
Jaargang 4 | Nummer 2 | 2015

Samen sterk
UNESCO
Homocultuur
Circustentoonstelling



Ineke Strouken
hoofdredacteur

Internationaal  
voordragen
Vlak voor dat dit nummer van Immaterieel Erfgoed naar de drukker moest, 
kregen wij het bericht dat de minister van OCW de Tweede Kamer een brief 
had geschreven over internationaal nomineren voor de UNESCO lijsten 
immaterieel erfgoed. Ze geeft daarmee antwoord op het advies van de 
Raad van Cultuur van april 2014. 

De minister neemt het advies van de Raad van Cultuur over om inter
nationaal te gaan nomineren. De UNESCO Conventie ter Bescherming 
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed kent drie lijsten: de representatieve 
lijst, de lijst van bedreigd erfgoed en de lijst met goede voorbeelden van 
safeguarding.

Als selectiekader neemt de minister het advies van de Raad over en 
hanteert daarvoor vijf categorieën:
– Beeld en geluid
– Eten en drinken
– Rituelen en gebruiken
– Ambacht en techniek
– Feest en spel

Uit elk van deze categorieën zal een commissie van experts onder leiding 
van de Raad van Cultuur een immaterieel erfgoedkandidaat selecteren. 
Uit deze vijf kandidaten zal de minister de komende twee jaar een traditie 
kiezen die ze gaat voordragen voor een van de drie UNESCO lijsten. 
 Vervolgens wordt het nominatiedossier met volle betrokkenheid van de 
gemeenschap opgebouwd, waarbij de gemeenschap zoveel mogelijk werk 
zelf moet doen. VIE krijgt de taak om met andere expertinstellingen deze 
voordrachten te begeleiden. 

Het is heel verheugend dat de kogel nu door de kerk is. Ik vind het voor 
het implementeren van de Conventie heel belangrijk dat Nederland voor 
honderd procent meedoet en het geeft veel kansen voor internationaal 
samenwerken. Belangrijk is ook om samen met de eilanden in Caribisch 
Nederland op te trekken. Tenslotte vormen wij samen het Koninkrijk 
Nederland dat het UNESCO Verdrag geratificeerd heeft.

De minister wil al voor 31 maart 2016 de eerste voordracht indienen bij 
UNESCO. Dat betekent werk aan de winkel. Gelukkig sluiten onze erfgoed
zorgplannen perfect aan bij de internationale formulieren en is er al veel 
werk verzet. Door onze deelname aan de Evaluation Body, de commissie 
die de internationale voordrachten bestudeert en advies geeft aan het 
Intergouvernementeel Comité dat besluit over de plaatsingen op de 
UNESCO lijsten, bouwen wij momenteel veel ervaring op en krijgen goed 
zicht op hoe de voordracht in elkaar moet zitten en hoe de besluitvorming 
verloopt. Een aantal gemeenschappen hebben 
bovendien al aangegeven dat ze graag hun traditie 
internationaal willen nomineren.  
Wij zijn er dus klaar voor!
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O 
ver de rol van musea, historische verenigingen en archieven wordt in de UNESCO Conventie ter 
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed niets gezegd, ook niet in de bijbehorende 
Operational Directives. De conventie gaat over levend erfgoed. Zet immaterieel erfgoed in een 

museum of archief en je haalt de traditie uit zijn levende, dynamische context. Bij UNESCO is er, zoals inleider en 
directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed Ineke Strouken het formuleerde, 
een grote angst voor musealisering en folklorisering. Maar kunnen musea en archieven ook een positieve rol 
vervullen in het veiligstellen van immaterieel erfgoed? 

De UNESCO Conventie van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is bedoeld voor gemeenschappen die hun tradities 
levend willen houden, waarbij de inventarissen nationaal en internationaal een middel zijn om het immaterieel 
erfgoed zichtbaar te maken en de gemeenschappen te ondersteunen in hun borgingsactiviteiten. De algemene 
intentie achter de conventie werd helder en inzichtelijk uiteengezet in de voordrachten van Andrée van Es, 
voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie. Van Es benadrukte dat bij immaterieel erfgoed ‘beschermen’ iets 
anders is dan conserveren. Safeguarden is juist een actieve, toekomstgerichte manier om tradities levend en 
dynamisch te houden. Ze benadrukte dat niet alles hoeft te worden behouden. Soms verdwijnen er tradities. Dat is 
misschien verdrietig, maar hoort volgens Van Es bij het leven. Volgens Van Es is kennisoverdracht cruciaal in deze 
conventie van UNESCO, in dat verband verwees ze onder andere naar het internationale register van goede 
borgingstechnieken. De (internationale) uitwisseling van expertise is in deze conventie heel belangrijk.

Net als Van Es benadrukte Ineke Strouken het niet-hiërarchische karakter van de conventie, waarin het niet gaat 
om unieke tradities van internationale waarde, zoals in de werelderfgoedconventie. Het gaat om wat gemeenschap-
pen zelf van waarde vinden en het zijn ook de gemeenschappen zelf die voordragen voor de Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. In Nederland worden de voordrachten getoetst door een onafhankelijke Toetsings-
commissie, die slechts toetst aan de hand van enkele formele criteria zoals: Gaat het om cultuur die van generatie 
op generatie wordt doorgegeven? Is het levende cultuur? Vraagt de juiste gemeenschap aan? Heeft die gemeenschap 
de wil om het erfgoed door te geven? Is het erfgoedzorgplan in orde en realistisch? Het zijn de gemeenschappen 
die uitmaken wat voor hen van waarde is en het zijn de mensen zelf die het erfgoedzorgplan ter hand nemen en 
uitvoeren. Niemand kan dat voor hen doen. Wat is dan de rol van musea, archieven en historische verenigingen?

Het is duidelijk dat musea, archieven en historische verenigingen ieder over eigen expertise beschikken, waarbij de 
kracht van de musea meestal wordt gezocht in hun expertise over collectioneren, conserveren en presenteren, die 
van archieven meestal in het documenteren en die van historische verenigingen in hun kennis van het lokale 
verleden en in hun lokale verworteling. Het is echter opvallend dat alle drie de sectoren hun vensters hebben 
opengegooid naar buiten en op zoek zijn naar een grotere maatschappelijke rol, die hen van waarde kan maken 
voor de gemeenschappen.

ARCHIEVEN ALS WERKPLAATS
Als gemeenschappen voor hun erfgoedzorgplan hun tradities moeten beschrijven, dan moeten ze vanzelfsprekend 
ook op de geschiedenis van hun traditie ingaan. Volgens Douwe Huizing van het Drents Archief kan dit de eerste 
rol van archiefinstellingen zijn, die met hun rijke archiefcollecties fungeren als een geheugen voor de gemeen-
schappen. In zekere zin is dit de traditionele rol van archieven, waarbij het voor de gemeenschappen belangrijk is 
dat allerlei bestanden en archiefstukken tegenwoordig zijn gedigitaliseerd en dus met een knop thuis zijn te 

Immaterieel erfgoed wordt gedragen door gemeenschappen die zich inzetten om hun traditie 

levend te houden. Is er ook een rol voor musea, archieven en historische  verenigingen? VIE 

 organiseerde op zaterdag 31 januari een inspiratiedag over dit  onderwerp in Culemborg.

Een faciliterende rol voor musea, archieven 
en historische verenigingen

Tekst Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
Foto’s Zeeuws Museum, Drents Archief en Amsterdam Museum

SAMEN 
STERK VOOR 
IMMATERIEEL ERFGOED

Het Zeeuws Museum wil 
via het project Handwerk 
de kennis van het maken 
en plooien van de Zeeuwse 
mutsen borgen, doorgeven 
en vernieuwen.
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de voordracht voor de Nationale Inventaris was 
mede ondertekend door het Valkerijmuseum.

In het programma werd zowel de collectie als de 
presentatie-expertise van het museum uitvoerig 
belicht. Jan van Laarhoven behandelde de theorie en 
praktijk van het verzamelen aan de hand van een 
concreet voorbeeld: de begrafenisgebruiken in een 
bepaald dorp. Je kunt je voorstellen dat gemeen-
schappen objecten willen verzamelen die samen-
hangen met de eigen traditie. Het is dan handig om 
een goed verzamelplan te hebben. Wat betreft het 
behoud en beheer kan het museum expertise bieden 
op het terrein van preventieve en actieve conserve-
ring, waar bij er een spanningsveld kan zijn tussen 
musea en gemeenschappen. Musea willen voorwer-
pen, bijvoorbeeld een kostbaar reliekschrijn, het 
liefst in een geklimatiseerd depot bewaren en 
bezoekers mogen de voorwerpen niet aanraken. De 
gemeenschappen zien datzelfde schrijn als een 
gebruiksvoorwerp dat in een processie wordt 
meegedragen.

Van de lezinggevers ging Willem Bijleveld het meest 
in op de faciliterende rol van musea. Het Neder-
lands Openluchtmuseum (NOM) heeft niet alleen 
een rijke traditie in het verzamelen van objecten uit 
de sfeer van het dagelijks leven die erg verbonden 
zijn met de gebruiken eromheen. NOM wil in de 
toekomst, onder andere via een intensief samengaan 

met VIE, nog meer een platform bieden voor de 
gemeenschappen. Bijleveld: ‘Musea bewaren niet 
voor zichzelf maar voor de gemeenschap, waar het 
museum uit voortkomt.’ Gemeenschappen mogen 
zich in het museum presenteren, zoals onlangs de 
circusgemeenschap die samen met VIE een 
spannende circustentoonstelling presenteerde. Maar 
het Openluchtmuseum wil ook helpen bij het 
conserveren van bijvoorbeeld kleding, waarover het 
museum veel kennis en expertise in huis heeft. Ten 
slotte wil het museum ook de eigen ambachtsmen-
sen inzetten om via een meester-gezelsysteem 
nieuwe ambachtsmensen op te leiden.

mensen verzamelde kennis werd gedocumen-
teerd en ontsloten door middel van filmpjes 
waarin de techniek duidelijk gedemonstreerd 
wordt. 

Om een brug te slaan naar de toekomst werd 
vervolgens een ontwerper ingehuurd, die met 
behulp van deze technieken een nieuw meester-
stuk moest maken, een bijzonder kledingstuk 
voor het museum. Voor kunstenaar en museum 
was het een win-winsituatie: het museum kreeg 
er meer inzicht door in de technieken achter de 
in het museum geconserveerde kleding.  
Voor de ontwerper was het project een mooie 
manier om zich te presenteren. De bedoeling 
van het project was niet, zo vertelde Marjan, om 
heel Zeeland weer met mutsen te laten lopen. 
Het museum wilde vooral de techniek docu-
menteren. Via het vernieuwende werk van de 
ontwerper wilde het museum aan nieuwe 
generaties laten zien dat kleding en klederdracht 
absoluut niet oubollig hoeven te zijn. Het 
museum prikkelde met andere woorden tot 
vernieuwing.

TWEE VOORBEELDEN
Een van de doelen van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is 
het zichtbaar maken van tradities. Ook musea kunnen hierin een rol spelen 
door het zichtbaar maken van immaterieel erfgoed via aantrekkelijke tentoon-
stellingen. Het samenstellen van een aansprekende tentoonstelling is geen 
sinecure. In haar workshop behandelde Annemarie de Wildt twee voorbeelden 
van tentoonstellingen die raken aan immaterieel erfgoed: een tentoonstelling 
samen met Artis over stadse beesten en een expositie over buurtwinkels, waarin 
uitgebreid werd samengewerkt met de plaatselijke, Amsterdamse gemeenschap-
pen. Bij het verzamelen van objecten van hedendaagse tradities doet het 
Amsterdam Museum steeds vaker een beroep op de bevolking zelf, niet alleen 
voor het verwerven van de voorwerpen maar ook om ze via oral history te 
verbinden met herkenbare verhalen. Kan het museum ook een rol spelen in 
het borgen van tradities?

In de workshop presenteren, gegeven door medewerkers van het Zeeuws 
Museum, presenteerden Marjan Ruiter en Karina Leijnse het project Handwerk 
als een project dat gericht is op borgen, doorgeven en vernieuwen. Centraal in 
het project stond het doorgeven van technieken en via de hulp van kunstenaars 
het prikkelen tot vernieuwing.  Het museum wil daarmee een brug slaan tussen 
verleden, heden en toekomst. Startpunt voor het museum was de eigen kleding-
collectie van met name de traditionele drachten. In de gemeenschap ging men 
op zoek naar vrouwen die het traditionele ambacht nog beheersen, bijvoorbeeld 
de techniek van het plooien of van het mutsen maken. De aldus bij levende 

ontsluiten. Archieven zijn echter niet alleen belangrijk voor onderzoekers. Ze 
kunnen de gemeenschappen ook helpen bij het samenstellen van educatief 
materiaal. Verder kunnen archieven de gemeenschappen ondersteuning bieden 
bij het vastleggen en documenteren van de geschiedenis over hun tradities. 

Archiefvorming vindt echter ook plaats buiten het officiële archief. Elke 
immaterieel erfgoedgemeenschap heeft haar eigen archief, dat op een goede 
manier dient te worden onderhouden, waarbij het archief de gemeenschappen 
kan adviseren of assisteren. Vanuit archiefperspectief zijn er regels voor het 
bewaren van officiële stukken, waarmee later de geschiedenis van de eigen 
vereniging of stichting gereconstrueerd kan worden. Daarnaast is het vanuit 
immaterieel erfgoedperspectief van belang om ook de eigen tradities te 
documenteren, door middel van foto’s of films of door interviews met betrok-
kenen, waarbij je de aldus verkregen documentatie natuurlijk op een goede 
manier moet conserveren en toegankelijk maken. Bij dit alles kan het archief 
assisteren.
 
Douwe Huizing wil echter dat het archief een stap verder zet. Niet alleen het 
documenteren van tradities en het digitaliseren van archiefstukken, ook het 
functioneren als ontmoetingsplaats voor de gemeenschappen kan een taak voor 
het archief zijn. Het Drents Archief wil het brede publiek bewuster maken van 
erfgoed en ziet daarbij de levende cultuur, het immaterieel erfgoed, als een goed 
handvat. Het is de ambitie van het Drents Archief om zich te ontwikkelen tot 
een historische werkplaats, onder andere door het organiseren van workshops 
en inspiratielezingen. 

