwe aanwinst voor

dat ze onderdeel zijn van de massa. Op de website van Sensation staat: ‘Welcome to the pleasuredome’.
Uitgaan wordt daar een epic celebration genoemd. ‘A new reality is born on the dance floor’ en mensen

Jongerentrends

350.000 bezoekers. Massale feesten in danstempels als de ArenA, de Heineken Music Hall, Sensation en Ziggo

Daaronder: Stagediven

dome trekken niet alleen lokaal publiek uit Amsterdam, maar mensen uit het hele land en daar buiten. Het zijn
met name jongeren die hier op afkomen. Ze zoeken verbinding, willen uit hun dak gaan, lol hebben en beleven

worden uitgenodigd ‘to relive the night’. Alles is gericht op beleving. Het geheel is groots, de feestgangers
worden ondergedompeld in een kakofonie van geluid, kleur, licht en beeld.
In deze belevingscultuur worden nieuwe trends gezet en rituelen geboren, of herboren. In bepaalde opzichten
is er niets nieuws onder de zon. Zien en gezien worden is zo oud als de mensheid, maar alles vastleggen met
de camera op je smartphone en dat delen op social media als Facebook en Instagram is een trend die de 
laatste jaren een geweldige vlucht heeft genomen.
30

Looks, feels en sounds
Dit broekzak- en handtasarchief is de basis voor de expositie Let’s Party! van Imagine IC in Amsterdam. Een tentoonstelling die de looks, de feels en de sounds van een feest wil laten zien én natuurlijk
laten horen door onder meer een interactief archief waar jezelf je keuzes in kunt maken, waar je zelfs
je eigen ervaringen aan kunt toevoegen. Bijvoorbeeld door je beste pick-up line in te voeren of je
eigen moves op je favoriete muziek. Deze expositie gaat niet om de iconen die dit dragen, bijvoorbeeld de DJ’s, maar om de mensen die naar een dance event gaan en al die informatie met elkaar
delen. Projectleider Yassine Boussaid noemt Let’s Party! een bijzonder project waarbij de hele stad
vertelt: feestgangers, artiesten, fotografen en organisatoren. Iedereen komt aan bod. Hierdoor geeft
de tentoonstelling een uitgebreide impressie van de hedendaagse partycultuur.

Een happening als het Amsterdam Dance Event (ADE) trok, verspreid over vijf dagen en tachtig locaties, dit jaar

broekzakarchief over uitgaansleven
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Tekst Jolly van der Velden

Foto’s Jordi Wallenburg (2014)
met dank aan Imagine IC

Trends die nu door jongeren gezet worden, zijn wellicht het immateriële erfgoed van de toekomst.
Imagine IC ‘verzamelt, verbeeldt en bewaart nieuwe verhalen over actueel samenleven’. Op de
website is te lezen: ‘Jongeren bewust maken van hun eigen plek in het collectief en van het belang om
die plek actief in te nemen. Veel jongeren zijn zich niet bewust van de betekenis van hun stem,
waardoor die niet gehoord wordt. Maar zonder hun verhaal zijn we niet compleet.’
Imagine IC beoogt met dit project aspecten van de partycultuur, de rituelen en gewoontes van
uitgaan in deze tijd te benaderen als cultureel leven en mogelijk cultureel erfgoed van later. Deze
feestcultuur wordt in verband gebracht met bredere uitgaansgewoontes en met dat wat er al eerder in
de uitgaanscultuur was. Het gaat dan bijvoorbeeld om motieven als: jezelf opmaken voordat je naar
een feest gaat, flirten of naar een afterparty gaan. Deze uitgaansrituelen hebben eigentijdse vormen,
maar iedereen herkent ze.
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Wie zijn we samen
Marlous Willemsen is directeur van Imagine IC:
‘Wat wij proberen is eigentijdse lifestyles van
jongeren in verband te brengen met minder
recent immaterieel erfgoed, waardoor we een
logisch vervolg laten zien van wat mensen
herkennen uit hun eigen jeugd, of nog eerder.
Het gaat eigenlijk over het updaten van het idee
van ‘wie zijn wij samen en ‘hoe doen wij dingen
samen’, het gaat om onze mening over wat onze
manieren zijn.’
‘Wij documenteren eigentijdse lifestyles van jongeren in de grote stad. Dat doen wij omdat juist
daar superdiversiteit het meest wordt omarmd.
Als je het hebt over de grote stad en over alle
mensen die daar komen en zijn, dan zie je hele
nieuwe samenlevingsvormen en –structuren
ontstaan, nieuwe omgangsvormen ook. Je ziet in
jongerenculturen dat die vaak sterk vermengen.
Het inspireert ons hoe jongeren met diversiteit
omgaan. Bij ons ben je trouwens een jongere tot
een jaar of dertig. Het gaat vooral om lifestyles
en bij een bepaalde stijl kun je je ook thuis
voelen als je ouder bent dan twintig of vijfentwintig.’

Nieuwe trends en rituelen
De DJ-centered-feesten zijn nieuw in deze
wereld en momenteel echt een bepalende trend.
DJ’s zijn de focusfiguren van bepaalde dance
scenes. Waar elders en voorheen publiek afkomt
op een bepaalde band, een zangeres of een
orkest, komt bij elektronische muziekfeesten een
toenemend deel van het publiek af op een
bepaalde DJ. Die staat centraal, voelt aan wat er
bij de mensen leeft en anticipeert op de energie
in de ruimte met de muziek. Hij of zij heeft veel
invloed. Bij rustige muziek komen mensen
bijvoorbeeld meer in de flirtmodus.
Opvallend is dat genres elkaar beginnen te
naderen. In vaktermen: de house-scenes zijn aan
het ‘verurbanen’ en de urban-scenes zijn aan het
‘verhousen’. Waren dat vroeger heel verschillende dingen, tegenwoordig integreert dit sterk.
DJ Chuckie bijvoorbeeld komt uit de urbanscene en wordt nu ook groot in de house-scene.
Urban trekt van oorsprong vaak hele andere
jongeren dan house en techno. Door deze
vermengingen krijg je een super divers multicultureel publiek en nieuwe dansvormen. Vanzelfsprekend blijven er ook nog steeds verschillen in
publiek en manieren waarop er wordt gedanst.
Het verstaan van bepaalde gedragingen als
flirten kan ook per setting anders zijn.
Er is natuurlijk niets nieuws aan uitgaansrituelen als jezelf opmaken voordat je naar een feest
gaat en je mooiste outfit aandoen. Wat wel
relatief nieuw is, is jezelf vast te leggen via de
digitale mogelijkheden: het live delen van je
ervaringen.
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Afterparty is een feest in de vroege ochtend na sluitingstijd van de danslocatie.
Techno is een elektronische muziekstijl ontwikkeld in de jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw. Aanvankelijk een industriële sound, later geëvolueerd naar
een wat meer melodisch geluid, waar beter op gedanst kon worden.
De urban scene belicht de stedelijke straatcultuur van met name de niet-blanken.
Onder meer urban pop. Kenmerkt zich door veel uiterlijk vertoon: blingbling.
House is een verzamelnaam van ruwe elektronische dansmuziek uit de tachtiger
jaren die vaak in de undergroundscene werd gedraaid. Met het toenemen van
de populariteit werd de muziek wat gladder en ontstonden er veel nieuwe
(sub)stromingen.
Bubbling is een populaire erotische manier van dansen, het wordt ook schuren,
kontdansen of droogneuken genoemd.
Streamen is het rechtstreeks via computernetwerken downloaden van een
gebeurtenis, zonder dat de weergave wordt onderbroken.

‘Yeahh baby’
‘Hoeist?’
‘Heeeey schatje, jij ziet er uit als mijn toekomstige ex. Wil je wat drinken?’
‘Heeeey schatjeeee, wat zie je er lekker uit. Ik wil
je opeten net als fruit.’
In het verlengde hiervan ligt het populaire
bubbling of schuren, een erotische manier van
dansen die niet zo veel aan de verbeelding
overlaat.

Boussaid benadrukt ook dat de partycultuur dynamisch, groot en veelzijdig is. ‘Er zijn zoveel genres
die allemaal door elkaar heen lopen. Dat kleurt Amsterdam ook op een heel bijzondere manier. De
locatie Amsterdam-Zuidoost is een unieke plek waar mensen samenkomen in grote tempels om te
feesten, maar er zijn ook veel bewegingen elders in het land en daarbuiten. Dan kom je in een
smeltkroes van een groot regenwoud terecht van alle feesten, stijlen, genres en rituelen. Interessant is
dat de groepen mensen, de communities die op bepaalde feesten afkomen, groepen zijn die zich
eigenlijk alleen maar door dat feest als groep laten definiëren.’
Een bijdrage aan de veranderende cultuur is die van de snel ontwikkelende technologische mogelijkheden. Die zijn enorm verbeterd de laatste jaren. Het was voorheen niet zo gemakkelijk om in een
donkere ruimte foto’s te maken, maar tegenwoordig is de nachtmodus op de smartphones zo goed
dat dit prima lukt.
Feesten gebeurt natuurlijk niet alleen maar in de grote stad, in de provinciesteden gebeurt voor een
deel hetzelfde, daar wordt natuurlijk ook uitgegaan. Boussaid: ‘Ik denk dat de provincie graag naar
de Randstad kijkt, maar dat je ook in de provincies hele interessante smeltkroezen van mensen hebt.
Bijvoorbeeld jongeren uit een Molukse gemeenschap, een asielzoekerscentrum en een 5 VWO-klas,
die op een avond in de schuur van het dorp lekker feesten met de lokale DJ.’

