Jaargang 4 | Nummer 1 | 2015

Passiespelen

Woonwagens
Barícultuur
Morse

Inhoud

Immaterieel erfgoed
en gemeenschappen

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd op het gebied van immaterieel
erfgoed. Allereerst werd op 7 december 2014 de tentoonstelling Hooggeëerd
publiek - Komt dat zien, Komt dat zien! geopend in het Nederlands Openlucht
museum. Het was een bonte stoet van circusartiesten die op die dag door het
park trok. Voor ons was het wel even wennen dat niet wij, of onze collega’s in
het museum, de tentoonstelling maakten maar dat de circusgemeenschap de
leiding had. Het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed zet de erfgoeddragers voorop en stelt dat alles moet gebeuren
met een zo groot mogelijke participatie van de gemeenschappen die het
erfgoed creëren, in stand houden en doorgeven.
Dat hebben wij met de circustentoonstelling in het Openluchtmuseum ook zo
goed mogelijk geprobeerd. Het is hun verhaal dat in de tentoonstelling verteld
wordt. Circusmensen zijn altijd op reis. Het leven speelt zich af in de woonwa
gen en op het circusterrein. De wielen, het trapje, maar ook de melkbus met
water, de laarzen omdat terreinen vaak modderig zijn en de televisieschotels
horen bij dat leven. Evenals de anekdotes van bekende circusartiesten, want
iedereen kent elkaar en is vaak ook familie. De objecten bij de tentoonstelling
kwamen ook van de mensen zelf. Eerst leek het alsof er niets bewaard was
gebleven, want circusmensen wonen klein en bewaren niet alles, maar op het
laatst was er zoveel materiaal dat wij lang niet alles konden tentoonstellen. De
bruiklenen kwamen uit heel Nederland en wij zijn zelfs in Duitsland spullen bij
een circus gaan ophalen.
Maar het ging niet allemaal vanzelf. Zo wilde de circusgemeenschap dat de
gouden leeuwenkooi in de entree van het museum opnieuw mooi goud werd
geschilderd. Wij konden ze ervan overtuigen dat een gebruikte kooi veel
interessanter was. Bakzeil moesten wij halen bij de boutkit (houten wc). Die
heeft een plaatsje in de tentoonstelling gekregen. Achteraf waren mensen
teleurgesteld dat niet al hun materiaal een plekje had gekregen in de vitrines, er
waren immers nog lege plekken genoeg. Dat je tegenwoordig niet meer de
vitrines boordevol spullen zet, was niet makkelijk uit te leggen. Al met al was
het een goede leerschool voor ons en zullen wij met een goede evaluatie het
geleerde overdragen aan anderen.
Verder is op 15 januari 2015 het sinterklaasfeest op de Nationale Inventaris
gezet. Het Sint & Pietengilde, waarin veel praktiserende Sinten en Pieten zijn
vertegenwoordigd, heeft de erfgoedzorg op zich genomen. De afgelopen jaren
hebben wij vele duizenden mailtjes gehad met de vraag om het sinterklaasfeest
op de Nationale Inventaris te plaatsen, maar er was steeds geen gemeenschap
die de erfgoedzorg op zich wilde nemen. Niet iedereen is blij met de plaatsing,
maar discussie hoort nu eenmaal ook bij immaterieel erfgoed. Sinterklaas heeft
niet voor niets zo’n oude traditie kunnen worden. Vaak lag het feest onder vuur
maar telkens wist het te overleven door zich aan te passen aan de tijd.
Tot slot zijn wij in de Evaluation Body van de UNESCO Conventie Immaterieel
Cultureel Erfgoed gekozen. Dat was een verrassing en ook een compliment,
want wij draaien nog niet zo lang mee. Blijkbaar hebben
wij ons in een korte tijd wel weten te profileren. De
Evaluation Body adviseert het Intergouvernementeel
Comité over de internationale voordrachten.
Hiervan kunnen wij ook veel leren, want op termijn
Ineke Strouken
zal ook Nederland elementen voordragen voor de
hoofdredacteur
UNESCO lijsten immaterieel erfgoed.
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‘Het mooiste
leven dat er is’

De immateriële
cultuur van
woonwagens

Het lijkt zo romantisch: in een
eigen huisje op wielen het land
door trekken en je geld ver
dienen met je kunsten, je
ambacht of je spullen. Als je het
ergens gezien hebt, pak je je
boeltje in en trek je weer verder.
De vrijheid, ongebondenheid,
het klinkt bijna als een eeuwige
vakantie. Er zijn in Nederland
nog enkele groepen mensen, die zo’n nomadenbestaan leiden. Maar de realiteit is verre van
Tekst Elise Meier

romantisch. Het is een hard leven, een leven van keihard werken en afzien. En tegenwerking.

Stichting Circus Cultuur

Desondanks vinden ze het allemaal ‘het mooiste leven dat er bestaat.’

Foto’s Rick Huisinga,

Klaas Krabbe is geen circusartiest, kermismens, woonwagenbewoner,
Sinto of Rom. Hij is, zoals deze mensen hem zouden noemen, een
burger. Toch is het juist dankzij deze burger dat een deel van het
materieel erfgoed dat hoort bij de cultuur van het rondtrekkende
leven, bewaard blijft. Klaas Krabbe is voorzitter van de Stichting
Rinco, een afkorting die staat voor Restauratie en Instandhouding,
Nostalgische Circus- en Kermis Oldtimers.

Stichting Rinco
‘Wat de stichting Rinco zich tot doel heeft gesteld, is om door het
restaureren en tentoonstellen van deze wagens een eerbetoon te
brengen aan al die reizigers die de wereld doorreisden,’ vertelt
Klaas Krabbe. ‘Dus de circusartiesten, kermisexploitanten,
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 oonwagenbewoners, Roma- en Sintifamilies en alle anderen die
w
zich thuis voelen of geboren zijn in woonwagens. Kortom, de
zogenaamde mensen van de reis.’ Die zijn er nog in Nederland, maar
het worden er wel steeds minder, in ieder geval minder mensen die
nog echt reizen. Klaas Krabbe mag dan een burger zijn, hij heeft door
zijn uit de hand gelopen hobby veel contacten opgebouwd met
allerlei nomaden en heeft veel verhalen gehoord. Hij reist zelf met
zijn vrouw Grietje in een authentieke woonwagen en zijn zoons met
hun vrouwen ook.
De stichting telt veertig leden die allemaal één of meerdere woonwagens in perfect gerestaureerde staat bezitten. Vaak hebben ze ook de
originele voertuigen waarmee vroeger de woonwagens getrokken
nummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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Stichting Rinco zorgt dat
werden, dit zijn vaak kleine, stevige, hoge vrachtwagens en tractoren,
zoals de Lanz Bulldog, Mercedes-Benz en Hanomag. Ze gebruiken de
oldtimers en woonwagens om naar oldtimerfestivals te gaan en
stellen ze tentoon op evenementen. Ze gaan er ook mee op vakantie.
Wat zij doen, is eigenlijk een soort folklore. Zij laten met hun wagens
een materieel deel van een cultuur uit een bepaalde tijd zien.
Uiteraard is dit interessant en belangrijk, maar hoe zit het met de
echte nomaden? Zijn ze er nog en hoe leven ze nu? Hebben ze nog
herinneringen aan de tijd van de ouderwetse woonwagens? We gaan
op zoek naar de immateriële cultuur achter dit materiële erfgoed.

Verschillende groepen nomaden
In Nederland zijn er nog verschillende groepen mensen die in
woonwagens, caravans of campers wonen en/of rondtrekken:
circusmensen en kermisexploitanten, die dat vaak een bepaalde
periode van het jaar doen; Sinti en Roma, die steeds meer op vaste
plekken staan en de woonwagenbewoners of reizigers, zoals ze
zichzelf noemen. Woonwagencultuur is onlangs op de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst,
evenals de circuscultuur trouwens. Veel mensen denken dat reizigers
afstammen van Roma, maar dat is niet zo. Het zijn van oudsher
seizoensarbeiders, scharenslijpers, stoelenmatters, koperslagers en
andere ambachtslieden, die rond 1850 de vraag naar hun werk zagen
verminderen en zijn gaan rondtrekken nog om aan werk te komen.
Al deze rondtrekkende mensen zonder vaste verblijfplaats waren
lastig voor de overheid. Ongrijpbaar en onvindbaar voor zaken als
belasting, handhaving van de wet en leerplicht. In 1978 is de Woonwagenwet ingevoerd, die Nederlandse burgers verplichtte om een
vast adres te hebben en niet alleen maar rond te trekken. Nomadische
mensen moesten in grote woonwagencentra gaan wonen. Deze
centra lagen vaak op wat afgelegen plaatsen, weg van de bewoonde
wereld. Hier wonen zij soms nog steeds. Vaak is de verhouding met
de lokale bewoners niet zo goed. In de afgelopen decennia zijn er in
veel gemeenten kleinere kampen aangelegd, daardoor is de verstandhouding tussen burgers en woonwagenbewoners wel verbeterd. De
meeste grote centra zijn inmiddels gesloten. Het nieuwste beleid van
gemeenten is dat woonwagenbewoners in huizen moeten gaan
wonen.

Woonwagenwet
De Woonwagenwet was een harde klap voor de nomaden. Circus- en
kermismensen wonen nu op één plek en trekken vaak een deel van
het jaar rond, want het ‘werkseizoen’ beslaat niet het hele jaar. Maar
voor de Roma, Sinti en reizigers is het moeilijker. Hun vrije leven is
voorbij en ze moeten van de overheid integreren. Zij zijn echter bang
hun eigen cultuur kwijt te raken. Die cultuur hangt voor een groot
deel samen met hechte familiebanden binnen de vaak uitgebreide
families. ‘In een kamp wonen soms honderd mensen die bijna
allemaal één familie vormen,’ vertelt Klaas Krabbe. Maar het zijn niet
alleen de familiebanden die maken dat de banden tussen de reizigers
sterk zijn. Ze kennen elkaar ook door het rondtrekken. ‘Tegenwoordig wonen we wel op een vast adres, maar van maart tot september
trekken we rond,’ vertelt Allie Vermannen. Allie en haar man Dorus
zijn geboren in een woonwagen en wonen nog steeds ‘op wielen’. Zij
trekken ’s zomers rond met een authentieke woonwagen, getrokken
door een paard. ‘Het is wel klein, maar het kan allemaal. Vroeger
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moest je het warm stoken met de houtkachel en het houtfornuis. Met
mooi weer kookte je buiten. Als we gaan reizen, komen we overal
andere reizigers tegen, die trekken dan een tijdje met je mee. Het is
een heel vrij leven. Vroeger moest je natuurlijk wel je geld verdienen,
dan ging je venten of stoelen matten.’

de materiële cultuur van
nomaden herinnerd blijft.

Eigen cultuur
Hoe zit dat met de eigen cultuur van de reizigers? ‘Reizigers slapen
met zijn allen in de woonwagen, bij vader en moeder,’ vertelt Allie
Vermannen. ‘Als jongelui verliefd op elkaar zijn, dan lopen ze weg.
Zo noemen ze dat. Ze blijven één nacht weg, slapen met elkaar en als
ze terugkomen, zijn ze getrouwd. Dan zorgen de ouders ervoor dat ze
zelf een eigen wagen krijgen, wel vlakbij die van de familie uiteraard.
Zo ging dat vroeger en soms is dat nog steeds zo. ‘
Reizigers hebben nog veel meer eigen gebruiken. ‘Als er een reiziger
op de trap van zijn wagen gaat zitten om muziek maken, dan komt
iedereen erbij. Die trap, dat is wat bijzonders. Daar staan ook de
schoenen van de mensen die binnen zijn. Iedereen moet zijn
schoenen uittrekken voordat hij binnenkomt. Dat weten ze allemaal.
Je zult geen reiziger vinden die smerig is. Overigens zijn veel reizigers
nu werkzaam in de kermisbranche. Tussen die groepen is veel
contact,’ vertelt Klaas Krabbe. Allie Vermannen beaamt het schoenenverhaal: ‘Iedereen die binnenkomt, trekt zijn schoenen uit. De
wagen moet schoon blijven. Vroeger moest je alles met de hand
schoonmaken, ook de was met de hand doen in een ketel boven een
vuurtje. En er is altijd veel aanloop, veel visite. Ook als we op ons
vaste adres zijn.’

Het trapje en de wielen zijn kenmerken van het wonen in woonwagens.

Klaas Krabbe uit. ‘Toen kwam er een tank met een pomp in voor
water, een radio, tv en koelkast, verwarming. Meer luxe, maar wel
netjes weggewerkt.’
‘De Woonwagenwet zorgde er mede voor dat veel nomaden hun
wagens uiteindelijk wegdeden of zelfs vernietigden. ‘Er zijn heel wat
oude wagens verbrand,’ vertelt Klaas Krabbe. ‘Maar dat gebeurde al
eerder, dat begon niet met de Woonwagenwet. In de jaren vijftig
kwamen de grote caravans en wat later de luxe campers. Tegen
woordig heb je van die uitschuifbare chalets.’

De onderlinge contacten worden dus wel goed onderhouden, ook al
kan men niet meer het hele jaar rondtrekken. Iedereen kent elkaar en
houdt de gebruiken in ere. ‘Het is een mooi leven, ik zou het niet
willen missen. Tegenwoordig zijn er zelfs ook veel burgers die gaan
trekken, zoals Klaas. Je kunt het niet uitleggen, maar als je het een
keer meegemaakt hebt, dan begrijp je het. En bij mij en mijn man
zit het gewoon erin, je krijgt het er niet meer uit,’ aldus Allie
Vermannen.

Vanaf de jaren vijftig verdwenen de oude wagens dus langzaam uit
het straatbeeld, maar de Woonwagenwet was wel de nekslag. De
Stichting Rinco is in 1993 opgericht door een aantal hobbyisten die
hun uiterste best doen om nog bestaande authentieke woonwagens
op te sporen en te restaureren. Waarom? ‘Uit fascinatie voor die
wereld, dat leven van vrijheid,’ aldus Klaas Krabbe. En dat is maar
goed ook, want anders was er nu geen enkele woonwagen meer over.
Want hoewel het materieel is, vertelt het veel over de cultuur en
hebben de wagens vaak ook een emotionele waarde, al was het maar
vanwege de geschiedenis die eraan vast zit en waarvan het een stille
getuige is.

Versieringen
Hoewel er onderlinge contacten zijn tussen de verschillende groepen
nomaden, zijn er verschillen in cultuur. ‘Je kunt de verschillen in de
culturen ook aan de wagens zien,’ vertelt Klaas Krabbe. ‘De woon
wagens van kermismensen zijn vaak wat meer versierd met houtsnijwerk. Er staat in de wagens ook meer porselein. Circuswagens zijn
heel sober ingericht. Het circusbestaan is harder, er wordt minder
verdiend en dat zie je aan dat soort dingen. De reizigers uit de
kampen vonden de fabrieksversieringen, het houtsnijwerk, niet
voldoende. Zij versierden hun wagens helemaal, nog meer dan de
wagens van de kermisexploitanten.’ De versieringen en inrichting
zeggen veel over de leefwijze en de cultuur.
Het houtsnijwerk en het geslepen glas van de ramen werden er door
de fabrieken al in verwerkt. Hoewel het fabriek genoemd werd, was
er weinig machinaals of geautomatiseerd aan de fabricage, het was
allemaal handwerk. Er waren fabrieken in Tiel, Veenendaal, Lunteren, Helmond, Zelhem en één in België, in Bugenhout. Je kon
duidelijk de verschillen zien tussen de woonwagens. De Tielse had
bijvoorbeeld een uitgestoken front, de Helmondse had gedraaide

Hout hakken
spijlen en de Bugenhoutse was heel rijk besneden, hele mooi kastjes
met houtsnijwerk. De wagens waren hooguit zes meter lang, anders
werden ze te zwaar voor de paarden om te trekken.
De wagens werden getrokken door paarden maar al in de jaren
twintig van de vorige eeuw gebruikte men motorvoertuigen. Tractoren, vrachtwagens, oude Bedfords. In de jaren vijftig werden het
Amerikaanse sleeën.

Bedreigd erfgoed
Hoe mooi de wagens ook zijn en hoe romantisch dat leven ook mag
lijken, het was hard, vooral in de periode tot de jaren vijftig. In die
oude wagens was geen douche of wc, geen radio en televisie. Er was
geen elektriciteit. ‘Dat is in de jaren vijftig gekomen, de elektra,’ legt

Tijd om op zoek te gaan naar de mondige getuigen. Op een circustentoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum tref ik een
moeder en zoon. Zij hebben een bijzonder verhaal. ‘Het was ‘s
zomers ‘s nachts na het werk altijd heel erg heet in die wagens, dus
dan pakte je je stoeltje en ging je buiten zitten. Voor je het wist, zat
iedereen buiten, gezellig bij elkaar na te praten,’ vertelt Gilbert Seth,
die is geboren in een woonwagen en nog heeft rondgereisd met zijn
ouders van kermis naar kermis. ‘Het was altijd één grote familie.’
Tegenwoordig heeft hij een poffertjeskraam in Rotterdam op een
vaste plaats. Zijn oma was de legendarische Willy Hubert, die
wereldberoemd was om haar bloedstollende trapezeacts met een
stoel. Zijn familie is dus afkomstig uit de circuswereld, maar is
‘overgestapt’ naar de kermis vanwege een dramatische gebeurtenis.
nummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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‘Toen ik negen was, is mijn moeder gevallen,’ vertelt zijn moeder,
Vicky Waschenka. ‘Ze had die dag geen vangnet en geen haak om
haar enkel. Ze was vijfendertig.’
Willy Hubert overleefde de val, maar kon haar trapezeacts niet meer
uitvoeren. De familie had weinig andere keus dan met kermissen mee
te reizen om op die manier toch te kunnen rondtrekken. Dat was een
uitzonderlijke stap, want er is toch wel sprake van een soort scheiding
tussen circus- en kermismensen. ‘Mijn moeder miste het circus wel,’
vertelt Vicky Waschenka, ‘vooral het applaus.’ Vicky en haar man
deden een variétéact op kermissen en hadden later een poffertjeskraam. Hun eerste woonwagen was vijf meter lang. ‘Buiten, onder
het afdak had ik een kastje met mijn pannen, daar kookte ik. In het
slaapkamertje was een opklapbed en in de woonkamer een tafel met
twee stoelen. ‘s Morgens moest je houtjes hakken voor de kachel, die
elke ochtend aangemaakt moest worden. Ik ging naar de slager voor
een paar blokken ijs. Die legde ik in een bak onder de wagen en daar
deed ik de boodschappen in die koud moesten blijven. We hadden
niet veel kleren, de belangrijkste waren de kostuums waarin je
optrad. Onder de wagen hingen grote bakken, dat waren dekelder
bakken. Daarin bewaarde ik de boodschappen en andere spulletjes.’

onder aan de ladder waren de tentenbouwers. Maar vergis je niet, het
was één grote familie. Als iemand buiten ging zitten met de koffie,
kwam er een ander met de koekjes bij en zat je zo met veertig
mensen.’
Het circus had weer een hele andere cultuur dan de andere nomaden.
Dat kwam ook doordat het, in tegenstelling tot de Roma en reizigers,
niet letterlijk een familie is die samen rondtrekt. Circusartiesten
worden elk seizoen door een ander circus gecontracteerd, dus de
banden zijn veel losser, al ontstaat er natuurlijk wel een hechte band

Regelgeving bedreigt cultuur
Het lijkt erop dat de oude woonwagens van Rinco binnenkort de
enige tastbare overblijfselen zijn van een rijke en diverse cultuur van
rondtrekkende mensen. Dat de cultuur verandert en er tegenwoordig
grote caravans en chalets gebruikt worden in plaats van de kleine,
houten woonwagens, ligt voor de hand. Iedereen kiest voor luxe als
die voorhanden is en verandering is het kenmerk van een levende
cultuur. Dat de hechtheid binnen de groepen minder is geworden als
gevolg van die luxe is niet leuk, maar wel logisch. Je bent minder op
elkaar aangewezen en zit meer in je eigen wagen. Het grootste gevaar
voor de rondtrekkende mensen en hun cultuur komt uit een heel
andere hoek: de overheid en politiek. De vele regeltjes zorgen ervoor
dat steeds minder mensen kiezen voor het nomadische bestaan. Maar
als het zo’n hard leven is, waarom zijn er dan nog steeds mensen die
er wel voor kiezen? Om met Pammy Boltini te spreken: ‘Je bent
ervoor geboren of niet. Het is je passie, je leven. Het is beter dan elke
ochtend om negen uur met je broodtrommeltje naar je werk te gaan.’

Van circus naar kermis
‘De kermiswereld is weer anders dan de circuswereld, maar er zijn
ook overeenkomsten,’ vertelt Gilbert Seth. ‘Het is een heel eigen
wereld. Je komt elkaar ook continu tegen op de verschillende
kermissen. Soms wel vier keer gedurende een seizoen. Uiteindelijk
zijn mijn ouders gestopt met op kermissen staan omdat er teveel
concurrentie was. Ik ben zelf al vrij jong naar de burgermaatschappij
gegaan en na een tijdje wen je daaraan. Het rondtrekkende leven was
toch al minder gezellig geworden, doordat de wagens steeds luxer
werden. De hechtheid binnen de groep verdween steeds meer. Het
was vroeger een hard leven, maar wel gezelliger.’
Vicky Waschenka vindt dat er niet zo’n groot verschil is tussen de
circus- en kermiscultuur. ‘Het is natuurlijk anders als je als burger in
die wereld komt, dan duurt het misschien langer voordat je geaccepteerd wordt. Maar het ligt ook aan je karakter en hoe je je opstelt. Wij
werden snel geaccepteerd. Het zijn allemaal hardwerkende mensen,
zowel van het circus als van de kermis. Heel trots, op ons werk en op
ons leven. Het was vroeger wel hard, maar toch een heerlijke tijd.
Tegenwoordig is de cultuur minder hecht, de tv heeft veel kapotgemaakt.’
Mevrouw Waschenka woont al enige jaren op een vast adres. Ik mis
het nog steeds, het reizen,’ vertelt ze. ‘Ik ben 78, maar zou zo weer
terug willen in een wagen. Het is het mooiste leven dat er is. Het zit
in je bloed.’ Ze herkent een circuswagen die op het terrein staat voor
de tentoonstelling. ‘Zo één hadden wij vroeger ook, maar dan kleiner.
De eerste wagen die mijn man en ik kochten.’ De tranen staan haar in
de ogen.