Zoals we hieronder zullen zien, profileren ook sommige musea zich tegenwoor-
dig als werkplaats voor de gemeenschappen, maar over de invulling die deze rol 
zou moeten krijgen vanuit immaterieel erfgoedperspectief is nog volop 
discussie. Het vraagt om een faciliterende rol van archieven en de centrale vraag 
is dan natuurlijk: waaraan hebben de immaterieel erfgoedgemeenschappen 
behoefte? Is er behoefte aan het helpen bij het ontwikkelen van educatief 
materiaal? Zou het archief meer documentatiemateriaal kunnen verzamelen 
waar gemeenschappen behoefte aan hebben? Dat vergt in alle gevallen een 
goede samenwerking en afstemming met de gemeenschappen, waardoor de 
gemeenschappen zaken kunnen vinden waar ze wat mee kunnen in het borgen 
van hun traditie. Voor archieven is samenwerken met de gemeenschappen 
belangrijk, omdat ze zich dan dieper in de samenleving kunnen wortelen.

MUSEA ALS INSPIRATOR
Een vergelijkbaar verhaal is te vertellen over de musea, alleen met andere 
accenten. Musea beschikken vooral over expertise over het verzamelen en 
beheren van voorwerpen en objecten, maar ook over het op een aantrekkelijke 
en inzichtelijke manier presenteren van het verhaal achter museumobjecten. 
Dat het museum een belangrijke rol kan spelen, bleek uit het praktijkverhaal 
van Arno Teunissen over de valkerij. Omdat zijn traditie vooral individueel 
wordt beoefend, is zij betrekkelijk onzichtbaar voor het brede publiek. Dat is 
een van de redenen waarom de valkerijverenigingen nauw samenwerken met 
het Valkerijmuseum in Valkenswaard. Het museum maakt de traditie zichtbaar 
voor een breed publiek door middel van een aantrekkelijke tentoonstelling, 
waardoor de bezoeker alles te weten komt over hoe valken worden gevangen 
en afgericht, hoe je valkenier wordt en wat daar allemaal bij komt kijken.   
Arno vertelde dat hij het museum ook vaak gebruikt voor bijeenkomsten van 
de valkerijverenigingen, afgelopen jaar zelfs voor een internationale bijeen-
komst (de valkerij wordt ook intensief beoefend in de Arabische landen en staat 
inmiddels op de internationale UNESCO lijst van het immaterieel erfgoed). 
De samenwerking tussen de verenigingen en het museum is dan ook intensief, 

VERSLAG VAN 
HET CONGRES OP
31 JANUARI 2015
IN CULEMBORG

Het Drents Archief bouwt een archief op van de geschiedenis van de TT Assen en het carbidschieten.
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komen  langs tijdens de vier jaar dat de studen-
ten worden opgeleid tot allround erfgoed-
professional. 

Leren over immaterieel erfgoed
In haar kamer op de bovenste verdieping spreekt 
lector Hester Dibbits over het begin van haar 
lectoraat bij de Reinwardt Academie. ‘In 2011 
ging ik van het Meertens Instituut naar de 
Reinwardt Academie. Bij het Meertens Instituut 
was ik bezig met de cultuur van het dagelijks 
leven. Toen ik hier op de Reinwardt begon 
merkte ik dat ik werd aangesproken op mijn 
immaterieel erfgoed-achtergrond. Het was 
een heel actueel onderwerp, en er waren 
verschillende docenten en studenten die zich 
ermee bezighielden, maar het had nog geen 

waarde gehecht aan de immateriële waarde van 
materiele objecten. 

De studenten aan de Reinwardt Academie leren 
het vakmanschap van omgaan met allerlei 
soorten erfgoed. Hoe vertel je het verhaal? Hoe 
organiseer je een tentoonstelling? Hoe ga je om 
met de gemeenschappen? Al deze vragen 

De toekomstige professionals bij musea en 
andere erfgoedinstellingen worden opgeleid 
aan de Reinwardt Academie, onderdeel van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Kennis van immaterieel erfgoed is steeds 
noodzakelijker voor een erfgoedprofessional. 
Ook voor studenten die in musea met objecten 
gaan werken. In veel musea wordt steeds meer 

levend houden van tradities, alle vaak gedragen 
door dezelfde vrijwilligers, speelt ook bij de 
historische verenigingen en heemkundekringen. 
De rol van historische verenigingen werd in het 
plenaire programma vooral belicht door de 
voorzitter van Brabants Heem, Henk Hellegers, 
die met passie en inzet sprak over historische 
verenigingen als de spil in allerlei lokale 
samenwerkingsprojecten. Als voorbeelden 
noemde hij de betrokkenheid van plaatselijke 
heemkundekringen bij tradities zoals het 
Driekoningenzingen, het Prijsdansen in 
Nieuw-Vossemeer en, in Uden, het Vlooiensto-
ken op de eerste zondag na carnaval. Historische 
verenigingen hebben vaak grote kennis over de 
lokale geschiedenis van dergelijke tradities. De 
inventarisatie van immaterieel erfgoed in 
Overijssel gebeurde bijvoorbeeld in nauwe 
samenwerking met de plaatselijke historische 
verenigingen, zoals Elleke Steenbergen vertelde 
in haar workshop.

Deze grote hoeveelheid kennis van het lokale 
verleden kan echter ook een handicap zijn, 
namelijk als deze kennis vooral wordt ingezet 
voor het revitaliseren van oude tradities. Het 
risico ligt dan op de loer dat je er folklore van 
maakt, een soort van levende geschiedenishap-
pening voor publiek en dat is niet de bedoeling 
van de UNESCO conventie. Dat is wat Ineke 
Strouken in haar inleiding bedoelde met het 
risico van folkloriseren of musealiseren. De 
kracht van de historische verenigingen ligt niet 
in het aanleveren van verloren gegane tradities 
uit het verleden. De kracht van historische 
verenigingen ligt in de lokale verworteling, die 
een vereniging in staat kan stellen verschillende 
lokale partijen bij elkaar te brengen om samen te 
werken aan het borgen van tradities. Wat dat 
betreft hebben de kringen van Brabants Heem 
hun taak voor immaterieel erfgoed al opgepakt, 
volgens Henk Hellegers.

EEN DIENSTBARE ROL
In alle gevallen geldt dat immaterieel erfgoed 
gaat over tradities die nu gepraktiseerd worden 
en een onderdeel zijn van een levende cultuur. 
Het gaat er niet om iets van vroeger tot leven te 
wekken, het gaat er om tradities een toekomst te 
geven en de gemeenschappen daarin te onder-
steunen. De kracht van musea, archieven en 
historische verenigingen ligt vaak in hun kennis 
van het verleden. In samenwerking met de 
gemeenschappen moeten ze leren om naar de 
toekomst te kijken in een faciliterende en 
 dienstbare rol. 

Een uitgebreider verslag kunt u vinden op  
www.immaterieelerfgoed.nl in het platform. 

GEMEENSCHAPPEN EN MUSEA
Bij dit alles is natuurlijk wel de vraag: waar ligt de winst voor de gemeenschap? 
Wat heeft de gemeenschap zelf aan een dergelijk project, behalve dat zij kennis 
aanlevert over de gehanteerde traditionele technieken? Het was ook een vraag 
die leefde bij de verschillende gemeenschappen. Iemand uit de volksdanswereld 
vertelde bijvoorbeeld dat mensen binnen zijn volksdansgroep zich graag weer 
de techniek van het plooien eigen willen maken. Wat kan het museum voor hen 
betekenen? Marjan en Karina vertelden dat vergelijkbare vragen ook leefden bij 
onder meer de ringrijdersverenigingen in Zeeland en dat het museum inmid-
dels ook cursussen geeft waaraan zij kunnen deelnemen.

Uit het voorbeeld werd wel duidelijk dat veel musea de gemeenschappen 
gebruiken als bron voor kennis en informatie, of als leverancier van voorwer-
pen uit de sfeer van het dagelijks leven, waarmee het museum zijn collectie up 
to date kan houden. Met steeds het museum als leidende partij in de cockpit, 
waardoor het top down perspectief lijkt te domineren. Hoe kan je een win-win-
situatie creëren waaraan ook de gemeenschappen wat hebben?

In dit verband lijken kleine, plaatselijke musea een voorsprong te hebben op de 
grote musea. Hindelooper schilder Pieter Bootsma vertelde dat intensief wordt 
samengewerkt met het Hindelooper Museum, dat bijvoorbeeld cursussen 
Hindelooper dialect geeft op scholen, maar ook de trekker is van een project 
Hindelooper schilderen, om de jeugd via een workshop in aanraking te brengen 
met de traditie. Het plaatselijke niveau biedt het voordeel dat gemeenschappen 
en musea soms samenvallen. Het museum wordt gerund door vrijwilligers, die 
zelf in de praktijk ook actief zijn in een traditie die ze willen doorgeven aan 
volgende generaties. Bij grote professionele musea is die natuurlijke band er niet 
en moet je er actief naar streven om de gemeenschappen een stem te geven in 
het museumbeleid, door ze bijvoorbeeld suggesties te laten doen met betrek-
king tot verzamelen en tentoonstellen. Ook dien je de verkregen kennis en 
informatie altijd weer terug te geven aan de gemeenschap zelf, bijvoorbeeld in 
de vorm van een cursus die gericht is op het doorgeven van kennis en vaardig-
heden die belangrijk zijn om een traditie in stand te houden.

HET NETWERK VAN HISTORISCHE 
 VERENIGINGEN
De intensieve samenwerking die er op lokaal niveau soms is tussen plaatselijke 
oudheidkamers, musea en de clubs en verenigingen die zich inzetten voor het 

Studenten geïnteresseerd in tradities en rituelen

Immaterieel erfgoed aan  
de  Reinwardt Academie Tekst Gábor Kozijn 

Foto’s Nationale Beeldbank

Reinwardt studenten zijn een bekende verschijning in de wereld van volkscultuur 

en immaterieel erfgoed. Op Nederlands enige HBO Cultureel Erfgoed komt steeds 

meer aandacht voor immaterieel erfgoed. Een verdere kennismaking is dan ook op 

zijn plaats. Want wat doen ze eigenlijk allemaal met immaterieel erfgoed bij de 

Reinwardt Academie? 

In de expositie over buurtwinkels werkte het Amsterdam Museum samen met de winkeliers.

Hartjesdag op de Zeedijk in Amsterdam
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studenten.’ Het zijn heel mooie concrete 
onderwerpen, even divers als het immaterieel 
erfgoedveld zelf is. ‘De student kan onderzoeken 
wie er allemaal betrokken zijn bij de traditie, 
welke betekenis de traditie voor de gemeenschap 
heeft, hoe het wordt doorgegeven en wat de 
historische achtergrond is.’

Zo zijn Marte Barendregt en Suzie Loo in 2012 
afgestudeerd op een onderzoek naar de Chinese 
draken- en leeuwendansen in Nederland en de 
rol van sportscholen in het doorgeven van de 
traditie. Rosa Posthoorn is een jaar later 
afgestudeerd op Hartjesdag in de Amsterdamse 
Zeedijkbuurt. Een feest dat al eeuwenoud is en 
nu nog maar door een klein groepje mensen 
gevierd wordt. 

Hanneke Kramer heeft met haar scriptie over 
folkloregroepen de jaarlijkse PJA van Mensch 
prijs gewonnen. Kramer onderzocht hoe de 
overdracht van immaterieel erfgoed binnen een 
gemeenschap verloopt. Daarbij werd duidelijk 
dat het levend houden soms door de gemeen-
schap zelf wordt tegengewerkt. De overdracht 
verbetert volgens haar als gemeenschappen 
meer inzicht krijgen in de verhouding tussen 
traditie en vernieuwing. 

Bruno Boom is op dit moment aan het afstude-
ren op een nieuw immaterieel erfgoedverschijn-
sel, de jonge gemeenschap die wekelijks naar 
technofeesten gaat. Hij onderzoekt de wat 
alternatievere scene op undergroundfeestjes 
zoals je die ziet op de NDSM-werf in Amster-
dam of in hippe clubs in Berlijn. ‘Of ik zelf 
onderdeel ben van de gemeenschap? Mensen 
vragen dat wel vaker. Ik denk het wel, ik bezoek 
regelmatig technofeestjes.’

‘Ik gebruik de techno-gemeenschap als voor-
beeld om te kijken of hedendaags immaterieel 
erfgoed op de Nationale Inventaris zou kunnen 
komen. UNESCO wil zelf ook graag actuele 
onderwerpen op de lijst en de diversiteit in kaart 
brengen. Het is nu een beetje een lijst met oude 
tradities en rituelen. Dat is geen probleem, maar 
het mag wel iets diverser. Ik ben van mening dat 
de lijst een afspiegeling moet zijn van de 
maatschappij. De techno-gemeenschap zegt echt 
iets over deze tijd. Het bestaat in verschillende 
vormen al vijfentwintig jaar. Je ziet nu ook dat 
het naar een nieuwe generatie overgaat.’

De techno-gemeenschap is volgens Boom heel 
open, iedereen die wil kan zich aansluiten. Als 
er al regels zijn, zijn deze ongeschreven regels. 

zijn prachtige filmpjes ontstaan, ook over 
beschuit met muisjes, over de Dappermarkt 
(voor hun school), een Bert Haanstra-achtig 
filmpje over de Amsterdamse fietscultuur en een 
indringend filmpje over rituelen rond gemeente-
begrafenissen voor mensen zonder familie en 
vrienden. 