Drugsgebruik
Het gebruik van drugs is voor veel mensen een gewoonte binnen de partycultuur. ‘We zien het
gebeuren,’ zegt Marlous Willemsen, ‘maar wij hebben daar geen normatieve mening over en ik zou
niet durven zeggen dat drugsgebruik de kern is van uitgaan. Doordat iedereen de hele tijd zijn eigen

De wereld van delen
‘Tegenwoordig weet iedereen al waar je geweest bent voordat je thuis bent,’ zegt Yassine Boussaid,
projectleider bij Imagine IC. ‘Iedereen verzamelt zijn eigen verhalen via de telefoon en de computer
en is via de social media continue in contact met anderen en bouwt zo een collectie op. Het wordt
pas echt interessant op het moment dat mensen het gaan delen. Je deelt het met honderd man en die
sturen het naar duizend anderen en dan gaat het de hele wereld over. Je wordt erdoor uit je anonimiteit getrokken. Dat vind ik wel een krachtig aspect in de uitgaanswereld. Je vraagt niet naar elkaars
werk, je wilt niet weten wat iemand doet van maandag tot en met vrijdag, maar je bent wel geïnteresseerd in het delen met elkaar van die momenten op het podium en op de dansvloer. Die vorm van
gemaakte saamhorigheid is niet gebaseerd op vriendschap, maar op het moment en op de plek
waarin de DJ een verbindende rol speelt. Dat vind ik een nieuw soort fenomeen.’
‘Aan de ene kant wordt de samenleving steeds individualistischer en aan de andere kant is hier een
nieuwe saamhorigheid, die we ook vaak niet zien. Veel mensen zeggen, we zijn er niet meer voor
elkaar. Het is niet meer zoals het was in termen van saamhorigheid en verdraagzaamheid, terwijl dat
op die feesten wél gebeurt. Als je aan iemand vraagt of hij hiervoor naar de feesten gaat, zegt hij nee.
Maar als je puur analytisch kijkt, zie je dat mensen hun best doen om mooi te zijn voor de ander, er
ontstaat aantrekkingskracht, er ontstaan liefdes. Het interessante is dat die saamhorigheid niet alleen
bestaat op de plek zelf, maar dat die buiten zijn oevers treedt door dat online delen. Als een feest heel
erg leuk is in Amsterdam, kan iemand in Australië dat meemaken. Sterker nog, er zijn organisatoren
die streamen feesten, waardoor je met een gekneusde enkel thuis op een scherm kunt kijken en er
toch bij kunt zijn. Ondertussen sturen je vrienden je de hele nacht gekke foto’s door. ‘Jammer dat je
er niet bent, maar kijk we gaan samen onderweg, we staan nu te drinken, we dansen.’ Hierdoor ben
je er eigenlijk gewoon toch bij.’
‘Je kunt op een dansfeest haast niet alleen blijven, je bent altijd in contact met anderen. Het is een
plek om vrij te zijn, om te zijn wie je wilt zijn. Daar zit helaas ook een zwart randje aan en mensen
gaan wel eens over die rand. Kijk maar naar de drie doden tijdens het Amsterdam Dance Event door
overmatig drugsgebruik. Of mensen die uit de anonimiteit getrokken worden en thuis problemen
krijgen. Er zijn mensen die zelfmoord gepleegd hebben, omdat het net zich helemaal om hen heen
sloot. Zelfs mensen die persoonlijk niet actief zijn op Facebook of Instagram kunnen slachtoffer
worden, omdat anderen daar wel mee bezig zijn. Direct of indirect word je betrokken in die wereld
van delen, of je dat nu leuk vindt of niet.’

Onderdeel zijn van iets groots
Flirten tijdens een feestje is ook niet echt nieuw te noemen, wel gebeurt het nu in andere en meer
uitgesproken vormen dan vroeger. Bijvoorbeeld door het gebruik van pick-up lines, een eerste zin
die je zegt als je tijdens het dansen oogcontact maakt en dansend dichterbij komt. Voorbeelden
daarvan zijn:

Hedendaagse
uitgaansrituelen:
Live - Share – Enjoy

Een belangrijk gezamenlijk ritueel dat eigenlijk
niet mag ontbreken is: put your hands up in the
air, meestal aan het eind van het feest. Dit wordt
door veel mensen beleefd als een ultiem
moment van gezamenlijkheid. Als duizenden
mensen hun handen tegelijkertijd in de lucht
steken, geeft dat een enorme verbondenheid met
een hoge belevingswaarde van wow, ik ben
onderdeel van iets groots.

Snel veranderende cultuur
Willemsen: ‘Door de integratie van de houseen de urban-scene verandert de partycultuur
snel, er komen nieuwe stijlen uit voort en
gemengde publieken. Wat eerder gesegmenteerd
was, komt bij elkaar en dat wordt door de DJ’s
aangedreven. Dit proces is voortdurend in
beweging.

feest zit te documenteren, gebeurt het ook dat er foto’s of filmpjes worden gemaakt van zaken die op
een party heel gewoon zijn, maar daarbuiten soms in een ander daglicht staan. Dit wordt overigens
niet zonder meer gedeeld via de social media. Op de tentoonstelling hebben we de Blackbox, die
daar fragmenten van laat zien.’

Drijfveer
Wat brengt deze manier van uitgaan de individuele partygangers? Waar zijn ze naar op zoek?
Zomaar wat reacties:
‘Door te feesten kan ik ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Even niet je werk en je kinderen. Het is
voor mij ontspannend om onderdeel te zijn van een groter geheel, dat is genieten.’
‘In de urban scene is het zien en gezien worden. Dat vind ik leuk.’
‘Alles wordt steeds extremer: drugsgebruik, seksueel getinte dansen. Ik heb zelf niet zoveel moeite
met zo’n ontwikkeling, maar ik vind wel dat wederzijds respect een voorwaarde moet zijn.’
‘Je kunt helemaal uit je dak gaan.’
‘Ik kan mijzelf vergeten.’
Let’s Party! te bezoeken tot en met 28 februari 2015 bij Imagine IC (zelfde ingang als
de bibliotheek), Frankemaheerd 2, Amsterdam (www.imagineic.nl)
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De Zeeuwse identiteit in beeld

Cultureel erfgoed: de vliedberg bij Wemeldinge is de hoogste van Zeeland.

Projecten en
programma’s rondom
het ‘Zeeuwse DNA’

Strandcultuur: toerisme
en industriële dynamiek
zijn kenmerken van het
hedendaagse Zeeland.

bruggen verzwakten het ‘eilanddenken’.

Kleuren en geuren, zes minuten essentie en een DNA-saus met regionale spreiding.
Voor de provincie Zeeland was 2014 een jaar waarin van verschillende zijden aandacht is besteed
aan de regionale identiteit. Dat gebeurde door middel van bezinning op het ‘Zeeuwse DNA’,
publiciteit rond de Zeeuwse historische canon en de ontwikkeling van het
erfgoedprogramma Zeeuwse Ankers.
Bezinning op het eigen karakter is voor Zeeland geen recent fenomeen. Al in de
zestiende en zeventiende eeuw sprak men van ‘Goed Zeeuws, goed rond’. Maar
de Zeeuwen voelden zich toch allereerst verbonden met de eigen plaats en
vervolgens met het eigen eiland. Zeeland was een ‘land van overkanten’. Pas aan
het eind van de Eerste Wereldoorlog, toen België Zeeuws-Vlaanderen en een
deel van Zuid-Limburg wilde annexeren, ontstond een echt provinciaal
bewustzijn. Er volgden manifestaties in Den Haag en elders, en in korte tijd
werden het Zeeuws en het Zeeuws-Vlaams volkslied gecomponeerd.
Na de februariramp van 1953 zorgde de opheffing van het relatieve isolement
door de Deltawerken voor nieuwe bezinning. Provinciaal voorlichter J.J. Tevel
constateerde in 1984, net als veel schrijvende voorgangers, dat die Zeeuwse
eigenheid toch een complexe materie was. Misschien voelde men zich pas
Zeeuw buiten de provinciegrenzen, schreef hij in zijn artikel ‘Op zoek naar het
‘Zeeuwse karakter’. Tevel concludeerde dat de voldoening van het zoeken naar
het regionale (volks)karakter meer zat ‘in de speurtocht als zodanig dan in het
vinden van antwoorden’.
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De Zeelandbrug: deltadammen en

Tekst Elise Meier

Foto’s Nationale Beeldbank

Rust én dynamiek
De bekendheid van het begrip DNA als bepaler van
erfelijke eigenschappen is enkele jaren terug door de
provincie Zeeland aangegrepen bij de promotie van het
gebied voor ondernemers, bezoekers en (nieuwe) inwoners.
Onder auspiciën van de provincie is de website laatzeelandzien.nl opgestart en verscheen er een via deze site digitaal
beschikbaar gesteld Zeeland DNA Boek. ‘Deel uw trots op
Zeeland!’ luidt het devies. Via de website wordt het
‘Zeeuwse DNA-materiaal in de vorm van rechtenvrije foto’s,
filmpjes, verhalen en kleuren’ gedeeld. De Zeeuwen kunnen
zo een realistisch en gevarieerd beeld van de provincie laten
zien: ‘Laat weten waarom u trots op Zeeland bent!’
Het Zeeland DNA Boek meldt dat de ontwikkeling van het
promotieconcept vooral een ontdekkingstocht was naar
wat Zeeland écht is. ‘Woorden die daarbij telkens naar

voren kwamen zijn: nuchter, aards, authentiek, maar
vooral echt.’ Het DNA-boek wil de twee kanten van
Zeeland tonen: de zeecultuur en de landcultuur. Zeeland
staat in deze optiek voor rust en ruimte, maar ook voor
industrie en ondernemerschap. ‘We presenteren Zeeland
daarbij zoals het is. Want dat is mooi genoeg. Bovendien
sluit dit aan bij de aard van Zeeuwen. Die houden niet van
praatjes, maken dingen niet mooier dan ze zijn. De
woorden echt en waar sluiten aan bij die gedachte.’ In het
Zeeland DNA Boek worden de Zeeuwse ‘karaktereigenschappen’ nuchterheid en bescheidenheid geassocieerd
met de begrippen ‘echt en waar’, die op authenticiteit en
zuiverheid wijzen.

Bijstelling van het beeld
Bij de ‘veel gestelde vragen’ op laatzeelandzien.nl is niet
onterecht geïnformeerd waarom deze promotie is aangepakt. ‘Voor Zeeland geldt: bekend maakt bemind,’ luidt het
antwoord. ‘Als de Zeeuwen erin slagen om het ware gezicht
en karakter van Zeeland met anderen te delen, zullen ook
anderen de kwaliteiten van Zeeland ontdekken en kunnen
ze hun beeld over onze provincie bijstellen.’ Uit onderzoek
is naar voren gekomen dat veel niet-Zeeuwen een clichébeeld hebben van de provincie. Het beeld van rust en
ruimte overheerst daarbij, ‘terwijl we hier ook innovatieve
industrieën hebben, of gezellige festivals als Concert at Sea.
Als provincie willen we die rustige en dynamische kant
van Zeeland meer in samenhang laten zien.’