Klein dorp
Pammy Boltini, weduwe van Tony Boltini, één van de coryfeeën van
de Nederlandse circuswereld, heeft ook nog herinneringen aan de
tijd dat ze rondtrok. ‘Het was heerlijk, dat rondtrekken. Je hechtte je
niet aan één plaats. Het circus was net een rondtrekkend dorpje, met
de directeur als burgemeester, de tweede laag waren de artiesten en
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ooit sliepen. Het is een passie. Absoluut geen rijk bestaan, er is
niemand die rijk is. Het leven dat ze leiden is een rijkdom, je komt
overal, je ziet alles. Het is het mooiste leven dat er is. Vooral in de tijd
vóór de mobiele telefoon en satelliet-tv was je echt op elkaar aangewezen. Eén keer in de zoveel tijd ging je met een zak vol kwartjes
naar de telefooncel om je echte familie te bellen. Het klinkt heel mooi
allemaal, maar toch ben ik blij dat mijn kind niet in het circus is
gegaan. Het is tegenwoordig zo moeilijk. Mijn man is er met pijn in
het hart mee gestopt, want hij kon het gevecht tegen de overheden
niet meer aan. Nu reizen we soms in de zomer met het circus van een
neef mee, met een eigen caravan. Want ik mis het wel. En ik vermaak
me nog steeds kostelijk bij elke circusvoorstelling, ik ga elk jaar weer
kijken.’

Onmisbare schakel

Voor de reis ben je 
geboren of niet.

door het samen reizen en werken. En na een aantal jaren kent men
elkaar. Maar het circusleven is hard en de crisis heeft wreed toegeslagen. Ook de toenemende regels bij gemeenten maken het er niet
gemakkelijker op voor circussen om het hoofd boven water te
houden. Zodoende komt het weleens voor dat artiesten in de loop
van een seizoen van circus wisselen vanwege achterstallig loon of het
failliet gaan van het circus. Dat heeft zijn effecten op de verbondenheid en de cultuur.

Passie en leven
‘Het is hard werken,’ vertelt Pammy Boltini. ‘Ik kom zelf oorspronkelijk niet uit een circusfamilie en toen ik er voor het eerst kwam,
verbaasde ik me daarover. Ik vroeg me af wanneer die circusmensen

De cultuur van al die nomadische groepen hangt sterk samen met het
reizen, of op zijn minst het wonen in een huis op wielen, en met het
wonen in een groep, vaak familie. Regels en wetten van overheden
maken het doorgeven van deze cultuur lastig. En juist dat doorgeven
is een onmisbare schakel in het voortbestaan van een cultuur, het
maakt dat een cultuur overleeft. Als het aan de nomaden zelf zou
liggen, was de keuze snel gemaakt: blijven reizen maar wel met een
kanttekening. ‘Als ik nog zou kunnen reizen, dan toch wel met een
moderne wagen, met bad, douche, keuken en bankstel,’ geeft Vicky
Waschenka toe.

DE WERKPLAATS
VAN DE MAN
Negentwintig portretten van mannen die het liefst met hun handen
werken. Heel veel foto’s en daarnaast ook tekst, daaruit bestaat dit
boek. De fotograaf is op zoek gegaan naar allerlei werkplaatsen, vaak
heel persoonlijke ruimtes waar bijna nooit iemand anders binnenkwam. Hij legde alle werkruimtes vast, compleet met de machines,
het gereedschap, het zaagsel op de grond en vooral de bijzondere
sfeer. Schrijfster Thelma Egberts tekende de verhalen op die erbij
hoorden, over vakmanschap, passie en ambacht.
Zo ontstond dit boek, een hartstochtelijk pleidooi voor het werken
met de handen en de voldoening die dat geeft. De lezer komt op
zolders, boerenschuren, aan boord van een schip en leeft mee
met de levensverhalen van al deze gepassioneerde vakmensen.
Een mooi document voor collega-vakmannen en -vrouwen en
andere geïnteresseerden.
Thelma Egberts en Otto Kalkhoven, Man & werkplaats. 29 mannen
over hun werkplaats, gereedschap en vakmanschap (2014).

In ieder geval is de tijd van de houten woonwagens bijna definitief
voorbij. Of dat ook geldt voor het andere reizen, moet blijken.
Nomaden hebben zich nooit snel uit het veld laten slaan, maar of ze
tegen regelgeving op kunnen is de vraag. Om hun cultuur als
immaterieel erfgoed op de Nationale Inventaris te plaatsen, hebben
de reizigers en de circusmensen erfgoedzorgplannen met aandacht
voor obstakels in het doorgeven van hun cultureel erfgoed moeten
schrijven. Nu moeten ze het uitvoeren. Het is te hopen dat dat nog op
tijd is, anders zijn straks alleen de woonwagens van Stichting Rinco
nog de zwijgende restanten van een bijzondere cultuur. En dan is het
leven toch een stuk saaier geworden.
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Bosschenaren weten wat ze vieren

Oeteldonks carnaval
heeft eigen museum

Het Oeteldonks Gemintemuzejum is echt een museum voor
de gemeenschap door de gemeenschap.

Tekst Noor Soesbergen

Foto Nationale Beeldbank, Carnavalsmuseum

In een straatje, net iets buiten de gebaande
paden van het stadshart van ’s-Hertogenbosch, bevindt zich het Nationaal Carna-

valsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuze-

jum’. In een herbouwd poortgebouw van
het middeleeuwse Zusters van

Orthenklooster is het enige museum van

Nederland te vinden dat volledig gericht is
op carnaval. Het uitdragen van de kennis
van deze traditie wordt tot in de puntjes
doorgevoerd. Het museum opent zijn

deuren om precies 13.11 uur en sluit om 17.11
uur de deuren weer. Het is namelijk het

gebruik om ieder jaar op de elfde van de

elfde, precies om 11.11 uur bekend te maken
waar carnaval dit keer over zal gaan.

Gedurende het carnaval is het museum

natuurlijk gesloten. Ook de naam van het
museum verwijst naar het feest, want

tijdens carnaval wordt de stad Den Bosch
omgedoopt tot het dorp Oeteldonk.

Het museum is in 2000 opgericht onder leiding
van de toenmalige minister-president van de
Oeteldonksche Club van 1882, Rob van de Laar,
met als argument dat het museum verdieping
zou geven aan de Oeteldonkse gemeenschap, de
carnavalsvierder, andere geïnteresseerden en
mensen uit het buitenland. Het laat de bezoeker
niet alleen kennismaken met de geschiedenis
van carnaval in Den Bosch, maar ook met de
hedendaagse vieringen, carnaval in andere delen
van Nederland en zelfs in de wereld. Het
museum heeft als doel de Oeteldonkers een
gevoel van trots te geven, maar ook meer kennis
over wat ze nu precies vieren. Zodoende doet de
Oeteldonker niet alleen mee aan het carnaval
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omdat hij of zij vorig jaar ook meegedaan heeft,
maar ook omdat die weet wát er gevierd wordt.
Hiermee wordt diepgang gegeven aan de
traditie, zodat de band met de traditie steviger
en duurzamer wordt.
Het museum probeert ook bij de bezoekers,
vooral van boven de grote rivieren, de mis
verstanden die er over het carnaval heersen, te
ontkrachten. Volgens Rob van de Laar, nu
conservator, is één van die misverstanden dat
carnaval uit niets meer bestaat dan ‘zuipen en
achter de vrouwen aanzitten’. Het is juist een
gemeenschapsfeest, dat het leven viert in al zijn
facetten. Het is volgens Van de Laar ‘een lokaal
emotioneel feest waarbij iemand aan de ene
kant van de tapkast gruwelijk kan janken
vanwege de vader die is overleden en aan de
andere kant van de tapkast gruwelijk moet
janken van het lachen vanwege een grap’.
De collectie van het museum is gericht op het
vertellen van het verhaal van carnaval. Dat wil
zeggen dat het museum het materiële van
carnaval toont om zo de ontwikkeling van de
traditie te laten zien. Dit gebeurt in de context
van de geschiedenis: waar komt carnaval
vandaan, hoe lang wordt het al gevierd en hoe
is het in de loop der eeuwen gevierd? Het
museum laat het proces van verandering zien,
dat inherent is aan levende tradities.
Daarnaast wordt het Oetelsdonkse carnaval in
het kader geplaatst van de carnavalstraditie in
Nederland. Zo wordt een vergelijking getrokken
met andere plaatsen in Noord-Brabant en
Limburg. Verder geeft het museum ook inzicht
in belangrijke elementen en personages.
Voorbeelden van personages zijn onder andere:
Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd,
hij is de Burgervader tijdens carnaval, of
Hendrien, de huishoudster van de Peer, die

alleen met schrikkeljaren carnaval viert. Ook
wordt carnaval belicht in een internationale
context, met aandacht voor carnaval in Rio de
Janeiro en New Orleans, maar ook in Duitsland
en België. Het museum schetst hiermee niet een
beeld van uniciteit, maar laat zien dat carnaval
in vele vormen bestaat.
Met de tentoonstelling over carnaval wordt de
traditie voor een deel gelegitimeerd, want door
de geschiedenis van de traditie te vertellen, laat
deze zien dat Den Bosch en carnaval al eeuwen
met elkaar verbonden zijn en dat dat ook nog
wel even zo zal blijven. Dat ze dus onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn.

Carnavalsvierders als gids
Bij binnenkomst krijgt de bezoeker een introductiefilm te zien over carnaval waarna hij door
de suppoosten meegenomen wordt het museum
in. Deze suppoosten zijn allemaal vrijwilligers
die zelf carnaval vieren en zo voor de bezoeker
het verhaal kunnen verlevendigen als ervaringsdeskundige. Zij krijgen een stoomcursus in de
geschiedenis van het carnaval, maar hun
belangrijkste taak is het delen van hun eigen
ervaringen. Van de Laar geeft aan dat hierdoor
iedere suppoost een eigen verhaal heeft. Deze
suppoosten zijn hierdoor een belangrijk
onderdeel van het museum zelf, omdat zij via
deze weg de beleving van de traditie en de liefde
voor de traditie over kunnen dragen aan de
bezoekers, iets wat niet altijd direct op te maken
valt uit de tentoongestelde stukken. Hun
persoonlijke bijdrage is essentieel voor het tot
leven laten komen van de traditie en laat
tegelijkertijd zien dat de traditie gedragen wordt
door mensen en bestaat door mensen. Deze
suppoosten zullen de bezoeker echter niet
vertellen hoe hij carnaval moet vieren, omdat de
persoonlijke invulling van de traditie ook
belangrijk is.

Het enige nadeel dat kleeft aan dit soort musea
die volledig over één onderwerp gaan, is dat de
bezoeker ze wel moet weten te vinden. Weet je
van het bestaan niet af, dan is de kans kleiner
dat je het museum zult vinden, ook omdat het
niet aan een drukke looproute ligt. De vindbaarheid van dit soort musea zou vergroot kunnen
worden als andere, bekendere musea een
verwijzing zouden plaatsen naar deze gespecialiseerde kleinere musea. In dit geval zou het
Noordbrabants Museum in het verhaal over
Den Bosch ook een object over carnaval met een
verwijzing naar het Oeteldonks Gemintemuzejum kunnen plaatsen.

Van de gemeenschap
Naast de vaste collectie waarlangs de suppoost
de bezoeker leidt, zijn er ook jaarlijks tijdelijke
tentoonstellingen. De onderwerpen van deze
tentoonstellingen worden aangedragen door de
suppoosten of vanuit de gemeenschap. Vaak
leveren zij ook voorwerpen voor de tentoonstelling aan. De tijdelijke tentoonstellingen gaan
hierdoor over wat er op dat moment in de
gemeenschap leeft. De collectie wordt ook
jaarlijks na afloop van carnaval aangevuld met
de belangrijke onderdelen van de laatste viering,
zodat het verhaal ook een eigentijdse aanvulling
krijgt.
Educatie
Dat het museum bijdraagt aan het doorgeven
van de traditie aan de eigen gemeenschap komt
ook naar voren in de ondersteuning van de
Oeteldonksche Club van 1882 aan schoolprojecten. Samen met deze Oeteldonksche Club, die
een overkoepelende vereniging van alle carnavalsverenigingen in Den Bosch is, vertelt het
museum aan de jeugd op school wat carnaval is
en geeft zo inzicht in het hoe en waarom van de
traditie. De kinderen die in Den Bosch wonen,
komen hoe dan ook in aanraking met carnaval.

Naast de materiële uitingen van de traditie
verzamelt het museum ook verhalen van leden
van de gemeenschap, vanuit het vertrekpunt dat
wat zij beleefd hebben ook interessant is voor
volgende generaties. Het is echter wel zo dat de
objecten die bewaard en tentoongesteld worden
slechts als middel dienen voor het vertellen van
het verhaal van carnaval. Het object is dus
ondergeschikt aan het verhaal en staat er niet
los van.
Wat deze schoolprojecten vooral bieden, is een
kennismaking met de traditie en het leren
kennen van de context ervan. Hoe deze kinderen de traditie invullen is aan de kinderen zelf.

Documentatie
Naast een museum is het Oeteldonks Gemintemuzejum ook een documentatiecentrum over
carnaval. Hier wordt allerlei informatie verzameld over het nationale en het internationale
carnaval in de vorm van boeken, folders,
affiches, cd’s en dvd’s. Hiermee documenteert de
gemeenschap haar eigen traditie en ondersteunt
ook de speurtocht naar kennis bij geïnteresseerden. Het faciliteert de zoektocht naar verdieping
van de traditie en het vastleggen van de eigen
traditie. Daarnaast geeft het museum op
aanvraag lezingen of voordrachten over het
onderwerp. Hiermee wordt het ook een
kenniscentrum.
Collectie
In het gedeelte van het museum waar de nadruk
ligt op het Oeteldonkse carnaval worden
vaandels, kostuums en penningen bewaard.
Hiermee heeft het museum ook een bewaarfunctie voor materiële elementen die belangrijk
zijn voor de traditie. Daardoor wordt ook
voorkomen dat iets zoek of beschadigd raakt,
omdat het enigszins veilig en zichtbaar is
opgeborgen.

Eén van de voorwerpen waar graag een verhaal
bij verteld wordt is de norm lange das. Van de
Laar: ‘Dat is een rood/gele das van wol die heeft
gehangen aan een aantal gevels in een straat in
Den Bosch. Op dit ding staat in het Oeteldonks
gebreie deur met de namen van de mensen die
de sjaal gebreid hebben. Bij veel bezoekers levert
dit vragen op, omdat zij denken aan een
gebreide deur, terwijl dat Oeteldonks is voor
gebreid door.’ Het zijn overigens niet alleen
objecten die het museum heeft, ook wordt er
aandacht besteed aan oude en nieuwe carnavalsliedjes en filmpjes uit de oude doos.

Gedeelde ervaringen
Wat dit museum biedt, is een zeer persoonlijke
introductie op de traditie van carnaval voor
iedereen die meer wil weten over wat er gevierd
wordt en waar carnaval vandaan komt. Het is
vooral zeer persoonlijk, omdat de suppoost de
bezoeker door het museum gidst met de eigen
ervaringen en verhalen. De kracht van dit
museum zit dan ook in deze gedeelde ervaringen. Het verhaal van de traditie is de centrale
lijn in dit museum en alles wat zich erin bevindt
is een accessoire in dit verhaal. Dit maakt ook
dat als de traditie ooit zou verdwijnen, het nut
en de noodzaak van het museum wegvallen,
hoewel het verdwijnen van carnaval in 
’s-Hertogenbosch onwaarschijnlijk lijkt.
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Oeteldonks Volkslied

‘O pronkjuweel’

heeft politieke lading

Tekst en foto's Peer Meurkens

Bij de aankomst van prins Amadeiro op het Bossche station zal het ‘O pronkjuweel’ als
openingslied worden ingezet. Het Oeteldonks Volkslied wordt bij aanvang van het
echte carnaval bijna als nationale hymne door allen die zich Oeteldonker noemen
gezongen. En wel zoals de website belooft: ‘met Peer vaan den Muggenheuvel op de
microfoon’. De meeste feestvierders zullen echter geen idee hebben van wat er gezon
gen wordt. De tekst van het Volkslied is inderdaad schijnbaar betekenisloos, lijkt enkel
te appelleren aan de geijkte onzinpraat die in de carnavalstijd gecultiveerd wordt. Toch
is die tekst historisch gezien zeer interessant, ‘O pronkjuweel’ heeft een politieke lading
die niet misverstaan kan worden. ‘Den Peer’ zelf neemt daarbij terecht het voortouw.
Bijzonder is toch dat het een tekst is die in
normaal Nederlands is gesteld. Deze is dus niet
in dialect, zoals andere ‘authentiek aandoende’
carnavalsteksten. Ook bijzonder is dat het
Volkslied in 2015 al 132 jaar oud is. Dat geeft te
denken. Als volksleut in het geding is en het
betreft een aangesloten periode van vier
generaties waarin in dezelfde woorden een
boodschap wordt doorgegeven, is er reden om
alert te zijn. Zo wordt ook in het Oost-Brabantse
Boxmeer de kerntekst in normaal Nederlands in
de befaamde ‘Metworstoptocht’ meegevoerd,
terwijl toch ook daar dialect met carnaval de
voertaal levert. De kerntekst ‘Wij handhaven
het recht onzer vaderen’ siert al 160 jaar de
gekkekar.
In beide gevallen, in Oeteldonk en in Boxmeer,
gaat het om de oertekst van het gebeuren, het is
de oudst overgeleverde tekst. Hierin wordt
wellicht de aard van de viering zoals eens
bedacht, onthuld. Wat is de inhoud? En wat zit
erachter? Voor Boxmeer geldt dat de tekst op de
gekkekar een belediging en sarcastische uithaal
is naar de burgemeester van die tijd, tevens lid
van de Tweede Kamer. Is het Oeteldonks
Volkslied ook zo ’n aanval en op welke autoriteit
dan? Er is al langer het vermoeden dat het
ontstaan van ‘Oeteldonk’ te maken heeft met het
optreden van monseigneur Adrianus Godschalk, van 1878 tot 1892 bisschop van
’s-Hertogenbosch.
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‘O pronkjuweel…’?

Juist vanwege de authenticiteit en vanwege de
inhoud die in normaal Nederlands wordt
verteld, zou de tekst wel eens verborgen
betekenissen kunnen hebben die rechtstreeks
verwijzen naar de wellicht politieke achtergrond
van het Oeteldonk-fenomeen. ‘O pronkjuweel
van heel deez’ aard, Ons dierbaar Oeteldonk’ is
inderdaad een troop, een luchtige beeldspraak,
geladen met ironische associaties. Deze woorden hebben, evenals die van de rest van het
Volkslied, verborgen betekenissen. Omdat in het
lied ‘het watervrij moeras’ al in de eerste regels
aan de orde komt, eist deze metafoor nadere
verklaring.
Los van het feit dat het Volkslied carnavaleske
zottemanstekst is, kunnen we onderscheid
maken tussen ‘het watervrij moeras’ in het eerste
deel van het Volkslied en dat van het tweede
deel. In de eerste veertien regels van de tekst
staat ‘het watervrij moeras’ voor het brave
Oeteldonk zoals bisschop Godschalk het wilde
hebben. Vanaf regel 15 – ‘De Oeteldonkse Raad
van Elf ’ – staat dat voor zoals wij, de carnavalsvierders van Den Bosch in 1882, het ons
wensen: het narrenrijk van Amadeiro.
In beide gevallen is sprake van een metoniem,
dat is een verwisseling van betekenis: in het ene
geval het Brabantse dorp als de mooiste plek op
aarde, in het tweede de stad als de plek waar

erop los wordt gefeest. Want wij prijzen het
Brabants dorp, in feite het gehucht de Muggenheuvel waar hij, de bisschop zelf, vandaan komt
(‘de mooiste plek op aarde, waar ons wieg eens
stond’). Anderzijds zijn wij trots op ons eigen
‘watervrije moeras’ ofwel het droge land van
Amadeiro, de stad waar het narrenfeest wordt
gevierd.

Oeteldonk versus Oeteldonk

Het ‘watervrij moeras’ zoals de bisschop het
wilde hebben, is een paradijsje, een lustwarand
in de edele betekenis. ‘Watervrij’ betekent dat
het in feite dan niet langer een moeras is in de
betekenis van ‘moeras des verderfs’ zoals Jeroen
Bosch’-kenner Dirk Bax moeras definieerde. Zo
wordt aangeduid dat in ‘het pronkjuweel’ van
bisschop Godschalk, vuig en ontuchtig gedoe, is
uitgebannen. De betekenis van ‘watervrij
moeras’ verschuift in tweede deel naar de voor
carnavalsvierders veilige plek waar het feest
(met ‘zang’ en ‘glas’, ofwel gelal en gezuip)
plaatsvindt. Met alle gekkigheid (narrenfeest) en
waar geneugten van lichaam – dat voorop! – en
geest – zoals in een goed rollenspel! – worden
beleefd. Het ‘watervrije moeras’ is nu de stad zelf
waar erop los wordt gefeest.

Dus het eerste deel van het volkslied refereert
aan de idylle van Godschalk, het tweede deel
verwijst naar de plek waar de ‘donkere’ kant van
die idylle naar voren kwam. Waar men met
‘zondig gedrag’ – of een persiflage daarop –
graag wilde pronken, al was het maar om de
bisschop te pesten.
De overgang naar het ‘andere’ Oeteldonk, ligt bij
de regel na ‘wijs bestuur’. Wat die bisschop
allemaal als ideaal voorstelt, gaat ons boven de
pet. Wij die een Raad van Elf leveren die ‘gek
[wordt] van verstand’ ofwel letterlijk radeloos
van begrip voor besluiten van dat ‘wijs bestuur’.
Van de bisschoppelijke oekazes gaan we ons dus
niets aantrekken.