Een van de grote rituelen in het onderwijs is de 
uitreiking van diploma’s. Drie studenten hebben 
een bijna journalistiek filmpje gemaakt over de 
propedeuse-uitreiking op de Reinwardt Acade-
mie. De kijker ziet een vrolijke bijeenkomst voor 
studenten en ouders die zich elk jaar opnieuw 
afspeelt. De voorzitter van de examencommissie 
zegt in het filmpje: ‘Het is een moment om te 
zeggen: je hebt het fantastisch gedaan! En dat is 
erg leuk.’ Rituelen zijn heel bepalend voor het 
beeld dat een buitenstaander van een groep of 
organisatie krijgt. Dat geldt ook voor dit ritueel. 
Uit de presentatie van de voorzitter blijkt hoe de 
losse vriendelijke sfeer op de Reinwardt 
gecombineerd wordt met een stevige inhoude-
lijke kijk op erfgoed. Dit alles in de vorm van 
een met veel plezier gepresenteerde quiz met 
tentamenvragen. 

Tradities en rituelen zijn populaire 
afstudeeronderwerpen
In de afgelopen jaren is Hester Dibbits betrok-
ken geweest bij verschillende scripties en  stages 
over immaterieel erfgoed. ‘Tradities zijn een 
dankbaar onderwerp om te onderzoeken voor 

Zwarte Piet-kwestie, maar bijvoorbeeld ook over 
de vraag of de Gay Pride controversieel erfgoed 
is? Langzaam kwamen de studenten tot het besef 
dat eigenlijk alle vormen van immaterieel 
erfgoed wel iets controversieels in zich hebben. 
‘Over deze vragen nadenken vinden de studen-
ten erg leuk’, zegt Sophie Elpers. 

Een leuke en lastige eindopdracht
De studenten moeten als eindopdracht in groep-
jes filmpjes maken over een traditie of ritueel. 
Ze zetten hier de theoretische kennis om in de 
praktijk. De studenten vinden het ook vooral 
ontzettend leuk om in gesprek te gaan met 
gemeenschappen. Vragen zijn: Waarom betreft 
het een traditie of ritueel? Waarom houdt het de 
mensen bezig? Het gaat om de plek die de 
traditie in hun leven heeft of de betekenis die 
mensen aan bepaalde zaken geven. Bijvoorbeeld 
een filmpje over Hollandse stamppot maken van 
eigen boerenkool. Dan gaat het niet om het 
recept, maar om de handelingen, de betekenis-
sen, het doorgeven en hoe mensen samen de 
traditie vormgeven. Compleet met het kuiltje 
waar de jus in moet. 
De studenten hebben maar drie tot vijf minuten 
om het ritueel of de traditie te tonen, met alle 
elementen die erbij horen. Ze moeten dus goed 
nadenken over het wat, wie, hoe, wanneer en 
waar van de traditie en over de betekenissen. 
‘Sommige hebben hele kleine rituelen gekozen, 
zoals de drie zoenen bij het begroeten en 
anderen hele grote, zoals het molenaarschap.’ Er 

Het levert mooie discussies op. Uiteindelijk is 
het boekje ook de stof voor het tentamen. 

‘Een ander centraal onderdeel van het vak is de 
UNESCO Conventie ter Bescherming van het 
Immaterieel Erfgoed en ook hier kijken we er 
natuurlijk kritisch naar’, zegt docent Sophie 
Elpers. Samen denken de studenten in de 
werkcolleges na over het doel van de UNESCO-
conventie. Wat is het nut van de Nationale 
Inventaris, hoe werkt een voordracht eigenlijk? 
Voor de studenten is het erg interessant dat hun 
docent lid is van de Toetsingscommissie van de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed. Elpers: ‘Ik verklap natuurlijk niets uit 
de vergaderingen, maar vertel wel wat de 
problemen en kansen zijn voor de gemeen-
schappen bij de Nationale Inventaris’. 

Elk jaar staan er twee vaste onderdelen op het 
programma. Een werkbezoek aan het Meertens 
Instituut en een gastcollege van Albert van der 
Zeijden van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het 
werkbezoek aan het instituut dat zich bezig-
houdt met onderzoek naar alledaagse cultuur en 
taal in Nederland is een mooie ervaring voor de 
studenten. Er zijn al verschillende studenten 
geweest die na het bezoek aan het Meertens 
Instituut besloten hebben om daar stage te 
lopen. Het gastcollege van Albert van der 
Zeijden ging dit jaar om controversieel erfgoed. 
Een spannend onderwerp. Uiteraard over de 

betekenis hetzelfde blijft.’ Daarbij kijkt ze samen 
met de studenten naar concrete tradities en de 
context waarin deze tradities vorm en betekenis 
krijgen. ‘Deze aanpak verschilt van de museolo-
gische kijk op immaterieel erfgoed, waarbij 
vooral wordt gekeken naar de rol van musea, 
erfgoedinstellingen en professionals in de wereld 
van immaterieel erfgoed.’

Naast de brede vierjarige bachelor biedt de 
Reinwardt Academie ook een internationale 
master museologie. Ook hier wordt veel 
aandacht  besteed aan immaterieel erfgoed. 
‘Hoe gaan musea om met immaterieel erfgoed 
en hoe ga je als professional om met de soms 
tegenstrijdige belangen van betrokken gemeen-
schappen, zijn vragen die de belangstelling van 
de studenten hebben.’ 

Het populaire keuzevak ‘Immaterieel 
erfgoed en volkscultuur’
De huidige docent van het keuzevak ‘Immateri-
eel erfgoed en volkscultuur’ is Sophie Elpers. 
Normaal gesproken is ze onderzoeker aan het 
Meertens Instituut, maar één semester per jaar 
geeft ze het keuzevak aan ongeveer zestig 
derdejaars studenten (tachtig procent van de 
studenten uit dat jaar). Het is voor de studenten 
een inleiding op de theorie en praktijk van 
immaterieel erfgoed. Tijdens het vak wil zij de 
studenten ‘enthousiasmeren voor het boeiende 
veld van immaterieel erfgoed en volkscultuur’. 
Daarnaast is haar doel om de studenten ‘kritisch 
te laten omgaan met immaterieel erfgoed en 
volkscultuur en het beleid’.  

In de eerste colleges gaan de studenten meteen 
de diepte in. Een hele rits met essentiële en ook 
lastige begrippen wordt behandeld. Folklore, 
living history, authenticiteit, gemeenschap, 
waarborgen, cohesie en het omstreden begrip 
volk. De studenten krijgen een stevige basis. 
Daarvoor gebruiken zij het genoemde boekje 
Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak 
bij een actueel debat.

De studenten krijgen in de colleges les aan de 
hand van vragen uit dit naslagwerk: Waar gaat 
het over als wij het hebben over immaterieel 
erfgoed en volkscultuur? Waarom houdt het ons 
bezig? Wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom 
ligt het allemaal gevoelig? En als laatste: Wat is 
het doel van immaterieel erfgoed en volks-
cultuur? Deze vragen worden gekoppeld aan 
praktijkvoorbeelden zoals het vieren van 
Koningsdag, de omstreden traditie van Zwarte 
Piet en nieuw immaterieel erfgoed zoals graffiti. 

prominente plek in het curriculum van de 
Reinwardt.’ In het pas verschenen nieuwe onder-
wijsbeleidsplan wordt immaterieel erfgoed 
(tradities) nu als één van de drie belangrijke 
sectoren genoemd voor de toekomstige erfgoed-
professionals van de academie, naast die van het 
roerend erfgoed (collecties) en het onroerend 
erfgoed (ruimte).

Als duo-lector leidt Dibbits samen met Riemer 
Knoop dat wat je de ‘denktank’ van de academie 
zou kunnen noemen: het lectoraat. Vanaf het 
begin waren Dibbits en Knoop bezig met de 
vraag hoe musea en andere erfgoedinstellingen 
omgaan met identiteit en immaterieel erfgoed. 
In een samenwerking met Imagine IC onder-
zocht Dibbits of er ook op een andere manier 
naar immaterieel erfgoed gekeken kan worden 
dan alleen vanuit de gemeenschappen. ‘Niet bij 
al het immaterieel erfgoed hoort een duidelijk 
omlijnde gemeenschap, denk maar aan de 
traditie van het pannenkoeken eten of aan een 
fenomeen als straatvoetbal’. Het kritische denken 
dat ze haar studenten leert zit in deze stelling. 

Bij de Reinwardt werd nog niet zoveel gedaan 
met volkscultuur en immaterieel erfgoed toen 
Dibbits er kwam werken, maar bij studenten en 
docenten was er meteen veel interesse. Al 
merkte Dibbits ook dat het een wat nieuw en 
onbekend terrein was. Om de studenten een 
stevige basis te geven startte zij het keuzevak 
‘Immaterieel erfgoed en volkscultuur’. Het vak 
werd vormgegeven rond het boekje Immaterieel 
erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel 
debat geschreven door Hester Dibbits, Sophie 
Elpers, Peter Jan Margry (Meertens Instituut) en 
Albert van der Zeijden (Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Imma terieel Erfgoed). ‘Ik 
beschouw de almanak als verplichte kost voor 
alle studenten. Het biedt niet alleen een 
stoomcursus volkscultuur en immaterieel 
erfgoed, maar het is ook een mooie kennisma-
king met etnologie.’ Inmiddels wordt overwogen 
om het keuzevak te integreren in het vaste 
programma.  

Dibbits hoopt de studenten mee te nemen in een 
etnologische kijk op volkscultuur en immateri-
eel erfgoed. ‘Deze is breder dan alleen immateri-
eel erfgoed. Het gaat over de gehele cultuur van 
het dagelijkse leven in al haar verscheidenheid. 
De dynamiek hoe deze cultuur zich door de tijd 
en bij verschillende groepen heeft ontwikkeld en 
nog ontwikkelt. De vraag hoe tradities hetzelfde 
blijven in vorm en toch veranderen in betekenis, 
of andersom: hoe de vorm verandert maar de 

Binnen de Reinwardt Academie 
 bestaat een brede belangstelling 

voor immaterieel erfgoed.
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Veiligheidsraad. Maar stemmen over een voorstel is zeer ongebruike-
lijk. Meestal praat men door tot er overeenstemming is bereikt. 
Vergaderingen kunnen daardoor erg lang duren en de besluitvor-
ming gaat minder snel dan soms gewenst is, zeker als het gaat om 
actuele crisissituaties.

UNESCO kan niet zonder toestemming van de betreffende lidstaat 
acties ondernemen in het land om het cultureel erfgoed te bescher-
men, of de vrijheid van journalisten te promoten, of de interculturele 
dialoog in het onderwijs te bevorderen. Ook met zeer autoritaire en 
van geweldadigheden beschuldigde regimes vindt het gesprek plaats. 
Het is niet eenvoudig om met bijvoorbeeld Syrische autoriteiten 
samen te werken, maar het is voor UNESCO als intergouvernemen-
tele organisatie de enige manier om in het land actief aan vredesop-
bouw te werken.

Voorbeeld: de inventaris van Mali
In de strijd in het noorden van Mali zijn alle vormen van cultureel 
erfgoed ernstig geraakt. Sinds 2012 zijn meer dan vierduizend 

Ook zie je bepaalde rituelen. Eigenlijk is het uitgaan naar een 
technofeest op zichzelf al een ritueel. Het samen plannen van 
een feest, kopen van de kaartjes met je vaste vrienden, 
indrinken bij iemand thuis, gezamenlijk richting het feest 
gaan, je overgeven aan de muziek, handen in de lucht steken, 
bepaalde gebaren, rondjes geven en flirten. Een belangrijk 
element van het ritueel is de after met de vrienden waarmee je 
bent uitgeweest. Tijdens deze nazit wordt vooral gepraat, 
gelachen en gechilld. ‘Het gaat vooral om met elkaar verbon-
den te zijn, de vriendelijkheid en gezamenlijkheid.’
 
Uiteindelijk hoopt Boom erachter te komen of er binnen de 
technoscene behoefte is om op de Nationale Inventaris te 
komen. En hij hoopt de discussie uit te lokken of dit type 
hedendaags immaterieel erfgoed op de lijst zou kunnen. 

Hulp van een stagiaire  
Elk jaar zoekt een nieuwe jaargang studenten van de Rein-
wardt Academie scriptieonderwerpen en stageplekken. Deze 
studenten zetten zich een half jaar in de praktijk in voor een 
onderwerp. Immaterieel erfgoedgemeenschappen maken op 
dit moment amper gebruik van deze studenten, terwijl zij veel 
te bieden hebben. Tijdens een stage kan een student bijvoor-
beeld een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van 
een knelpunt, de student kan in samenwerking met de 
gemeenschap een publieksevenement organiseren of de 
gemeenschap op een andere manier helpen. Op de website van 
de Reinwardt Academie is meer informatie te vinden over de 
mogelijkheden om een stage aan te bieden: http://www.ahk.nl/
reinwardt/relaties/stage-instellingen/.

Stevig geworteld
Lector Hester Dibbits sluit af met de constatering dat er 
‘binnen de Reinwardt een brede belangstelling bestaat voor 
immaterieel erfgoed. Dat gaat door de hele academie heen 
onder studenten, docenten en alle andere mensen die er 
werken. Mensen vinden tradities een leuk onderwerp. Kijk 
maar naar alle mooie onderzoeken waaraan werd of nog wordt 
gewerkt: over bedevaarten naar Santiago de Compostella, 
glasblazers, de bruine kroeg, Thai boksen en midwinterhoorn-
blazers. Het onderwerp is stevig geworteld en goed zichtbaar 
op de Reinwardt Academie.’ 

Beschermen van erfgoed

United Nations Educational,  
Scientific and Cultural  

Organization

Tekst Andrea Imhof
Foto’s UNESCO 

De beelden uit Syrië en Irak van het vernietigen van cultureel erfgoed staan nog vers op ons netvlies. Extremisten proberen 

met het verwoesten en vernielen van monumenten en beelden samenlevingen in de ziel te raken. Ze beogen hiermee de 

geschiedenis en identiteit van mensen uit te wissen. Ook de uitvoering van tradities, rituelen en sociale praktijken in de regio 

staat onder zware druk. De bescherming van werelderfgoed en immaterieel erfgoed gaat de wereldgemeenschap aan het 

hart. Cultuur is doelwit in actuele conflicten, maar kan ook een krachtig wapen zijn voor het creëren van dialoog en 

 wederzijds begrip, hoop, verzoening en wederopbouw. Daartoe is UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) zeventig jaar geleden opgericht. In tijden van oorlog, maar ook in tijden van vrede draagt de 

organisatie bij aan vrede in de wereld via onderwijs, wetenschap en cultuur. 