Opvallend is, dat de ‘traditionele’ waarden van rust en ruimte worden ‘gecompenseerd’ met moderne economische en culturele dynamiek. Voor elk wat wils
dus, want het uiteindelijke doel van deze en soortgelijke Zeeuwse promotiecampagnes is het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven om de heersende
trend van bevolkingsafname om te buigen. Deze strategie houdt er vreemd
genoeg geen rekening mee dat als er werkelijk veel mensen naar Zeeland
zouden trekken, dat deels ten koste zou gaan van de gunstige kwaliteiten van
authenticiteit en landschappelijke schoonheid. Om over dat raadselachtige
Zeeuwse volkskarakter maar te zwijgen.

‘Het zit in ons allemaal’
Ook Omroep Zeeland besloot in de zomer van 2014 een serie over het ‘DNA
van Zeeland’ te maken: 65 dagelijkse afleveringen in het tv-nieuwsprogramma
Zeeland Nu, maar ook items op de radio. ‘In alle hoeken van de provincie staan
we stil bij de bouwstenen die ons, bij elkaar, maken tot wat we zijn,’ meldt de
website. ‘Het is overal. Wij leggen het deze zomer bloot. Elke dag op radio, tv én
internet. Het DNA van Zeeland zit in ons allemaal!’
De tv-afleveringen volgen een vast stramien: een autootje van de omroep spoedt
zich naar een ‘deskundige’, die antwoord geeft op enkele vragen over het
onderwerp van de dag en die ten slotte uitlegt waarom dit onderwerp deel
uitmaakt van het Zeeuwse DNA. De opzet is vlot, de beelden zijn snel en
geschoten op verschillende locaties, de duur van een uitzendinkje bedraagt
hooguit twee minuten.
Werd het project geïnspireerd door de promotiecampagne van de provincie?
‘Nee,’ zegt programmamaker Koen Mijnheer van Omroep Zeeland. ‘Het is niet
ontsproten uit de provinciale DNA-campagne, er is ook geen samenwerking
met de provincie en welke partij dan ook geweest. De serie is ontwikkeld door
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Eric Holm, Anja de Loos en ondergetekende.’
Aanleiding was het intussen gesneuvelde
provinciale herindelingsplan van minister
Plasterk. Ook door middel van andere manifestaties en uitzending staat de omroep pal voor
het bestaansrecht van Zeeland als aparte
provincie. Koen Mijnheer: ‘Het plan voor
typisch Zeeuwse onderwerpen lag er al langer,
maar door de uitspraak van Plasterk over
regionale identiteit hebben we er een DNA-saus
overheen gegoten.’
Koen Mijnheer en zijn collega’s maakten een
groslijst van onderwerpen, rekening houdend
met regionale spreiding in de provincie. De lijst
van onderwerpen is gaandeweg ook nog
aangevuld. Ze omvat uiteenlopende vragen als:
waarom heeft Zeeland twee Serooskerkes?
Waarom heeft IJzendijke als bijnaam Klein
Parijs? Waar is de verdronken stad Reimerswaal
gebleven? Wat is de betekenis van ‘Hosternokke’? Heeft Zeeland echt de meeste zonuren?
Wat betekenen de nummers op Zeeuwse
dijkpalen? Waar komt ‘Luctor et emergo’
vandaan? Waar ligt het laagste punt van
Zeeland?

Zeeuwse Ankers en Canon
Zowel de provinciale campagne als de serie van
Omroep Zeeland kenmerkt zich door een groot
beroep op de kwaliteiten van landschap en
(immaterieel) erfgoed, én door een vrije,
ongebonden onderwerpkeuze. Geheel in de
sfeer van de multimediale nieuwsvoorziening en
sociale media (die ook stevig worden ingezet)
wordt de Zeeuwse identiteit ad hoc en op
fragmentarische wijze nagespeurd en naar
buiten gebracht.

Water speelt een
belangrijke rol in
Zeeland: watersnoden,
verdronken landen,
dijken en polders,
visserij, het winnen
van zout uit veen,
kaapvaart, zeehelden
en badplaatsen.
36
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Door het zware beroep op de erfgoedfactor is er een overlap met twee andere identiteitsprogramma’s die in 2014 zijn gestart: Zeeuwse Ankers van de Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland (SCEZ, met steun van de provincie) en de verfilming van de Canon van Zeeland.
Zeeuwse Ankers is een samenwerkingsverband op het gebied van erfgoed, cultuur,
landschap en toerisme. Musea, monumentenorganisaties, archieven, bibliotheken,
historische verenigingen en archeologische diensten werken samen aan de ‘culturele
biografie’ van Zeeland. ‘Zeeland,’ zegt de projectwebsite van de SCEZ, ‘kent vele
gezichten, waarvan de meeste zich afspelen op de grens van zee en land. Achter al die
gezichten zit een verhaal. Want zee en land bepalen al eeuwenlang hoe in deze provincie
mensen wonen, waarom bedrijven zich er vestigen en waarom toeristen er graag
verblijven.’ Er zijn verhalen over landschappen, monumenten, voorwerpen in musea en
natuurlijk over mensen. Via zeeuwseankers.nl kan het Zeeuwse erfgoed worden ontdekt en
vervolgens beleefd ‘op ankerplaatsen, plekken van cultuurhistorische betekenis’.
Zeeuwse Ankers leunde in deze eerste fase zwaar op de vijftig vensters van de historische
canon van Zeeland en het in 2009 daarover verschenen boek Geschiedenis van Zeeland. De
canon van ons Zeeuws verleden van de auteur van dit artikel en historicus Johan Francke.
Van die vensters zijn vijftig filmpjes gemaakt, die wekelijks bij Omroep Zeeland TV zijn
uitgezonden, en die ook worden aangekondigd op de DNA-pagina van de Omroep,
omroepzeeland.nl/dna. In de dagen na elke uitzending vonden activiteiten plaats, aansluitend op het betreffende venster: een tentoonstelling, lezing, wandeling, boekpresentatie,
herdenking of theatervoorstelling, alle aangekondigd via zeeuwseankers.nl.

Complexe vensters
Dat de Zeeuwse regionale identiteit vooral moet putten uit het historisch bewustzijn, blijkt
ook uit de ervaringen van de regisseur van de canonfilms, Harm Korst. Zijn bedrijf Voor
de Buis maakt al jaren vrij regelmatig televisieprogramma’s voor Omroep Zeeland. Korst:
‘Toen wij hoorden dat de provincie in 2014 haar tweehonderdjarig bestaan zou vieren, zijn
we met de omroep om de tafel gaan zitten en hebben we een aantal ideeën besproken.
Door de vijftig vensters van de officiële Canon van Zeeland als uitgangspunt te nemen kon
de omroep een jaar lang aandacht aan geschiedenis besteden. Daarnaast werken we nauw
samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) die de afleveringen gebruikt
voor haar project Zeeuwse Ankers.’
Gemakkelijk was het niet, om de complexe canonvensters te vertalen naar filmpjes van zes
minuten. De titels van de vensters behelzen een duidelijk onderwerp, maar meestal is aan

zo’n venster veel meer opgehangen. ‘Het
venster ‘Willem Beukelszoon van Biervliet’
vertelt bijvoorbeeld in de eerste plaats over de
uitvinding en het belang van het haringkaken
in de Middeleeuwen, maar uiteindelijk
behandelt het de hele visserijgeschiedenis van
Zeeland,’ aldus Harm Korst. ‘In het boek bij de
Canon wordt dieper op dat soort zaken
ingegaan. Wij moesten dat terugbrengen naar
zes minuten televisie. Dus zoek je naar de
essentie, dan gaat het om de kunst van het
weglaten. Gelukkig heb ik ervaring met
historische programma’s en ben ik daar inmiddels wel bedreven in. En met de hulp van de
SCEZ en regionale historici, waar er trouwens
opmerkelijk veel van zijn, die vaak ook als
sprekers in de afleveringen fungeren, lukt
dat aardig, denk ik.’
Harm Korst heeft niet de enige echte ‘rode
draad’ van de Zeeuwse identiteit kunnen
ontdekken. Wel is hem opgevallen dat ‘water’
opvallend vaak een rol speelt.
‘Een cliché misschien, maar watersnoden,
verdronken landen, dijken en polders, visserij,
het winnen van zout uit veen, kaapvaart,
zeehelden, badplaatsen – dat zijn onderwerpen die je niet zult aantreffen in de Canon van
Drenthe. Daarnaast was ik me nooit zo bewust
van het ‘eilanddenken’, maar als je oude
kaarten bekijkt, zie je pas hoe afgezonderd al
die eilanden eeuwenlang van elkaar zijn
geweest. Dat verklaart een hoop. De geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen is een hele
andere dan die van, bijvoorbeeld, SchouwenDuiveland.’

Het verdronken land van Zuid-Beveland: water

Mosselen: de schelpdiercultuur is een vast

speelt een centrale rol in het DNA van Zeeland.

ingrediënt van de Zeeuwse identiteit.

De vijftig canonvensters geven een rijk en gevarieerd beeld van Zeeland. Toch ontglippen
ook bij deze aanpak veel zaken. ‘Het samenstellen van een Canon is volgens mij één van de
moeilijkste dingen die er zijn,’ denkt Harm Korst. ‘Er ontbreken altijd belangrijke onderwerpen en er is steevast discussie over. Soms vraag ik me ook af waarom voor een
bepaalde venstertitel is gekozen, maar uiteindelijk vertellen al die vensters bij elkaar
wel degelijk het verhaal van Zeeland. Ik heb wel het gevoel dat uit deze serie een eigen
identiteit blijkt. Hoewel, nogmaals, de verschillen tussen de eilanden hier juist ook een
grote rol spelen.’
Zijn eigen beeld van de provincie is in elk geval veranderd. ‘Ik hoorde in het verleden
Zeeuwse politici wel eens zeggen dat we Zeeland niet zozeer als een afgelegen provincie
van Nederland moesten zien, maar als het centrum van Noordwest-Europa. Dat vond ik
mooi bedacht, maar ook een beetje een holle frase. Historisch gezien is het helemaal geen
vreemde opmerking. Veel meer dan ik voorheen dacht, was Zeeland in het verleden een
bloeiend centrum van deze regio. Met name in de zestiende en begin zeventiende eeuw
liepen de Zeeuwen op veel terreinen voor op hun buren en behaalden ze vele successen,
in de kunst, literatuur, wetenschap, zeevaart en -handel.’