Godschalk als Peer van den
Muggenheuvel

Het ‘wijs bestuur’ (dat ‘voegt aan zo’n lustwarand’ = dat hoort bij zo’n paradijs) is in grafschriften toegeschreven aan bisschop Adrianus
Godschalk. Op zijn grafzerk werd in 1892
geschreven, in vertaling: ‘zeer geleerd man …

Zoo smukt,
0 gaardenier, uw zorg den kweektuin Gods, …
Wat vruchtb’re akkers, rijk beplant
Met knollen en radijs.
In het volkslied van 1884 was Oeteldonk het
‘pronkjuweel …met knollen en radijs’. De
bisschop van Den Bosch werd bij zijn overlijden
in 1892 geprezen als de ‘gaardenier op vruchtb’re
akkers met knollen en radijs’. De bisschop die
ook nog als een wijs bestuurder werd gekend.
Het is niet aannemelijk dat er geen verband is
tussen deze passages uit enerzijds het Volkslied
en anderzijds uit biografische beschrijvingen.
Het Oeteldonk in het eerste deel van het
Volkslied is het paradijselijke Brabantse dorp en
de tuinman is de wijze bisschop Godschalk.

Het Oeteldonks Volkslied werd in 1884
door Driek Pakaan geschreven.
O pronkjuweel van heel deez aard,
Ons dierbaar Oeteldonk,
Door niets en nimmer evenaard
Geen naam die schooner klonk.(bis)
Waar is op gansch het wereldrond
Een watervrij moeras
Zoo schoon als waar ons wieg eens stond,
De Oeteldonkse plas? (bis)
Wat vruchtb’re akkers, rijk beplant
Met knollen en radijs,
En bergen van het schoonste zand
In ‘t Noordbrabantse Paradijs! (bis)
Een wijs bestuur, dat spreekt vanzelf,
Voegt aan zo’n lustwarand.
De Oeteldonkse Raad van Elf
Wordt gek haast van verstand. (bis)
Prins Carnaval, ons aller Vorst
Voor U zij onze zang!
O, blijv’ voor Oeteldonk gespaard! (3x)
Nog vele jaren lang.
Als gij U aan uw volk vertoont,
Gaat er een juichkreet op. (bis)
Dan is er feest in Oeteldonk,
‘t Is feest (bis)
De vreugde stijgt ten top.
En eens in ‘t jaar met Carnaval
Viert men met zang en glas,
Een jolig, prettig narrenfeest
In ‘t watervrij moeras. (bis)
Bescherm, O Prins, de Carnaval,
Dit Oeteldonkse feest,
Dan heerst er vreugde overal
Naar lichaam en naar geest. (bis)

‘Oeteldonk’ van
bisschop Godschalk,

Tuin der lusten

De vergelijking voor het dubbele karakter van
de locatie ligt in Den Bosch voor het oprapen.
Het is in feite een verwijzing naar het beroemde
schilderij van Jeroen Bosch: ‘Tuin der Lusten’.
Op het linkerpaneel vindt men er het positieve
beeld van de mensheid van vóór de zondvloed,
een Hof van Eden. Dat is hetzelfde beeld als dat
van het paradijselijke Oeteldonk van Godschalk.
Tegelijk wordt in het middenpaneel de andere
betekenis van de Tuin der Lusten aangeduid: het
oord waar allerlei wellustige handelingen
plaatsvonden die in de christelijke moraal
beschouwd werden als zondig gedrag. Let wel:
dit is (stedelijk) Oeteldonk, maar dan alleen in
de dagen van carnaval.

vinden we terug in het ‘memoriam A. Godschalk’ (ook van 1892) van A.N. Mutsaerts. Hij
wordt daarin aangeduid als: ‘de gaardenier van
Gods kweektuin’. Inderdaad ‘met knollen en
radijs’.

Jeroen Bosch, Tuin der
Lusten, fragment uit
middenpaneel

gelovig en wijs ... (hij die) van het Bossche
bisdom het bestuur meer dan veertien jaar met
zeer groot succes (heeft) uitgeoefend’. Met die
woorden van ‘wijs bestuur’ zal hij ook bij leven
geëerd zijn geweest, in elk geval wordt hem die
kwaliteit in 1884 in het Volkslied van Oeteldonk
toegeschreven.
Ook kan men in het Volkslied een andere
directe verwijzing naar Godschalk lezen. Het is
in de passage van het Volkslied: ‘vruchtbare
akkers, rijk beplant met knollen en radijs’. Deze

Verwijzingen naar Godschalk zijn ook in andere
overgeleverde teksten op te merken. Het voorkomen, de fysionomie bijna, en de lichaamstaal
van Godschalk worden in 1892 in de lijkrede
door seminarieprofessor G. van Zinnicq
Bergmann geduid: ‘een minzame en statige
figuur met den glimlach op het gelaat en den
groet voor armen en rijken op de lippen die elke
Zon- en Feestdag tempelwaarts schreed.’ Precies
deze is de uitstraling van Peer van den Muggenheuvel die in de krantenberichten van 1883 en

later wordt geprezen om zijn vriendelijk gedrag
en goedmoedige manier van omgaan met de
omstanders. En Peer in goeden doen wil nog
steeds deze houding uitstralen.
Als men weet dat grootvader Godschalk
burgemeester geweest is van Den Dungen, kan
men weten dat ‘d’n Peer’ graag zich als burgevaojer liet zien. De Oeteldonkse club die de
eerste optochten vanaf 1882 heeft georganiseerd,
had om de ware identiteit van ‘Peer’ te accen
tueren hem gehuld in een pontefecoal pekske.
Zo bewoog de in pseudo-bisschopskledij
gehulde Peer zich door de Bossche straten in
nummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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Het feest
van Vastenavond
behoort tot de
oudste tradities
in Europa

de buurt van de Sint Jan, een treffende kopie van
monseigneur Godschalk die gewoon was de
omstanders vriendelijk toeknikkend, in zondags
ornaat naar de kathedraal te wandelen.
Betekenissen dienen in een symbolencontext
geplaatst te worden. Begrippen als ‘moeras’ en
‘vruchtbare akkers’ kunnen worden geduid door
hun gebruik in verschillende taalspelen. Maar er
waren destijds ook actuele omstandigheden die
op carnaval beluste Oeteldonkers uitnodigden
om juist deze thema’s te nemen. Het was het
beleid van Godschalk: ‘Herhaaldelijk trad hij op
tegen de weelde en het zingenot.’ Het volkslied
laat niet na (‘met zang en glas’) deze aspecten te
bezingen.

Bijzonder is dat de aanduiding ‘watervrij moeras’ in het lied van 1884
opduikt, waar in 1883 in krantenberichten al verwezen was naar de
optocht van Oeteldonk als huldebetoon aan ‘de Watervrijmakers van
Noord-Brabant’. Deze personen zijn
te identificeren als de vier leden van
de Eerste Kamer die op 26 januari
1883 er in de Staten-Generaal voor
gezorgd hebben dat de nieuwe uitmonding van de Maas wettelijk
geregeld is. De noodzakelijke beslissing om de steeds terugkerende
wateroverlast in de stad zelf en de
omgeving te beëindigen, werd in
Noord-Brabant als een overwinning
gevierd.

14
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‘Oeteldonk van Amadeiro’, Jeroen Bosch, Tuin der Lusten, fragment uit linkerpaneel

Waarom Godschalk?

Het zou de ingreep van bisschop Godschalk zijn
geweest die een aantal jongeren uit de gegoede
middenstand bijeenbracht om na te denken over
maatregelen om het carnavalsfeest toch te
kunnen behouden. ‘Veredeling van het feest’
moest het carnaval redden, maar daarvoor was
de medewerking van alle Bosschenaren vereist.
Toen in 1881 ook monseigneur Adrianus
Godschalk zich ermee bemoeide, was dat
aanleiding om maatregelen te nemen ter
bescherming van het volksfeest.
Sicking schreef al in 1972 in Brabants Heem
over door sociëteit Casino georganiseerde bals
masqués et parés. ‘In 1881 kwam monseigneur
Godschalk hiertegen in verzet. Hij deed iets
uitzonderlijks en richtte een aparte herderlijke
brief aan de geestelijkheid en de gelovigen van
zijn eigen bisschopsstad. Hij trad fel op tegen
‘zoovele grove uitspattingen en buitensporigheden’ en stelde het Veertigurengebed daartegenover in als een soort eerherstel. Het schrijven
werkte als een boemerang. Het slingerde een
knuppel in het hoenderhok van het chique
bestuur van Casino.’

Gods Volk waande, hoe wijs zijn bestuur. De
figuur die hem uitbeeldde, liet men in kleding
op hem lijken en zelfs in zijn manier van lopen
en vriendelijke wijze van groeten moest ‘d’n
Peer’ de bisschop kopiëren. In feite is de tekst
een en al ironie en persiflage.
Elk jaar zal op het Bossche Stationsplein het
Volkslied weer worden ingezet door Peer van
den Muggenheuvel. Om historisch correct te
zijn hoeft hij alleen de eerste negen regels te
zingen. Dan dient het lied te worden over
genomen door de Oeteldonkers zelf als ode
aan Amadeiro, de aanvoerder van het volk van
het REKSAM, de gemaskerde carnavalvierders.
Alle Oeteldonkers worden uitgenodigd om
het Oeteldonks Volkslied te zingen!


Een grondige studie
van de feestende mens

In het Volkslied wordt met alle bekende
kwaliteiten van de bisschop de draak gestoken.
Hoe hij pronkte met zijn herkomst en met zijn
familieverleden. Dat hij zich gaardenier van
nummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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Op 22 november vorig jaar, precies 11
dagen na de 11e van de 11e, is er een
omvangrijk boek verschenen dat de
literaire weerslag vormt van een even
omvangrijke studie over de traditie van
het vieren van de Vastenavond, ook wel
bekend als carnaval: Hét Carnavalsboek.
Bijna alle verenigingen en stichtingen
met een prins en een optocht uit
Nederland en Vlaanderen hebben voor
dit boek meegedaan aan een onderzoek naar de toekomst en vitaliteit van
het feest. Wij spraken met één van de
schrijvers, de in binnen- en buitenland
als groot expert op het gebied van de
vastenavondviering bekendstaande
Theo Fransen.

Er doen talloze verhalen de ronde over de
ouderdom en herkomst van het vastenavond
fenomeen, voor een groot deel nergens op
gebaseerd, maar soms wel degelijk bewijsbaar.
Over de origine van het feest bestaan er
mondiaal gezien in grote lijnen twee opvattingen, die elkaar niet per se uitsluiten. De ene is
dat de katholieke kerk in 1091 het feest invoerde
aan het begin van de vastenperiode. De andere
opvatting is, dat feesten zoals de vastenavondviering al duizenden jaren eerder en in vele
culturen bestonden. Hieruit zou dan blijken dat
de kerkelijke autoriteiten in de elfde eeuw het
populaire volksfeest slechts probeerden te
reguleren door het toe te staan binnen hun eigen
leer. Dit is een methode die de katholieke kerk
vaker heeft toegepast. Uitgangspunt bij deze
laatste theorie is de definitie van een
vastenavondfeest.

Kosmisch huwelijk

‘De kernelementen van Vastenavond zijn ten
eerste het juiste tijdstip,’ legt Theo Fransen uit.
‘In de meeste culturen is dat aan het begin van
de lente, rond 21 maart. Ten tweede zijn er
optochten. Het is een historisch feit dat die
vierduizend jaar geleden al plaatsvonden bij een
dergelijk feest in Mesopotamië. Ten derde is er
het element van verkleden. Ten vierde het
tijdelijk afschaffen van rangen en standen,
oftewel de gelijkschakeling van de mensen. En
ten vijfde is er een tijdelijk heerser, Prins
Carnaval. Ook dit zien we al in het Babylon van
vierduizend jaar geleden.’

Een oud vruchtbaarheidsritueel met een offer
om de goden mild te stemmen. Hoe zit het met
ons eigen land? Hoelang wordt hier al Vastenavond gevierd en hoe gebeurde dat?

Veel wetenschappers hebben zich al beziggehouden met het zoeken naar verklaringen van dit
feest, dat trekken heeft van een vruchtbaarheidsceremonie. ‘Het is in wezen het huwelijk tussen
Vader Zon en Moeder Aarde,’ aldus Theo
Fransen. Een kosmisch huwelijk, dat ervoor
moet zorgen dat het volk ook het komende jaar
verzekerd is van een goede oogst en andere
voorspoed. ‘Vroeger werden daarvoor koningen
geofferd, maar al in oude tijden bedachten deze
dat een plaatsvervanger hetzelfde effect zou
hebben. Er zijn in Mesopotamië spijkerschrifttabletten gevonden met de naam van zo’n
vervanger, een misdadiger die geofferd werd in
plaats van de koning. En daar zie je de elementen van de tijdelijke afschaffing van rangen en
meteen de invoering van de tijdelijke prins.’

integreren in de christelijke liturgie.’ Het feest
was echter zo populair dat er diverse maatregelen zijn genomen om het niet uit de hand te
laten lopen, zowel door de kerk als door de
wereldlijke autoriteiten. Daarvan zijn wel
documenten overgeleverd, bijvoorbeeld uit de
veertiende eeuw uit Vlaanderen, waar toen de
belangrijkste steden van de Lage Landen waren.
Het was een echt volksfeest, dat door iedereen
gevierd werd.
In de tijd van de Reformatie en Contrareformatie veranderde dit voor het noordelijk deel van
de Lage Landen, grofweg het deel van het
huidige Nederland boven de grote rivieren. De
protestanten deden niet aan vasten en dus ook
niet aan de viering van Vastenavond. ‘Dat was
de officiële lezing. Maar de viering van dit
Bacchusfeest, zoals het ook wel gezien werd,

Bacchusfeest

ging nog gewoon door gedurende de hele
zeventiende eeuw,’ vertelt Theo Fransen.
Pas daarna nam het vieren van de Vastenavond
in de protestantse gebieden wat af maar in
steden als Amsterdam en Utrecht werd het nog
alom gevierd, zoals ook door Herman Pleij in
zijn bekende werk Het gilde van de Blauwe
Schuit is aangetoond. Het woord carnaval voor
Vastenavond komt in Nederland overigens pas
sinds 1673 voor in documenten. ‘Na de Franse
tijd is het volksfeest weer ingevoerd in een wat
meer salonfähige versie, met meer grandeur. Zo
ontstond Prins Carnaval, al heette die aanvankelijk niet Prins maar Held,’ vertelt Theo Fransen.
‘In 1823 is dat in Keulen gedaan en in respectievelijk 1839 en 1842 door Maastricht en Venlo
als eerste steden in Nederland overgenomen.’

Katholieke emancipatie

De moderne, gekuiste versie van carnaval
bestaat in Nederland dus officieel vanaf 1839. In
de praktijk kwam het erop neer dat het vooral de
stedelijke centra waren die het op die manier
vierden. In de dorpen was het nog lang de
middeleeuwse versie van het volksfeest,
compleet met dubieuze elementen als katknuppelen, ganstrekken en dergelijke. ‘Tot aan de
Tweede Wereldoorlog stelde het weinig voor,’
aldus Theo Fransen. ‘De katholieke kerk verzette
zich nog lang tegen de vastenavondviering. Dat
is ook de reden dat Den Bosch betrekkelijk laat
pas een eigen carnavalsviering had. In die stad
zetelde een bisschop en daar ga je niet zomaar
tegenin. Men bedacht een list om de invloed van
de bisschop te omzeilen, namelijk door een
protestantse Prins Carnaval van boven de grote
rivieren te halen. Over hem had de bisschop
geen zeggenschap. Toen, in 1882, konden de
Bosschenaren pas carnaval in hun eigen stad
vieren. Voor die tijd gingen ze altijd naar de
omliggende dorpen. Boven de grote rivieren was
er hoegenaamd geen viering’.
Pas toen de katholieken meer gingen emanciperen, stemde de kerk erin toe om de vastenavondviering als een echt katholiek feest te
accepteren. Dat kwam dus door druk van
onderaf. Dat was pas na de Tweede Wereld
oorlog. ‘Toen raakte het feest in een gigantische
stroomversnelling. Momenteel zijn er 700 à 800
optochten in Nederland, waarvan 300 boven de
grote rivieren. Er zijn wel verschillen in de
manier van vieren boven en onder de grote
rivieren. Dat hangt sterk samen met het aantal
katholieken in een bepaald gebied. In het zuiden

‘Via de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen is de viering waarschijnlijk ook bekend
geworden in de Lage Landen, maar daar zijn uit
die tijd geen documenten van overgeleverd.
Wel bekend uit de Middeleeuwen zijn de
pogingen van de katholieke kerk om het feest te
verbieden. Toen dit niet lukte, hebben de
kerkelijke autoriteiten besloten om het te

Tekst Elise Meier

Foto’s Nationale Beeldbank,
Theo Fransen

De Metworstrennen in
Boxmeer, het ketelgericht in
Steyl, en de Boerenbruiloft in
Venlo zijn zo uniek dat ze een
plaatsje op de Nationale
Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed verdienen.
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ligt het hele openbare leven stil tijdens carnaval,
tot aan Aswoensdag. Dat is ondenkbaar boven
de grote rivieren. Daar vinden de meeste
optochten op de zaterdag voor de Vastenavond
plaats. In het zuiden is de dinsdag, Vastenavond,
het belangrijkste. Het wordt daar over het
algemeen ook net iets uitbundiger gevierd dan
in het noorden.’
Zijn er nu nog verschillen in het vieren van
carnaval te zien, bijvoorbeeld onder en boven de
grote rivieren, of tussen Noord-Brabant en
Limburg? Theo Fransen maakt een onderscheid
tussen het Bourgondisch en het Rijnlands
carnaval. Het Rijnlands carnaval is na de Tweede
Wereldoorlog via Limburg het Rijnland
binnengekomen. Kenmerken van dit soort
carnaval zijn de prins voor één jaar, zittingen en
veel boerenbruiloften. Het Bourgondisch
carnaval kent geen boerenbruiloften, maar wel
veel stichtingen die clubkes, kapellen en bouwgroepen aansturen, die tezamen het carnaval tot
een groot feest maken.
‘De scheidslijn loopt dwars door Brabant, dus
je kunt eigenlijk niet spreken van Brabants
carnaval,’ aldus Theo Fransen. ‘Oostelijk van de
lijn Tilburg-Den Bosch ligt het accent op de
Rijnlandse viering, ten westen van deze lijn is
het carnaval Bourgondisch. Van deze variant
zijn Den Bosch, Bergen op Zoom en Breda de
meest prominente voorbeelden. Er zijn inmiddels ook veel mengvormen. Verder is het
Brabantse carnavalslandschap gevarieerder dan
het Limburgse. Boven de grote rivieren is bijna
overal sprake van een carnaval in Rijnlandse
stijl. In totaal trekken zeker zevenhonderd
optochten door Nederland, waarbij ik de
honderden kinderoptochten niet meereken.
Buiten Brabant en Limburg zijn het er ook al
tweehonderd.’

Grote diversiteit

We hebben het tot nog toe vooral over overeenkomsten en verschillen gehad tussen de diverse
vieringen van Vastenavond. Hoe zit het met
typische Nederlandse gebruiken? ‘In mijn vorige
boek over carnaval1 heb ik me meer geconcentreerd op de beroemde vieringen zoals in
Kerkrade en Den Bosch. Voor het huidige boek
hebben we als auteurs bewust gekozen om de
complete carnavalspiramide van Nederland en
Vlaanderen in beeld te brengen. Dus de hele,
brede basis van alle verenigingen in elk dorp en
elke stad. Al die kleine, plaatselijke vieringen
lopen groot gevaar door de gemeentelijke
herindeling. Het heterogene beeld dat er nu
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(nog) is, wordt dan een uniforme eenheidsviering. Ik vind dat we ons ervoor moeten inzetten
om dat bijzondere erfgoed te behouden.
Juist ‘krenten in de pap’ zoals het Ketelgericht in
Steyl, de Metworstrennen in Boxmeer of de
Boerenbruiloft in Venlo zijn zo duidelijk uniek
dat ze in mijn visie een plaatsje verdienen op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed. Niet alleen hebben zij specifieke lokale
kenmerken die een eigen invulling geven aan
carnaval, maar ook een historische dimensie van
minstens vijftig of honderd jaar. Wel plaats ik
hierbij de opmerking dat zij moeten oppassen
voor het onbedoelde neveneffect van zo’n
plaatsing, namelijk een overvloed aan toerisme.
In dat opzicht vind ik het heel verstandig van de
carnavalsvereniging Oeteldonk om juist niet een
aanvraag voor de Nationale Inventaris te doen,
vanwege die reden. Nu al trekken de vastenavondvieringen in het zuiden veel mensen van
buiten maar dat zal alleen maar meer worden
door erkenning als immaterieel erfgoed. Op het
moment dat een Bosschenaar zijn eigen café niet
meer in kan, loopt het feest gevaar,’ aldus Theo
Fransen.
‘Ik vind niet dat het hele carnaval in Nederland
op de Nationale Inventaris moet. Ik denk niet
dat UNESCO dat bedoeld heeft met zijn lijsten.
Het gaat om de echte edelstenen op volkenkundig gebied. Dat spreekt mij als socioloog en
etnoloog natuurlijk erg aan, vandaar mijn
keuzes voor de genoemde plaatsen. Overigens
ben ik voor het behoud van elke vorm van
vastenavondviering, zoals gezegd. Juist die
diversiteit maakt het een waar volksfeest,
waarbij niemand uitgesloten is. Want dat is het
leuke: iedereen feest mee, er valt geen profiel
van dé carnavalsganger te maken.’