Provincie Overijssel steunt 
immaterieel erfgoed

De Provincie Overijssel hecht grote waarde aan immaterieel 
erfgoed. Het gaat daarbij om tradities die de mensen van een 
vorige generatie hebben overgenomen en die ze zo waardevol 
vinden dat ze die willen doorgeven naar een volgende 
generatie. Tradities worden vaak met veel passie beoefend. Al 
deze verschillende tradities geven kleur aan de provincie 
Overijssel en dragen bij aan een prettig leefklimaat. 
Tradities blijven niet altijd vanzelf bestaan. In 2012 heeft 
Nederland de UNESCO Conventie Immaterieel Cultureel 
Erfgoed ondertekend en daarmee zich verplicht het immateri-
eel erfgoed in kaart te brengen. In dat kader coördineert het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed (VIE)  de samenstelling van een Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De erfgoedge-
meenschappen zelf dragen hun traditie voor plaatsing op deze 
inventaris voor. 

Uitvoering erfgoedzorgplan
Samen met VIE wil de Provincie Overijssel de erfgoedgemeen-
schappen ondersteunen. Alle erfgoedgemeenschappen 
waarvan de traditie geplaatst is op de Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland krijgen van de 
provincie een bedrag van € 5.000,- voor de instandhouding en 
doorontwikkeling van hun traditie. Ze hebben hiervoor een 
erfgoedzorgplan gemaakt waarin ze de knelpunten in de 
overdracht naar volgende generaties in kaart hebben gebracht. 
VIE zal de gemeenschappen hierbij ondersteunen. 
Op zondag 15 maart heeft Hester Maij, de gedeputeerde voor 
Cultuur van de Provincie Overijssel, de eerste ondersteuning 
aangeboden voor twee tradities in Ootmarsum: de Poaskearls 
en de Rondgang van de Nachtwacht. Ze deed dat direct nadat 
de certificaten voor plaatsing op de Nationale Inventaris 
waren ondertekend. De vertegenwoordigers van de traditie 
hing ze een krans om. Deze ‘veelkleurige krans van mensen’ 
symboliseert het doorgeven van tradities en het met elkaar 
verbinden van mensen. Maar bovenal is het een waardering 
voor de passie en inzet van de gemeenschappen voor hun 
traditie. 

Hoe ernstig het immaterieel erfgoed in Syrië en Irak wordt bedreigd, 
daar is nog weinig over bekend maar het laat zich raden. Voor de 
mensen daar is overleven nu het belangrijkste. Het uitoefenen van 
hun traditionele ambacht, kunstvorm of ritueel zal niet de hoogste 
prioriteit hebben. In andere landen, waaronder Mali, hebben we 
gezien dat immaterieel erfgoed doelbewust mikpunt is in een 
conflict. Terroristische groeperingen voerden gerichte acties uit tegen 
de cultuur van bepaalde gemeenschappen.

UNESCO in tijden van oorlog
Bij ieder recent conflict waar cultureel erfgoed moedwillig wordt 
vernietigd, rijst – vooral in de media – de vraag: wat doet UNESCO, 
de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, hiertegen? 
De verwachtingen zijn vaak hooggespannen. Maar wat kan ze in de 
vaak chaotische en gevaarlijke omstandigheden doen?

UNESCO is een lidstatenorganisatie. Dat betekent dat er niets kan 
worden ondernomen zonder instemming van de 195 lidstaten. De 
organisatie kent geen landen met een vetorecht, zoals in de VN 

Drakenfeest 
in Den Haag
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heid van Nederlandse partners in bij diverse internationale fora en 
adviseert en informeert betrokkenen in Nederland over UNESCO 
programma’s. Daarnaast zorgt ze voor zichtbaarheid van UNESCO 
bij het algemeen publiek, onder meer via de website www.unesco.nl 
en het Werelderfgoed Podium, het bezoekerscentrum van Neder-
lands werelderfgoed in Amsterdam.

Immaterieel erfgoed is een onderwerp dat veel aandacht krijgt. De 
Nationale UNESCO Commissie is aanspreekpunt voor vragen over 
het internationale verdrag en de UNESCO lijsten. Ze adviseert het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkt samen 
met diverse organisaties, waaronder VIE (het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel erfgoed) en experts in Nederland 
en Caribisch Nederland.

Gemeenschappen die immaterieel erfgoed voor de Representatieve 
Lijst van UNESCO willen nomineren, moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Een van de criteria die UNESCO stelt, is de 
vraag hoe de voorgedragen traditie aanzet tot een dialoog over 
culturele diversiteit in de wereld. Deze vraag heeft alles te maken met 
de missie van UNESCO en de kernvraag bij het verdrag: wat heeft 
immaterieel erfgoed te maken met wereldvrede? 

flinke bezuinigingen zijn doorgevoerd. Veel UNESCO medewerkers 
hebben hun baan verloren, terwijl de wereldproblematiek misschien 
wel meer actiebereidheid en daadkracht nodig heeft dan ooit tevoren. 
Het lijkt bijvoorbeeld onmogelijk om de strijd tegen de internatio-
nale, illegale handel in cultuurgoederen door maar één persoon te 
laten coördineren. 

UNESCO heeft een heel netwerk nodig om haar doelstellingen te 
behalen. Gelukkig is daar de afgelopen jaren in geïnvesteerd. Er is een 
wereldwijd netwerk van Nationale UNESCO Commissies, UNESCO 
veldkantoren in Afrika, Azië, Zuid-Amerika, de Cariben en het 
Midden-Oosten, UNESCO scholen, UNESCO leerstoelhouders en 
verschillende UNESCO instituten.

Nationale UNESCO Commissie
UNESCO is de enige VN-organisatie die nationale commissies kent. 
Op dit moment zijn er 199 Nationale UNESCO Commissies over de 
hele wereld. Het Koninkrijk der Nederlanden telt er maar liefst vier: 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. De Nederlandse 
commissie onderhoudt vanuit Den Haag een netwerk met organisa-
ties en experts op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur. 
De Nationale UNESCO Commissie werkt als een schakel tussen het 
Nederlandse veld en de wereldgemeenschap. Ze brengt deskundig-

rampen en conflicten. UNESCO werd na de Tweede 
Wereldoorlog, in 1945, opgericht. De missie van de 
organisatie is: Building peace in the minds of men and 
women. Oorlog begint in de hoofden van mensen. Daarom 
moet de vrede ook daar beginnen. UNESCO wil bijdragen 
aan vrede en veiligheid in de wereld via internationale 
samenwerking op de terreinen onderwijs, wetenschap, 
cultuur, communicatie en informatie, vanuit het universeel 
respect voor de mensenrechten. De organisatie bestrijdt 
armoede, bevordert duurzame ontwikkeling en stimuleert 
interculturele dialoog. Zo werkt ze aan de noodzakelijke 
randvoorwaarden voor vredesopbouw.

Dit jaar vieren we de zeventigste verjaardag van het 
intellectuele agentschap van de Verenigde Naties, zoals 
UNESCO ook wel wordt genoemd. Na zo’n periode mag 
de vraag worden gesteld: hoe actueel en relevant is 
UNESCO nog? De wereld is niet meer dezelfde als 
zeventig jaar geleden. In de beginjaren waren het vooral 
kunstenaars, filosofen en wetenschappers die het werk van 
UNESCO bepaalden. Nu zijn het vaak diplomaten die de 
koers uitzetten. 

UNESCO staat in de huidige tijd voor vele uitdagingen. 
Om een antwoord te bieden op de problemen van de 
eenentwintigste eeuw, moet ze op zoek naar nieuwe 
manieren hoe creatieve geesten inbreng kunnen hebben bij 
de opbouw van vrede en duurzame ontwikkeling. Het 
immaterieel erfgoedverdrag is een mooi voorbeeld. 
Daaruit komt de innovatieve kracht voor beleidsontwikke-
ling van lokale gemeenschappen, groepen en individuen 
die de tradities koesteren en levend houden. 

UNESCO werkt binnen vier domeinen: Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 
Daarbinnen heeft ze programma’s en projecten ontwikkeld 
om wereldwijd onderwijs voor iedereen mogelijk te 
maken, wetenschappelijke kennis vrij te kunnen delen en 
de vrijheid van expressie voor culturele minderheden, 
artiesten en pers te garanderen. Via capaciteitsopbouw, 
trainingen, educatie en bewustwordingsactiviteiten wordt 
dit onder de aandacht gebracht, van China tot Saoedi-
Arabië tot IJsland. 

Samenstelling van de UNESCO familie
Het hoofdkantoor van UNESCO staat in Parijs. Het 
secretariaat, met medewerkers uit heel de wereld, is daar 
gehuisvest. En ook de vele vergaderingen van de lidstaten 
vinden daar plaats. Alleen het Werelderfgoed Comité en 
het Immaterieel Erfgoed Comité, die onder andere 
besluiten over de UNESCO lijsten, houden hun vergade-
ringen ieder jaar in een ander gastland. 

Van UNESCO zijn 195 landen lid. Sinds de toetreding van 
Palestina in 2011 hebben de Verenigde Staten hun 
contributie stopgezet. Dat betekent dat UNESCO grofweg 
eenderde minder te besteden heeft dan voorheen en dat er 

manuscripten en boeken die getuigen van het glorieuze 
verleden van de regio als centrum voor islamitische 
cultuur, verbrand. Het werelderfgoed in Timboektoe en 
Gao is moedwillig vernield. Veertien mausolea en mos-
keeën zijn vernietigd. Maar ook de bewoners van het 
gebied werden dusdanig onderdrukt dat ze geen uiting 
mochten geven aan hun culturele praktijken en expressies.

Zodra de veiligheidssituatie het toeliet, heeft UNESCO een 
missie gestuurd om mee te helpen aan wederopbouw en 
herstel. Naast de hulp bij restauratie aan monumenten, 
krijgt de regering van Mali steun bij het maken van een 
inventarisatie van het immaterieel erfgoed uit de door het 
conflict getroffen gebieden. Kennis en praktijken over de 
natuur, orale tradities, uitvoerende kunsten, rituelen, 
feestelijke evenementen en traditionele ambachten zijn in 
kaart gebracht en vastgelegd op schrift en (video)beeld. 
Daarbij is een plan gemaakt hoe dit immaterieel erfgoed 
van verschillende gemeenschappen en groepen kan 
bijdragen aan het voorkomen en oplossen van conflicten.

In 2014 lanceerde de Malinese minister van Cultuur de 
Inventaris van Immaterieel Erfgoed, in aanwezigheid van 
militairen van de VN missie en diplomatieke vertegen-
woordigers in het land. De inventaris is een belangrijk 
instrument voor de nationale autoriteiten en de VN 
Vredesmissie om het wederzijds respect tussen de gemeen-
schappen te herstellen. Militairen zorgen vooralsnog voor 
beveiliging aan groepen en individuen om zich cultureel te 
kunnen uiten. Waar in Nederland de Nationale Inventaris 
van Immaterieel Erfgoed vooral wordt gezien als een 
erkenning voor gemeenschappen, is het instrument in 
Mali voor mensen ook echt van levensbelang, om uiting te 
kunnen geven aan hun culturele identiteit. 

De internationale UNESCO verdragen kunnen als 
aanknopingspunt dienen om relatief snel assistentie te 
verlenen aan een land in crisis. Het voorbeeld van Mali laat 
zien dat onder meer de verdragen voor werelderfgoed en 
immaterieel erfgoed de basis waren voor de ondersteuning 
vanuit UNESCO. Ook de internationale afspraken met 
betrekking tot de bescherming van culturele goederen in 
geval van gewapend coflict en de strijd tegen illegale 
handel in culturele objecten, zijn hierbij relevant. 
Na het bekrachtigen van deze UNESCO conventies gaan 
lidstaten verplichtingen aan om via internationale samen-
werking het cultureel erfgoed te beschermen. Lidstaten die 
partij zijn bij de verdragen kunnen concrete hulp verwach-
ten van andere landen binnen UNESCO, al blijft het 
natuurlijk lastig om te opereren midden in het geweld van 
strijdende troepen. Vaak moet men wachten tot er sprake 
is van een wankel evenwicht, dat post-conflict wordt 
genoemd.

UNESCO in tijden van vrede
Alle inspanningen van UNESCO in tijden van vrede 
kunnen worden gezien als preventieve maatregelen tegen 

Het creëren van dialoog 

en wederzijds  begrip, 

hoop, verzoening en 

 wederopbouw.

Links: ISIS vernietigt Mosoel artefacten. 

Linksonder: UNESCO vergadering 2014

Hiernaast: Mali maakte een inventaris immaterieel erfgoed.

Hieronder: UNESCO Afrika, educatie voor iedereen
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ginnen met Schokland en omgeving in de Noordoostpolder in 1995 
tot de Van Nelle Fabriek in Rotterdam in 2014. Op dezelfde pagina is 
vastgelegd welke werelderfgoederen Nederland voorlopig aangemeld 
heeft bij UNESCO, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het eiland 
Saba en Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Zo geeft de Erfgoedmo-
nitor ook een beeld van wat misschien nog werelderfgoed gaat worden. 

Incidenten Cultureel Erfgoed
Ook informatief zijn de gegevens uit de Database Incidenten Cultureel 
Erfgoed (DICE). In deze database wordt vastgelegd hoeveel incidenten 
er zijn geweest in of rond cultureel erfgoed. In 2014 waren dit er 278. 
Overigens wil dit getal niet zeggen dat dit alle voorvallen zijn, omdat 
simpelweg niet alles vastgelegd wordt. 101 van de incidenten die wel  
werden genoteerd, kwamen van musea, de andere 177 werden gemeld 
bij rijksmonumenten. Voor archeologische vindplaatsen werden dit jaar 
geen gegevens bijgehouden. Interessant detail hier is dat ook vastgelegd 
wordt wat voor een soort incident het is geweest. Zo valt uit de cijfers 
van de musea op te maken dat wateroverlast in 2014 acht keer voorkwam 
en dat de hevige buien op 28 juli de grootste boosdoener zijn geweest 
omdat die dag zes van de acht meldingen telde. Voor rijksmonumenten 
blijkt brand de grootste boosdoener te zijn. 