Met laarzen door verdronken landen
Voor een niet-Zeeuw als Harm Korst was het ook gewoon leuk om zo’n programma te
maken. ‘Een jaar lang kom je op de belangrijkste en mooiste plekken. We zijn met de
laarzen aan door verdronken landen gelopen, hebben kerktorens beklommen, zijn in
depots van musea en archieven afgedaald en hebben alle Zeeuwse landschappen aan ons
voorbij zien trekken. Ik weet nu niet alleen veel over de geschiedenis van Zeeland, maar
heb er waarschijnlijk ook meer van gezien dan menige Zeeuw. Hoewel het best hard
werken was, voelde het vaak ook als een lange vakantie.’
Waarmee we terug zijn bij de ‘conclusie’ van J.J. Tevel in 1984: het is de speurtocht die de
voldoening geeft, méér dan het resultaat, hoewel er over de Zeeuwse identiteit toch wel
een en ander naar voren is gekomen in alle recente projecten. Door alle verscheidenheid
en invalshoeken heen schemert de interactie van land en water, die ook het doen en laten
en het denken van mensen bepaalt – zoals het eilanddenken en de steeds opduikende
notie van Zeeuwse eigenheid. Misschien ook dat er daarom zoveel lokale en regionale
historici en heemkundigen in Zeeland actief zijn, en dat er een niet aflatende stroom
boeken over de provincie verschijnt. Ook anno 2014, een jaar bij uitstek van eigentijdse,
multimediale aandacht voor wat Zeeland tot Zeeland maakt.
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Oude vertelcultuur in digitaal jasje

Grote diversiteit
in provinciale
verhalenbanken
Verhalen zijn in. Het digitale tijdperk heeft niet, zoals sommigen wellicht verwacht hadden, de doodsteek gegeven aan de oeroude kunst van het verhalen vertellen, maar er juist voor gezorgd dat deze
een nieuwe impuls heeft gekregen. De websites waar
mensen hun verhaal kwijt kunnen, zijn legio. Veel
mensen kennen de Nederlandse Volksver
halenbank
van het Meertens Instituut, www.verhalenbank.nl.
Alle genres zijn daar vertegenwoordigd: sprookje,
sage, legende, raadsel, mop, broodjeaapverhaal en
dergelijke. De oudste verhalen dateren uit de Middeleeuwen, de jongste verhalen zijn van gisteren.

Foto’s Paul Wigger

Hierboven: De zee speel niet alleen in Zeeland zelf een grote rol,
maar ook in de verhalen.
Helemaal boven: Waardevolle informatie over de jongste
geschiedenis van de Flevopolders wordt verzameld op
www.flevolandsgeheugen.nl.
Rechts: Verhalen over hoe het was om op te groeien in het
Rijke Roomse Leven in Brabant zijn bijeengebracht in het
verhalenproject Levensloop in Brabant.
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De laatste jaren zijn er meer initiatieven opgekomen voor verhalenbanken, vaak regio-gebonden.
Of dat nu bestaande sagen of volksverhalen zijn
of persoonlijke herinneringen, maakt meestal
niet uit. We hebben een digitaal rondje gemaakt
door het Nederlandse verhalenbos.

Provinciale verschillen

Zoals gezegd: de digitale verhalenbanken tieren
welig. Iedereen kan een verhalenbank beginnen
en dat is te merken. Om deze wirwar aan verhalenbanken enigszins te ontwarren, beperken we
ons in dit artikel tot de provinciale verhalenbanken. Wat is het huidige aanbod, hoe worden ze
gevuld, welk doel hebben ze? Zijn er wellicht
overeenkomsten tussen de provincies?
Als we kijken naar het aanbod van provinciale
verhalenbanken, zijn er grote verschillen te constateren. Provincies met professioneel ogende,
goed onderhouden sites steken schril af tegen
provincies waar een digitale stek totaal ontbreekt.
Lang niet elke provincie heeft een eigen website
voor verhalen, dan wel regionale geschiedenis en
cultuur. Zo zijn er in Limburg, Drenthe en
Utrecht wel lokale initiatieven, maar ontbreekt er
een provinciale verhalenbank.
Utrecht heeft wel een website waar mensen informatie over het regionale erfgoed kunnen vinden,
evenals Zuid-Holland. Maar op www.erfgoedutrecht.nl en op www.geschiedenisvanzuid-holland.nl zijn geen persoonlijke verhalen te vinden, noch kan iemand die daar achterlaten.
Zeeland, Noord-Holland, Groningen, Friesland,
Overijssel en Gelderland zijn daarentegen heel
goed bedeeld. Zeeland heeft maar liefst twee provinciale verhalenbanken: één voor het gesproken
verhaal, en één algemene. Beide worden onderhouden door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Boeiende verhalen

Noord-Holland springt in het oog met een heel
mooie website die oorspronkelijk als een provinciaal project van start is gegaan, het project Oneindig Noord-Holland met www.onh.nl. In 2013
is het project verzelfstandigd in een stichting en
het omvat nu veel meer dan enkel een verhalenbank. De stichting wil cultureel erfgoed promoten en doet dat op vele manieren. Zo heeft zij
wandel- en fietsroutes ontwikkeld langs plekken
met verhalen, er is een app en zij werken veel samen met musea en andere culturele organisaties.
Om met hun eigen woorden te spreken: ‘Oneindig Noord-Holland vertelt de verborgen verhalen van Noord-Holland. Verrassende en boeiende verhalen achter gebeurtenissen in de geschiedenis, mensen, plekken en monumenten. Oneindig Noord-Holland verbindt en inspireert.’ Bij de
verhalen over de markante plaatsen in NoordHolland kun je je eigen verhaal achterlaten.
De provincie Overijssel is sinds jaar en dag ook
heel goed bedeeld met een mooie, uitgebreide
website waarop de provincie zelf al haar erfgoed
op een aansprekende manier dichter bij haar inwoners probeert te brengen. Een verhalenbank
ontbreekt uiteraard niet op www.jijenoverijssel.nl.
Noord-Brabant doet het weer anders. Op de
website van het Brabants Historisch Informatie
Centrum, www.bhic.nl, zijn plaatselijke verhalen
te vinden maar kun je ze niet zelf achterlaten.
Daarvoor moet je contact opnemen met het centrum. Op een andere Brabantse website, www.
levensloopbrabant.nl, zijn de resultaten te vinden van een verhalenproject dat als thema Levensloop in Brabant had. Het project is gestopt op
1 januari 2013, dus men kan niet langer deelnemen. Maar de resultaten van al die verhalen over
de manier waarop Brabanders hun dagelijkse leven vormgeven en hoe zij dat tussen 1950 en
1980 deden, zijn terug te vinden in films, boeken

en exposities. Ook op alternatieve manieren worden er verhalen verzameld. Erfgoed Brabant
heeft onlangs in samenwerking met onder andere de Brabantse bibliotheken een verhalenwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kon verhalen inzenden over de Koude Oorlog (1945-1991), de
‘Vergeten Oorlog’ genoemd.

Cultuurhistorische
activiteiten

Het verzamelen van verhalen is meestal nog
maar het beginpunt. De provincies doen meer
met de verhalen, ook al zijn er websites die nog in
het beginstadium van enkel verzamelen verkeren. Andere websites breiden hun activiteiten uit
met culturele fiets- en wandelroutes, gebaseerd
op de verhalen, of benadrukken plekken van cultuurhistorisch belang op een nog duidelijkere
manier. Zo is te lezen op www.zeeuwseankers.nl
dat de provincie Zeeland in 2014 op centrale
plaatsen in Zeeuwse dorpen en steden een aantal
hedendaagse klapbanken gaat plaatsen, waar geklapt (gekletst) kan worden. Deze banken vormen tastbare ankerplaatsen waar mensen hun
verhalen over heden en verleden kunnen delen.
Dit doet de provincie ter ere van haar tweehonderdjarig bestaan. Elk jaar wil men het aantal ankerplaatsen uit gaan breiden en ze verbinden met
routes. Ook zullen er activiteiten georganiseerd
worden op deze plekken. Dat alles naar aanleiding van de verhalen die worden geplaatst op de
digitale verhalenbank van de provincie.
Ook de provincie Groningen heeft een website
met verhalen en méér, www.deverhalenvangroningen.nl. Dit project is uitgegroeid van ‘Het
verhaal van Groningen’ tot ‘De verhalen van
Groningen’ en oogt volwassen. Dat mag ook wel,
want de oorspronkelijke site is al in 2006 gestart
met als doel informatie over cultureel erfgoed
van de stad en de provincie Groningen overzichnummer 4 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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telijk te presenteren aan een breed publiek en de
samenwerking tussen organisaties, die zorg dragen voor het Groningse cultureel erfgoed, te stimuleren en te verbeteren. Op de nieuwe website
kunnen bezoekers niet alleen hun persoonlijke
verhaal kwijt, ook is er informatie over historische busroutes en culturele activiteiten in de provincie te vinden en is er regelmatig een nieuw
thema voor de gezochte verhalen. Rondom dat
thema worden vervolgens met de ingezonden
verhalen en persoonlijke eigendommen exposities georganiseerd.

nostalgie en het eigen verleden wordt door sommige onderzoekers verklaard als een reactie op
de globalisering, de Europese eenwording en de
culturele diversiteit van de huidige samenleving.
Het zoeken naar de eigen identiteit wordt al snel
een zoektocht naar een gemeenschappelijk verleden. Het bewust worden van de eigen wortels in
de (plaatselijke) geschiedenis, helpt daarbij. Dit
kan goede en slechte gevolgen hebben. Het kan
mensen uitsluiten die niet uit de regio komen,
maar het kan ook leiden tot een uitwisseling van
mooie verhalen uit andere regio’s en culturen.

Culturele rijkdom

Feit is, dat veel Nederlanders in de afgelopen decennia amper nog weet hadden van hun eigen
regionale en nationale geschiedenis en cultuur.
Dit gebrek aan kennis uitte zich vooral in een
minachtende houding ten opzichte van de eigen
cultuur. De huidige trend van overal opduikende
verhalenbanken lijkt deze schade te willen goedmaken. Niet alleen leidt het bewust worden van
de eigen historische en culturele rijkdom tot
meer verbondenheid en een gevoel van trots, het
kan ook een grotere tolerantie ten opzichte van
andere culturen tot gevolg hebben.

Kennelijk hebben sommige provincies ontdekt
dat verhalen ook een bron van toeristische aantrekkingskracht kunnen zijn en kunnen bijdragen aan het eigen karakter van bepaalde plaatsen.
Des te verbazingwekkender is het dat nog niet
alle provincies zo’n website hebben. Een verhalenbank vult zich vanzelf met bijdragen van de
bewoners en kan zo een bron van historische en

In en rondom Edam is een Legenden- & Verhalenroute gemaakt,
gebaseerd op oude verhalen uit de regio.
Groningen brengt de verhalen rond het cultureel erfgoed
– zoals de strokartonfabriek de Toekomst in Scheemda –
samen op www.deverhalenvangroningen.nl.