Over zee

We hebben het tot nu toe vooral over het
Europese deel van Nederland gehad, maar ook
de overzeese delen van het Koninkrijk kennen
carnaval. Heeft Theo daar zicht op? ‘Voor het
boek heb ik gesproken met Nederlandse
immigranten in Zuid-Afrika, Australië, Brazilië
en dergelijke, die daar carnavalsverenigingen
hebben opgericht toen zij erheen zijn verhuisd.
Hun kinderen zijn echter volledig geïntegreerd
in de lokale samenleving, dus die verenigingen
maken het niet lang meer.
In Suriname wordt amper carnaval gevierd en
op Aruba en Bonaire een beetje. Alleen op
Curaçao is het een geheel eigen leven gaan

leiden. Nederlandse immigranten hebben daar
in 1956 de carnavalsvereniging De Limburgse
Kabrieten opgericht. Geleidelijk aan is dat
carnaval vermengd met een autochtone traditie
die het feest daar vele malen boeiender en
uitbundiger heeft gemaakt dan elk ander
carnaval in Nederland. Wij denken dat wij
carnaval kunnen vieren maar wij blijven toch
houten klazen! Uiteraard speelt het klimaat ook
mee. In het Zomercarnaval in Rotterdam zie je
daar een aantal dingen van terug: de feesttooien,
de muziek en vooral die uitbundigheid. Op
Curaçao hebben ze ook heel eigen elementen
erin verwerkt zoals verkiezingen van de Queen,
soms de Drag Queen, de Prins en Pancho,
versierde paardenoptochten en dergelijke.’

echte feestganger. Natuurlijk moet je carnaval
meemaken, je erin onderdompelen om het goed
te kunnen begrijpen en erover kunnen schrijven. Toch ben ik qua karakter meer een
toeschouwer. Dat is een zwakte, maar ook een
kracht. Immers, van een afstand kun je dingen
soms beter doorzien.
Verder vind ik dat deze traditie een zo belangrijk samenbindend element vormt in de
samenleving, dat het de moeite waard is om
haar zorgvuldig te bestuderen. Ik heb in het
verleden meer dan eens op semi-verwijtende
toon te horen gekregen: ‘Goh, dat een mens
zoveel tijd kan spenderen aan een feest.’ Mijn
wanden staan vol met carnavalsboeken en ik

Toekomstvisie

Carnaval is het feest

In Hét Carnavalsboek is op basis van door 1300
carnavalsverenigingen ingevulde vragenlijsten
een sterkte-zwakte analyse gemaakt en een
toekomstvisie. Factoren die daarbij van invloed
zijn, zijn:
– De veranderingen in de leeftijdsopbouw,
jongeren vieren carnaval anders dan
ouderen.
– Door de vergrijzing en de bevolkingskrimp
zullen sommige kleine kernen straks de
‘kritische massa’ niet meer halen voor een
lokale viering.

van zelfrelativering.

De ‘carnavalsinfrastructuur’ vermindert: er zijn
minder cafés en locaties om wagens voor
optochten te maken.
Groots opgezette bovenlokale manifestaties
trekken veel mensen, wat ten koste gaat van de
kleine carnavalsverenigingen.
De maatschappelijke schaalvergrotingsprocessen, zoals gemeentelijke herindelingen, hebben
ook negatieve gevolgen voor het feest waarbij
het juist gaat om de lokale identiteit.
Over het algemeen komt het beeld erop neer dat
zowel de analyse van de harde gegevens (het
cijfermateriaal) als de eigen subjectieve kijk van
de carnavalsverenigingen op de toekomst
overwegend hoopgevend is. Vanaf 1984 (het
verschijningsjaar van Theo Fransens vorige boek
over carnaval) is het aantal carnavalsverenigingen amper gewijzigd. Wat de zogenaamde
carnavalsdichtheid betreft: uit de tabel blijkt dat
bijna tweederde (64%) van de Nederlandse
gemeenten ten minste één carnavalsvereniging
telt en dat in bijna de helft van de gemeenten
(48%) ten minste één optocht plaatsvindt.
‘Carnaval of Vastenavond is duidelijk nog steeds
een volksfeest,’ beaamt Theo Fransen, ‘ maar

elke vereniging moet zich zorgvuldig op zijn
toekomst voorbereiden en daar een actief beleid
op maken. De geschiedenis leert bovendien een
ding: de overlevingskracht van dit, overigens
laatste, grote volksfeest is zeer groot. Het heeft
stormachtige tegenwind en felle weerstand
overleefd. De grootste bedreiging van nu is
misschien wel dat die tegenstand er niet meer is,
maar dat er in plaats daarvan onverschilligheid
is gekomen.’

Gemeenschapsfeest

De toekomst voor de vastenavondviering ziet er
dus redelijk positief uit. Enerzijds is er grote
animo voor, ook bij de volgende generatie,
anderzijds is er het risico van eenheidsworst
door gemeentelijke herindeling. Voor de
precieze cijfers en een uitgebreide sterkte-zwakte

analyse verwijzen we naar het boek, dat ook
verder meer dan de moeite waard is. Het is zo
compleet dat onwillekeurig de vraag opkomt
hoeveel uren werk erin zitten. Wat is het
bijzondere aan carnaval dan wel Vastenavond,
dat Theo Fransen zo aantrekt dat hij er zó veel
tijd in heeft gestoken, al zijn hele leven lang?
‘Het is inderdaad waar dat ik er mijn hele leven
al mee bezig ben. Ik ben geboren in VortumMullem, waar al vanaf 1739 aantoonbaar
ononderbroken op carnavalsmaandag de
metworstrennen plaatsvinden en in 1888 een
Vastenavondvereniging is opgericht. Zoals ik
ook in mijn Carnavalistisch Curriculum Vitae
schrijf: ik stam dus uit een narrennest. Maar
ondanks dat carnaval mij fascineert, ben ik
eerder een participerend observant dan een

heb er inderdaad vele duizenden uren aan studie
en praktijk in gestoken maar ik vind deze
traditie dat waard. Er zijn al zo veel sociologen
die zich bezighouden met ellende in de wereld
en dat is uiteraard ook belangrijk. Maar een van
de belangrijkste dingen in het leven van
gemeenschappen is feest. Laat mij dan in ieder
geval de enige socioloog zijn die een grondige
studie van de feestende mens maakt. En niet
zomaar een feest, nee, het gemeenschapsfeest
waarbij niemand uitgesloten is. Het zorgt er ook
voor dat alles weer in een juist perspectief
geplaatst wordt, al die dingen die de rest van het
jaar zo belangrijk lijken. Het is het Grote Feest
van de Zelfrelativering.’
Hét Carnavalsboek van Theo Fransen en Sander
Mattheijssen is te bestellen via internet op www.
hetcarnavalsboek.nl.

Noten

1 Theo Fransen, Alaaf Carnaval in Nederland
en België (Utrecht 1984).
2 Zie ook ‘In de ketel ermee!’ in Immaterieel
Erfgoed jg.1, nummer 4 (2012), pagina
42-43.
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BURGEMEESTER SCHOENMAKER OVERTUIGD VAN BELANG VAN TRADITIES

Gouda

‘Ik vind het heel belangrijk dat een stad of een
dorp zich bewust is van de waarde van haar
tradities.’ De burgemeester van Gouda, Milo

TWEE TRADITIES OP
DE INVENTARIS

Schoenmaker, is trots op het feit dat er al twee
echt Goudse tradities op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland
staan.
Tekst Anneke Munnik

Foto’s Patrick Vermeulen, Pim Mul, Gemeente Gouda

‘Een mooi oud gebouw,’ legt hij uit, ‘of een
bijzondere plek, daar halen mensen een zekere
geborgenheid uit. In mijn vorige standplaats,
Bussum, was bijvoorbeeld een bank waar
burgemeesters altijd op zaten en over de velden
uitkeken. Je hebt van die plekken waar een
verhaal achter zit en dat is dezelfde gevoelssfeer
als die je, denk ik, ook hebt met tradities. Het
zou heel spijtig zijn als deze tradities op den
duur niet meer in beeld zouden zijn. Met dit
soort dingen denken mensen: dat hoort bij mijn
stad en dus ook bij mij. Ik vind het mooi dat er
mensen zijn die zich ervoor willen inzetten.’
Niet alleen met dit pleidooi, maar ook met zijn
handtekening, bekrachtigde de burgemeester de
beide voordrachten. Het gaat in dit geval ook
wel om tradities die buitengewoon met de
historie van Gouda verknoopt zijn en zelfs ook
nog met elkaar. Het gaat om het maken van de
ooit wereldberoemde Goudse kleipijp en het
handmatig plateelschilderen, waar onder meer
Delfts blauw toe wordt gerekend. Halverwege de
achttiende eeuw, toen Gouda zo’n 20.000
inwoners telde, was de helft van de bevolking
van Gouda werkzaam in de pijpenindustrie en
aanverwante bedrijfstakken. Een eeuw later was
het juist de aardewerkindustrie die Gouda
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Patrick Vermeulen, Burgemeester Milo Schoenmaker en Jaap de Jong, ex-directeur Nederlands
Openluchtmuseum na de plaatsing van het kleipijp rollen op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed.

beheerste. De aantrekkingskracht van de
Goudse pijp ging ten onder door de opkomst
van houten pijpen. De aardewerkindustrie
maakte gebruik van de kant en klare infrastructuur en beleefde een gouden tijd in Gouda.
Het met de hand rollen van Goudse kleipijpen
en het ambachtelijk plateelschilderen in Gouda
zijn twee kostbare ambachten die werkelijk
dreigen te verdwijnen. De nood is zo hoog dat
er geen sprake meer is van gemeenschappen die
deze tradities dragen, maar van eenlingen.
Patrick Vermeulen zet zich in voor het behoud
en de overdracht van het maken van de Goudse
pijpen en Trudy Otterspeer voor de techniek
van het plateelschilderen. Het is opmerkelijk dat
zij dit onafhankelijk van elkaar doen en met een
totaal verschillende aanpak, hoewel zij dezelfde
gedrevenheid tonen.

KLEIPIJPEN ROLLEN

Patrick Vermeulen, een aannemer met een zaak
in ledverlichting, begon drie jaar geleden met
het belichten van Goudse traditionele producten
voor promotiedoeleinden. Een Goudse kaas van
binnenuit belichten was niet moeilijk, maar de
Goudse pijpenkop bleek te klein voor dit doel en
zo rolde hij ergens in. Hij kon toen nog niet
weten wat een grote vlucht deze interesse zou
nemen.
Hij kwam in contact met Dick van Maanen, een
ambachtsman op leeftijd die nog met de hand
pijpen rolt en dit ambacht wekelijks een paar
uur demonstreert in het Kaas- en Ambachtenmuseum in Gouda. Die deed het voor en liet
hem zelf een pijpje rollen. Vermeulen, die altijd
geïnteresseerd is in technieken, vond het leuk,
maar het ambacht ging pas echt voor hem leven
nummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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WAT KAN EEN
toen zijn vader, die graag in archieven duikt, de
mooiste verhalen ging vertellen over de pijpenmakerij in Gouda.
Patrick is een man die onmiddellijk ideeën krijgt
bij zoiets en hij besloot zich te bekwamen in het
pijpen maken. Inmiddels is hij geheel bevlogen
en heeft in die korte tijd heel veel initiatieven
ontplooid om het ambacht in de belangstelling
te brengen, het door te geven en te behouden.

PLATEELSCHILDEREN

Trudy Otterspeer kwam als kind van dertien al
in aanraking met plateelschilderen en raakte
meteen gefascineerd door de techniek. Drie jaar
later werkte ze bij De Zenith, één van de
plateelbakkerijen van Gouda die eerder een
pijpenfabriek was geweest, en werd er volledig
opgeleid tot plateelschilder. Dat gebeurde in
eerste instantie doordat ze een voorbeeld kreeg
en dat moest naschilderen. Ze leerde de
techniek, terwijl ze tegelijkertijd productie
maakte. Hoewel er een rechte lijn lijkt te trekken
naar haar huidige atelier, liep het totaal anders.
Ze ging onder meer bij een gemeente werken en
deed totaal andere dingen, kortom: het plateelschilderen was op de achtergrond geraakt. Door
een opmerking van een collega kwam ze er in
2007 achter dat haar hart toch bij dit ambacht
lag en zo pakte ze het weer op, maar ze woonde
niet in Gouda. Doordat iemand haar de kans gaf
om te gaan wonen en werken in een pand aan
één van de mooiste grachten in Gouda, zichtbaar voor iedereen die langs loopt, heeft ze nu
het gevoel dat ze echt op haar plek zit.
Toen Trudy Otterspeer in aanraking kwam met
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE), verdiepte ze zich
meteen in de Nationale Inventaris. ‘Ik bekeek
wat het inhield, en wat je ervoor moest doen. Je
weet van tevoren natuurlijk niet echt wat het
allemaal behelst, je kunt het alleen bedenken.’
Als kind wist ze al dat je je ambacht moet
doorgeven, want haar leermeester zei dat ook
altijd. Wat wil ze dan doorgeven, naast de kennis
en de techniek, wat is het belang daarvan voor
haar? ‘Ik denk dat het mensen ontzettend blij
kan maken. Het bezig zijn met deze materialen
en het effect ervan na het glazuren en bakken.
Ook het product zelf, als je het bijvoorbeeld aan
iemand cadeau geeft, ze zijn altijd enorm blij.
De historie van plateel is heel belangrijk. Plateel
heeft een veel breder spectrum dan mensen
denken. Het wordt ook nu nog gemaakt. Vaak
wordt de tekening er gedeeltelijk op gedrukt en
wordt het verder met de hand afgemaakt. Dat is
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tóch ambachtelijk. De Drietand doet dat nog
veel. Die techniek is er gekomen om de productiekosten te verlagen. En dat doorgeven is geen
zware taak, het is gewoon zo.’

HULP BIJ INSTRUCTIEBOEK

Ondanks deze woorden moet iemand die in zijn
eentje de erfgoedzorg voor een ambacht op zich
neemt, natuurlijk wel gedreven zijn en er veel
energie in steken. Allereerst moet de traditie
nauwkeurig worden omschreven en misschien is
dat wel juist moeilijk als die je bijna met de
paplepel is ingegoten. Dan moet de historische
achtergrond in kaart worden gebracht, waarvoor
Trudy hulp heeft gekregen van conservator Hans
Vogels van Museum Gouda. De consulenten van
VIE hebben haar gesteund bij het opstellen van
haar aanvraag. Toch staat ze nu voor de taak om
haar erfgoedzorgplan uit te voeren, terwijl ze
natuurlijk ook zelf de tijd moet vinden om te
schilderen en haar producten aan de man moet
brengen om door te kunnen gaan. Intussen is de
nieuwe website, die ze in haar erfgoedzorgplan
opnam, al klaar. Ze krijgt hulp bij het archiveren
en ze heeft plannen voor het schrijven van een
instructieboek, waar ze wel hulp bij kan
gebruiken.
Zijn haar leerlingen geïnteresseerd in het
oppakken van dit ambacht? Bij het lesgeven
merkt Trudy Otterspeer altijd duidelijk of
mensen echt talent hebben en geïnteresseerd
zijn. ‘Mensen beginnen met zo’n cursus omdat
ze belangstelling hebben voor decoratietechniek. In mijn lessen besteed ik altijd aandacht
aan de traditie en kun je meteen zien wie er echt
door willen met plateelschilderen. Ze selecteren
zichzelf. Alle cursisten krijgen hetzelfde
aangeboden. Ik laat ze ook altijd een traditionele
Delftsblauwe tegel schilderen, laat ze zien wat je
met die blauwe verf kunt bereiken. Ik heb in de
tijd dat ik lesgeef ruim tweehonderd cursisten
gehad bij de SBB (Stichting Bevordering
Beroepsopleidingen Gouda). Een aantal dames
zijn gebleven. Drie daarvan hebben nu al vijf
jaar les van mij.’
De uitwerking van de erfgoedzorg hoeft van
haar allemaal niet zo snel te gaan. Ze gaat
daarbij sterk af op haar intuïtie: ‘Kansen komen
en daar moet je je voor openstellen. Het feit dat
je met je traditie op de Inventaris staat, geeft je
erkenning, het maakt je ook sterker. Als ik zie
hoe ik gegroeid ben in de twee jaar dat ik
zelfstandig opereer! Ik vind het nu veel minder
moeilijk om naar buiten te komen met: ik ben
een ambachtsvrouw.’

GEMEENTE DOEN

Patrick Vermeulen
als pijpenverkoper

OM INWONERS TE

in de film Michiel
de Ruyter.

HELPEN HUN

Burgemeester Milo Schoenmaker hierover:
‘We helpen waar we kunnen, maar we kunnen
natuurlijk niet structureel grote bedragen
vrijmaken voor dit soort dingen. Die kwestie
met die etalages, dat is een zaak van de verhuurders. We hebben wel de transportkosten op ons
genomen die bij zijn reis naar China kwamen.
Vermeulen is een pionier. Ik ben bij hem op
bezoek geweest en dan verwacht je toch een
atelier of zo, maar het was gewoon een soort
keet. Dat rijdend museum van hem wordt erg
leuk en modern van binnen.’

TRADITIES LEVEND
TE HOUDEN?

RIJDEND MUSEUMATELIER

Hoe anders gaat Patrick Vermeulen te werk met
zijn pijpen. Binnen zeer korte tijd heeft hij de
Stichting De Goudse Pijp opgericht, een
buitengewoon uitgebreide website opgezet,
workshops gegeven aan kinderen, veel publiciteit verkregen, onder meer met zijn rolletje in de
speelfilm Michiel de Ruyter, waarin hij te zien is
als marskramer die Goudse pijpen verkoopt. De
film is inmiddels uitgekomen. Daarnaast heeft
Vermeulen een Goudse pijp-wandelroute langs
historische belangrijke plekken opgesteld met
folder, heel veel contacten gelegd, de hulp
verkregen van een team vrijwilligers en hij is
zelfs naar China geweest om het ambacht te
demonstreren. Zijn nieuwste project is het
opzetten van een rijdend museum. Het Goudse
poppodium So What! was in het bezit van een
koets, maar wilde die weg doen. Vermeulen
‘solliciteerde’ naar de koets en kreeg hem
uiteindelijk gratis, op voorwaarde dat hij hem in
ere zou herstellen. Als echte techniekliefhebber
is hij dat nu eigenhandig aan het doen. Dat kost
natuurlijk heel veel geld. Om de kosten te
drukken wil hij het Wellant College voorstellen
om er een stageplaats van te maken. De jongelui
kunnen dan in kleding uit 1890 in het rijdend
museum werken.
De voortgang van de restauratie is te volgen op
zijn website. Het is de bedoeling om de koets
weliswaar het authentieke uiterlijk te hergeven,
maar met een grote Goudse pijp op het dak. Van
binnen zal het rijdend museum zeker niet
ouderwets zijn. Met behulp van onder meer een
touch screen wil Vermeulen de inwoners van
Gouda, en vooral de jeugd, inzicht geven in het

idee om in een etalage van een leegstaand pand
een Goudse pijpenuitstalling met informatie te
maken, maar moest daarvoor de hoge maandhuur van het hele pand betalen, wat natuurlijk
niet gaat als je er niets mee verdient.

historisch belang van de Goudse pijp en
interesse bijbrengen voor het behoud van de
traditie.
Aan de kinderen zal het niet liggen, want die
vinden het leuk om pijpen te rollen. ‘Kinderen
krijgen haast geen techniek op school en ze
vinden het leuk! Je staat er verbaasd van hoe
gemakkelijk kinderen de steel doorsteken om
het rookkanaal te maken. Volwassenen vinden
dat razend moeilijk, maar kinderen kennen geen
angst, ze doen het gewoon.’

NIEUWE FUNCTIE

Vermeulen zit natuurlijk wel met het probleem
dat de Goudse pijpen niet meer in gebruik zijn,
al pronken ze wel in de Schatkamer van het
Museum Gouda en zijn ze zeker nog bekend. ‘Ik
kan natuurlijk moeilijk het roken gaan bevorderen, maar ik denk voor de toekomst aan
bellenblazen of aan de huwelijkspijp als traditioneel geschenk. Dat is een lange Goudse pijp met
bloemen eromheen die in de negentiende eeuw,
tot aan de Tweede Wereldoorlog in zwang was.
Die moest de vrouw voor haar man aansteken
om haar onderdanigheid te tonen,’ zegt hij
grinnikend. ‘Dat kan nu natuurlijk niet meer,
maar het is wel een mooie traditie om zo’n pijp
te geven.’ De pijp stond ook voor huwelijkstrouw.
Zelf-aangemelde vrijwilliger Hans Kah houdt
zich bezig met een ander interessant gegeven uit
het jonge verleden: de beroemde historische
Goudse Pijpentocht, waarbij mannen op de
schaats van Rotterdam naar Gouda togen om
een pijpje te halen. De kunst was om het heel te
houden op de terugweg. Als het brak, had je

verloren. Je droeg de breekbare pijp op je borst
of onder je muts, en wie op het laatst nog viel
had meestal verloren. Dat met dat ijs is tegenwoordig natuurlijk een probleem, maar op
skeelers kun je hem ook doen, dus dat is ook een
idee, dat nog helemaal uitgewerkt moet worden.
De burgemeester had ook nog een origineel idee
voor de toekomst van de Goudse pijp: ‘Ik wil
nog wel eens ergens een vredespijpje roken,
hoor.’
De kosten zijn ook een probleem. Zo wil
Vermeulen erg graag doorgaan met het geven
van workshops op scholen, maar hij komt
mallen tekort. (Na het rollen van de ruwe vorm
gaat de klei in een mal.) ‘Die dingen kosten 600
euro per stuk voor een kleine en 2000 voor een
grote. Ik heb er zo’n twintig nodig, dus dat gaat
zo niet gebeuren. Ik ben nu bezig zelf mallen te
maken van kunsthars, je weet wel, waar tandartsen kunstgebitten van maken.’