De Erfgoedmonitor houdt gegevens bij op het gebied van archeologie, 
gebouwde monumenten, historisch landschap, musea en collecties en 
werelderfgoed, maar sinds kort ook op het gebied van immaterieel erf-
goed en mobiel erfgoed. Met de Erfgoedmonitor houdt het Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed niet alleen bij hoeveel rijksmonumenten er zijn 
in Nederland, maar legt bijvoorbeeld ook vast hoe het met de rijksmo-
numenten gaat. Op dit moment leggen ze gegevens vast op zeventwintig 
verschillende gebieden met zevenentachtig verschillende meeteenheden. 
Bij deze meeteenheden kun je denken aan hoeveel rijksmonumenten 
zijn er in Nederland, maar ook hoeveel tradities staan er op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed of hoeveel volgers hebben de 
sociale media-activiteiten van musea? 

Mobiel erfgoed
Een van de grootste categorieën van de Erfgoedmonitor is het mobiel 
erfgoed. Volgens de Erfgoedmonitor zijn er rond de een miljoen his-
torische voertuigen in collectie Nederland. Bij historische voertuigen 
gaat het voor het grootste gedeelte om personenauto’s, motoren en 
bromfietsen, maar er zijn ook vrachtauto’s en fietsen bij. Het grootste 
gedeelte van de personenauto’s, motoren en bromfietsen is in particulier 
bezit en de bezitters van deze voertuigen zijn vaak georganiseerd in clubs 
rondom het type voertuig of het type merk. Veel van deze clubs werken 
samen met de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 
en de Stichting Mobiele Collectie Nederland, die de gegevens leverden 
aan de RCE. De Erfgoedmonitor laat dus niet alleen de cijfers zien, 
maar ook welke organisatie een belangrijk kenniscentrum is voor het 
soort erfgoed. 

Werelderfgoed
Een veel kleinere categorie van de Erfgoedmonitor is hoeveel werelderf-
goed Nederland rijk is. Nederland telt slechts tien UNESCO wereld-
erfgoederen. Deze worden per datum van aanwijzing genoemd, te be-

Kamervragen
In de Erfgoedmonitor wordt ook bijgehouden hoeveel Kamervragen er 
worden gesteld over cultureel erfgoed, voor zowel roerend als onroerend 
erfgoed, als ook welke politieke partij de Kamervragen stelt. Zo blijkt dat 
tussen 2008 en 2013 per jaar ongeveer 30 Kamervragen gesteld werden. 
Vooral in 2009 waren de Kamerleden actief met zo’n 47 vragen, maar 
een jaar later worden er slechts 18 vragen gesteld. Het merendeel van 
de vragen gaat over onroerend erfgoed, waarin de PvdA met 28 vragen 
in deze periode de koploper is. Voor roerend erfgoed stelt D66 in deze 
periode met een aantal van 20 de meeste Kamervragen.

Immaterieel erfgoed 
Hoewel de Erfgoedmonitor voornamelijk materieel erfgoed vastlegt, is 
er ook ruimte voor immaterieel erfgoed. In de erfgoedmonitor worden 
de tradities die op de Nationale Inventaris staan opgenomen. Daarnaast 
is er geturfd tot welke categorie de traditie behoort. Naast deze cijfers 
bieden ze ook enige achtergrondinformatie over immaterieel erfgoed 
en wie verantwoordelijk is voor de Nationale Inventaris, namelijk VIE. 
Immaterieel erfgoed is nog maar sinds kort een tak van erfgoed, de 
komende jaren zullen de tradities die op de Nationale Inventaris komen 
ook worden opgenomen.

Voor meer cijfers en informatie: www.erfgoedmonitor.nl. 
 

De Erfgoedmonitor

Nederlands erfgoed in cijfers
Met de Erfgoedmonitor van het Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE) worden jaarlijks de ontwik-

kelingen van het Nederlands erfgoed in cijfers 

bekendgemaakt, zodat er een actueel beeld is van 

erfgoed in Nederland op nationaal niveau en op 

sommige gebieden ook op regionaal of lokaal 

niveau. Daarnaast worden deze jaarlijkse metingen 

ook gebruikt om de bewegingen en ontwikkelingen 

van het Nederlands erfgoed waar te nemen. Zo 

worden iedere vier jaar de gegevens gebruikt voor 

de Erfgoedbalans. Dat is een middel voor de over-

heid om te zien hoe het beleid in praktijk uitpakt en 

dus om een balans op te maken. 

Wat de Erfgoedmonitor 

vooral doet is cijfers 

leveren. Cijfers over hoe 

het er in Nederland aan 

toegaat met cultureel 

erfgoed.

Mobiel erfgoed is de grootste categorie van de Erfgoedmonitor.

Tekst Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
Foto’s Nationale Beeldbank 
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dienstje. Zij deden alles. Het leven draaide op de 
moeders.’

Wijk C
Volksbuurten zijn niet hetzelfde als arbeiders-
buurten, al kunnen deze laatste ook volksbuur-
ten worden. Arbeidersbuurten zijn door 
werkgevers neergezet om hun arbeiders in 
onder te brengen, maar volksbuurten zijn 
organisch gegroeid. Het Nederlands Volksbuurt-
museum zelf ook, want het begon als buurthuis 
van de Utrechtse Wijk C, de enige wijk in 
Utrecht die nog op de oorspronkelijke wijze, met 
een letter, wordt aangegeven. Langzamerhand 
begonnen de Wijk C-ers weg te trekken – ze 
moesten verhuizen vanwege de kaalslag in de 
wijk – en de rest begon te vergrijzen. Het 

Waarom zijn moeders uit volksbuurten bijzon-
der? Terwijl het tot in de jaren zestig van de 
vorige eeuw gewoon was dat vrouwen die 
trouwden stopten met werken, en zelfs ontsla-
gen werden, moesten de vrouwen in volksbuur-
ten vaak uit noodzaak de kost verdienen. 
Tegelijkertijd zorgden ze dat het huishouden 
bleef draaien en zorgden voor de kinderen. 
Teatske de Jong, vormgever van haar vak en als 
vrijwilliger medesamensteller van deze tentoon-
stelling, vertelt dat vrouwen die bijvoorbeeld in 
de winkel van hun man stonden of meewerkten, 
zelfs hun kind van de borst haalden als er een 
klant kwam. De klant ging dan voor. ‘Deze 
vrouwen hielden alle ballen in de lucht. Ze 
stonden niet alleen in de winkel, sommigen 
werkten in de ambulante handel, of hadden een 

BESTUURDERS VAN 
 GILDEN EN SCHUTTERIJEN

Ter gelegenheid van de tentoonstel-
ling Hollander van de Gouden Eeuw 
in de Hermitage Amsterdam, 
georganiseerd in samenwerking met 
het Amsterdam Museum en het 
Rijksmuseum, verscheen er een boek 
onder de gelijknamige titel. Het boek 
zoomt in op de groepsportretten van 
regenten, bestuurders van gilden en 
schutterijen. Het geeft een beeld van 
een zeventiende-eeuwse maatschap-
pij waar, anders dan elders in Europa, 
niet de adel maar vooraanstaande 
burgers het voor het zeggen hadden. 
Dit boek vertelt het achtergrond-
verhaal van de personen op de 
groepsportretten en hoe de Hollandse 
stedelijke gemeenschappen waarin ze 
leefden, waren georganiseerd. 
Verrassend genoeg draaide het toen 
al om sociale netwerken, geënga-
geerd burgerschap, kosmopolitische 
multiculturaliteit en collectieve 
verantwoordelijkheid. In de Gouden 
Eeuw (1588-1700) klom de Republiek 
der Verenigde Nederlanden op van 
rebellenstaat tot een wereldmacht. 
De geportretteerden laten ons de VOC 
mentaliteit zien die past bij de 
protestante natie van spaarzame, 
hardwerkende en zelfverzekerde 
burgers. De maatschappelijke en 
culturele elite van de 
Hollandse steden 
bestond uit kleine 
groepjes welva-
rende kooplieden 
(en later renteniers), 
het regentenpatrici-
aat ofwel de stadsbe-
stuurders. In de praktijk 
konden slechts leden van 
een beperkt aantal 

families in het stadsbestuur komen. 
Van een egalitaire maatschappij was 
absoluut geen sprake. Dit boek geeft 
een mooie inkijk in de structuur en de 
mentaliteit die hoort bij een regen-
tenmaatschappij. 

Maarten Hell, Emma Los, Norbert 
Middelkoop, Hollanders van de 
Gouden Eeuw ( Amsterdam 2014)

DE HAZELNOOTTAART 
VAN MAISON KELDER 

Maison Kelder is een begrip in Den 
Haag. Toch heeft het boek  ter 
verduidelijking de subtitel gekregen 
‘het huis van de hazelnoot’. Voeg 
daarbij de afbeelding van de hazel-
noottaart op de kaft en iedereen in 
Den Haag en omstreken weet dat het 
boek gaat over de bakkerij van de 
beroemde hazelnoottaarten. 
Het boek vertelt de geschiedenis van 
twee jonge mensen, één uit Drenthe 
en één uit Overijssel die beiden een 
passie hebben voor het banketbak-
kersvak. Die uiteindelijk, elk langs zijn 
eigen weg, via vele omzwervingen in 
Den Haag terecht komen waar één 
van hen, Dick Kelder, in 1934 zijn 
eerste eigen zaak opent: Bakkerij 
Kelder, een naam die in het chique 
Benoordenhout al gauw wordt 
gewijzigd in Maison Kelder. Het 
verhaal over hoe de ander, Wiggert 
Jonker, de zaak overneemt en deze 
beroemd weet te maken in Den Haag 
en omstreken. Zo beroemd dat Willem 
Alexander er als kroonprins de 
gebakjes kwam kopen voor zijn 
verjaarsvisite. En hij is niet de enige 
beroemde klant, ook Marco Borsato, 
Mart Smeets,  Joseph Luns en Neelie 

Kroes kochten wel eens gebak bij 
Maison Kelder. 

Danny Verbaan, Maison Kelder, 
het huis van de hazelnoot  
(Schiedam 2014)

VLAARDINGSE  
IJZER KOEKEN

Bakker Frank Hazenberg uit Vlaardin-
gen heeft alles uit de kast gehaald om 
een echt Vlaardings koekje aan alle 
kanten te belichten. Het IJzerkoekje is 
een ongaar, tussen ijzers gebakken 
koekje dat alleen maar in Vlaardingen 
wordt gebakken, al zo’n 250 jaar. Er 
zijn wel meer koekjes die tussen ijzers 
worden gebakken, maar dit ‘rauwe’, 
ovalen koekje met een ruitpatroon is 
zeer populair en werd veel gegeten 
door vissers op zee, omdat het vrij 
lang goed blijft en vanwege de smaak 
natuurlijk. Alle teksten die Hazenberg 
kon vinden waar het woord ‘ijzerkoek’ 
in stond, heeft hij chronologisch 
beschreven, vanaf een boedelbeschrij-
ving uit 1778. Een koekje dat al zo lang 
wordt gebakken, kent natuurlijk 
inmiddels heel wat receptvarianten. 
Er staan er negenentwintig in, waarbij 
het nog de vraag is wat het originele 
recept is. Vast staat dat er kaneel in 
moest en bloem, boter en suiker. 
Vlaardingse IJzerkoekjes zijn nog 
steeds te koop, maar de ijzers zelf 
moeten speciaal gemaakt worden.

Dit boekje is deel 25 van de serie 
Van ’t Oft naar ’t Oofd van 

het Streekmuseum Jan 
Anderson, Kethelweg 
50, Vlaardingen,  
www.jananderson.nl. 

Fototentoonstelling in Nederlands Volksbuurtmuseum

Moeders in 
volksbuurten

Tekst Anneke Munnik
Foto’s Volksbuurtmuseum  en 
Zusters Augustinessen

Het moederschap is in de loop der 

tijden van zóveel kanten bekeken, 

beschreven, bestudeerd en bezongen, 

dat je je bijna geen nieuwe invalshoek 

voor kunt stellen. Het Nederlands 

Volksbuurtmuseum in Utrecht heeft 

misschien toch nog een nieuwe gevon-

den: moeders in volksbuurten. Met 

foto’s uit de eigen collectie, uit de 

periode 1900 – 1950, is een weemoedig 

stemmende tentoonstelling samenge-

steld over dit fenomeen.

Veertien vrouwen in bloemetjesjurken op het jaarlijkse uitje 
waarvoor het hele jaar gespaard  werd (1950-1955)
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spreken, terwijl er een filmpje loopt van de 
betrokken buurt. 
Het hele museum ademt deze sfeer natuurlijk. 
Meteen al bij het binnenkomen in de gezellige 
huiskamer met Perzische tapijtjes kun je er zelfs 
niet omheen. Er zit een groepje vrouwen om de 
tafel gezellig thee te drinken en te kletsen. Het is 
als het ware de harde kern van de wijk, die het 
museum nog steeds als buurthuis gebruikt. Elke 
dinsdag, vaste prik.

Portemonnee
Bezoekers van het museum krijgen allemaal een 
portemonneetje, waarmee ze ‘de steeg’ kunnen 
bezoeken. Nagebouwde huisjes en winkeltjes 
in een echte steeg, waarbij de moderne Neder-
lander zich moeilijk kan voorstellen dat de 
vertrekjes echt zó klein waren, maar volgens 
Teatske de Jong is dat toch echt zo geweest. 

De negen muntjes in het portemonneetje 
vormen het budget waarmee je uit moet komen 
in de steeg. Op veel plekken kun je geld aan 
‘iemand’ geven, een pop natuurlijk, die in beide 
gevallen iets zegt. Wie betaalt, krijgt natuurlijk 
iets heel anders te horen dan degene die weigert.