Een provinciale
verhalenbank
versterkt de
eigen identiteit.

culturele rijkdom vormen, waar een provincie
vervolgens uit kan putten. Het mes snijdt aan
verschillende kanten: de inwoners voelen zich
gehoord en verbonden met de provincie, waardevolle informatie over het verleden wordt vastgelegd en de provincie krijgt de beschikking over
een potentiële culturele rijkdom die, mits goed
benut, kan helpen het imago van de provincie te
versterken.
Overijssel maakt daar goed gebruik van. Op
www.jijenoverijssel.nl is voor ieder wat wils te
vinden. Op inventieve wijze wordt het materieel
en immaterieel erfgoed onder de aandacht gebracht, waarbij vooral opvalt dat ook jongeren
worden aangesproken. Bijvoorbeeld met een
wedstrijd als ‘jij vertelt’ waarbij van het winnende
verhaal een film wordt gemaakt, of een oproep
om een stukje Overijsselse oercultuur in woord,
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beeld of geluid in te zenden, worden jong en oud
uitgedaagd hun bijdrage te leveren. Hierbij wordt
de geheimzinnige sfeer van het Overijsselse volksgeloof gebruikt voor het project Oerijssel, een film
waarin een van oorsprong Overijsselse journaliste
op zoek gaat naar haar roots. De film is inmiddels
af en draait in diverse filmhuizen in de provincie.
De website van Overijssel wordt regelmatig bijgehouden met nieuwe verhalen, projecten, informatie en thema’s, zodat hij interessant blijft.

Mondelinge overlevering

Naast oude verhalen over de streek of een bepaalde plaats, zoals sagen of legenden, bevatten veel
verhalenbanken persoonlijke verhalen over vroeger. Hier komen we op het terrein van oral history. De laatste decennia is deze manier om de
meest recente geschiedenis vast te leggen in
zwang gekomen. Trokken historici er dertig,
veertig jaar geleden nog op uit met een bandrecorder en microfoon, tegenwoordig kunnen
mensen zelf hun verhaal op audio of video opnemen met een mobiele telefoon of digitale camera,
of wordt dit gedaan door hun (klein-)kinderen.
De techniek komt de mensen dus tegemoet, maar
waar komt de behoefte eigenlijk vandaan om
deze verhalen vast te leggen? Is het een hang naar
nostalgie, een gevoel van ‘vroeger was alles beter’? Of is het een reactie op bepaalde gebeurtenissen in het heden, zoals de globalisering of de
Europese eenwording met de daaruit voortvloeiende angst van geen eigen identiteit meer hebben? Hoe het ook zij, de tendens is de laatste jaren duidelijk merkbaar en de verhalenbanken
bieden de mensen een podium en vormen tegelijk een archief.

Gingen de verhalen in de geschiedenislessen en
in de musea lang over koningen en oorlogen, oral
history biedt de gewone man en vrouw een mogelijkheid om te vertellen over het alledaagse leven van vroeger. Geschiedenis dichter bij de
mensen. Herkenbaarheid en kleinschaligheid
kunnen zo gebruikt worden om grote gebeurtenissen begrijpelijk te maken. Iedereen weet wanneer de Tweede Wereldoorlog of de Watersnoodramp waren, maar wat betekenden deze gebeurtenissen voor de mensen die ze meemaakten? Of,
om een wat onbekender, maar niet minder ingrijpend fenomeen te belichten: hoe was het om
de Flevopolders te ontginnen en te bewonen in
de beginjaren? Daarvoor is de website www.flevolandsgeheugen.nl gestart.
Flevolands Geheugen is een project van het
Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad, het
museum-archief-studiecentrum van Flevoland
dat onderzoek doet naar het ontstaan en de geschiedenis van Flevoland. Niet alleen bezit het
Nieuw Land Erfgoedcentrum vele cassettebandjes en cd’s, die ook online ontsloten zijn, maar
mensen kunnen hun eigen verhaal ook toevoegen
aan de verhalenbank. Dit biedt het museum een
waardevolle bron van informatie over de recente
geschiedenis van Nederlands jongste provincie.

Streektaal

Verhalenbanken vormen dus een bron van historische informatie die voor diverse doeleinden
ingezet kan worden maar zij kunnen ook de basis
zijn voor het behoud en onderzoek van het regionale dialect. Dat doel is vooral terug te vinden
bij één van de twee verhalenbanken van Zeeland,
www.dezeeuwseklapbank.nl. De Klapbank beoogt mensen in contact te brengen met de

Zeeuwse dialecten ‘zoals die nu en vroeger in het
dagelijks leven werden gebruikt’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Taalbank, waar gesproken fragmenten te horen zijn uit het alledaagse
leven, waargebeurde verhalen dus, en de Verhalenbank, waar fictieve verhalen te horen zijn.
Omdat het op deze site gaat om het dialect, is bewust gekozen voor geluidsfragmenten en geen
geschreven verhalen.
Het promoten van de eigen taal, in dit geval het
Fries, is ook één van de doelen van de website
www.swalk.nl. Swalk is een rondreizend cultureel en literair festival, de nieuwe opzet van de
Moanne fan it Fryske Boek (Maand van het Friese
boek). Mensen worden op de site opgeroepen
hun eigen verhaal in het Fries achter te laten, zodat het wellicht voorgedragen wordt tijdens het
festival. Swalk is verbonden met Tresoar, de bewaarplaats van de geschiedenis van Friesland,
zowel fysiek als digitaal. Het is het provinciale
archief dat tegenwoordig ook activiteiten als concerten, lezingen, tentoonstellingen en educatieve
projecten organiseert. Op de website van Tresoar,
www.tresoar.nl, kun je overigens ook je verhaal
kwijt, in het Fries of het Nederlands. En ook hier
worden regelmatig verhalenwedstrijden gehouden. Een andere website die verbonden is aan
Tresoar is www.ferhalenfanfryslan.nl. Deze site
wil het ‘in onbruik geraakte ambacht van de verhalenverteller nieuw leven inblazen’. De site richt
zich vooral op de (docenten van) basisschoolleerlingen en is wat minder uitgebreid van opzet.

Media

Het combineren van verhalen met andere media
wordt hier en daar aangegrepen om meer publi-

citeit te genereren voor de verhalen. We zagen al,
dat de provincie Overijssel dit doet met Oerijssel,
een film over Overijsselse sagen. Ook Friesland
doet het in de vorm van het rondreizende festival
Swalk. De provincie Gelderland doet het weer
anders: zij combineert de verhalenbank met een
tv-programma. Op www.eenwagenvolverhalen.
nl kunnen mensen hun verhalen over Gelderland
kwijt. Dit kan in de vorm van tekst, foto’s en filmpjes. De mooiste verhalen worden vervolgens gebruikt voor het tv-programma Een wagen vol
verhalen, waarbij een presentator met paard en
wagen door Gelderland trekt op zoek naar de
Gelderse identiteit.
Veel van deze verhalenbanken en projecten zijn
gericht op de eigen bevolking, maar uiteraard
kunnen ook geïnteresseerden van elders hier informatie vinden over interessante lokale verhalen
en mooie plekken. Eigenlijk zijn de sites van
Noord-Holland en Groningen het meest gericht
op het maken van toeristische uitstapjes aan de
hand van de ingezonden verhalen. Zo biedt Oneindig Noord-Holland verschillende wandel- en
fietsroutes zoals de Legenden- & Verhalenroute
door Edam, een fietstocht Langs Rituele Plekken
rondom Alkmaar, waar over elk interessant punt
een verhaal te vinden is, of de Verhalenroute Laag
Holland: Waterland. Door te klikken op de
icoontjes op het kaartje zijn de bijbehorende verhalen te lezen. Het is dus wel aan te raden een
mobiele telefoon of tablet mee te nemen op de
route, zodat de verhalen onderweg te lezen zijn.

Identiteit

De achterliggende redenen voor de opmars van
de verhalenbanken zijn divers. De hang naar

We hebben gezien dat de verhalenbanken met
verschillende doelen opgericht zijn: historisch,
toeristisch, dialect, een tijdelijk project of iets anders. Dit hangt natuurlijk samen met de organisatie die de site beheert. Hoe verschillend het uiterlijk en het gebruiksgemak van de sites ook is,
duidelijk wordt wel dat een provinciale verhalenbank vooral ook dient ter versterking van de eigen identiteit. In combinatie met toeristische tips
(bijvoorbeeld routes met verhalen) wordt de site
ook interessant voor mensen van buiten de eigen
provincie. Ten slotte hopen we binnenkort ook
de integrale digitale verhalenbanken van Utrecht,
Drenthe, Limburg en Zuid-Holland te kunnen
verwelkomen, want ook in die provincies leven
ongetwijfeld nog veel verhalen.
De titels van de websites maken niet altijd meteen duidelijk dat het om een (provinciale) verhalenbank gaat. Soms vergt het enig zoekwerk om
de juiste site te vinden. Daarom hier nog even
alle huidige provinciale verhalenbanken op een
rij:
Groningen: www.deverhalenvangroningen.nl
Friesland: www.tresoar.nl, www.swalk.nl,
www.ferhalenfanfryslan.nl
Overijssel: www.jijenoverijssel.nl
Gelderland: www.eenwagenvolverhalen.nl
Noord-Brabant: www.bhic.nl, www.levens
loopbrabant.nl, www.erfgoedbrabant.nl
Zeeland: www.zeeuwseankers.nl,
www.zeeuwseklapbank.nl
Flevoland: www.flevolandsgeheugen.nl
Noord-Holland: www.onh.nl
Heel Nederland: www.verhalenbank.nl
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Oud en Nieuw

‘Een oude traditie op de meest moderne
manier onder de aandacht gebracht.’
Als dat geen mooie slogan is. Toch is het
helemaal waar, wat Paul Wigger zegt.
Hij is de schrijver van het boekje ‘Wett’n
van toet’n en bloaz’n’, dat begin november
is verschenen. Met zijn ervaring van enkele
tientallen jaren als midwinterhoornblazer
én –maker, was hij de juiste man om een
gedetailleerde handleiding te schrijven
voor het maken van zowel de moderne
droog hoorn als de meer traditionele nat

handleiding
midwinter
hoorn maken

Foto’s Paul Wigger
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hoorn.