STEUN VAN DE GEMEENTE

Met zijn grootse plannen klopt hij natuurlijk aan
bij de gemeente, waarvan de historie zozeer
door de Goudse pijp is bepaald. Krijgt hij steun?
De burgemeester is erg aardig en geïnteresseerd
en toch vindt Vermeulen het soms moeilijk dat
hij iets niet voor elkaar kan krijgen bij de
gemeente. Hij wilde een kraampje op de
kaasmarkt maar dat kostte enorm veel geld,
terwijl Vermeulen niets verkoopt, maar het
uitsluitend als promotie van het ambacht wil
demonstreren. (In het Kaas- en Ambachtenmuseum aan de markt wordt slechts twee uur per
week door Dick van Maanen het Goudse pijp
maken gedemonstreerd.) Vermeulen kreeg het

De gemeente Gouda heeft in ieder geval een
betrokken beleidsmedewerker cultuur: Edwin
van der Spek. Hiervoor werkte hij achtereenvolgens bij het ministerie van OCW, het Nationaal
Historisch Museum en het Teylers Museum. Hij
schuift geïnteresseerd aan bij het gesprek met de
burgemeester. Heeft Gouda een immaterieel
erfgoedbeleid? ‘Nee, geen echt daarop afgestemd
beleid, maar we steunen waar we kunnen. Het
Museum Gouda doet dat ook al. Wij hebben een
enthousiasmerende rol.’
Wat kan de gemeente betekenen voor de twee
doorzetters die op eigen initiatief de Goudse
tradities beschermen? Nadenkend zegt burgemeester Schoenmaker: Ik besef heel goed
hoeveel werk er moet worden verzet voor zo’n
aanvraag en daarna. Je steunt de mensen die dat
doen, maar daarmee ook de traditie. Daar heb ik
graag mijn handtekening voor over. We zullen
in contact blijven en mogelijkheden zoeken om
hen te helpen. Zo zoeken we mogelijkheden
voor Patrick om hem zijn ambacht te laten zien,
bijvoorbeeld tijdens de kaasmarkt.’
Ook voor Trudy Otterspeer wil de gemeente wel
bemiddelen. Er ligt bijvoorbeeld een duidelijke
link met de Goudse Keramiekdagen, die heel
veel publiek trekken. Zij kan trouwens nog een
bezoek verwachten van de burgemeester. Gaat
hij dan ook plateelschilderen? ‘Nou, ik ben nooit
zo handig in dat soort dingen,’ waarschuwt hij.
Ten afscheid toont hij nog de Goudse pijp die hij
toch maar eigenhandig heeft gerold. Zelfs het
doorsteken van het rookkanaal, toch geen
sinecure, is hem goed gelukt. ‘Maar ik sluit niet
uit dat Vermeulen er na mijn vertrek nog wat
aan heeft gesleuteld…’
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Scheveningen
Vreugdevuur
Onlangs is het Vreugdevuur
Scheveningen Noorderstrand op
de Nationale Inventaris Immate
rieel Cultureel Erfgoed geplaatst.
Dit Vreugdevuur wordt op
oudejaarsavond gehouden en is
daarmee een zogenaamd
nieuwjaarsvuur. Andere vreugde
vuren zijn bijvoorbeeld paas
vuren of midzomervuren. Het
Vreugdevuur Scheveningen
Noorderstrand is in de jaren
veertig en vijftig van de vorige
eeuw ontstaan door illegale
kerstboomverbrandingen. Dit
was voornamelijk een strijd
tussen de verschillende buurten
om een zo groot mogelijk vuur te
hebben, waarbij het ook soms
letterlijk tot vechtpartijen kwam.
In de jaren tachtig is dit gebruik omge
vormd tot één gezamenlijke verbranding
op initiatief van de gemeente. Hierbij bleef
het competitie-element belangrijk, maar
nu ten opzichte van andere wijken zoals
Duindorp. Het saamhorigheidsgevoel is
groot, vooral door het samen bouwen en
vieren. Tegenwoordig worden voor het
vuur geen kerstbomen meer gebruikt
maar pallets, die beter en stabieler te
stapelen zijn. Iedereen wordt betrokken bij
dit evenement, van klein tot groot. De
liefde wordt doorgegeven van vader op
zoon. Scheveningen kent tijdens de
jaarwisseling twee vreugdevuren. De
concurrentie is onderdeel van de traditie.
Ook het andere vreugdevuur – Duindorp –
heeft ambities om op de Nationale
Inventaris te komen.

Op voordracht van het Sint & Pietengilde is het Sinterklaasfeest geplaatst
op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland. De
formele ondertekening van het certificaat door het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
(VIE) en het Sint & Pietengilde heeft op
15 januari 2015 plaatsgevonden.
Plaatsing op de Nationale Inventaris
betekent dat er een actieve gemeenschap
achter staat die het sinterklaasfeest
levensvatbaar wil houden en wil werken
aan een duurzame toekomst voor deze
traditie, die in de maatschappij breed
wordt gedragen. Het Sint & Pietengilde

NEDERLAND IN EVALUATION BODY
In de laatste week van november 2014
vergaderde in Parijs het Intergouvernementeel Comité (= het hoogste uitvoerend
orgaan) van de UNESCO Conventie van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Als
geaccrediteerde NGO, die in Nederland
verantwoordelijk is voor de implementatie
van de UNESCO conventie, was het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) natuurlijk
present. Zondag 23 november organiseerde VIE samen met enkele andere
NGO’s het jaarlijkse NGO symposium, dat
dit keer ging over de samenwerking
tussen overheden en NGO’s bij de
implementatie van de UNESCO conventie

Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
werd gekozen in de Evaluation Body van de internationale
Conventie van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
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Sinterklaasfeest geplaatst op de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

in de afzonderlijke landen. Riet de Leeuw
(OCW) en Albert van der Zeijden (VIE)
gaven een gezamenlijke presentatie over
het beleid en de uitvoering in Nederland.
Net zoals Nederland een Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
heeft, kent UNESCO zelf een inter
nationale ‘Representatieve lijst van het
immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid’, en verder nog een ‘Lijst van
immaterieel erfgoed dat dringend
bescherming behoeft’ en een ‘Register van
goede voorbeeldprojecten van safeguarding’. Tijdens de vergadering werd een
nieuw advieslichaam in het leven geroepen, de Evaluation Body, die voordrachten
van immaterieel erfgoed voor deze lijsten
moet beoordelen. VIE was door het
Nederlandse ministerie voorgedragen voor
deze Evaluation Body. Regio I (= WestEuropa) had de Nederlandse voordracht
van VIE overgenomen en ook nog twee
andere NGO’s uit Europa voorgesteld,
waaruit het Intergouvernementeel Comité

in een geheime stemming er één moest
kiezen. VIE haalde meer stemmen dan de
andere kandidaten (uit respectievelijk
Portugal en Noorwegen) en zit dus nu
voor een jaar in dit belangrijke advieslichaam, een interessante maar ook zware
en verantwoordelijke taak waarvoor wij
uiteraard ons best zullen doen! Een groot
succes voor VIE.
Tijdens de Intergouvernementeel Comité
vergadering werd deze keer uitvoerig over
de voordrachten voor deze ronde gesproken. Ook internationaal is soms sprake van
moeilijke en controversiële onderwerpen
waarover verschillend gedacht wordt,
zoals hier in Nederland Zwarte Piet.
Zo werd bijvoorbeeld het Chinese Torch
Festival van de Yi People afgewezen,
omdat sommige landen vonden dat het
dierenwelzijn in deze traditie niet goed
verzorgd was. Een voorbeeld dicht bij huis
dat het wel haalde, de Beiaardcultuur uit
Vlaanderen, werd ingeschreven in het
Register van best practices.

neemt in het erfgoedzorgplan, dat hoort
bij de voordracht, de taak op zich om de
traditie te borgen en te ontwikkelen.
De Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit
voort uit de Nederlandse ondertekening
van de UNESCO Conventie ter Bescher
ming van het Immaterieel Erfgoed,
waarmee ons land zich verplicht het
immaterieel erfgoed binnen zijn grenzen
te inventariseren. Plaatsing op de Natio
nale Inventaris wil niet zeggen dat een
traditie moet blijven zoals zij is. Het past in
de geest van de UNESCO conventie dat
gemeenschappen werken aan hun
tradities, zodat ze ook voor de toekomst
levensvatbaar kunnen blijven.
Ineke Strouken, directeur VIE, benadrukt
dat plaatsing op de Nationale Inventaris
geen waardeoordeel inhoudt. ‘Het zijn de
gemeenschappen zelf die invulling geven
aan hun tradities en aangeven waarin voor
hen het belang van de traditie schuilt. Aan
plaatsing op de Nationale Inventaris is een
zorgvuldige procedure voorafgegaan,

Ineke Strouken (directeur VIE) met Harold Verwoert en
Marc Giling (secretaris en voorzitter Sint & Pietengilde)
bij de ondertekening van de overeenkomst.

van dialoog en met respect voor uiteen
lopende standpunten wil het Sint &
Pietengilde bouwen aan een toekomst
voor de traditie, waarin alle Nederlanders
zich kunnen vinden.’ Hierbij benadrukt

Het Sint & Pietengilde gaat
werken aan de toekomst van
het sinterklaasfeest.
waarbij een onafhankelijke Toetsings
commissie beoordeelt of de voordracht
aan alle formele eisen voldoet, waarvan de
belangrijkste zijn dat het moet gaan om
een traditie met enige geschiedenis en dat
er een gemeenschap achter staat die wil
werken aan de toekomst van de traditie.’
Het Sint & Pietengilde is zich ervan
bewust dat er discussie is rond elementen
van de huidige sinterklaasviering, met
name Zwarte Piet. Marc Giling, voorzitter
van het Sint & Pietengilde: ‘In een sfeer

Giling dat ook het Sint & Pietengilde niet
bij machte is om verandering in de traditie
door te voeren. Dit kan, zoals altijd bij
tradities, alleen vanuit de maatschappij
gebeuren in een proces van geleidelijkheid.
Het Sint & Pietengilde is al begonnen met
de uitvoering van het erfgoedzorgplan.
Het gilde voert gesprekken met verschil
lende partijen over Zwarte Piet en is bezig
met lesmateriaal voor kinderen en
volwassenen.
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De kruisweg naar Golgotha,
waarbij Jezus zijn eigen kruis
moest dragen, is altijd het hoogtepunt van de Passiespelen.
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Universele emoties door professionele amateurs

Nagespeelde Bijbel

De gemeenschap is
het kloppend hart
van de Passiespelen
Het wordt alweer de twintigste keer, dit jaar in Tegelen.
De hele gemeenschap staat op zijn kop, want van
zondag 10 mei tot en met zondag 13 september zullen
vijfentwintig keer de Passiespelen opgevoerd worden.
Ook al is deze periode het ultieme hoogtepunt, de
voorbereidingen zijn al veel eerder van start gegaan.
Wat drijft de Tegelnaren in dit immaterieel erfgoed en
wat is er zoal veranderd in de loop van de tijd?

Tekst Elise Meier

Foto’s Passiespelen Tegelen

Twintig keer de Passiespelen. Het begon allemaal in 1926, met de
oprichting van de Tegelse Openluchtspelen. Wie denkt dat ze vanaf
dat moment meteen al begonnen met de Passiespelen, heeft het mis.
Het eerste stuk in 1927 was de opvoering van het Sint Franciscusspel
van pater Justinus Janssen. In 1928 werd er vervolgens Eva’s Droom
opgevoerd, in 1929 het Grote Schouwtoneel der Wereld van Pedro
Calderón de la Barca en in 1930 Youssouf van Felix Rutten. Pas in
1931 zijn voor het eerst in het openluchttheater De Doolhof de
Passiespelen opgevoerd. Blijkbaar was dat zo’n succes, dat men
sindsdien niets anders meer wilde. ‘In de dertiger jaren was het nog
de tijd van het Rijke Roomse Leven,’ vertelt Math Schmeitz, voor
malig theaterdirecteur en nu communicatiecoördinator van de
Passiespelen Tegelen. ‘Het was allemaal heel bombastisch, die eerste
versie van de Passiespelen van de pastoor Anton van Delft uit St.
Anthonis. En bisschoppelijk goedgekeurd, want dat was een voorwaarde. Die versie is tot 1940 gebruikt. Een leuke anekdote is dat we
vorig jaar zijn opgebeld door iemand uit Brabant. In de boekenkast
van een overleden heeroom van een aantal generaties geleden had hij
een tekstboekje gevonden van de oorspronkelijke Passiespelen. Het
was zo keurig bewaard dat het er nog precies zo uitzag als in het
begin.’

Passiespelen en andere theaterspelen stammen uit de Middeleeuwen.
Het waren oorspronkelijk stukken uit de Bijbel, die door geestelijken
in de kerk werden nagespeeld om aan de ongeletterde gelovigen te
laten zien wat er in de Bijbel stond. Aanvankelijk ging dat door
middel van dialogen en beurtzang tussen de verschillende geestelijken, maar de toneelstukken werden steeds uitbundiger. Tegelijk
begon er vanuit de kerk verzet te komen, omdat men het niet vond
passen bij de ingetogen, naar binnen gekeerde sfeer die hoorde bij het
geestelijk leven. De toneelstukken, die ook wel mirakelspelen werden
genoemd omdat zij niet alleen delen uit de Bijbel, maar ook heiligenlevens verbeeldden, verplaatsten zich naar buiten. Op pleinen en
soms zelfs lopend door straten, bijvoorbeeld als onderdeel van een
processie, werden de mirakelspelen vertoond.
Ze werden steeds populairder, zodat er ook steeds meer volkse
elementen werden toegevoegd en er meer niet-geestelijken aan
deelnamen. Soms werden platte wagens gebruikt die door de straten
getrokken werden. Op de wagens waren dan decors gebouwd, waarin
het spel zich afspeelde. Het kwam wel voor dat elk gilde zijn eigen
wagen had en de anderen probeerde af te troeven met de mooiste
wagen. Deze rijdende voorstellingen werden ook wel wagenspelen
genoemd.
Dat is dus weer iets anders dan een passiespel. Een passiespel is een
toneelstuk waarin het lijden van Jezus werd uitgebeeld, dus zijn
laatste levensdagen voor en tijdens de kruisiging: het Laatste Avondmaal, de Judaskus, de verloochening door de apostelen, de rechtszaak
en veroordeling, de kruisgang naar de berg van Golgotha, de

kruisiging, de bijzetting van zijn lichaam in het graf van Jozef van
Arimathea.
De toneelstukken duurden vaak erg lang, soms wel enkele dagen en
de special effects waren vaak levensecht. Het kwam voor dat er wel
honderden spelers deelnamen aan een uitvoering. Tot in de zestiende
eeuw waren mirakel- en passiespelen heel populair. Toen tijdelijk iets
minder, maar in de zeventiende eeuw is het gebruik vanuit Duitsland
weer opgeleefd en heeft zich verspreid over Europa.

Meerdere generaties
Ook nu nog doen er veel mensen mee aan een uitvoering, zoals in
Tegelen. ‘Alleen al op de scène doen er driehonderd spelers mee,’
vertelt Math Schmeitz. ‘Dat zijn dus alle figuranten, het koor en de
hoofdrolspelers. Dan heb je nog de mensen die de kostuums naaien,
de decors maken en dat soort dingen. Alles bij elkaar kom je op zo’n
vierhonderdvijftig medewerkers. In 2010 zijn er 150.000 vrijwilligers
uren in de passiespelen gestoken. Je moet niet vergeten dat er al een
hele tijd gerepeteerd wordt. Voor de uitvoering in 2015 repeteert het
koor al vanaf mei 2014, het decorontwerp is al eind 2013 gemaakt, de
fotoshoot van de spelers in een steengroeve voor de publiciteit al in
mei 2014.’ Kortom, er wordt nogal wat van de medewerkers gevraagd
voordat de productie van start kan gaan.
‘In Limburg zijn de Passiespelen zo bekend, iedereen weet wat je
bedoelt. En zeker in Tegelen leven de passiespelen heel erg. Vaak
doen er zelfs van één familie verschillende generaties mee. Maar
vergeet niet wat de mensen ervoor over moeten hebben. In de
speelperiode, van mei tot september, zijn er vijfentwintig voor-

Pagina 28 links: De Passiespelen brengen de laatste week van Jezus in beeld, van de
triomfantelijke intocht in Jeruzalem op Palmzondag tot zijn kruisdood.
Pagina 28 rechts: Jezus’ ondergang wordt ingeleid door zijn eigen leerling Judas,
die hem verraadde met een kus.
Hiernaast: Het laatste avondmaal begint traditioneel met de voetwassing,
waarbij Jezus de voeten van zijn leerling wast.
Hierboven: Jezus aan het weelderige en decadente hof van Koning Herodes, die 
naast Pilatus een belangrijke rol speelde in de gerechtelijke procedure tegen Jezus.
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In Tegelen groei je
met de Passiespelen op.

Pagina 30 links: Na de geseling in opdracht van Pilatus kreeg
Jezus een doornenkroon opgezet, om zo de spot te drijven met
zijn vermeende koningschap.
Pagina 30 rechts: De kruisiging van Jezus was een schouwspel dat
veel toeschouwers trok.
Hiernaast: Behalve Jezus werden ook twee misdadigers gekruisigd,
boven zijn hoofd bevestigde men het bordje met de tekst Jezus
Nazarener Rex Judeorum, meestal afgekort als INRI.
Hieronder: Rouwende Maria na de graflegging.

de Jezus in 2010 een leerkracht van een basisschool, die graag iets
voor de kinderen wilde doen. Toen heeft hij het verhaal verteld en
is de regisseur een middag bezig geweest met de kinderen in De
Doolhof. Er was een Judas, een Maria, een Jezus, allemaal door
kinderen gespeeld. Zoiets willen we deze keer weer doen. Maar wel
na de première, nu is er geen tijd.’

stellingen. Ze kunnen dan niet op vakantie. Vanaf half april repeteren
ze drie à vier keer per week. Om het een roeping te noemen, is
misschien wat zwaar uitgedrukt. Maar het vergt wel wat van de
medewerkers.’
Wat is dan de aantrekkingskracht van de Passiespelen voor de
medewerkers? De saamhorigheid, de verbondenheid, de gezelligheid?
‘Ja, dat allemaal,’ beaamt Math Schmeitz. ‘Ik zal je een voorbeeld
geven. De fotoshoot in mei was op een gloeiendhete zondag. Na zes
à zeven uur was iedereen enigszins verbrand. Wat ik toen hoorde
was: Ja, we hebben het weer, ik voel het weer, het Passiespelengevoel.
We zijn weer samen bezig geweest.’ Het klinkt bijna als een ver
slaving. In Tegelen groei je ermee op en je komt er automatisch bij.

Andere invalshoek
Hoe zit het met het publiek? Want je maakt zo’n grote productie
tenslotte niet voor jezelf en alleen je eigen omgeving. ‘Tot in de jaren
zeventig van de vorige eeuw was het zo dat als je katholiek was, je ten
minste één keer in je leven in Tegelen geweest moest zijn,’ vertelt
Math Schmeitz.
Maar vanaf die tijd sloeg de ontkerkelijking toe en dat merkten ze
ook in Tegelen. Kwamen er tijdens de hoogtijdagen in de jaren zestig
nog 160.000 bezoekers, amper tien jaar later is dat aantal gedaald tot
17.000. Met een andere benadering en invalshoek heeft men de
aantallen weer stijgend weten te krijgen. ‘Het gaat langzaam, maar
gestaag,’ vertelt Math Schmeitz. ‘In 2005 hadden we 34.000 bezoekers, in 2010 46.000. In 2015 rekenen we op minstens datzelfde
aantal.’
De bezoekersaantallen hebben inderdaad een dramatische vrije val
gemaakt. Met een voorstelling die maar eens in de vijf jaar gespeeld
wordt, is het lastig om snel op maatschappelijke ontwikkelingen in te
spelen. Daarom is het des te interessanter om te bekijken wat die
andere benadering en invalshoek zijn, want ze hebben wel effect.
Hoe kun je, met een typisch religieus onderwerp als het lijden van
Christus, mensen lokken in een tijd dat er steeds minder mensen
kerkelijk zijn?
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Aantrekken van jongeren
‘We willen het stuk uit de religieuze hoek tillen. Ons Passiespel is
geen religieus stuk, maar een belevenis. Sommigen ervaren dat als
een religieuze belevenis, maar anderen als een algemeen menselijke.
Het bombastische van de eerste uitvoeringen is er inmiddels allang
af. We mikken veel meer op universele emoties als angst, verraad,
verdriet en vreugde en willen echte mensen laten zien. Dat is ook wat
de regisseur wil uitdragen. Het verhaal wordt ook meer naar deze tijd
getrokken, nu er weer overal in de wereld, ook in het Midden Oosten,
brandhaarden en oorlog zijn. Volgens de regisseur gaat het over
mensen die gevangen zitten in een stad waar ze van alles meemaken,’
aldus Math Schmeitz. ‘En die benadering werkt. Ook mensen die niet
religieus zijn doen mee, kunnen er iets in kwijt. Hetzelfde geldt voor
het publiek: of je nu wel of niet religieus bent, je wordt geraakt.’

Dynamisch erfgoed
In de eerste vijftig jaar van de Passiespelen van Tegelen is er nauwelijks iets veranderd. In 1940 is er een nieuwe tekst gebruikt, geschreven door een priester-dichter, pater Jacques Schreurs. Deze tekst is
een aantal malen herschreven en gebruikt tot 2000. Wel zijn er
verschillende regisseurs geweest. In 2000 werden de Passiespelen
geregisseerd door filmregisseur Ben Verbong, bekend van onder
meer de film Het meisje met het rode haar. De tekst werd toen al
repeterende samengesteld. Daarna besloot men een nieuwe tekst te
laten schrijven door Wiel Custers. Deze tekst is in 2005 en 2010
gebruikt. In 2010 was de regisseur Cees Rullens. Dat is hij in 2015
ook, dus is er een nieuwe tekst geschreven door een Vlaamse
classicus, Patrick Lateur, getiteld Lente in Galilea. Een Passiespel.
Regisseur Cees Rullens heeft in 2010 al een aantal ingrijpende
veranderingen doorgevoerd. Hij heeft in De Doolhof, waar gespeeld
wordt, een vijver laten dempen waardoor het speelvlak veel dichter
bij het publiek is gekomen. Hij heeft ook muziek toegevoegd. Math
Schmeitz hierover: ‘Vóór 2010 was er wel eens muziek, dan kwam er
een koor in het zwart gekleed de scène op en zong bijvoorbeeld een
koraal van Bach. Maar nu is het koor een belangrijk onderdeel van de

voorstelling. Het koor is ook onderdeel van de figuratie, iedereen
moet meezingen. Het is deze keer een koor van honderd mensen.
Het orkest bestaat uit topmuzikanten uit de amateurwereld die op
het niveau van professionals zitten. Er wordt ook in een paar rollen
gezongen, zoals Maria Magdalena. Die is dus mede uitgekozen om
haar zangkwaliteiten. De muziek zorgt er nu voor dat er altijd iets
gebeurt in het stuk, de scènes worden verbonden door de muziek.
Het wordt totaaltheater.’