Sociaal gevoel
Een volksbuurt had echt wel een eigen cultuur. 
Veel daarvan kan worden vergeleken met het 
huidige idee van de ‘participatiemaatschappij’. 
Terwijl dit idee de ronde doet in de politiek, 
waren er ook al allerlei particuliere  initiatieven 
die neerkomen op wederkerigheid en sociaal 
contact. Zo zijn er florerende websites die 
bemiddelen tussen buren die spullen van elkaar 
willen lenen en worden er gezamenlijk stukjes 
grond aangekocht om een buurttuin te maken, 
die ook samen wordt onderhouden. Ook 
verschijnen er soms zitjes op straat in buurten 
die helemaal niet als volksbuurt bekendstaan. 
Moeders van tegenwoordig doppen vaak hun 
eigen boontjes, maar op een andere manier 
dan de volksbuurtmoeders van vroeger.  

Handel
De Jong: ‘Deze foto’s zijn eigenlijk stukjes 
bevroren tijd, waar je op verschillende manieren 
naar kunt kijken.’ Inderdaad, wie wat langer 
kijkt naar de foto’s en de sfeer van Wijk C niet 
van binnenuit kent, gaat zich heel wat afvragen. 
Sommige vrouwen zijn bijvoorbeeld echt rijk 
gekleed. Dat lijkt niet echt bij een volksbuurt te 
passen. Maar De Jong legt uit dat volksbuurten 
vaak een ‘gouden rand’ hadden, dure huizen aan 
de buitenkant. 
Wijk C was bijna een eiland. Het begon ermee 
dat de gemeente de vervuilende industrie uit de 
binnenstad wilde hebben. Dus bierbrouwerijen 
en leerlooiers en andere vervuilers moesten 
naar deze plek, waar al rond het jaar 1100 een 
handelsnederzetting was, dus handelsgeest hing 
er al. De industrieën trokken veel mensen van 
buitenaf. Er kwamen bijvoorbeeld veel Chine-

zen, die zich in deze wijk geweldig thuis 
voelden. De eerste ‘Pindachinezen’ liepen hier 
rond. Dat ze zich thuis voelden heeft natuurlijk 
alles te maken met de vrij universele sfeer. Wat 
dat betreft is de vraag die in deze tentoonstel-
lingsruimte vast op de wand staat, zeer van 
toepassing: Hoe sociaal is armoede?
Er zijn nog wel meer volksbuurten in Utrecht, 
zoals de Zeven Steegjes, vlak achter brouwerij 
De Boog aan de Oudegracht. Dat was een 
arbeidersbuurt, maar is een volksbuurt gewor-
den. Er zijn ook nieuwe volksbuurten. Kanalen-
eiland bijvoorbeeld. De ene plaats heeft er meer 
of meer gehad dan de andere. Sneek spant wel 
de kroon, dat had er ooit tweeëntwintig!

Sfeer
Wie wat meer wil opsnuiven van de volks-
buurtsfeer kan in het Volksbuurtmuseum een 
grappige multimediapresentatie volgen waarbij 
gezichten van sprekende mensen worden 
geprojecteerd op witte hoofden, die elkaar in 
plat Utrechts, -Rotterdams, -Amsterdams of 
authentiek noordoost-Londens  accent toe-

staatsieportretten. Alleraardigst is een foto van 
de kleine Anton Geesink – in Wijk C geboren – 
met moeder, broer en zus. De onderkant van de 
foto is danig bijgewerkt, waardoor de ledematen 
niet helemaal kloppen. Er staat een standbeeld 
van de beroemde Wijk-C bewoner vlakbij het 
Volksbuurtmuseum. De plaats waar het staat is 
niet erg opvallend, maar het staat er toch maar. 
Teatske de Jong wijst op een foto van een gezin 
met veel dochters, allemaal in mooie jurken. 
Iedereen is warm gekleed, maar twee kinderen 
hebben blote armen. Ze wijst op de oudste 

dochter: ‘Die kreeg nieuwe jurken, maar die 
anderen moesten die natuurlijk allemaal 
afdragen. Dat kun je hieraan zien, denk ik.’

Familie
Bij het volgende thema, Van je familie moet je 
het hebben, ligt een ‘poesiealbum’. Helemaal in 
onbruik geraakt ligt het als ontroerend over-
blijfsel van een traditie in een glazen kistje. 
Gezelligheid kent geen tijd is het laatste thema. 
Daar zien we hoe de volksbuurtmoeders zich 
amuseerden in de schaarse momenten dat ze 
daar tijd voor hadden. Het hele jaar lang deden 
de moeders een cent of een stuiver in de ‘rijpot’. 
Eens per jaar konden ze daarmee ‘uit’. Dat moet 
heerlijk zijn geweest en dat is onder andere 
duidelijk te zien op een foto waar allemaal 
vrouwen, stralend in allemaal een andere 
bloemetjesjurk, armen om elkaar heen, lachend 
pootjebaden in zee. Maar er was ook gezellig-
heid op de naaischool in de buurt, waar de 
vrouwen elkaar ontmoetten.

zeer klein en boontjes doppen deed je op straat, 
gezellig op een houten stoel voor het huis. Daar 
komt het sociale aspect van de volksbuurt 
duidelijk naar voren. Iedereen kende elkaar en 
de kinderen konden lekker samen spelen. Er 
was altijd toezicht. 

Is dat eigenlijk nog zo, in volksbuurten? Teatske 
de Jong: ‘Gezinnen zijn in de loop der jaren 
helemaal verinnerlijkt. Alles is naar binnen 
gegaan. De laatste tijd zie je het wel weer wat 
terugkomen. Soms is het zo sterk, dat je door 
een straat loopt en ineens zit je in een volks-
buurt. Dan zitten er opeens mensen voor hun 
huis op straat en dan voel je gewoon de sfeer 
veranderen.’ 
Moeders die werkten, en dat waren er juist veel 
in volksbuurten, hadden het zo druk dat het 
bijna niet te geloven is. Alles deden die vrou-
wen, volgens Teatske de Jong hielden ze de 
wereld gaande. De vrouwen op de foto’s van het 

thema Werken voor de kost zien er opmerkelijk 
fit uit. Geen sporen van een moderne burn-out.

Opoes
Er is ook een thema Opoes, want grootmoeders 
waren heel belangrijk. Ze pasten op de kinderen 
en voedden ze mede op. Bij de foto’s ligt een 
originele kapotmuts. De muts is duidelijk zelf 
gemaakt en lijkt niet op het fijne handwerk van 
bijvoorbeeld klederdrachtmutsen. Toch zijn er 
glimmers opgenaaid en op de foto’s ziet het er 
sjiek uit. Bij nadere beschouwing lijkt het op een 
eigen versie van de kapothoed, die in sommige 
klederdrachten voorkwam en ook wel door 
dames van goede stand werden gedragen. Deze 
werden bijvoorbeeld gemaakt van chenille en 
versierd met veren en ingewikkeld plooiwerk. 
Er zijn heel wat markante koppen bij de 
opoefoto’s.

Anton Geesink
Bij Op z’n paasbest staan zelfgemaakte kiekjes 
van gezinnen, maar ook studiofoto’s, echte 

in volksbuurten voor. De zusters maakten heel 
veel foto’s en de meeste moederfoto’s zijn ook 
van hen afkomstig. Nog altijd zijn de nonnen 
ook present wanneer er iets te doen is in het 
Volksbuurtmuseum. 

Foto’s
De foto’s zijn ingedeeld in thema’s, waarbij de 
samenstellers zich eerst afvroegen hoe je een 
moeder herkent op een foto. Het antwoord was 
eenvoudig ‘doordat zij er met haar kind op staat’. 
Of met haar kinderen natuurlijk, want in de over 
het algemeen piepkleine huisjes woonden vaak 
grote gezinnen. De Jong laat zien hoe je op 
verschillende manieren naar deze foto’s kunt 
kijken. Ze wijst bijvoorbeeld op een foto van 
een oudere vrouw die met een kind lekker zit te 
snacken. ‘Je denkt natuurlijk: dat is een oma die 
met haar kleinzoon iets lekkers neemt, maar 

wij hebben de informatie dat ze helemaal 
geen familie zijn.’

Ook is er een foto van een jonge vrouw met 
duidelijk haar mooiste kleren aan, die een kind 
op de arm heeft en het zo te zien zo ver mogelijk 
van zich af houdt. ‘Dan denk je misschien, 
waarom doet die vrouw zo afstandelijk, maar 
moet je eens zien hoe lief ze naar het kind kijkt! 
Het is onze bedoeling om mensen de laten 
nadenken over wat ze zien. Er zijn verschillende 
lagen in deze tentoonstelling. Daarom hebben 
we bij ieder thema ook vragen gemaakt.’

Moederliefde
Een van de thema’s is Moederliefde en een ander 
Wat moeder doet. Die foto’s zijn wel zeer 
karakteristiek voor volksbuurten, waar zo veel 
mogelijk op straat gebeurde. De huizen waren 

buurthuis was intussen nog wel steeds mateloos 
populair, maar er moest toch iets mee gebeuren. 
Helemaal vanuit de wijk zelf is het in eerste 
instantie een museum geworden van de eigen 
wijk vanuit de zaterdagse bijeenkomsten, waar 
de wijkbewoners die foto’s meenamen, verhalen 
gingen vertellen en later ook objecten mee-
brachten. Nu begint ook dat jasje te krap te 
worden en wil het museum – inmiddels 
Nederlands geheten – omschakelen naar een 
museum voor volksbuurten in Nederland. 

Zusters Augustinessen
Wat maakt een buurt dan tot een volksbuurt? Er 
doen heel wat standaardideeën de ronde over de 
volksbuurt. Gezelligheid, criminaliteit, ‘het hart 
op de tong’, korte lontjes, wederkerigheid. Wat 
ervan waar is? Volksbuurtbewoners zijn 
natuurlijk niet allemaal hetzelfde.

Intussen bestaat de eigen collectie van het 
museum toch voornamelijk uit Wijk C-zaken. 
Zo ook deze foto’s, waarvan een groot deel 
afkomstig is van de zusters Augustinessen van 
Sint-Monica, die een grote rol speelden en nog 
steeds spelen in deze wijk. Het is zelfs de 
doelstelling van dit klooster, getuige hun eigen 
website: ‘met de opdracht samen een kloosterge-
meenschap te vormen volgens de leefregel van 
Sint Augustinus en aanwezig te zijn voor de 
directe omgeving van het klooster en de 
gezinnen in Wijk C. Bijzondere aandacht werd 
ook besteed aan dakloze vrouwen en jonge 
meisjes in nood. Toen de nood van zwervende 
mannen en jongens zich aandiende in de stad 
hebben we ook daar ons hart en onze handen 
voor ingezet.’ Overigens kan ‘jonge meisjes in 
nood’ in dit geval ook gelezen worden als 
‘ongehuwde moeders’, dat kwam natuurlijk ook 

vlnr: Ook naar de vrouwenclub werd het breiwerk meegenomen (1946-1951).
Het leven speelde zich vooral op straat af (1952-1954). 
Als moeders even niets te doen hadden, dan gingen ze sokken stoppen.
Moeder met kinderwagen op de binnenplaats van het klooster van de zusters 
Augustinessen in Utrecht (1946-1949).

Het leven draaide 

om moeders.
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procent van de geënquêteerden kwam voor het 
eerst met naoberschap in aanraking omdat men 
verhuisde naar een streek waar het gebruikelijk 
was. Opvallend is dat van de ondervraagden 
maar liefst 92 procent een positief oordeel heeft 
over naoberschap. Zij die negatief oordelen, 
voeren onder andere als argumenten aan dat het 
de privacy aantast, er geroddel van kan komen 
en men liever familie of vrienden vraagt voor 
hulp. 

Oude rechten en plichten
Nog tot voor enkele decennia hadden de 
boerengezinnen in het oosten van Nederland 
geregeld de hulp van de naobers nodig. Niet 
alleen bij het werk op het land, zoals het 
binnenhalen van de oogst, was men afhankelijk 
van burenhulp. In bijzondere gevallen, zoals bij 
ziekte van de moeder, kon men voor huishoude-
lijk werk een beroep doen op een buurvrouw. 
Ook als de slachter was geweest, hielpen de 
vrouwen elkaar dikwijls. Het was echter met 
name bij de belangrijke gebeurtenissen in een 
mensenleven, rond geboorte, huwelijk en 
overlijden, dat de naoberplicht gold. Nadrukke-
lijk kunnen we spreken van plicht. 
Tot dertig jaar terug was het op veel plaatsen 
nog gebruikelijk onderscheid te maken tussen 
de verschillende naobers. Er was een duidelijke 
rangorde tussen de eerste, tweede, derde en 
vierde naober. Je had vier naobers nodig voor 
het dragen van de doodskist. Per streek was het 
verschillend, maar iedereen wist heel precies 
welke taken er bij de eerste, de tweede en de 
andere naobers hoorden. Daarbij ging het 
vrijwel altijd om verplichtingen bij levensloopri-
tuelen. De officiële naobers waren gekoppeld 
aan bepaalde huizen, vrijwel altijd boerderijen. 
Ze waren niet per se je directe buren. Mensen 
namen in de regel het systeem over van de 
vorige bewoners van huis. Het naoberschapsys-
teem werd soms ingewikkeld als er nieuwe 
woningen in de buurt werden gebouwd. Je 
hoefde niet per definitie de eerste naober te zijn 
van jouw eerste naober. 
De eerste naober nam bij bijzonderheden als 
eerste contact op met de familie waar iets moest 
gebeuren. Hij overlegde met de andere naobers 
als de werkzaamheden verdeeld moesten 
worden. Sommige naobers konden zelfs boos 
worden als je de verkeerde naober voor een 

gedacht wordt over naoberschap. Er werden 940 
mensen ondervraagd. Van hen gaf 87 procent 
aan dat naoberschap van de mensen zelf moet 
komen en niet kan worden afgedwongen door 
de overheid. Slechts 21 procent vond dat 
naoberschap ingezet kan worden in het kader 
van de participatiemaatschappij en de terugtre-
dende overheid. 