Wat deze handleiding zo bijzonder maakt, zijn
niet de tientallen foto’s die duidelijk elke
handeling illustreren, maar het gebruik van een
AR-code bij vele foto’s. Dit zal niet iedereen
misschien veel zeggen, maar de jeugd weet er
wel raad mee. Als je een foto met zo’n code met
je smartphone of je tablet scant, komt de foto tot
leven. Dan wordt er een filmpje afgespeeld op je
digitale apparaat, dat nog duidelijker laat zien
wat er in het boekje beschreven wordt. Daarvoor heb je wel een app nodig, maar ook
daarover is in het boekje informatie te vinden.
Het klopt dus helemaal, wat de schrijver zegt:
een oude traditie op de meest moderne manier
belicht. ‘De officiële benaming voor deze nieuwe
techniek is augmented reality, aangevulde
realiteit dus,’ legt Paul Wigger uit. ‘We hebben
hiervoor gekozen omdat we met deze publicatie
met name de jeugd, jongeren tussen de 10 en 14
jaar, willen aanspreken. En die weten precies
hoe ze dit moeten gebruiken.’

AR-codes
De filmpjes waar de AR-codes naar verwijzen,
zijn niet openbaar. Ze staan op een afgeschermde plek die alleen te bereiken is met de
codes. ‘De filmpjes horen echt bij het boek. Er
zijn op YouTube wel filmpjes te vinden over het
maken van een midwinterhoorn, maar die staan
los van het boekje. We hebben in totaal 52
filmpjes gekoppeld aan foto’s en teksten.
Het was een beste klus, maar wel leuk,’ zegt Paul
enthousiast. ‘Als je nagaat dat de filmpjes
variëren van anderhalf tot vier minuten of nog
langer voor bijvoorbeeld het omzagen van een
nummer 4 | 2014 Immaterieel Erfgoed
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Project om het
boom, kun je je misschien een beetje voorstellen
wat een werk het geweest is.’

Stap voor stap
Het resultaat mag er zijn. Het boekje beschrijft
helder stap voor stap in elf hoofdstukken het
maken van een midwinterhoorn, van het zoeken
van een stam tot het maken van de hap (mondstuk). Vervolgens komen nog de techniek van
het blazen en de geschiedenis aan bod. Er is ook
gedacht aan een verklarende woordenlijst én een
gereedschappenlijst.
Het is de bedoeling dat het boekje voornamelijk
op scholen gebruikt gaat worden, daarom is er
voor de docent ook een handig tijdschema
achterin opgenomen, zodat hij rekening kan
houden met het inplannen van de uren. Er is
werkelijk overal aan gedacht. Als je de teksten
leest, komt dat des te meer tot uiting in details
zoals: ‘Uiteraard moet je ook toestemming van
de eigenaar hebben om ‘jouw’ stam te gaan
zagen’ en ‘Nu nog even de rommel opruimen en
de stam kan mee naar de werkplaats’. Kleine
details die maar al te vaak vergeten worden.

In eigen beheer
Het is een heel project, het maken van een
boekje met een beschrijving voor het maken van
midwinterhoorns, zeker op deze manier. Hoe is
het idee ontstaan? Bestond er niet al zo’n boekje
of een workshop met lesmateriaal? ‘Van
oorsprong gaven we cursussen met een powerpointpresentatie, dat doen we al jaren,’ vertelt
Paul. ‘Ook ik heb ooit als jonge knul het
midwinterhoorn maken in zo’n cursus geleerd,
maar dan zonder powerpoint. Op een gegeven
moment kwam de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in beeld voor ons. Het
midwinterhoornblazen in Overijssel en Gelderland is op voordracht van de Stichting Midwinterhoornblazen Twente en de Federatie Gelderse
Midwinterhoornblazers, in december 2013 op
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed geplaatst en dit heeft ons een stimulans
gegeven. Toen hebben we besloten om van het
materiaal dat we hadden een boekje te maken.’
Nu moet erbij vermeld worden, dat het boekje
niet zomaar een remake is van de powerpoints
die jaren gebruikt zijn. Paul en medeblazers hebben in mei-juni 2013 het idee voor het boekje
gekregen, vervolgens hebben ze in oktober een
stam gezaagd en een echte, complete hoorn
gemaakt. Alles is toen gefotografeerd en gedocumenteerd. De foto’s en de filmpjes zijn dus
allemaal nieuw. ‘Gelukkig hadden we veel
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maken van de
midwinterhoorn
door te geven
aan volgende
generaties.
kennis in eigen kring, ook voor de foto’s en
films. We hebben het in eigen beheer gemaakt
en er gelukkig een subsidie voor gekregen, want
de drukker werkt niet voor niets en ook voor het
gebruik van de AR-codes moet je betalen.’ Al
met al heeft het hele project ruim een jaar
geduurd, maar het resultaat mag er zijn.

Gereedschapsset
Hierbij moet wel gezegd worden dat het boekje
niet het enige is voor de scholen. ‘Bij de boekjes
zijn tien leskisten beschikbaar: vijf gaan er naar
Gelderland en vijf naar Twente. In de leskist zit
een complete gereedschapsset: een aantal
boekjes en een officieel lesplan voor de docent.
Zo’n leskist kunnen de scholen of instellingen
dan lenen of huren, daar zijn we nog niet
helemaal uit,’ legt Paul uit.
En hoe zit het met de enthousiaste eenling die al
jaren zo’n midwinterhoorn wil maken, maar nog
steeds niet precies weet hoe hij dat aan moet
pakken? Kan hij of zij het boekje ook bestellen?
‘Jazeker kan dat!’ beaamt Paul. ‘Het boekje is
voor iedereen te bestellen, het kan via de
websites van de aangesloten organisaties, maar
ook via de boekhandel besteld worden.’

De olde roop
Vroeger was het maken en blazen van een
midwinterhoorn ook een eenzame activiteit. De
boeren van de ver van elkaar gelegen boerderijen bliezen een bepaalde melodie, de plaatselijke roop, die dan door de buren overgenomen
werd en zo over het schemerachtige land
galmde. De roep en het antwoord van de hoorns
rond de schemering gaven de boeren het
geruststellende gevoel dat ze samen waren. Ze
konden hun buren dan wel niet zien, maar wel
horen. De hoorns worden gebruikt om de
geboorte van het kerstkind aan te kondigen,

Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidie
Immaterieel Erfgoed

daarom wordt er alleen vanaf het begin van
advent tot Driekoningen geblazen.

Regionale verschillen
‘Ik heb in het boekje ook benadrukt dat er
plaatselijke afwijkingen kunnen voorkomen van
hoe ik de hoorn gemaakt heb,’ zegt Paul.
‘Vroeger was de wereld immers veel kleiner: er
was geen radio of telefoon om te overleggen.
Tijdens het vooronderzoek voor het boekje heb
ik ook mijn eigen manier aangepast. Ik kwam in
contact met een mandenvlechter die mij
uitlegde dat er een veel betere vlechtwijze is om
het pitriet vast te maken om de hoorn. Dat heb
ik meteen aangepast in het boekje. Ik heb de
tekst van tevoren ook aan veel blaasgroepen en
andere experts laten lezen om er zeker van te
zijn dat alles klopt. Maar zelfs dan nog kunnen
er altijd andere manieren zijn om iets te doen.
Wat het boekje uniek maakt, is dat het beschrijft
hoe je een nat hoorn moet maken. Dat is
nergens anders beschreven. Een nat hoorn is de
meest authentieke midwinterhoorn die er is. Het
is geen sierhoorn, zoals de droog hoorn,’ vertelt
Paul.

Hoe bereik je nieuwe doelgroepen zoals jongeren voor een
ambacht? Hoe werf je nieuwe vrijwilligers en verbeter je de zichtbaarheid en het imago van immaterieel erfgoed? Hoe ontwikkel je
nieuwe, hedendaagse toepassingen van een traditie? Het zijn vragen
waar veel mensen die als beoefenaar of vrijwilliger actief zijn op het
gebied van immaterieel erfgoed, tegenaan lopen. Met veel passie
zetten zij zich in voor hun traditie, ritueel of ambacht. De ambitie
om hun immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, hoort
daarbij. Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt het leggen van
nieuwe verbindingen van groot belang om immaterieel erfgoed een
hedendaagse dimensie te geven en daarmee toekomst te geven.
Daarom is binnen de subsidieregeling Erfgoedparticipatie van het
Fonds in 2015 en 2016 gekozen voor het thema ‘nieuwe
verbindingen’.

Nat hoorn
De nat hoorn werd tijdens de blaasperiode
bewaard in de waterput en daar ook in geblazen,
als een soort galmversterker. Tussen de helften
van de nat hoorn zat bies, dat nat gehouden
moest worden om de helften te laten aansluiten.
Zodra het droogt, krimpt het en ontstaan er
openingen. Dan kun je de hoorn niet gebruiken,
want er komt geen geluid uit. Bij een nat hoorn
heeft het pitriet dat om de hoorn heen zit dus
nog echt een functie. Dat is duidelijk anders dan
bij een droog hoorn, waarbij de helften aan
elkaar gelijmd zijn en het pitriet puur decoratief
is.

Thema ‘nieuwe verbindingen’
Binnen deze subsidieregeling kan worden aangevraagd voor één van de
volgende onderwerpen:
– projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en
maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan immaterieel erfgoed
en krimpregio’s, verlies, dementie, immigratie, werkloosheid of sociale
cohesie.
– projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en
nieuwe generaties beoefenaars. Veel erfgoedgemeenschappen hebben
moeite met het vinden van nieuwe beoefenaars van hun traditie met als
risico dat deze verdwijnt. Het Fonds zoekt bijzondere initiatieven die een
langdurige relatie opzetten met een nieuwe doelgroep.
– projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en
materieel erfgoed. Om materieel erfgoed te behouden, is het van belang ook
het immaterieel erfgoed in leven te houden. Hoe draait immers een molen
zonder de kennis van de molenaar?

Medxzia-offensief
Een bijzonder project, dat is duidelijk. Uiteraard
hopen Paul en de organisaties veel mensen te
bereiken, vooral jongeren, al wordt het boekje in
eerste instantie vooral in Gelderland en Twente
verspreid. ‘We willen begin november, als het
boekje uitkomt, een groot media-offensief
inzetten met de plaatselijke kranten en regionale
radio en tv,’ vertelt Paul. Dat de publicatiedatum
ook heel mooi samenvalt met het begin van de
advent, het midwinterhoornseizoen dus, is
natuurlijk geen toeval.
Het project is ondersteund door het Fonds voor
Cultuurparticipatie en het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. 