Doorgeven van gedachtegoed
Twintig Passiespelen in bijna vijfentachtig jaar, dat is behoorlijk
indrukwekkend. Is er, naast het genoemde tekstboekje, nog meer in
het archief te vinden? Math Schmeitz knikt instemmend: ‘Zeker, we
hebben een uitgebreid archief. Het NRC heeft dat bijvoorbeeld
gebruikt voor een artikel in 2010 over nog levende Jezusacteurs uit
het verleden. Maar ook Dagblad De Limburger is op dit moment
bezig met de tekstgeschiedenis van de Passiespelen, met als startpunt
de nieuwe tekst van Patrick Lateur.’
Het is natuurlijk belangrijk dat ook aandacht besteed wordt aan het
doorgeven van het gedachtegoed rondom de Passiespelen aan de
volgende generatie. Dat is immers een voorwaarde voor het borgen
van het immaterieel erfgoed. Is de organisatie achter de Passiespelen
ook bezig met het vertellen van het verhaal aan kinderen? ‘De
kinderen uit Tegelen groeien ermee op, worden bijna letterlijk
geboren op het toneel, maar we laten het niet op zijn beloop,’ vertelt
Math Schmeitz. ‘We hebben ook een educatief project. Toevallig was

Hoe zit het eigenlijk met het aantrekken van nieuwe medewerkers,
nieuwe spelers? Gaat dat gemakkelijk? ‘Dat is niet echt een groot
probleem, maar we merken wel een verschil. We zitten niet alleen
met de vergrijzing, maar ook met meer vrouwen dan mannen. Dat is
jammer, want de meeste rollen in dit stuk zijn voor mannen. We
hebben het verhaal al enigszins aangepast, zo zijn de Emmaüsgangers
– in de Bijbel twee mannen – nu een man en een vrouw.
En we streven naar verjonging, uiteraard. Er zijn nu een stuk of
vijftien jongeren van zestien à zeventien jaar, die meer mogen zijn
dan alleen figurant. Zij zijn zeer enthousiast. Dat is belangrijk, want
wie weet zijn het de hoofdrolspelers van morgen. We hebben voor
deze keer ook heel breed mensen gevraagd om auditie te doen om te
voorkomen dat er een tekort zou ontstaan. Zodoende konden we nu
meer op kwaliteit selecteren en op mensen die passen bij het beeld
dat de regisseur in zijn hoofd heeft.’
Het is echter niet zo dat bij de Passiespelen alleen jonge mensen
welkom zijn, integendeel. Zoals gezegd doen er uit één familie soms
drie of vier generaties mee. ‘We hebben voor iedereen wel iets te
doen, tot op zeer hoge leeftijd. Zo kunnen oudere mensen nog heel
goed de toeschouwers hun plaatsen wijzen. Wat vooral erg belangrijk
is als mensen zich opgeven om mee te werken, is dat ze zich bewust
zijn van wat ze toezeggen. Als je meedoet, moet je er ook zijn. Het
mag dan vrijwillig zijn, het is absoluut niet vrijblijvend.’
Er wordt veel van de vrijwilligers gevraagd, maar wat ze ervoor
terugkrijgen is ook niet mis. Het gaat misschien te ver om het één
grote familie te noemen, maar het is wel zo dat de regisseur net
zoveel waarde hecht aan de figuranten als aan de hoofdrolspelers.
En dat het voor de Tegelnaren de moeite waard is om zo veel tijd te
stoppen in een toneelstuk, bewijst het feit dat de Passiespelen na ruim
vijfentachtig jaar nog steeds bestaan. Dankzij de gemeenschap van
Tegelen. Ze doen het in 2015 weer!
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AAN TAFEL IN FRIESLAND
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Fryslân, het historisch tijdschrift van
het Koninklijk Fries Genootschap,
besteedt in het najaarsnummer
aandacht aan de dagelijkse eetge
woonten van de afgelopen eeuwen.
Vanaf de achttiende eeuw is het
dagelijkse eetpatroon sterk veranderd,
zowel in de steden als op het platte
land, waar men nog wat langer aan
de oude eetgewoontes vasthield. Was
men voorheen gewend meerdere
keren op een dag een eenvoudige,
warme maaltijd te gebruiken, in de
loop van de negentiende eeuw werd
deze gewoonte losgelaten. Mede door
de stijgende graanprijs ging men
steeds meer aardappelen eten ten
koste van de vele soorten pap met vis.
De invloed van het landbouwhuis
houdonderwijs vanaf het begin van
de twintigste eeuw was ook zeer
ingrijpend. De gewoonte om drie
maaltijden per dag te gebruiken,
alsmede het eten van groente als
apart gerecht, maar ook het eten met
mes en vork, dit alles hebben we te
danken aan dit onderwijs.

De eetcultuur als onderdeel van het
dagelijkse leven is lange tijd onder
belicht geweest, maar is de laatste
jaren steeds vaker onderwerp van
studie. Fryslân heeft in dit nummer
maar liefst drie artikelen die hierover
gaan. De veranderingen in de
eetcultuur is daar één van, de
verschillende manieren waarop men
vroeger voedsel bewaarde voor de
winter is een ander en ten slotte is er
een artikel over de verschillende
gasten van de Doumastate en wat zij
zoal te eten kregen, eind achttiende,
begin negentiende eeuw.
Fryslân, historisch tijdschrift
(nummer 5, 2014)
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SPRAAKMAKENDE
HANZESTEDEN
In Spraakmakende Hanzesteden
vertelt de auteur Girbe Buist ons aan
de hand van wandelingen langs
monumenten in Deventer, Zwolle,
Hattem, Kampen en Hasselt over de
achtergronden van zegswijzen en
uitdrukkingen uit onze taal. Zo wordt
bijvoorbeeld verklaard waar ‘steen en
been klagen’ en de ‘hond in de pot
vinden’ vandaan komt en ook het
verhaal van de Deventer stokvissen
komt aan bod.

NEDERLANDSE
BOEKILLUSTRATIES
Beelden in boeken, ook wel illustraties
genoemd, hangen samen met
literatuur, cultuur, politiek, maat
schappij, opvoeding en educatie.
Illustraties staan nooit op zichzelf, zijn
altijd een weerslag van de tijd en
maatschappij. De belangrijkste
tendensen en ontwikkelingen die de
Nederlandse boekillustraties door
maakten vanaf circa 1894 tot 2014
worden beschreven in dit lijvige boek.
Het is onderverdeeld in decaden,
waarin telkens een aantal toon
aangevende illustratoren behandeld
worden. Het laat zien hoe de sociale,
culturele en economische veranderin
gen in de maatschappij terug te
vinden zijn in de beelden in boeken in
de breedste zin van het woord, van
bibliofiele boeken voor volwassenen
tot en met massaproducten voor de
jeugd. De illustratoren die behandeld
worden, zijn uitgekozen om een
bepaald aspect van de boekillustraties
van hun tijd te belichten. Samen
geven ze een representatief beeld.
Zo zijn de illustraties uit de jaren
dertig over het algemeen donker en
zwaar, in de jaren zestig meer vrolijk
en speels en in de jaren zeventig
artistiek onderzoekend. Een lange rij
van bekende en onbekende namen
wordt verbonden aan werk dat een
mooi tijdsbeeld geeft.
Saskia de Bodt, De verbeelders.
Nederlandse boekillustraties in de
twintigste eeuw (Nijmegen 2014)

VERENIGDE OOST
INDISCHE COMPAGNIE
De in 1602 opgerichte Verenigde
Oostindische Compagnie of VOC was
de eerste naamloze vennootschap en
eerste ‘multinational’ ter wereld. De
VOC was een commerciële onderne
ming, maar heeft tijdens zijn bestaan
en ook nog lang na zijn opheffing in
1799, veel invloed gehad op de cultuur
van de Republiek en alle gebieden
waarmee zij handel dreef. Het boek De
VOC. Een multinational onder zeil
1602-1799 behandelt de hele geschie
denis vanaf de eerste riskante reis van
negen kooplui, verenigd in de
compagnie van verre in 1595, de
organisatie, de expansie, maar ook de
negatieve kanten van de handelsorga
nisatie. De VOC en het leger van de
Republiek hebben veel gedaan om de
investeringen veilig te stellen door
het neerslaan van opstanden van
plaatselijke bevolkingen.
Ten slotte worden de neergang en het
einde van de VOC beschreven. Veel
mooie illustraties en een bronnenlijst
complementeren het geheel.
Jan J.B. Kuipers, De VOC. Een multinational onder zeil 1602-1799 (Zutphen 2014)

Veel historische zaken, waaraan
uitdrukkingen zijn ontleend, kunnen
alleen nog in musea worden bekeken,
maar soms kom je ze ook nog tegen in
het straatbeeld. Dat laat deze
wandelgids zien. De lezer krijgt een
beeld van de historische achtergron
den van bepaalde locaties en de rol,
die deze hebben gespeeld in de
ontwikkeling van de taal.
Verspreid over de verschillende
wandelingen zijn er ook diverse
volksverhalen in de wandelgids
opgenomen. Het zijn vertellingen die
voor de vijf behandelde Hanzesteden
en hun bewoners een speciale
betekenis hebben. Ten slotte wordt
voor elke Hanzestad in kort bestek
nog een beeld gegeven van de
historische ontwikkeling in de
Hanzetijd.
Girbe Buist, Spraakmakende Hanze
steden (Beilen 2014). Te koop in de
webwinkel van www.volkscultuur.nl.

NIEUW TIJDSCHRIFT VERTELCULTUUR
Het Meertens Instituut lanceert het gratis e-tijdschrift Vertel
cultuur, onder redactie van Theo Meder en Marianne van Zuijlen.
In Vertelcultuur zullen wetenschappelijk verantwoorde,
toegankelijke Nederlandstalige artikelen verschijnen die op
een breed, volwassen lezerspubliek zijn gericht. De bijdragen
zijn voornamelijk geschreven door onderzoekers, studenten
en verhalenvertellers.

GEZOCHT: DE HAMER
VAN SINT-MAARTEN
Je hebt vast wel eens van Sint
Maarten gehoord. Je weet wel, die
soldaat die met zijn zwaard zijn
mantel doorsneed en de helft aan een
bedelaar gaf die het koud had. En die
later bisschop werd en die we ieder
jaar op 11 november herdenken met
een lampionnenoptocht.
Het was de man die zich verstopte in
een ganzenhok, maar meteen
gevonden werd. Sint Maarten was een
belangrijke heilige, die ook in het
middeleeuwse Utrecht vereerd werd.
De oudste kerk werd naar hem
genoemd en de vlag van Utrecht
draagt de kleuren van Sint Maarten.
Op de dag van Sint Maarten waren de
laatste jaarmarkten en mochten arme
mensen langs de deur gaan om voor
wat eten, kaarsen of brandstof een
Sint Maartenlied te zingen.
Maar weet je ook dat hij een hamer
had en wat hij daar mee deed? De
leerlingen uit de klas van Sem en
Sophie wisten dat zeker niet en
daarom bedacht hun juf voor hen een
speurtocht naar die hamer. Sem en
Sophie maken op die tocht door
Utrecht allerlei verrassende dingen
mee.
Maar zullen zij de hamer ook als
eersten vinden...?
Charlotte Gispen en Willem Hendrik
Gispen, Gezocht: de Hamer van
Sint-Maarten (Beilen 2014). Het boek
is ook te gebruiken voor in de klas en
om ’s avonds voor het slapen voor te
lezen. U kunt het kopen in de
webwinkel van www.volkscultuur.nl.

Over Vertelcultuur

In het tijdschrift staan mondelinge overleveringen en (volks)
verhalen vertellen centraal, in heden en verleden. In principe gaat
Vertelcultuur over (volks)verhalen en vertellen, en niet zozeer over
lezen en voorlezen. Wel zal aandacht worden besteed aan boeken
óver vertelcultuur, en kunnen er uitstapjes worden gemaakt naar
aanverwante performing arts, naar balladen, troubadours,
liedcultuur en cabaret. Tevens wordt er aandacht besteed aan
jeugdliteratuur, games, blogs, evenementen, opleidingen, studies,
documentaires en films die een duidelijke band hebben met de
mondelinge vertelcultuur en tradities. Vertelcultuur voorziet in
een behoefte als enige blad in Nederland over de cultuur van het
vertellen en is als pdf eenvoudig te downloaden op de website
van het Documentatie- en OnderzoeksCentrum Volksverhaal
(http://www.docvolksverhaal.nl) van het Meertens Instituut.

Dubbelnummer

De aflevering van 2014 is meteen een dubbelnummer, en vanaf
2015 zal het tijdschrift vooralsnog twee maal per jaar verschijnen.
In het eerste dubbelnummer van Vertelcultuur staan onder meer
bijdragen van Cynthia Hensen over het kunstsprookje De Sneeuw
koningin, van Melanie Plag over het relatief nieuwe fenomeen van
de storyslam, en van Theo Meder over de baron van Münchhausen
en het Duitse stadje Bodenwerder.

Samenwerking

Het Meertens Instituut werkt in het tijdschrift samen met het
Documentatie- en Onderzoeks Centrum (DOC) Volksverhaal, de
Stichting Vertelcultuur, de Stichting Vertellen en het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.
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Laat de barí klinken op Bonaire

Pone Barí Ronka
Tekst Marieke Knol

Foto’s Gabriël R. Mercera

Ook op de eilanden van Caribisch
Nederland wordt gewerkt aan het
inventariseren van het immaterieel
erfgoed in het kader van het UNESCO
Verdrag. Eén van de tradities van de
eilanden die zeker meedingen naar een
plaats op de inventaris, is de
barícultuur.
Op Bonaire is december van oudsher de maand
van de barí, een trommel gemaakt van een vat,
bespannen met een dierenvel. De barí is een
typisch Bonairiaans slaginstrument. De
trommel vormt het middelpunt van een
levendige traditie waarbij alle bijzondere
gebeurtenissen van het afgelopen jaar bezongen
worden. Heb je iets goeds gedaan of je juist niet
zo beleefd gedragen, dan heb je kans dat je
voorkomt in de liederen van de barí. Vervolgens
krijg je de gelegenheid om in een lied te
‘antwoorden’ en toelichting te geven op het
voorval.

Afrikaanse oorsprong

De oorsprong van traditionele muziek op
Bonaire valt grofweg in twee soorten muziek
uiteen: muziek voor binnen, van de voormalige
Spaanse en Nederlandse meesters en muziek
voor buiten, van de Afrikaanse slaven. De
meeste Bonairiaanse musici houden zich
tegenwoordig bezig met muziek maken in een
van de vele bands die het eiland rijk is. Er wordt
veel muziek gemaakt tijdens de festiviteiten
rond Nieuwjaar, carnaval, Dia di Rincon en het
oogstfeest de Simadan. De belangrijkste
muziekstijlen voor buiten zijn de tumba, de
simadan, de mascarada en de barí.
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Barímuziek is meer Afrikaans dan Caribisch. Oorspronkelijk was barí
de manier van de slaven om zich te beklagen over de wantoestanden
op de plantage. Daardoor – en door de erotisch getinte dansen – was
de muziek lange tijd verboden. Tegenwoordig brengen de beste
barízangers, begeleid door barí, wiri en kwarta, hun grotendeels
geïmproviseerde satirische teksten over misstanden in de politiek te
gehore, afgewisseld door een koor dat meestal in algemene termen
medeleven betuigt. De barí wordt altijd samen bespeeld met de
kwarta en de wiri (metalen rasp). Terwijl de wiri het basisritme
aangeeft, worden op de barí allerlei variaties gespeeld met de vingers.

Piedra Pretu – zwarte rots

Van oudsher kwamen de mensen in Rincon in december bij elkaar bij
de Piedra Pretu, een grote zwarte rots op een openbare plaats aan de
rand van het dorp. Hier werd de muziek gemaakt, gedanst en
gezongen. Niet iedereen was even gecharmeerd van de muziek.
Wanneer de pastoor of agent langs kwam, werden de trommels snel
onder de wijde rokken van de dames verstopt.

Een barí vervaardigen

De benaming barí verwijst naar het Spaanse baril (ton, vat). Om er
een te maken is een ambachtelijk proces nodig. De barí wordt
gemaakt uit een tonnetje met een doorsnee van 25 cm en 39 cm
hoog, waarin vroeger gepekeld vlees werd bewaard of spijkers werden
opgeslagen. Deze tonnetjes kwamen als zodanig op de eilanden aan
en waren uitermate geschikt om tot trommelklankkast te worden
omgebouwd. Tegenwoordig vormt men met een reeks rechtopstaande
latten een ton, waarover het geitenvel wordt gespannen.
De bari wordt bij voorkeur bespannen met een geitenvel, kueru di
kabritu. Het geitenvel geeft een harde klank en is ideaal voor de
begeleiding van de dans, waarbij de barí met de blote handen wordt
bespeeld. Voordat het geitenvel op de barí wordt gespannen, ondergaat het een reeks bewerkingen. Nadat het merendeel van de vacht is
verwijderd, wordt het vel zeer strak opengespannen op de grond. De
behaarde vleesresten kunnen drogen en door insecten worden
verwijderd. Op deze wijze blijft het vel gedurende een week in de zon
drogen.
Hierna wordt het met kalk ingewreven, opgerold en voor enkele
dagen in een ton gestoken, gevuld met water en een kalkoplossing.
Het geitenvel wordt 24 uur in een aftreksel van watapana peulen
gedompeld. De volgende dag is het helemaal schoon en door de
inwerking van de kalk en de peulen zijn het resterende haar en de
vleesresten goed van het vel te schrapen. Vervolgens wordt het
goed schoon gewassen en geschraapt met de as van houtskool,

De barí wordt gemaakt van een
tonnetje waar vroeger het pekelvlees
in bewaard werd, bespannen met een
geitenvel. De kennis wordt van vader
op zoon doorgegeven.
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op maat gesneden en helemaal nat op de
klankkast vastgemaakt.
De bespanning van de barí gebeurt door middel
van twee houten hoepels, gemaakt uit wortels
van de palu di kwihi of de palu di indju (mesquiteboom), gesneden bij volle maan omdat dan
het sap in de wortels maximaal aanwezig is en
het hout kwalitatief geschikter. Hierna wordt het
vel rond de eerste hoepel gewonden tot het goed
gespannen is en op de klankkast genageld met
vier lange spijkers. Daarna wordt de tweede hoepel bevestigd rond het resterende vel. Het
spannen gebeurt bij vochtig weer in de avond,
waardoor het vel bij droogte extra strak
gespannen blijft. Het geheel blijft ongeveer zes
uur in de zon drogen, waardoor het vel zich
vanzelf opspant. Om het vel extra op te spannen
wordt op de plaats waar de langste spijkers zijn
aangebracht deze met een hamer in neerwaartse
richting geslagen.

Pone barí Ronka

Hubert ‘Pachi Pe’ Mercera werkt tegenwoordig bij Fundashon Mangazina di Rei, een
cultuurpark met onder andere een museum over het leven, vroeger en nu, in Rincon. Dit
park heeft vorig jaar samen met Fundashon Plataforma Kultural het plan opgevat om het
behoud van het oude ambacht van de barí vervaardigen, te stimuleren. Fundashon
Plataforma Kultural is een culturele stichting die de culturele infrastructuur op Bonaire
wil versterken door samenwerkingsverbanden aan te gaan. De twee stichtingen hebben
het project Pone Barí Ronka (laat de barí klinken) opgezet waarbij dertig kinderen en
jongeren op Bonaire leren om de barí te vervaardigen en te bespelen. De kinderen maken
allemaal een eigen barí onder begeleiding van Mercera en de andere meesters in het vak.
Ook leren de kinderen de barí bespelen, teksten schrijven en komen oudere inwoners van
Rincon vertellen over de traditie. Zo krijgen de kinderen een beeld van de hele culturele

context van het instrument en de tradities. Er worden
bovendien een film en een boekje gemaakt voor educatieve
doeleinden.
Elk jaar in december wordt de Dia di Barí gevierd en staat
de traditie van de barícultuur tijdens het festival centraal.

Literatuur

Astrid de Jager, ‘Muziek op Bonaire, een smeltkroes van
invloeden’, Akkoord Magazine (februari/ maart 2013)
Jos Ganzemans, Volksmuziekinstrumenten, getuigen en
resultaat van een interetnische samenleving (1989)


Het project Pone Barí
Ronka leert dertig
kinderen de barí
maken en bespelen.

De kennis om een barí
te maken en te spelen
wordt overgedragen aan
de v
 olgende generatie
op Bonaire.
Het maken van de barí omvat dus veel stappen,
die elk een eigen historisch verhaal met zich
mee brengen. De verbondenheid met de natuur
en het gebruik van materialen die in de natuur
voorhanden waren en zijn, spelen een belangrijke rol.