Naoberplicht
Maar wat is naoberschap? Het is zeker immate-
rieel erfgoed, heeft een lange geschiedenis, is een 
springlevende traditie en mensen willen het in 
stand houden en doorgeven naar volgende 
generaties. Het gaat erom dat buren wederzijds 
voor elkaar klaar staan. Binnen de kleine, sociale 
kringen van buren, de naobers, geldt de naober-
plicht. Bij geboorte, ziekte, overlijden en zo 
nodig in andere gevallen staan buren elkaar met 
raad en daad bij. Voor veel mensen in Twente en 
de Achterhoek en in iets mindere mate in 
Salland, de Vechtstreek en de Liemers, hoort 
naoberschap bij het sociale leven. Het is een 
vorm van burenhulp, maar geen vrijwilligers-
werk. Het wordt niet vrijblijvend gedaan, van 
buren wordt verwacht dat ze bepaalde hulp 
bieden. 

Tegenwoordig gaat het bijvoorbeeld om 
ondersteuning van buren bij een sterfgeval. Tot 
voor kort was het nog op veel plaatsen vanzelf-
sprekend dat de buren dan rondgingen om het 
overlijden te melden, een groot deel van de 
begrafenis regelden en de kist droegen. Hier en 
daar gebeurt dat nog, maar vaak blijft het 
beperkt tot het bieden van mentale steun. Bij 
bruiloften zorgen de buren voor versieringen. 
Ze zetten dan boompjes en bogen en hangen 
daar roosjes van papier in. Voor iemand die ziek 
is worden bijvoorbeeld de boodschappen 
gedaan. 
Uit het onderzoek van Tangram blijkt dat 
ouderen meer bekend zijn met het begrip 
naoberschap dan jongeren. Inwoners van kleine 
plaatsen zijn er ook meer mee vertrouwd, dan 
inwoners uit grotere plaatsen. Hoewel driekwart 
van de ondervraagden aangeeft dat het naober-
schap nog bestaat en er persoonlijk aan doet, 
zeggen velen dat het vroeger meer leefde dan nu. 
De meerderheid doet aan naoberschap omdat 
hij of zij daarmee is opgevoed. Exact achttien 

Tekst Jos Wassink
Foto’s Jan Roerdink

Ook waar de huizen ver uit elkaar staan: 
iedereen heeft buren en iedereen heeft wel eens 
een beroep op de buren gedaan. In delen van 
Oost-Nederland bestaat een speciale variant 
van burenhulp: naoberschap, ook wel gespeld 
als noaberschap. Deze traditionele vorm van 
hulp aan buren heeft een heel eigen karakter.

De Achterhoekse popgroep Normaal geeft het in 
het lied ‘Doe Niet Zo Moeilijk’ met het nodige 
understatement weer, hoe in grote delen van 
Oost-Nederland over naoberschap wordt 
gedacht.
 de eisen die wi-j an ‘t leaven stelt
 wordt bi-j noa altied uutgedrukt in geld
 op tradities wurt niet meer gelet
 ‘t woord alleen dat liekt al wel besmet
 bi-j ons op ‘t platteland, woar wi-j de buurt goed 
kent
 doar helpen wi-j mekare voort,
 wi-j melkt mekanders koe
 when your’e feeling blue
 doar maak ik gin probleem van
 want dat bunt wi-j gewend

Naoberschap is niet alleen iets uit vroegere 
jaren, het bestaat nog volop. Mensen die vanuit 
het westen van ons land naar een idyllisch 
boerderijtje in de Achterhoek verhuizen, 
ontdekken dat hun nieuwe buren een bepaald 
sociaal gedrag van hen verwachten dat ze niet 
gewend waren. Als ze meegaan met de gebrui-
ken van de buurt dan horen ze erbij!

Participatiemaatschappij
Politici en bestuurders hebben het fenomeen 
naoberschap ontdekt. Door hen wordt het 
geëtaleerd als een speciale kwaliteit van Oost-
Nederland. Ze willen het inzetten om bezuinig-
ingen op te vangen. De overheid wil door meer 
hulp in het kader van naoberschap kosten 
besparen op het terrein van zorg en welzijn. De 
laatste jaren  is hierover een behoorlijke 
maatschappelijke  discussie ontstaan. De krant 
De Gelderlander heeft twee jaar geleden al door 
het bureau Tangram onderzoek laten doen 
onder de inwoners van de Achterhoek, Twente, 
Salland/Vechtstreek en de Liemers naar hoe er 

Buren staan elkaar 
met raad en daad bij

Naoberschap
bepaalde taak had gevraagd. Het helpen bij de 
geboorte van een kind was dikwijls een taak 
voor de vrouw van de eerste naober. Pas in de 
jaren zestig van vorige eeuw werd professionele 
kraamhulp overal gewoon. Het delven van een 
graf kon bijvoorbeeld een taak zijn voor de 
tweede naober. 

Naoberschap in het Woold 
Volgens Jan Roerdink zijn de oude vormen van 
naoberplicht nog lang niet verdwenen. Hij 
woont in de buurtschap Woold onder Winters-
wijk. Hier in het coulisselandschap liggen de 
boerderijen verspreid tussen de akkers en 
weilanden. Roerdink zegt dat het naoberschap 
‘gevlekt’ is geworden. Hij bedoelt daarmee dat er 
geen dekkend netwerk meer is van naoberschap. 
Er zijn gaten gevallen. Het oude systeem waarbij 
iedereen naobers had, is veranderd doordat er in 
de laatste eeuw burger- en bedrijfswoningen zijn 
gebouwd in het Woold. Er zijn winkeltjes 
gekomen en ook ambachtslieden met een 
werkplaats. De buurtschap Woold is verdeeld in 
zeven naoberschappen. 
Jan Roerdink woont in de naoberschap Wieg-
gershof. Een halve eeuw geleden waren er in zijn 
naoberschap nog twaalf boerderijen in bedrijf. 
Nu zijn er in de Wieggershof nog maar vier 
boeren actief. De oude gebouwen staan er nog 
wel, maar worden merendeels niet meer 
bewoond door boeren. Jan zegt dat het voor de 
boeren logisch is dat de burgers niet kunnen 
assisteren bij agrarisch werk. Hij ziet dat de 
meeste andere tradities van het naoberschap nog 
altijd van generatie op generatie van buren op 
buren worden doorgegeven. De mensen worden 
er mee opgevoed en iedereen weet dat er 
naoberplicht is. 

Als je nieuw in het Woold komt te wonen, krijg 
je wel uitleg. Jan Roerdink vertelt plastisch hoe 
de gang van zaken is. Als je voor de verhuizing 
in je nieuwe huis bezig bent, dan komt op zekere 
dag de eerste naober kijken. Met de handen zijn 
zakken stelt hij zuinig de vraag: Kom ie hier 
wonnen? Hij zal je vragen of je naoberschap wilt 
maken. Dat is iets wat de nieuwkomer wel zelf 
moet regelen. De eerste naober zal de bestaande 
gebruiken uitleggen en vertellen welke andere 
naobers bij het huis hoorden. Het is gebruik dat 
je die overneemt, maar het hoeft niet per se. 

Bij de verhui-
zing naar het 
Woold worden 
de nieuwe 
buren welkom 
geheten door 
de naobers en 
geholpen met 
de overtocht.
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Nieuwe naobers worden ingehaald 
In de buurtschap het Woold is het nog altijd 
gebruikelijk dat nieuwkomers in de buurt door 
de hele naoberschap worden ingehaald. Het lijkt 
wel of dit gebruik de laatste jaren uitbundiger 
wordt gevierd dan vroeger. De buurt helpt de 
nieuwkomers bij de verhuizing. Er wordt een 
lange, bonte stoet gevormd van auto’s, karretjes, 
bestelbusjes en vrachtwagentjes om de spullen 
van de nieuwe buurtgenoten op te halen. Op de 
grens van de naoberschap worden de nieuwelin-
gen officieus ingehaald en welkom geheten. Er is 
daar een lint over de weg gespannen. Bijna 
iedereen uit de naoberschap is daar aanwezig. 
De eerste naober leest een gedicht voor. Met een 
toast worden de nieuwkomers welkom geheten. 

Het naoberschap in de toekomst
In sommige delen van Twente en de Achter-
hoek, zoals in het Woold, mag naoberplicht dan 
nog iets vanzelfsprekends zijn, voor 57 procent 
van jongeren in het oosten van ons land is dat 
volgens het onderzoek van Tangram niet meer 
het geval. Zeker in meer verstedelijkte gebieden 
heeft men minder op met de buren. Feestjes 
worden nog wel gezamenlijk gevierd en er 
komen daarbij zelfs nieuwe gebruiken op. Het 
ritueel van het plaatsen van de meiboom door 

staanden, die dikwijls daarvoor verzekerd zijn, 
wel allerlei kosten betalen, zoals voor het graf, 
de kist en het drukwerk. 

Feest en gezelligheid in het Woold
Dat de sociale cohesie binnen de naoberschap 
nog sterk kan zijn, blijkt niet alleen uit heden-
daagse gebruiken bij het overlijden. Ook bij de 
festiviteiten rondom huwelijken spelen naobers 
dikwijls een grote rol. ‘Goed drie maanden 
geleden,’ zo vertelt onze informant Jan Roerdink 
uit het Woold, ‘is er voor een bruidegom uit de 
buurt nog een bruidje met een koets opgehaald 
in Aalten. Getrouwd wordt er niet meer zoveel, 
maar als het dan gebeurt, dan vieren we het 
goed.’ Voor het huis waar het echtpaar komt te 
wonen, wordt een mooie boog van groene 
takken geplaatst. Boven in de boog komt een 
schild met ‘Welkom aan het bruidspaar’. 
Natuurlijk is de boog versierd met papieren 
roosjes. Die roosjes worden een paar dagen 
tevoren door buurvrouwen gemaakt.  
De mannen halen het groen, de takken. Het 
versieren is altijd een gezellige bedoening, 
met de nodige alcoholische versnaperingen. 
De allernaaste naobers worden uitgenodigd om 
de hele dag het feest bij te wonen. Alle andere 
naobers zijn alleen ’s avonds op het feest.

Tegenwoordig is er geen strenge rangorde meer 
tussen de naobers. Wel is in het Woold en op 
veel andere plaatsen nog de positie van de eerst 
naober van belang. Deze naober dient immers 
het initiatief te nemen bij het aanbieden van 
hulp en bij de verdeling van de taken onder de 
buren. Binnen de naoberschap Wieggershof ziet 
iedereen elkaar als naober. 

Geen onderscheid in religie en  
rangen en standen
De naoberplicht binnen de naoberschap 
Wieggelshof heeft volgens Jan Roerdink nog veel 
om het lijf. Wel betreurt hij het dat de buren na 
de geboorte van een kind zelden nog op 
kiekvisite komen en dat het kroamschudden 
alleen nog maar gebeurt door familieleden en 
groepjes vrienden. Diegenen die komen 
kroamschudden brengen een supergroot 
krentenbrood mee. Vooral rond rouw en trouw 
gelden de naoberplichten nog voor de mensen 
van de Wieggershof. Jan Roerdink legt uit dat bij 
een overlijden de nabestaanden de eerste naober 
direct verwittigen. Deze naober nodigt andere 
naobers uit in het huis van de overledene. In de 
woonkeuken wordt in overleg met familie een 
taakverdeling gemaakt, onder leiding van de 
eerste naober. De naobers regelen heel veel voor 
de begrafenis. Hoewel de meeste inwoners van 
het Woold Nederlands-Hervormd zijn, maakt 
het niet uit van welke religie de overledene is. 
Er wordt afgesproken wie de kist dragen. Soms 
besluit men zwarte kleding te dragen, het 
zogenoemde kistentuug. Een aantal dames wordt 
gevraagd koffie te schenken bij het condoleren. 
Andere dames zullen de bloemen dragen. Het 
condoleren gebeurt een of twee dagen voor de 
begrafenis, meestal in het Verenigingsgebouw 
Juliana, dat midden het Woold staat. Na de 
begrafenis is er een koffietafel. Ook daar zorgen 
de buurvrouwen voor de bediening. Jan 
constateert dat de mensen van het Woold nog 
echt begraven worden door de buurt. Maar er is 
wel wat veranderd. Vroeger droeg de buurt alle 
kosten voor de begrafenis. Nu moeten nabe-

de buurt als bij nieuwbouw de pannen op het 
dak gaan, lijkt beslist niet af te nemen. En de 
bijbehorende kratjes bier worden ook niet 
minder. Kroamschudden door de buurt gebeurt 
dan wel haast niet meer, maar buren plaatsen nu 
wel een groot bord van een ooievaar in de tuin 
bij het huis van de boreling en bouwen daar een 
feestje om heen. Ook bij een vijftigste verjaardag 
laten de buren dikwijls van zich horen en zorgen 
voor immens grote poppen van Abraham of 
Sara. 

Volksfeest
Voor het Woold is er ieder jaar een eigen 
volksfeest, dat gewoonlijk gehouden wordt in 
het eerste weekend van september. In alle zeven 
naoberschappen die het Woold telt zijn in de 
dagen voor dat feest versierde wagens gemaakt. 
Onze zegsman Jan Roerdink nuanceert de 
versierkunst van zijn naoberschap enigszins. 
Het gaat er niet in eerste instantie om dat het 
een schitterende wagen wordt, maar dat ze 
samen een wagen maken. Hij beaamt wel dat het 
versieren van de wagen met de jaren een steeds 
leukere bezigheid wordt. Vrijwel iedereen in de 
naoberschap werkt mee. Voor de ouderen van 
het naoberschap die het rondtrekken van het 
kleine  corso in het centrum van de buurtschap, 
de omgeving van het Verenigingsgebouw 
Juliana, willen bijwonen, is er plaats op een 
fraai uitgedoste boerenwagen. Jan ziet de animo 
voor de deelname aan het corso duidelijk 
toenemen. 

Gezamenlijke gezelligheid 
Mensen hebben steeds minder zin in de 
verplichtingen die bij het naoberschap horen. 
Toch is het gevoel dat bij het fenomeen hoort 
nog op veel plaatsen diep verankerd. Nieuwe 
vormen van naoberschap vinden hun weg. 
Zo vertelt Ria Visser uit het dorpje Vragender in 
de gemeente Oost Gelre dat het in haar kleine 
naoberschap Boskerhook sinds een paar jaar 
heel gebruikelijk is dat alle vrouwen ’s middags 
bij elkaar op verjaardagsvisite komen. De 
vrouwen hechten veel waarde aan een goede 
omgang met de buren want een goede buur is 
immers meer waard dan een verre vriend. Door 
de vergrijzing van de buurt hebben deze 
vrouwen daarvoor weer tijd gekregen. Zo is 
invulling van het naoberschap, het systeem van 
rechten en plichten, in de loop van de tijd op de 
meeste plaatsen veranderd en aan de huidige tijd 
aangepast. Overal lijkt het element ‘gezellig’ 
belangrijker te zijn geworden. De essentie van 
het naoberschap, elkaar ondersteunen, leeft 
niettemin nog volop.  