Subsidie aanvragen?
Voor meer informatie of het aanvragen van subsidie: www.cultuurparticipatie.
nl/subsidies/Erfgoedparticipatie
De eerst volgende deadline voor deze subsidieronde is 15 januari 2015.
Begeleiding
Bent u ook bezig met het voorbereiden van een subsidieaanvraag?
VIE organiseert met het Fonds een begeleidingsbijeenkomst in december.
Aanmelden via immaterieelerfgoed@live.nl.

Zo wordt een
midwinterhoorn
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grote mantel met kap en draagt
vaak een zweep, een ketting of
een roe.

De heilige versus
de boeman

Hans Trapp in de Elzas
De figuur van Hans Trapp lijkt
verdacht veel op Père Fouettard. Al sinds de zestiende
eeuw vinden we hem op 6
december als begeleider van
Sint Nicolaas in de Elzas. Sint
rijdt op een ezel. Hans is een
woest uitziende wildeman en
spreekt alleen het dialect van de
Elzas. Hij kondigt hun komst
aan door flink lawaai te maken
met kettingen en op de grond
te stampen. Net als Père
Fouettard zou hij echt
hebben bestaan. Er zijn
verschillende verhalen in
omloop.

Chlausjagen
in Zwitserland

Over aan Sinterklaas verwante tradities in West-Europa
Het sinterklaasfeest is één van de populairste Nederlandse tradities, maar de
Nederlandse Sinterklaas met zijn helper zijn niet uniek. Vergelijkbare sinterklaas
vieringen zijn er in heel Europa, van Zwitserland tot België en van Frankrijk tot
Duitsland. Een overzicht.
Nisse in Denemarken
De Kerstman kennen we in Nederland inmiddels allemaal, hoewel hij hier niet zo populair is
als in veel andere landen. Denemarken heeft
daar met de Nisse een geheel eigen variant op.
Deze wat dwergachtige man heeft een grijze
baard en gaat gehuld in een broek en kiel van
ongebleekte wol. Hij draagt een rode muts. Hij is
bescheiden en hulpvaardig. De Nisse hoort bij
het rijk van de geesten. Volgens het verhaal
houdt hij zich bij boerderijen op als een soort
huisgeest en voorvader. Tijdens de winterperiode, waarin de mensen hoopvol uitkijken naar
meer licht, speelt hij een belangrijke rol door
rechtstreeks in te grijpen in de dagelijkse gang
van zaken.
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Chlausjagen in Zwitserland
Een variant op de viering in Denemarken
vinden we in het Chlausjagen op 5 december in
diverse plaatsen in Zwitserland. Overdag is er
een kinderoptocht en uitdeling van brood, worst
en meelsoep. Om acht uur ’s avonds begint met
een kanonschot een grote optocht. Vooraan
lopen wild om zich heen slaande zweepdragers,
daarachter trekken honderden zogenoemde
Lichtklausen. In lange witte hemden bewegen ze
zich al dansend voort. Zij dragen een soort
supergrote bisschopsmijters, iffeln. Deze iffeln
zijn kunstzinnig gemaakt van grote stukken
karton, waar figuren in uitgesneden zijn. De
gaten zijn met transparant papier in allerlei
kleuren afgedekt. De iffeln worden als grote

Tekst Jos Wassink

lampions van binnenuit verlicht. Achter de
iffelndragers lopen de blazers op koehoorns en
mannen die koebellen luiden.
Helemaal achteraan in de stoet, in het licht van
fakkels, verschijnt Sint Nicolaus, ook Chlaus
genoemd. Hij heeft de bisschoppelijke kromstaf
bij zich. Zijn twee begeleiders heten Schmutzli.
Zij nemen kinderen die langs de route staan in
de maling, maar trakteren ook op snoepgoed.
De lawaaierige optocht met bijzondere verlichtingen zou zijn oorsprong vinden in het gunstig
stemmen van Odin en zijn wild rondtrekkende
meute van dode zielen. Vroeger lieten de boeren
van het kanton Bern rond 5 december de
schuurdeuren open staan om het dodenleger
gemakkelijk te laten passeren. Het dak zou er
voor straf weleens af kunnen gaan als de schare
woeste geesten een dichte deur aantrof.
De Schmutzli verwijzen met hun zwarte
maskers en mantels naar duivels en demonen.
Hun verschijning gaat wellicht verder terug
dan die van de goede Sint Nicolaus of Sint
Nicolaas.

Een angstaanjagend
Krampus-masker

Onguur en weerzinwekkend
Een echte boeman was Père Fouettard, de
zweepvader. Hij is in grote delen van Frankrijk
en het zuiden van België heel bekend. Volgens
de legende had deze ruwharige baardman drie
kinderen afgeslacht. Sint Nicolaas had de
kinderen weer tot leven gebracht. Père Fouettard
werd daarna de hulp van Sint Nicolaas. Hij straft
de stoute kinderen terwijl Sint Nicolaas weldoende rondgaat en cadeautjes uitdeelt. Per
streek is de uitdossing van Père Fouettard
anders. Meestal is hij in het zwart of rood
gekleed. Hij heeft een donker en onguur gezicht
en een grauwe of zwarte baard. Hij draagt een
zweep of een roe. Op zijn rug heeft hij een mand
waarin kinderen meegenomen kunnen worden.
In veel streken van Europa hoort de boeman bij
wintertradities. We kunnen haast een prototype
van hem uittekenen. Hij heeft een weerzinwekkend karakter, maakt veel lawaai en straft
ongehoorzame kinderen. Die kinderen kan hij
meenemen in een grote, juten zak of een mand
van vlechtwerk. Zijn gezicht is donker en hij
heeft een baard en ruig haar. Hij is gehuld in een

Volgens een versie is hij in
1552 in Metz geboren toen
deze stad werd belegerd door
het leger van Karel V. Als een
vreselijke, schrikaanjagende
boeman voerde hij met een grote zweep
het gewapende verzet van het gilde van de
leerlooiers aan.

Ruprecht in Duitsland
In het noorden en het midden van Duitsland
zien we Ruprecht opduiken als hulp van de
figuur die verwant is aan Sint Nicolaas. Samen
met de heilige bezoekt hij aan de vooravond van
6 december de huizen. In bepaalde regio’s heeft
de knecht een andere naam. Hij kan Ruppelsz,
Rupppknecht, Knecht Nikolas, Nickel of Pelznickel
heten. Overal heeft hij een baard en draagt hij
bruine of zwarte kleding. Aan zijn gordel draagt
hij een roe. Hier en daar draagt hij nog wat bont
en heeft hij hoorns. In de korf die hij op zijn rug
draagt, zitten tegenwoordig geschenken.
Vroeger werden daar stoute kinderen in gestopt.
Krampus, de helper van Nicolo
In de Alpen, in Oostenrijk, maar ook in Kroatië,
Tsjechië, Slovenië en delen van Hongarije en
Italië komt Krampus voor. Hij is daar de helper
van Nicolo. De naam Krampus is afgeleid van
krampen, een oud Duits woord voor klauw.
Krampus ziet er dan ook angstaanjagend,
monsterachtig uit. In de eerste twee weken van
december en vooral op de avond van 5 december, gaan als Krampus verklede jongemannen de

straat op om met veel lawaai van bellen en
kettingen vooral kinderen schrik aan te jagen.
Naar verluidt was het oorspronkelijke idee
hierachter dat de kwade geesten die rond
midwinter aanwezig zijn, verjaagd moesten
worden. Krampus dreigt de stoute kinderen met
straf. Ze kunnen meegenomen worden naar het
bos.
In sommige Alpengebieden is het gebruik dat
Krampus jonge vrouwen straft met een tuchtroede. In andere gebieden rijden leden van de
vrijwillige brandweer verkleed als Krampus op
een wagen door het dorp. In nogal wat plaatsen
maken plattelandsjongeren werk van hun
Krampus-outfit. Per dorp verschilt die traditie.
In sommige regio’s wordt het gezicht zwart
geschminkt, in andere gebieden worden houten
maskers met hoorns gedragen. De pakken zijn
soms gemaakt van schapenvachten. Van een
geslaagde Krampus met hoorns wordt men
werkelijk bang.

Tradities op de Waddeneilanden
De Waddeneilanden kennen vieringen die veel
overeenkomsten hebben met de krampus-traditie. Op 12 december trekken op Texel vreemd
verklede mannen als Sunderklaas door de
straten. Ze zijn onherkenbaar vermomd. De
kostuums zijn weken van tevoren samengesteld.
Sommigen zien er haast carnavalesk uit. Ze
jagen de mensen schrik aan, onder meer door
op ramen te bonken. Waar een deur openstaat,
gaan ze binnen. Daar stellen ze dan meestal op
een ludieke manier actuele zaken aan de kaak.
Later op de avond komen ze allemaal bijeen en
vindt de ontmaskering plaats, waarbij uiteraard
gegeten, gedronken en gefeest wordt.
Op de andere Waddeneilanden leven vergelijkbare tradities. Op Terschelling spreekt men van
Sunderum. Dit betekent zo veel als ‘Sint-heeroom’. De mannen zijn verkleed in zelfgemaakte
pakken van natuurlijke materialen. Hun outfit
heeft een link met de actualiteit en doet soms
wat carnavalesk aan. Met hun maskers op,
grinzen genoemd, blijven ze onherkenbaar. Als
ze op 6 december ’s avonds met de nodige herrie
door de straten trekken, is het vrouwen en
kinderen verboden zich buiten te vertonen, op
straffe van vastgebonden te worden. De avond
eindigt ook hier in een dansfeest waar iedereen,
inclusief vrouwen en kinderen, welkom is. In het
verleden liep het wel eens uit de hand, omdat er
oude vetes werden uitgevochten.
Het kleine eiland Schiermonnikoog viert op
5 december Klozum. We kunnen het vertalen
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met ‘klaasoom’. Net als op de andere eilanden
zijn de mannen op de avondlijke trektocht
onherkenbaar, maar op Schiermonnikoog doen
ook vrouwen mee aan de rondgang langs de huizen. Het geheel heeft hier een vriendelijker en
theaterachtig karakter. De rondtrekkende
klozums zijn verkleed en vermomd als een of
andere bekendheid of hebben zich artistiek
uitgedost als fantasie- of sprookjesfiguur. Bij de
huizen waar het duidelijk is dat ze welkom zijn
– de deur staat open, er brandt een lantaarn, de
gordijnen zijn niet dicht – gaan ze naar binnen
en voeren ze een soort sketch op. Met verdraaide
stem doen ze personen na en nemen ze actuele
gebeurtenissen op de hak. Na vertrek van de
klozums willen de bewoners weten wie ze in
huis hebben gehad. Op het grote feest dat om
middernacht in het Dorpshuis plaatsvindt,
wordt er onthuld wie achter de vermommingen
zaten.
Voor de kinderen van Schiermonnikoog is er
een eigen viering. Op 3 en 4 december gaan ze
verkleed als lytje klozums (kleine klaasooms) ‘s
middags langs de huizen, met een voordrachtje
of liedje. Ze krijgen dan iets lekkers.