Meesters in het vak

Er zijn nog een aantal meesters in het vak op
Bonaire, die precies weten hoe de barí gemaakt
moet worden. Pedro ‘Jo’ Mercera is een van de
belangrijkste makers, die het vak van zijn vader
Wan Pretu leerde en het heeft overgedragen op
zijn zoon Melvin ‘Shaba’ Meijers. Jo bewerkt zelf
de geitenvellen die hij van Bubu Bumont krijgt,
met kalk om ze geschikt te maken voor de barí.
Jo maakt niet alleen de barí, maar bespeelt en
bezingt hem ook. Pedro Concha en Buchi Tayo
zijn ook belangrijke bespelers van de barí. Pedro
Concha leerde het vak aan Hubert ‘Pachi Pe’
Mercera.
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Vakopleiding
Staphorster
stipwerk
van start
Najaar 2014 is de vakopleiding Staphorster stipwerk gestart. De
belangstelling was zo groot, dat in februari 2015 een tweede ronde
vakopleiding van start gaat. Ook deze lessen zitten al helemaal
vol. Nieuwe belangstellenden wordt geadviseerd zich aan te melden voor de wachtlijst. Bij voldoende belangstelling kan dan een
derde vakopleiding rond de zomerperiode 2015 gegeven worden.
De vakopleiding Staphorster stipwerk bestaat uit tien avond
vullende lessen en een aantal terugkom-bijeenkomsten. Elke les
bestaat uit een specifiek onderdeel van de theorie en een groot
praktijkgedeelte. Het gaat er tenslotte om een volleerd stipper te
worden en daarvoor moet veel geoefend worden. Een deel van de
lesstof bestaat dan ook uit opdrachten die thuis uitgevoerd
moeten worden. De deelnemers zijn na hun actieve deelname
aan de vakopleiding op de hoogte van de geschiedenis, de
ontwikkeling, de diverse mogelijkheden en de materialen van
het Staphorster stipwerk ambacht.

Staphorster stipwerk staat op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed. Deze vakopleiding heeft als doel het traditionele ambacht van Staphorster stipwerk te behouden voor en
actief over te dragen aan volgende generaties. De vakopleiding
wordt afgesloten met het vervaardigen van een meesterstuk.
De mensen die de volledige vakopleiding met goed gevolg
hebben afgelegd, zijn ‘ambachtelijk stipper’ en mogen het
keurmerk van de Stichting Staphorster Stipwerk voeren. De lessen
worden gegeven in Museum Staphorst of een vlak daarbij
gelegen andere locatie in Staphorst.
Meer informatie op de website van de Stichting Staphorster
Stipwerk http://www.staphorsterstipwerk.com/.
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Turkse ebru kunst geplaatst op
de internationale UNESCO lijst
Tekst en foto's Albert van der Zeijden

Tijdens de vergadering van het Intergouvernementeel Comité van UNESCO,
november jongstleden, werden 34 elementen
van immaterieel erfgoed toegevoegd aan de
internationale representatieve UNESCO lijst
van het immaterieel erfgoed. Eén van deze
vormen van immaterieel erfgoed wordt ook
in Nederland beoefend: de Turkse kunst van
het marmeren, beter bekend als ebru.
Het beroemde ‘Turkenpapier’ was in West-Europa
al bekend in de zeventiende en achttiende eeuw
en was een favoriet verzamelobject. Via het Osmaanse Rijk waren de prenten in Europa terechtgekomen. Het zijn vaak prenten met prachtig gedecoreerde bloemvoorstellingen. Lichtgroen, rood
en geel zijn de meest gebruikte kleuren. De traditie
wordt vooral in Turkije zelf beoefend, maar ook
in Nederland zijn enkele kunstenaars van Turkse
afkomst actief, onder andere Alaeddin Akkus in
Deventer en Okan Akin, die een atelier heeft in
Amsterdam. Zij organiseren ook cursussen voor
wie zich het ambacht eigen wil maken.
Als je de kunstenaar bezig ziet, dan lijkt het net
alsof hij in water schildert. Hij heeft een bak met
water voor zijn neus waarin Arabische gom is opgelost, waardoor de op te brengen verf kan blijven

De kunstenaar schildert op een
bak met water, waarin Arabische
gom is opgelost. Hierdoor kan
de verf blijven drijven.
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drijven. De verf, aangelengd met ossengal, wordt
druppelsgewijs aangebracht met een druppelaar.
Met een pennetje of met een penseel maakt de
ebru kunstenaar er een motief van, meestal een
bloem of een ander fraai patroon. Als hij (of zij)
klaar is, dan maakt hij er een afdruk van. Dit doet
hij door een vel van speciaal papier op het water
te leggen, waardoor de verf in het papier trekt en
je een afdruk van de voorstelling krijgt. Het is
duidelijk dat het om een techniek gaat die je niet
een-twee-drie in de vingers hebt. Het motieven
trekken in water vraagt om een grote technische
vaardigheid.

De voordracht

In de voordracht voor de internationale UNESCO
lijst wordt Istanboel genoemd als het belangrijkste centrum voor de ebru kunst en worden ook
de verschillende motieven en patronen in kaart
gebracht. Turkije kan met recht bogen op een tra-

ditie van ebru kunstenaars, zoals Hatip Mehmed Efendi (achttiende eeuw),
Şeyh Sadık Efendi (negentiende eeuw)
en Bekir Efendi, Necmeddin Okyay,
Mustafa Düzgünman, Niyazi Sayin
(vroege twintigste eeuw). De traditie
wordt tegenwoordig ook steeds vaker
door vrouwen beoefend, ook in Nederland waar bijvoorbeeld in 2012 in
Rijksmuseum Twenthe een tentoonstelling te zien was met ebru kunst van
acht Turkse vrouwen uit Enschede, een
goede spin-off van de cursussen en
workshops die in het oosten van het
land onder meer door volksuniversiteiten worden georganiseerd.
Zoals past bij de UNESCO conventie
van het immaterieel erfgoed, wordt in
de voordracht veel aandacht besteed

Schilderen
in water
aan het doorgeven van de technieken
die nodig zijn om het ambacht uit te
oefenen. Traditioneel gebeurt dit in
een meester-leerling verhouding, waarbij de leerling, in de praktijk en door
oefening, leert van de meester. Maar
ook in Turkije gebeurt de overdracht
steeds vaker via speciaal georganiseerde
cursussen en workshops, vaak ondersteund door plaatselijke overheden en
cultuur- en erfgoedinstellingen. Hoe
moeilijk het ambacht is, blijkt wel uit
het feit dat het minstens twee jaar duurt
voordat je je de basisvaardigheden hebt
eigen gemaakt. Jongeren die het ambacht meester willen worden, voelen
zich aangesproken door de rijke traditie
die alles te maken heeft met hun culturele identiteit. In de Turkse voordracht
wordt zelfs gesproken over een natio-

nale Turkse identiteit (‘Ebru is a good opportunity for strengthening coherence and solidarity
in modern Turkish society. Practicing and sharing
elements, in particular the collective practice of
Ebru, reaffirms national identity.’)

Amateurkunst verbonden
met traditie

Hier in het Westen wordt ebru meer beleefd als een
verfijnde kunst, beoefend door zowel professionele
kunstenaars als door amateurs. De genoemde tentoonstelling in de Volksuniversiteit in Enschede
vond bijvoorbeeld plaats in het kader van de Week
van de Amateurkunst. De volksuniversiteiten in
het oosten van het land spelen overigens een belangrijke rol in het doorgeven van de technieken.
In Hengelo en Deventer zijn er speciale cursussen
waar je je in het ambacht kunt verdiepen. Dat het
een techniek is met traditie, spreekt veel van de
cursisten enorm aan.

Ebru op de Nationale
Inventaris

Nu ebru is geplaatst op de internationale representatieve lijst van het immaterieel erfgoed is
een goede aanleiding om na te denken over een
eventuele voordracht voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Zoals we gezien hebben, worden de traditie en het
ambacht immers ook in Nederland beoefend, met
name door kunstenaars met Turkse wortels. Wie
wil zich opwerpen om de traditie ook in Nederland
levensvatbaar te houden?

Voor meer informatie:

Ebru. Turkish Art of Marbling // Ebru. Türk Kağit
Süsleme Sanati (november 2014, een uitgave van
het Turkse ministerie van Cultuur en Toerisme)
Voor de Nederlandse kunstenaars zie:
www.art-ebru.com en www.atelierokanakin.com


Turkije vindt
de Ebru kunst
behoren tot
de nationale
identiteit.
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Het geheim van morse

Is er
toekomst voor
communicatie met
signalen

Tekst Marcel Bergema

Foto’s VERON

We kunnen ons nu nauwelijks meer voorstellen hoe beperkt de mogelijkheden van
communicatie lange tijd geweest zijn, de tijd waarin je, als je iemand iets te melden had,
naar die persoon toeging om het hem te vertellen. Bevond die persoon zich vijf kilometer
verderop dan was het leggen van contact al een hele onderneming, zelfs voor iemand die
de kunst van het schrijven machtig was en er een koerier te paard op uit kon sturen en
dus, lang voordat het woord bestond, telecommunicatie bedreef. Letterlijk betekent
telecommunicatie immers niets meer dan ‘mededelen op afstand’.
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Hoe eenvoudig is deze communicatie nu voor
ons. We bellen mobiel, skypen vanaf de computer of sturen een bericht via Facebook, zonder
rekening te houden met afstanden, met grenzen.
Bijna iedereen heeft immers een smartphone bij
zich en is permanent verbonden met het
internet.
Hoewel de ontwikkelingen vanaf het moment
dat de toepasbaarheid van elektriciteit werd
ontdekt razendsnel gegaan zijn, zien we in deze
turbulente geschiedenis toch een aantal mijlpalen die interessant genoeg zijn om even bij stil te
staan, zoals dat past bij een mijlpaal.

Het systeem lijkt geheimzinnig maar is eigenlijk heel eenvoudig, het houdt in
dat iedere letter een code heeft, bestaande uit lange en korte signalen. Bijvoorbeeld:
A = . – (punt, streep)
B = - … (streep, punt, punt, punt)
C = -.-. (streep, punt, streep, punt)
enzovoort.
Ook leestekens en cijfers kunnen met de code overgebracht worden.

Communicatie op afstand

Marconist

De morsecode is er daar één van, een uitvinding
die meer dan honderdvijftig jaar lang van groot
belang is geweest voor vrijwel iedere vorm van
verkeer. Het systeem werd gebruikt in de
telegrafie, bij de luchtvaart- en vooral bij het
scheepvaartverkeer. Direct bij de stuurhut op het
schip zat de marconist, die het contact met de
rest van de wereld onderhield, met name met
het thuisfront en met andere schepen.
Het systeem werd ontwikkeld door Samuel
Morse in 1835. Hij was niet de enige die op dit
gebied experimenteerde. Zo was er ook de
wijzer- of naaldtelegraaf, een systeem waarbij de
zender een letter instelt die zichtbaar wordt bij
de ontvanger. Een zeer tijdsintensief systeem,
waarbij meerdere geleiders nodig waren. De
kracht van het systeem van Morse was dat er
slechts één draad (en de aarde) nodig was.

Woorden worden dus letter voor letter overgeseind. In de eenvoudigste vorm
worden de letters met een zichtbaar signaal, bijvoorbeeld een lamp, of met een
direct hoorbaar signaal, een toon, overgebracht. Dankzij de mogelijkheden die
het werken met elektriciteit biedt, kan een signaal als een elektrische puls via
een draad over langere afstand overgebracht worden.
Bekend is het beeld van een van de grootste uitvindingen van de negentiende
eeuw, de spoorweg, die personen en goederen transporteerde, met daarnaast
een andere grote uitvinding uit die tijd: de telegraafdraad, die berichten
transporteerde. Langs deze lijnen hebben de overheden, de zakenwereld en de
pers gecommuniceerd op een manier die qua snelheid ongekend was. Nieuws
over bijvoorbeeld beursverrichtingen kon vliegensvlug verspreid worden.
Spoorwegen gebruikten morsecode om door te geven hoe laat treinen waren
vertrokken en aangekomen.
Ook de particulier maakte dankbaar gebruik van deze mogelijkheid van
contact: met het sturen van een telegram konden vreugde en verdriet gedeeld
worden met degenen die ver weg waren. Toen de eerste trans-Atlantische kabel
op de bodem van de oceaan lag, werd het zelfs mogelijk om letterlijk met de
andere kant van de wereld rechtstreeks contact te hebben. Ook toen zal de
mensheid trots geweest zijn op de ongekende mogelijkheden die de moderne
techniek bood.
Die mogelijkheden werden pas echt onbeperkt toen ontdekt werd hoe signalen
draadloos overgebracht konden worden. Aan het eind van de negentiende eeuw
experimenteerde Guglielmo Marconi met draadloze telegrafie, in 1896 gaf hij
met succes een demonstratie in Londen. Een paar jaar later wist hij het Kanaal
te overbruggen en in 1901 verzond hij als eerste een morsebericht draadloos
over de Atlantische Oceaan. De radiotelegrafie was geboren en de naam van
nummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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‘onbereikbare’ gebieden op aarde te bereiken. Andere activiteiten zijn het experimen
teren met antennes, met elektronica, ruisonderdrukking en het decoderen van digitale
communicatiemodes.

Overal ter
wereld maken
radioamateurs
via de morsecode
contact met
elkaar.
Marconi was, net als die van Samuel Morse,
onsterfelijk geworden. Een bekend beeld is dat
van de marconist die in een vliegtuig vlak bij de
piloot zijn werk doet of zich op een schip direct
naast de stuurhut bevindt. Met zijn ontvanger en
zijn seinsleutel, waarmee hij korte en langere
pulsen uitzendt, de punten en de streepjes,
houdt hij contact met zijn omgeving, met de
wereld en maakt zich zo onmisbaar.
Bekend is de code SOS (save our souls): …
--- … (S = …, O = ---). Voor de marconist is dit
hetzelfde signaal als iemand die op straat ‘HELP’
roept. Het gebruik van de morsecode kreeg een
flinke uitbreiding na de ramp met de Titanic in
1912. Na deze rampzalige gebeurtenis werden
officiële protocollen opgesteld over deze wijze
van communiceren.
Deze vorm van contact was van groot belang,
niet alleen voor de zeevaart, maar voor vrijwel
alle maatschappelijke sectoren, voor het sturen
van telegrammen, bij de spoorwegen, bij
maritieme diensten, in het leger, in het beurs- en
bankwezen, bij weerstations en bij wetenschappelijk onderzoek op moeilijk bereikbare
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De VERON telt op het ogenblik circa achtduizend leden, verreweg de meesten zijn
radiozendamateurs met een licentie. Want niet iedereen mag zomaar beginnen met het
uitzenden in morsecode. In Amerika was het al in 1912 verplicht om een zendvergunning te hebben, een verplichting die later in alle landen werd ingevoerd en tot op de dag
van vandaag wordt opgelegd. Een zendvergunning krijg je na het behalen van een
examen over wetgeving en techniek. Kennis van de morsecode is sinds 2004 niet meer
verplicht, maar er kan wel een morse-examen afgelegd worden. Dat is nodig als je wilt
uitzenden in een land waar dit examen wel verplicht is.

Seinsleutel en koptelefoon

Overal ter wereld maken radioamateurs via de morsecode contact met verafgelegen
landen. Ze hebben slechts een zender met een klein vermogen en een bescheiden
antenne. Met de hand op de seinsleutel en de koptelefoon op het hoofd, zoeken ze over
de hele wereld andere amateurs en leggen met hen contact in de taal van de morsecode,
die voor de leek onbegrijpelijk is en daardoor ook wat mysterieus. Wel is dit systeem
heel betrouwbaar: opvallend is dat met telegrafie verbindingen tot stand gebracht
kunnen worden waar andere middelen, zoals telefonie, het af laten weten. Het voordeel
van morse is namelijk dat bij een matige kwaliteit van de verbinding de boodschap toch
ontvangen kan worden, waar bijvoorbeeld een stem te veel vervormd zou zijn om de
boodschap nog te kunnen verstaan.

Morse lijkt verleden tijd. Toch willen
duizenden beoefenaars in de hele
wereld de kennis doorgeven aan de
toekomst.

plekken, zoals op de Zuidpool. Morsecode werd in meer landen gebruikt dan er
gesproken talen zijn. Het grote voordeel is dat het universeel bruikbaar is.

Vereniging voor Experimenteel Radio
Onderzoek in Nederland

Hoe mooi, hoe geavanceerd en hoe revolutionair een systeem ook is, ooit wordt
het ingehaald door de tijd. Hoe razendsnel een ervaren marconist ook werkt en
de eindeloze stroom punten en strepen kan omzetten in geschreven taal, een
systeem waarbij letter voor letter wordt gecommuniceerd komt in deze tijd erg
omslachtig over. En zoals de techniek van het draadloos verzenden van signalen
het overal leggen van kabels voor dit doel in een keer overbodig maakte, zo is de
draadloze telegrafie ouderwets geworden nu we beschikken over satellieten die
de overdracht van het gesproken woord mogelijk maken.
Met de komst van internet als wereldwijd web zijn we zo gewend geraakt aan
snel en eenvoudig communiceren, dat de man met de seinsleutel eigenlijk alleen
nog een plaats in het museum verdient, maar daar is deze techniek te waardevol
voor. Natuurlijk, de samenleving heeft het systeem zo goed als afgeschaft. Op
het postkantoor een telegram verzenden kan al jaren niet meer en de ITU, de
overkoepelende organisatie die toezicht houdt op communicatiemiddelen in
relatie tot frequenties, schafte in 1999 het gebruik van morse voor de scheepvaart af. Het aantal mensen dat de code nog machtig is daalde daardoor in hoog
tempo. Feitelijk is er niemand meer in de commerciële wereld die frequent en
beroepsmatig gebruikmaakt van de morsecode.

Degenen die dat wel doen zijn de radioamateurs
of zendamateurs. Een grote en groeiende groep
onder hen houdt de morsecode in ere en blijft
deze techniek gebruiken voor het draadloos
voeren van gesprekken. Voor hen is de morsecode op de korte golf een betrouwbare vorm van
contact wereldwijd. Radioamateurs vind je in
alle landen. Het is een zeer diverse groep van
mensen die door de passie voor de morsecode
samengebracht worden. In Nederland zijn de
beoefenaars verenigd in de Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland
(VERON), opgericht in 1945. De vereniging
treedt niet alleen op als belangenbehartiger van
de Nederlandse radiozendamateurs maar
stimuleert ook de kennis, het gebruik en het
behoud van het morseseinen. De VERON is de
Nederlandse sectie van de International
Amateur Radio Union (IARU).

De VERON-leden zijn lid van een plaatselijke of regionale afdeling. Er zijn 64
afdelingen, elk met een eigen bestuur. Toch zijn het niet alleen de zendamateurs die
het gebruik van de morsecode levend houden en ook in de toekomst levend willen
houden. Scouting Nederland organiseert speciale weekenden waarin radiozend
amateurs en scouts elkaar ontmoeten om de morsecode te oefenen met licht- en
geluidssignalen.
Curieus is dat sommige afkortingen die in morse voorkomen een nieuw leven leiden in
de sms-, twitter-, chat- en msn-taal. Bijvoorbeeld CUL (see you later); TNX (thanks) en
LOL (laughing out loud). Welke gebruiker realiseert zich dat dit morse-uitdrukkingen
zijn? Het hanteren van codes bij communicatie is kennelijk van alle tijden!
Sinds kort kan de morsecode als traditie geplaatst worden op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Een delegatie van het bestuur van de
VERON heeft zich daar sterk voor gemaakt. Het lijkt een vreemde eend in de bijt, de
communicatie via de morsecode, tussen bloemencorso’s, paardenmarkten en ambachten, maar het zijn de overeenkomsten waar het om gaat: er is een gemeenschap die van
het besef doordrongen is dat zij met deze techniek iets moois, iets unieks in handen
heeft. Iets wat leeft onder een groep enthousiaste mensen, liefhebbers die bereid zijn er
alles aan te doen om te voorkomen dat de morsecode in het museum terechtkomt als
iets van heel vroeger. Voor hen heeft de traditie nog zoveel betekenis dat ze morse
willen doorgeven aan de toekomst. In die zin is de code van Samuel Morse na bijna
tweehonderd jaar nog springlevend.


Het radioamateurisme is een wereldomvattende
gemeenschap, waarbij vrijwel alle landen zijn
aangesloten. Door de VERON worden wedstrijden georganiseerd (zoveel mogelijk verbindingen in een beperkte tijd) en men probeert
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Naar een
ethische code
voor
immaterieel
erfgoed

en hun verlangens staan voorop. Heel belangrijk is
dat de resultaten van de inventarisatie uiteindelijk
worden teruggekoppeld naar de gemeenschappen
en deze gemeenschappen in feite hun veto kunnen
uitspreken over het resultaat.

Tekst Albert van der Zeijden

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) werkt op dit moment
aan de ontwikkeling van een ethische code voor
immaterieel erfgoed. Nederland wordt daartoe
opgeroepen in de bij de UNESCO conventie voor
het immaterieel erfgoed horende Operational
Directives. Wat zou er zoal in een ethische code
voor immaterieel erfgoed moeten staan?
Er wordt de laatste jaren veel gesproken over
ethische codes – voor uiteenlopende beroepsgroepen. Blijkbaar zijn er soms ethische kwesties die
om een oplossing vragen en die je in staat moeten
stellen om op een professionele en integere wijze je
werk te doen, met uitsluiting uiteraard van eigenbelang of politiek gewin. Dat betreft dan niet alleen frauderende of zichzelf verrijkende bankiers,
maar bijvoorbeeld ook de waarden en normen die
je in je eigen werk hanteert en die een vertaling
hebben gekregen in de procedures die je volgt.
De museumcode van ICOM, de ICOM Code of
Ethics for Museums, spitst zich bijvoorbeeld toe
op een zorgvuldige omgang met voorwerpen en
collecties: voorwerpen moeten op een zorgvuldige
manier gecatalogiseerd, gedocumenteerd, geconserveerd, en tentoongesteld worden.1
Dit artikel gaat over een code voor professionele
immaterieel erfgoedwerkers. In de immaterieel
erfgoedsector hebben we te maken met heel specifieke problemen, die ons soms zelfs voor politieke
dilemma’s stellen. Hoe kun je daar op een zorgvuldige manier mee omgaan?
Het grote verschil met andere erfgoedsectoren
is dat het in de sector van het immaterieel erfgoed gaat om mensen en hun tradities. Dat is ons
werkterrein. Zoals een museumcode pleit voor
een zorgvuldige omgang met voorwerpen, moet
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Foto Rick Huisinga

een ethische code voor immaterieel erfgoed bepalingen bevatten die een zorgvuldige omgang met
mensen en hun tradities garanderen.

De UNESCO conventie van het
immaterieel erfgoed

In de sector van het immaterieel erfgoed is de
UNESCO Conventie ter Bescherming van het
Immaterieel Erfgoed kaderstellend. Het belangrijkste ethische uitgangspunt van de UNESCO
conventie is dat de prioriteit altijd bij de gemeenschappen ligt, in alle fasen van het proces en dat
een ethische code dit zou moeten garanderen.
Dit geldt allereerst voor de inventarisatiefase. In
artikel 80 van de Operational Directives van de
UNESCO conventie wordt duidelijk gesteld dat gemeenschappen altijd betrokken dienen te worden
bij de identificatie en definiëring van immaterieel
erfgoed, bij het samenstellen van inventarissen,
het implementeren van programma’s, projecten en
activiteiten. Dit kan soms ver gaan. In de ethische
code van Brazilië wordt het voorbeeld genoemd
van het documenteren van het verhalen vertellen
van een groep van vrouwen. Als deze vrouwen
bijvoorbeeld geen bezwaar hebben tegen het opslaan van de verhalen maar wel tegen het feit dat
mannen deze verhalen zouden kunnen lezen, dan
dient dit gerespecteerd te worden en mogen mannen inderdaad geen toegang hebben tot de databestanden waarin deze verhalen worden opgeslagen.
Iets dergelijks geldt ook voor bepaalde geheime
en heilige onderdelen van religieuze praktijken
van gemeenschappen, van een ritueel dat gemeenschappen mogelijk niet prijs willen geven. Als gemeenschappen bepaalde aspecten van het ritueel
geheim willen houden, dan dient dit gerespecteerd
te worden. Je hebt te maken met levende mensen

Presenteren en zichtbaar maken

De betrokkenheid van gemeenschappen geldt ook
voor het presenteren en zichtbaar maken van immaterieel erfgoed. In een recente tentoonstelling
waar VIE bij betrokken was, bleek dat ethische
codes soms kunnen botsen. In een circustentoonstelling die onlangs in het Nederlands Openluchtmuseum te zien was had VIE, geheel in lijn met
de UNESCO conventie, de gemeenschappen zelf
het voortouw gegeven in de wijze waarop zij zich
wilden presenteren. In de dagelijkse museumpraktijk bleek het lastig. Een museum dient zich te
houden aan de ICOM Code of Ethics for Museums,
die vooral een zorgvuldige omgang met de voorwerpen en collecties dient te garanderen. Verder
bleken allerlei praktische zaken van belang, zoals
de huisstijl van het museum, de verzekering van
de voorwerpen en de eindverantwoordelijkheid
voor het product. Zo wilden de circusmensen een
oude leeuwenkooi opnieuw goud verven om te
laten zien hoe mooi hij was en wilden wij de kooi
liever laten zoals hij was om te laten zien dat het
een gebruiksvoorwerp was.
In een ethische code voor immaterieel erfgoed
dient de prioriteit altijd te liggen bij de communities. In de ICOM code wordt er al een begin
mee gemaakt. Artikel 6.4 stelt bijvoorbeeld ‘Where
museum activities involve a contemporary community or its heritage, acquisitions should only
be made based on informed and mutual consent
without exploitation of the owner or informants’.

Borgen voor de toekomst

De laatste fase betreft het borgen voor de toekomst.
Ook hier geldt dat de gemeenschappen zelf een
belangrijke rol moeten spelen, zoals ook het geval
is in de Nederlandse inventarisatiemethode, die de
voordragers zelf vraagt om een safeguardingsplan
op te stellen dat zij vervolgens ook zelf uitvoeren.
Een speciaal punt van aandacht ligt voor UNESCO
op het vlak van mogelijk misbruik door commerciële partijen, waarbij vaak gewaarschuwd wordt
voor het toerisme.2 UNESCO stelt duidelijk in haar
Operational Directives dat acties of programma’s
nooit mogen leiden tot ‘over-commercialisation
or to unsustainable tourism that may put at risk
the intangible cultural heritage concerned’ (artikel
102). Het punt wordt nog verder uitgewerkt in
artikel 117: ‘Particular attention should be paid to
avoiding commercial misappropriation, to mannummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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aging tourism in a sustainable way, to finding a
proper balance between the interests of the commercial party, the public administration and the
cultural practitioners, and to ensuring that the
commercial use does not distort the meaning and
purpose.’ Een goed samenwerkingsproject staat of
valt bij betrokkenheid van de gemeenschappen en
die dient in een ethische code altijd gegarandeerd
te worden.

De ethiek van de bruggenbouwer

De rode draad van een ethiek voor immaterieel
erfgoed is dat de gemeenschappen beschermd
moeten worden, in alle onderdelen van het proces. Beschermd tegen de machtige onderzoekers,
beschermd tegenover machtige museumconservatoren, beschermd tegen overheden die alle drie de
macht hebben immaterieel erfgoed te definiëren
en te contextualiseren. Daarnaast is de bescherming tegen machtige commerciële partijen van
belang. Hieruit vloeit de verplichting voort, die
culturele makelaars zoals VIE hebben, om de belangen van gemeenschappen zo goed mogelijk
te borgen.
Rekening houden met de gemeenschappen geldt

een cultural broker zich situeren in een wereld met
‘multiple, if not contending, cultural narratives (...)
and give up the illusion of a singular, monological reality.3 Cultural brokers dienen rekening te
houden met ‘the co-existence of diverse cultural
values, even encouraging them’, zoals dat geformuleerd wordt in de ICOMOS code.
De notie van ‘culturele makelaar’ gaat ervan uit
dat er verschillende meningen, opvattingen en natuurlijk ook belangen zijn en dat het de taak is van
de culturele makelaar om te whealen en te dealen
tussen verschillende belangen en betekenissen en
daarin zo gewetensvol mogelijk te werk moet gaan.
Het gaat er in een ethische code voor immaterieel
erfgoed vooral om de dynamiek en de verschillende waarden die verbonden zijn met immaterieel
erfgoed te respecteren, deze zelfs aan te moedigen.
In de traditie van de Amerikaanse public folklore,
waar het denken over dit soort makelaardij het
verst is ontwikkeld, past het om speciaal aandacht te vragen voor minderheidsgroepen die in
het dominante erfgoeddiscours minder gehoord
worden.4

Noten

1 ICOM Code of Ethics for Museums
(ICOM 2013), zie: http://icom.
museum/fileadmin/user_upload/
pdf/Codes/code_ethics2013_eng.
pdf.
2 Aanvankelijk zocht UNESCO in
samenwerking met WIPO het
veiligstellen van de belangen van de
gemeenschappen vooral in het
instrument van de intellectual
property rights, maar dit pad bleek
moeilijk begaanbaar omdat eigendomsrecht vooral de belangen van
individuele makers beschermt en
niet het immaterieel erfgoed van
gemeenschappen. Zie bijvoorbeeld
Martin Skrydstrup, Towards
Intellectual Property Guidelines and
Best Practices for Recording and Digitizing Intangible Cultural Heritage. A
Survey of Codes, Conduct and
Challenges in North America
Prepared for the World Intellectual
Property Organisation (WIPO)

De mensen achter immaterieel erfgoed staan altijd centraal
en hun belangen moeten gerespecteerd worden.
ook voor onderwerpen waarover in de samenleving discussie is. Hier geldt dat de erfgoedprofessional zijn eigen waarden en normen niet mag
opleggen. VIE bepaalt niet hoe Zwarte Piet eruit
moet zien, het kan hoogstens suggesties doen voor
creatieve oplossingen voor door de gemeenschappen geconstateerde knelpunten.
Het lastige van een voorbeeld als Zwarte Piet is
dat daarbij soms ook ethische uitgangspunten ter
discussie kunnen staan, waarbij VIE te maken had
met twee tegengestelde opvattingen. Aan de ene
kant waren er groepen en organisaties zoals het
Landelijk Platform Slavernijverleden die vinden
dat Zwarte Piet vanwege zijn vermeend racistische achtergrond zo snel mogelijk zou moeten
worden verboden. Aan de andere kant waren er de
voorstanders van de sinterklaastraditie in Neder
land die VIE juist om volmondige steun voor de
traditie vroegen.
Wat immaterieel erfgoedbemiddeling lastig maakt,
maar tegelijk ook tot een uitdaging, is dat samenlevingen allang geen monolithisch geheel meer zijn.
Zoals Richard Kurin ooit heeft opgemerkt moet
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Conclusie

Dit leidt tot de conclusie dat een ethische code
voor immaterieel erfgoed in ieder geval de volgende elementen moet bevatten.
Een ethische code voor immaterieel erfgoed dient:
– de inbreng van de gemeenschappen te waarborgen, die bij alle fasen, van inventarisatie tot
safeguarding, betrokken moeten zijn;
– commercieel misbruik te voorkomen.
Voor NGO’s geldt:
– Zij moeten voldoen aan ‘professional and ethical standards’ en er alles aan doen om partijdigheid en vooringenomenheid te voorkomen
en van tevoren verantwoording afleggen over
mogelijke ‘conflicts of interest’.
– Zij dienen rekening te houden met de dynamiek van immaterieel erfgoed en met ‘the
co-existence of diverse cultural values, even
encouraging them’.
– Zij dienen een speciaal oog te hebben voor
minderheidsgroepen, die niet altijd goed vertegenwoordigd zijn in het dominante erfgoedvertoog.

(2006), http://www.wipo.int/export/
sites/www/tk/en/resources/pdf/
skrydstrup_report.pdf.
3 R. Kurin, Reflections of a Culture
Broker. A view from the Smithsonian
(Washington/Londen 1997) 281.
4 Albert van der Zeijden, Volkscultuur
van en voor een breed publiek.
Enkele theoretische premissen en
conceptuele uitgangspunten (Utrecht
2004).

Circus
een bevlogen passie

Circus is meer dan de show.
De weg van een circusartiest
is lang en zwaar, een programma maken gaat niet
vanzelf. Arthur Hofmeester
en Mike Leegwater geven u
in het boek Circus, een
bevlogen passie een kijkje
achter het rode gordijn.
Ze nemen u mee op een tocht
langs festivals voor het
nieuwe circus, bezoeken de
rijdende school voor circuskinderen en komen binnen
in de kantoorwagens van
circusdirecteuren.

Arthur Hofmeester biedt Willem Bijleveld, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, het eerste exemplaar
van Circus, een bevlogen passie aan.

Beide auteurs zagen in hun prille jeugd het
circus vlak bij hun huis. Ze raakten gefasci
neerd door die geheimzinnige wereld die
altijd weer even plotseling was verdwenen, als
ze was gekomen. Het circus van Jos Mullens
stond bij wijze van spreken in de achtertuin
van Arthur Hofmeester. En Mike Leegwater
keek in Beverwijk vanuit zijn slaapkamer
naar de tent van circus Holiday. Het zorgde
voor een passie die altijd is gebleven en die

ze nu delen in de redactie van het circus
magazine De Piste.
De circussen uit hun kindertijd bestaan al
lang niet meer. Circus is een cultuurvorm die
volop in beweging is. Niet alleen komen er
nieuwe circussen bij, ook het genre is continu
in ontwikkeling. Ons land kent inmiddels
twee circus HBO’s. Tegelijk bloeit het winteren kerstcircus.

Maar ook de reizende tentcircussen trekken
nog door ons land.
Voel u aangespoord om een circusvoorstelling
te bezoeken. Laat u betoveren!
Arthur Hofmeester en Mike Leegwater,
Circus, een bevlogen passie (Beilen 2014).
Een standaardwerk over circus anno 2014,
met veel prachtige foto’s. Te bestellen via
www.volkscultuur.nl in de webwinkel.
nummer 1 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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Strijders uit de speelkist
Speelgoed in zijn historische context geplaatst is een interessante
familietentoonstelling voor drie generaties: grootouders, ouders en
(klein)kinderen. Door de tijden heen heeft speelgoed waarmee strijd
geleverd kan worden altijd een grote aantrekkingskracht op kinderen
uitgeoefend. Of het nu cowboys en indianen zijn, soldaatjes en forten,
piraten, ridders en prinsessen of Star Wars en digitale wargames.

Statistieken
over cultuur
De Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Plan
bureau hebben de Cultuurindex Nederland in het leven
geroepen. Deze website geeft inzichten in consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector. Tevens biedt de site informatie over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. De beide instanties
beogen met de website een overzichtelijk medium te
hebben geschapen dat voor iedereen in één oogopslag
duidelijk maakt hoe het is gesteld met de vitaliteit van
de cultuur in ons land.
Een mooi streven, ware het niet dat het bij het bekijken
van de cijfers, statistieken en korte achtergrondinformatie
al snel duidelijk wordt dat immaterieel erfgoed nog een
erg jonge sector is, waarover weinig coherente gegevens
beschikbaar zijn. Onder ‘erfgoed’ wordt op deze website
hoofdzakelijk materieel erfgoed verstaan.
Op dit moment is de indeling achtereenvolgens: film,
letteren, erfgoed, beeldend, podiumkunsten. Met enige
moeite zou je informatie over de immaterieel erfgoed
sector kunnen halen uit de meer algemene cijfers over
erfgoed, mits het gaat over musea met immaterieel
erfgoed; uit de cijfers over de participatie of capaciteit,
mits het om ambachtslieden gaat; of uit de cijfers over
letteren, mits het om boeken over immaterieel erfgoed
gaat en ga zo maar door. Van al deze ‘mits’-en zijn echter
geen aparte cijfers bekend.
Het is duidelijk dat er nog veel onderzoek naar vaste en
variabele gegevens nodig is om een goed inzicht te krijgen
in de immaterieel erfgoed sector en er ook beleid op te
kunnen afstemmen.
Website http://www.cultuurindex.nl/
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Deze tentoonstelling toont oorlogsspeelgoed door de eeuwen heen
en plaatst het in de geschiedenis of toekomst. Maar dat niet alleen, er
is ook een interactief element: iedereen kan zijn of haar strategisch
inzicht en handigheid testen. Wie gooit er de meeste pijlen naar de
draak? Wie bouwt het meest indrukwekkende ruimteschip of wie is
de meest gevreesde piraat van de zeven zeeën? De prachtige decors
plaatsen het speelgoed in een levende geschiedenisles, leuk voor jong
en oud.
De tentoonstelling Strijders uit de speelkist, is tot en met 31 augustus
te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

BOEVEN ZOEKEN OP INTERNET
Met een uniek digitaal project probeert het BHIC (Brabants
Historisch Informatie Centrum) de Brabantse gevangenis
registers toegankelijk te maken. Gevangenisregisters bestaan
uit een registratie van persoonsgegevens en van de misdaad
en veroordeling van gevangenen. Deze registers werden
nauwgezet bijgehouden. Het BHIC wil deze registers graag
digitaal ontsluiten, zodat iedereen op persoonsnaam de
gevangenisregisters kan doorzoeken. Op die manier ontstaat
een online database van onder meer de grote strafgevange
nissen van ’s-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven uit de
periode 1821-1940.
De gevangenisregisters kunnen dan gebruikt worden voor
genealogisch onderzoek, maar ook voor sociologisch/psycho
logisch en criminologisch onderzoek. Vaak geven de registers
naast algemene persoonsinformatie ook informatie over het
signalement van de gevangene, over zijn of haar ouders,
burgerlijke staat, kinderen, genoten onderwijs en gedrag in
de gevangenis.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de registers op
naam te doorzoeken, enkel op datum. Het digitaal ontsluiten is
een gigantisch werk, vandaar dat het BHIC daar een zoge
naamd crowdsourcingsproject van maakt: zij roept de hulp van
het publiek in. Iedereen kan vanaf nu meehelpen de oude
Brabantse gevangenisregisters digitaal toegankelijk te maken.
Ook u kunt meehelpen boeven te zoeken. Aanmelden kunt u
doen op www.bhic.nl/velehanden.
Internetproject Inkloppers Brabantse gevangenisregisters,
www.bhic.nl/velehanden

SLAPEN IN EEN
OUDE GEVANGENIS

Educatieve
website over
slavenhandel

In 1954 werd in Makkum het Huis van Hermandad gebouwd op de
enige plek die geschikt was voor een politiepost in die tijd: hoog op de
dijk, direct aan het water, vlak bij het centrum en met uitzicht op de
visserijhaven, het IJsselmeer en zelfs de Afsluitdijk. Vanuit de comman
dantenkamer konden de dienstdoende agenten het reilen en zeilen
perfect in de gaten houden en dat boezemde voor velen al genoeg
ontzag in.
Mocht je toch een scheve schaats hebben gereden dan konden de twee
politiecellen een oplossing bieden: 1 of 2 nachten op water en brood op
een strozak deden wonderen. Mochten de criminele activiteiten nog
niet de spuigaten uit lopen, dan kon het zijn dat je in plaats van op
water en brood gezet, uitgenodigd werd om mee te eten bij het gezin
van de postcommandant, dat in hetzelfde gebouw woonde. In de jaren
90 werden de politiepost en het woonhuis, in het kader van schaal
vergroting, verlaten.
Na jaren leegstand is dit uniek gelegen gebouw voor verval gespaard
gebleven en kreeg het een nieuwe bestemming als recreatief onder
komen. Zowel uitwendig als inwendig is alles zoveel mogelijk bij het
oude gebleven. Voor overnachten in de cel hoeft men geen boef meer
te zijn. En genieten van het unieke uitzicht is niet meer alleen weg
gelegd voor dienders.
http://www.bijzondere-overnachting.nl/overnachting/
overnachten-in-de-gevangenis/

We berichtten al eerder in Immaterieel Erfgoed over
de website die de zeereis van het slavenschip ‘De
Eenigheid’ van de Middelburgse Commercie Compag
nie (MCC) van 1761 tot 1763 digitaal ontsloot. De hele
reis is van dag tot dag te volgen via een logboek, kaar
ten en andere informatie, die door het Zeeuws Archief
online zijn gezet in een uniek project. De reis is een
voorbeeld van de zogenaamde driehoekshandel:
handelsgoederen werden in Afrika geruild voor
mensen, ivoor en goud. De Afrikanen werden naar
de nieuwe wereld gebracht om als slaven verkocht
te worden en te werken op plantages. Met retour
goederen vertrokken de schepen vervolgens weer
naar Nederland.
Nu is over de reis een tweetalige educatieve website
beschikbaar met als titel ‘Slavenreis van de Eenigheid/
Slave voyage aboard The Unity’. Met het weblog en de
onderwijswebsite wil het Zeeuws Archief bijdragen
aan de verbreding van de kennis over het onderwerp
trans-Atlantische slavenhandel en daarmee aan de
bewustwording van het belang van deze periode voor
het heden.
De website bestaat uit verschillende onderdelen: korte
multidisciplinaire lessen aan de hand van werkbladen,
verdiepingslessen aan de hand van discussie-, kijken onderzoeksopdrachten en suggesties voor ver
werkingslessen. Er is bronnenmateriaal opgenomen
uit onder meer het archief van de Middelburgse
Commercie Compagnie (MCC). De website is bedoeld
voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de
onderbouw van het voorgezet onderwijs. Het archief
van de MCC is zo goed bewaard gebleven, dat het in
2011 is opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst
Memory of the World.
Onderwijswebsite ‘Slavenreis van de Eenigheid/
Slave voyage aboard The Unity’,
http://www.zeeuwsarchief-educatie.nl/
webprojecten/slavenhandel/
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In de jaren zeventig zette Nederland massaal het verleden overboord.
Het leek alsof de jongeren van die tijd zich vooral wilden richten op de
toekomst. Toch hebben tradities veertig jaar later nog steeds een
belangrijke functie, al hebben de meeste mensen dat niet meteen in
de gaten. Maar als je ze vraagt wat voor hen belangrijke gebruiken zijn,
staan ze al snel klaar met hun eigen lijstje van tradities.
Ineke Strouken heeft die vraag gesteld aan het Nederlandse publiek en
heeft een boek samengesteld uit de uitkomsten van dat onderzoek:
DIT ZIJN WIJ. De honderd belangrijkste tradities van Nederland. Van drop
en een boterham met kaas, tot Sinterklaas en Suikerfeest, van beschuit
met muisjes tot een biertje drinken. Tradities en gebruiken die zo
vanzelfsprekend zijn dat ze tot de dagelijkse rituelen behoren. Nuttig
of gezellig, ze vinden deze tradities belangrijk omdat ze hen verbinden,
met elkaar, met hun woonplaats en met hun verleden. Ze ontlenen er
hun identiteit aan.
DIT ZIJN WIJ biedt een inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en
de hedendaagse betekenis van honderd tradities. Het boek is een
interessante ontdekkingsreis en vaak een feest van herkenning.
Tradities om te beleven en te delen, niet om in een museum te
verstoppen, maar bruisend van het leven.
Een rijk geïllustreerd handboek van 290 pagina’s met informatie
die iedereen zou moeten weten.

DIT ZIJN WIJ is voor € 15,00 (exclusief
verzendkosten) te bestellen in de
webwinkel via www.volkscultuur.nl.

Immaterieel Erfgoed is het tijdschrift voor de immaterieel

erfgoedsector. Het blad verschijnt vier keer per jaar en geeft
informatie over immaterieel erfgoed en over het beleid dat

hier uit voortvloeit. Het tijdschrift Immaterieel Erfgoed wordt
uitgegeven door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed, het landelijk kennisinstituut voor
immaterieel erfgoed.

Immaterieel Erfgoed heeft te maken met de tradities die je van

huis uit hebt meegekregen en die je deelt samen met anderen.
Mensen, groepen en gemeenschappen ontlenen er hun

culturele identiteit aan. In 2003 heeft UNESCO een verdrag

aangenomen, dat gericht is op de bescherming en versterking
van het immaterieel erfgoed en het ondersteunen van de

betrokken gemeenschappen in het doorgeven van hun erfgoed
aan volgende generaties. De Nederlandse regering heeft dit
UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel

Cultureel Erfgoed in 2012 ondertekend. Een verplichting die

uit het verdrag voortvloeit is dat elke lidstaat het immaterieel
erfgoed binnen de eigen landgrenzen identificeert en
documenteert door het aanleggen van een nationale
inventaris.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) is aangewezen om zorg te dragen voor de

implementatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Telefoon 030 – 276 02 44
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