De onzichtbare, strenge Sinterklaas
Het krijgen van iets lekkers en cadeaus staat
tegenwoordig centraal bij het sinterklaasfeest in
Nederland en België. Zo is dat niet altijd
geweest. Het feest van Sinterklaas werd in de
Middeleeuwen in onze contreien geheel anders
gevierd dan nu. Het duurde trouwens even
voordat er sprake was van een sinterklaasvie-

Sint en Piet
hebben veel
verwanten in
Europa.

De Nisse, een dwergachtig wezen, bemoeit zich met
het dagelijks leven van mensen.

ring. We nemen aan dat Sint Nicolaas in het jaar
270 is geboren in Patara, in de huidige Turkse
provincie Antalya. Hij werd bisschop van Myra
en stierf in deze stad op 6 december 343. Vrijwel
meteen na zijn dood werd hij als een heilige
gezien. Er zijn veel legenden over de wonderen
die hij verrichtte.
Sint Nicolaas werd patroon van veel maatschappelijke groepen en beroepsgroepen, zoals van
studenten, kooplieden, slagers, dieven en
zeelieden. Onder meer op basis van de legende
van de drie rondreizende studenten, ontwikkelde zich in de laatmiddeleeuwse klooster
scholen in Europa in december het fenomeen
van de kinderbisschop. Een van de koorknapen
werd benoemd tot kinderbisschop. Vervolgens
ging hij, omringd door duiveltjes, in een optocht
door de plaats.
Sinterklaas zelf bleef nog lang een magische
figuur, die niet zichtbaar was. Pas de laatste
paar eeuwen is hij de statige, oude man met
tabberd, mijter, staf en baard. Op het
schilderij ‘Sint Nicolaasfeest’ van Jan
Steen zien we dan ook geen sint. Het
zetten van de schoen op 5 december is
evenwel in Nederland een traditie
die teruggaat tot de vijftiende
eeuw. Brave kinderen kregen
cadeautjes, maar stoute kinderen konden de roe krijgen.

Boven: Hans Trapp, een wildeman die echt zou hebben
bestaan.
Rechts: het kostuum van Père
Fouettard, de zweepvader.
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Civilisatie van het feest
Sint stond nog lang dicht bij
boemannen. Door het proces
van protestantisering in
Nederland in de zestiende en
zeventiende eeuw, kwam de
sinterklaastraditie onder druk te
staan. Vooral in de achttiende eeuw,
in de tijd van de Verlichting, kwam

er weerstand tegen de weinig beschaafde manier
waarop het feest gevierd werd. Het moest
gefatsoeneerd worden. De figuur van Sinterklaas
werd nu gebruikt om kinderen gehoorzaamheid
bij te brengen. Sint Nicolaas kreeg een plek in
het gezin en op school. Vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw verscheen daarbij
Zwarte Piet. Zijn rol werd in de loop van de tijd
steeds vriendelijker.

Christkind
In sommige delen van Duitsland en Scandinavië
had de Reformatie een grotere impact op het
sinterklaasfeest dan in Nederland. Sinterklaas als
brenger van geschenken werd hier vervangen
door het Christkind. De kerkhervormer Maarten
Luther zou zich geërgerd hebben aan de weinig
beschaafde vieringen van de wintertradities. Hij
wilde Christus centraal stellen bij wereldse
feesten rond Kerstmis. Het Christkind was de
personificatie van Christus en symboliseerde
niet de pasgeboren Jezus. Het Christkind bracht
voortaan de geschenken. Het bleef een mysterieuze figuur en lange tijd werd het Christkind
ook niet concreet verbeeld. Tegenwoordig
treden engelachtige meisjes van een jaar of zes
op als Christkind. Ze zijn fraai verkleed en
hebben prachtige blonde krullen en vleugels.
Op haar hoofd heeft het Christkind een kroon
van kandelaars. De figuur van Christkind zien
we niet alleen in Duitsland, maar ook in andere
delen van Europa, vooral in Oostenrijk,
Zwitserland, Hongarije en Slowakije.
Sint Lucia
Zweden kent een met het Christkind vergelijkbare traditie. Op de feestdag van Sint Lucia (13
december) gaat in sommige gezinnen vroeg in
de morgen een meisje in witte kleding en rode
sjerp en met een kroon met kaarsjes op het
hoofd, de ouders en de rest van de familie
wekken en eten brengen. Een soort gele
saffraanbroodjes horen bij het feest. In diverse
dorpen wordt jaarlijks een eigen Lucia gekozen.
Het Luciafeest is het feest van licht. De Heilige
Lucia van Syracuse is een martelares. Volgens
de legende zouden haar ogen zijn uitgestoken.
Haar naam is afgeleid van lux, het Latijnse
woord voor licht. Vanuit Västergötland (WestZweden) verspreidde het feest zich naar de rest

van Zweden en de naburige landen. In 1927 vond in
West-Zweden de eerste Luciaoptocht plaats. Het feest
wordt nu ook in Noorwegen, Denemarken, Finland
en IJsland gevierd.
In een andere vorm wordt het feest van Lucia ook
gevierd in enkele streken in het noorden van Italië en
Kroatië. Hier lijkt de viering meer op ons sinterklaasfeest. In de nacht van 12 op 13 december brengt
Lucia, die op een ezel rijdt, de kinderen cadeaus. De
kinderen leggen voor ze naar bed gaan voor Lucia
sinaasappelen, koekjes of iets anders lekkers klaar en
voor de ezel wat hooi. De volgende dag kunnen de
kinderen de in huis verstopte cadeaus gaan zoeken.
Het Zuid-Limburgse Beek is de enige plaats in
Nederland met een heuse Sint Luciatraditie. Hier
wordt elk jaar medio november uit de katholieke
bevolking van de plaats een ongehuwde vrouw van
ongeveer twintig jaar oud gekozen en wereldlijk
gekroond tot lichtkoningin. Ze draagt een lange, rode
cape die afgezet is met bont. Tot haar gevolg behoren
vier hofdames. Ongeveer een maand later, bij de
officiële viering van het Luciafeest, wordt zij in de
kerk gekroond. De lichtkoningin verricht enkele
liefdadige werken. Ze bezoekt zieken en bejaarden.
De Luciekoek hoort bij de traditie in Beek.

Iedereen zijn feest
Licht en donker, goed en kwaad, boeman en heilige,
ze staan dicht bij elkaar in de donkere decembermaand. Lang niet alle regionale varianten van de
kwaadaardige en goede wezens zijn hier aan bod
gekomen. Er is een grote diversiteit aan winterfeesten
in West-Europa. Al deze tradities hebben gemeen dat
hun verleden voor een groot deel in nevelen is gehuld
en dat er een flinke dosis legendevorming plaats heeft
gehad. Daarbij zien we de trend dat de boeman naar
de achtergrond verdwijnt. Door de globalisering
dreigen tradities te verdwijnen. Ook in Nederland
krijgt Sint Nicolaas steeds meer concurrentie van de
Kerstman. Het zou mooi zijn als we allemaal het feest
kunnen vieren waarbij we ons thuis voelen. Iedereen
heeft dan in de donkere maand toch een knusse tijd.
Er zijn mogelijkheden genoeg.


Samichlaus met
Schmutzli.

Goud
in China
Nederlandse ambachten doen het goed over de grens.
Wonnen Ronald en Ingrid van Delden-Blaauboer van de
Tinkoepel aan de Zaanse Schans vorig jaar al een eervolle derde prijs op de Internationale Expositie voor Volkskunst en Ambachten in China, dit jaar sleepten ze goud in de
wacht in Tianjin! De prijs is uitgereikt voor hun meesterstuk: een kraankan, gemaakt
met vormen uit 1799. Andere voorwaarden voor het winnen van de prijs waren het
aantonen van beheersing van zowel oude als nieuwe technieken, het gekleed gaan in
traditionele klederdracht en het promoten van je land.
Vorig jaar was er een hele delegatie ambachtsmensen uit Nederland naar de Expositie
gegaan, met ambachten zoals het Goudse pijpen maken, Marker borduurwerk en Fries
kerfsnee houtsnijwerk. De tingieters wonnen toen de derde prijs. Dit jaar gingen ze als
enige Nederlandse afgevaardigde en wonnen ze goud! Bovendien werd hun de titel
‘Master of Folk Crafts and Arts’ verleend.
www.tinkoepel.nl

Lesbrief
slavernij
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft een
nieuwe lesbrief gemaakt, die gratis te
downloaden is: Slavernij en slavenhandel.
De lesbrief is bedoeld voor het voortgezet
onderwijs en behandelt in vijftien hoofdstukken de geschiedenis van de slavernij van de Oudheid tot het heden.
Uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan de periode vanaf de vijftiende
eeuw, toen Nederland met zijn West-Indische Compagnie veel slaven vanuit
West-Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika vervoerde. De lesbrief laat zien wat
het betekende om slaaf te zijn, waarom mensen in opstand kwamen en vertelt
over de uiteindelijke afschaffing van de slavernij. Nederland was één van de
laatste landen die slavernij verbood, in 1863.
De lesbrief benadrukt dat het belangrijk is om de rol van Nederland in de
geschiedenis van slavernij te kennen om zo te begrijpen hoe het is voor
mensen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Er wordt ook ingegaan op
moderne vormen van slavernij of onvrijheid, zoals kinderarbeid in derde
wereldlanden of gedwongen huwelijken. De opdrachten op elke pagina
stimuleren het nadenken over vormen van onvrijheid en de bewustwording
van het verleden van Nederland. De belangrijkste boodschap van de lesbrief is
dan ook: ook al is slavernij officieel afgeschaft en voor velen een afgesloten
hoofdstuk, we mogen nooit vergeten dat veel mensen een groot onrecht is
aangedaan.
Lesbrief Slavernij en slavenhandel, gratis te downloaden op:
www.immaterieelerfgoed.nl
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