In het Woold weet 

je wie later jouw 

doodskist draagt.

Het Woold heeft zijn eigen volksfeest met praalwagens.

Museum Van Loon in Amsterdam biedt voor creatieve mbo-vakopleidingen als 
meubel maken en creatief vakman een driedelige lessenreeks. In dit praktijk-
gerichte educatieprogramma wordt les gegeven over de stijl, techniek en 
materiaal van de voorwerpen uit de museumcollectie en het museum koppelt 
de traditionele vakmanschap aan hedendaagse vormgeving. Er wordt een link 
gelegd tussen vakmanschap in het verleden, heden en toekomst. Het pro-
gramma bestaat uit twee lessen in Museum Van Loon onder begeleiding van 
de museumdocent en een afsluitende les op school onder begeleiding van de 
eigen vakdocent. Het doel van het programma is om studenten inzicht te bieden 
in het breder maatschappelijk kader waar het vak deel van uitmaakt en hen in 
staat te stellen de theorie uit de lessen in praktijk te brengen.

Museum Van Loon, Keizersgracht 672, Amsterdam (www.museumvanloon). 

STREEKEIGENHEID
In de Achterhoek is een pilot gestart, 
als onderdeel van de Cultuur- en 
Erfgoedpact Achterhoek – verbinden 
en identiteit, om de zoektocht naar 
streekeigenheid in gang te zetten. 
Scholieren gaan door deze pilot op 
verkenning en worden zich bewust 
van de eigen streek, bijvoorbeeld door 
het landschap, de streektaal, een 
streekgerecht of tradities in de 
omgeving. Het proces wordt door een 
kunstenaar begeleid.

Voor meer informatie:  
www.cultuurmijoost.nl. 

Een huis dat werkt
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homoseksualiteit bestond, maar kwam nog steeds niemand in mijn directe omgeving 
tegen die openlijk zei op mensen van hetzelfde geslacht te vallen. 

Homomonument
Ondertussen was de tweede fase van de emancipatiestrijd in volle gang; de strijd van 
homo’s en lesbische vrouwen voor het krijgen van gelijke rechten. 
Een succes was dat vanaf 1973 homo’s en lesbiennes toegelaten werden tot het leger. Voor 
die tijd werden ze ongeschikt bevonden voor militaire dienst en kregen de classificatie S5, 
wat zoveel betekende als ‘psychisch instabiel’.

Zo’n vijftien jaar later was het feit dat het eerste homomonument ter wereld werd onthuld 
op de Westermarkt in Amsterdam een teken dat de emancipatiebeweging springlevend 
was en grote stappen zette. Een monument in de vorm van een roze driehoek, sinds de 
zeventiger jaren een geuzenteken van de homobeweging. Van oorsprong was een roze 
driehoek het merkteken dat zedendelinquenten in de Duitse concentratiekampen op hun 
kleding moesten dragen. Homoseksuelen werden daar dus ook toe gerekend. 

Homotradities
Door de tijd heen zijn er in de emancipatiebeweging altijd veel internationale invloeden 
geweest, bijvoorbeeld de Coming Out Day die sinds 2009 ook in Nederland wordt gevierd 
op 11 oktober, met aandacht voor mensen die ‘uit de kast (willen) komen’. Daarnaast 
natuurlijk Roze Zaterdag in verschillende steden en Gay Pride met de bekende Canal 
Parade in Amsterdam. 
Algemeen wordt gesteld dat deze tweede fase eindigde in 2001toen in Nederland de 
mogelijkheid kwam een burgerlijk huwelijk te sluiten tussen mensen van hetzelfde 
geslacht. In Amsterdam was in dat jaar de wereldprimeur. 

Sociale acceptatie
Ongeveer vanaf het begin van deze eeuw wordt gesproken over de derde fase van de 
emancipatiestrijd: de nadruk ligt nu op de sociale acceptatie van homoseksuele mannen 
en vrouwen. 
In navolging van het Engelse LGBT wordt in Nederland ook de term LHBT (lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel en transgender) gehanteerd. Op grote en kleine schaal gebeurt 
er van alles. Van een basisschoolleerling die in een spreekbeurt vertelt dat hij transgender 
is, tot consensus op Europees niveau dat LHBT-rechten gewone mensenrechten zijn en 
gegarandeerd moeten worden. 

Een progressieve wetgeving is één ding, een brede sociale acceptatie is iets anders. Hoewel 
uit de cijfers blijkt dat de normen duidelijk verschuiven richting een positief beeld, is er 
ook in Nederland nog veel te verbeteren. Op de website van het COC is te lezen dat in 
2008 vier procent van de bevolking negatief stond tegenover homoseksualiteit, in ver-
gelijking met zesendertig procent in 1968. Dat is goed nieuws, meer acceptatie dus, maar 
de lijn van de grafiek gaat niet zonder piekjes naar beneden. Zo nu en dan is er ook hier 
sprake van een weer oplevende homofobie, gepaard gaande met een toename van geweld 

en intolerantie. 

Lesbisch,  
homo, bi of  

transgender

Tekst Jolly van der Velden
Foto’s Nationale Beeldbank

De homo-emancipatie is toch wel gelukt in 

Nederland? Het wordt nogal eens  gezegd. 

Blijkbaar is het de beleving van veel mensen dat 

het zo is. Het staat in de Grondwet dat het zo zou 

moeten zijn, maar is het ook zo? In ieder geval 

zegt dat artikel niets over de lange weg ernaartoe, 

die afgelegd werd door onnoemelijk veel mensen 

en organisaties. Een weg die vertelt van strijd voor 

gelijke rechten, van emancipatie, 

wetsveranderingen, van verschuivende normen, 

toenemend zelfbewustzijn en steeds meer sociale 

acceptatie van een afwijkende seksuele 

geaardheid. 

Om een tijds- en sfeerbeeld te schetsen: als kind 
uit een gereformeerd gezin in de zestiger jaren 
wist ik niet eens dat homoseksualiteit bestond. 
Er werd niet over gesproken, thuis niet, op 
school niet en in de kerk niet. Ik kan me geen 
preek herinneren waarin de gemeenteleden 
werd gemaand dáár nooit aan te beginnen. 
Natuurlijk kende ik het Bijbelverhaal uit Genesis 
over Sodom en Gomorra, maar verder reikte 
mijn besef niet en dat was ver weg en lang 
geleden. 

Uiteraard gebeurde er veel meer dan waar ik me 
bewust van was. In dezelfde tijd maakte het 
COC zich sterk voor de emancipatie van 
homoseksuelen en streed voor afschaffing van 
wettelijke discriminatie en strafbaarstelling. Met 
succes: in 1971 eindigde de eerste fase van de 
emancipatiestrijd door de afschaffing van art. 
248-bis uit het Wetboek van Strafrecht. In dit 
artikel stond dat seksuele handelingen met een 
minderjarige van hetzelfde geslacht strafbaar 
waren. Doordat je in die tijd pas meerderjarig 
was op je eenentwintigste, waren seksuele 
handelingen met je iets jongere partner van 
hetzelfde geslacht dus strafbaar. Na afschaffing 
van dit artikel werd de strafbaarheid gelijk 
getrokken met de leeftijdsgrens die ook gold 
voor heteroseksuele contacten, namelijk de 
minimumleeftijd van zestien jaar.

Wat verder in de tijd, op de middelbare school, 
las ik Anna Blaman en leerde ik de levensge-
schiedenis van Oscar Wilde kennen. Met andere 
woorden; ik was mij bewust van het feit dat 

De opkomst van een  homocultuur in Nederland

Artikel 1 Grondwet                                                                                                 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.
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homoseksualiteit en homoseksuele handelingen nog steeds strafbaar zijn (achtenzeventig landen) of 
zelfs levensgevaarlijk. In zeven landen staat er de doodstraf op. Ook kunnen we nog steeds constate-
ren dat mensen vanwege hun geaardheid worden mishandeld, vermoord of verkracht.

Genderidentiteit in erfgoed
Hoewel niet iedereen het erover eens is en niet alle betrokkenen participeren, zou je kunnen zeggen 
dat er inmiddels in de westerse landen een (h)erkende ‘homocultuur’ is ontstaan met evenementen, 
verenigingen, belangenbehartiging, politieke standpunten, websites, digitale ontmoetingsplaatsen, 
literatuur, toneel, kunst, enzovoort.

Doordat dit pas sinds kort min of meer vanzelfsprekend is, zijn er grote ‘gaten’ in het erfgoed 
ontstaan in de jaren dat het ook hier nog een taboeonderwerp was. Om hierop in te spelen vond in 
maart dit jaar het eerste Nederlandse symposium plaats over seksuele- en genderidentiteit in erfgoed: 
Queering the collections. Onder queer erfgoed worden objecten of gegevens verstaan die iets van het 
verhaal vertellen van de geschiedenis van LHBT-ers. Het uitgangspunt is dat erfgoed er voor 
iedereen is en dat alle Nederlanders iets van zichzelf daarin zouden moeten kunnen herkennen. 
Vanwege het taboe op homoseksualiteit in het verleden zijn veel collecties ontdaan van verwijzingen 
ernaar of afbeeldingen ervan. De doelstelling van het symposium was om meer aandacht te vragen 
voor dit erfgoed door het te identificeren, zichtbaar en vindbaar te maken. 

LHBT en religie
Lang niet alle, maar wel een aanzienlijk deel van de weerstand tegen homoseksualiteit komt uit de 
orthodox-gelovige hoek, hoewel ook daar zaken regelmatig anders worden belicht dan voorheen en 
aan het verschuiven zijn. Zo is het al ruim tien jaar officieel mogelijk om in de protestantse kerk ‘een 
andere levensverbintenis dan het huwelijk tussen een man en een vrouw’ te laten inzegenen. Om 
maar één ding te noemen. 
Binnen de groep LHBT-ers nemen degenen die een religie aanhangen een bijzondere positie in. 
Hebben zij het vanwege de regels van hun geloof gemiddeld niet moeilijker dan de niet-gelovigen? 
Of hebben zij er juist steun aan? Waarschijnlijk is het allebei mogelijk en kan zelfs dezelfde persoon 
beide kanten kennen. Aan de ene kant is er de gevoelde steun van zijn of haar God en zijn er in het 

Op dezelfde website staat een 
opsomming van de feiten: de 
middelbare school is niet altijd een 
veilige plek voor jonge – en een 
verzorgingshuis niet altijd voor 
oudere – LHBT-ers. Ouderen gaan 
soms weer ‘in de kast’. De zelfmoord-
cijfers onder Nederlandse homojon-
geren zijn tot vijf maal hoger dan 
onder heterojongeren en zeven van de 
tien LHBT-ers krijgt vroeg of laat te 
maken met discriminerend geweld, 
verbaal of fysiek. In de Surinaamse, 
Turkse, Marokkaanse en Chinese 
gemeenschappen in Nederland is 
homoseksualiteit nog vaak een 
groot en onbespreekbaar probleem. 

Dr. Lisette Kuyper van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau heeft 
onlangs een rapport uitgebracht 
over dit onderwerp: Seksuele 
Oriëntatie en Jongeren. Hieruit blijkt 
ook dat homo- en biseksuele 
jongeren fors meer problemen 
hebben dan hun heteroseksuele 
leeftijdsgenoten. Ze hebben 
gemiddeld een slechtere relatie met 
hun ouders, spijbelen meer, gebruiken 
meer drugs en hebben meer psychi-
sche problemen. Dit ondanks het feit 
dat het percentage jongeren dat 
negatief denkt over homoseksualiteit 
de laatste acht jaar is gedaald van 
achttien procent naar zes procent. 
Biseksuelen en transgenders hebben 
relatief de meeste problemen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat één op de tien 
ondervraagden negatief is over 
transgenders, waardoor die vaker 
eenzaamheidsklachten hebben. 
Om meer begrip voor deze groep 
te genereren volgde Arie Boomsma 
vorig jaar in het KRO televisie-
programma Hij is een zij een aantal 
jonge transgenders in hun ver-
andering van man naar vrouw of 
omgekeerd.

Internationaal
Eind 2014 heeft de Mensenrechten-
raad van de Verenigde Naties 
ingestemd met een resolutie waarmee 
‘de strijd tegen homofobie wereldwijd 
gemakkelijker moet worden’, maar 
niet alle landen hebben deze resolutie 
onderschreven. Er zijn landen waar 

Binnen het hindoeïsme lijkt seksuele 
diversiteit bijvoorbeeld nog vaak een 
gesloten boek, maar er zijn ook 
pandits te vinden die een homo of 
lesbisch koppel willen trouwen. In de 
islam zijn er genoeg voorbeelden 
waar homoseksualiteit streng wordt 
veroordeeld, maar er zijn tegelijker-
tijd een heleboel moslims die vinden 
dat op een respectvolle manier met 
elkaar omgaan óók hoort bij de islam. 
In het jodendom is er een vergelijk-
bare scheidslijn die grofweg loopt 
tussen liberaal en orthodox. 
De katholieke kerk heeft als officiële 
leer dat seksualiteit alleen bedoeld is 
binnen het huwelijk tussen een man 
en een vrouw, terwijl er ook veel 
katholieken hun geloof belijden, daar 
kracht uit putten én LHBT-er zijn.    

Er is een enorme beweging gaande 
met betrekking tot acceptatie van 
seksuele diversiteit. Binnen religies, 
maar ook daarbuiten. In het algemeen 
kun je zeggen dat er hier en nu steeds 
meer mogelijkheden zijn om te zijn 
wie je bent. Dat geeft hoop, zelfbe-
wustzijn en rechtvaardigheid, maar 
veroorzaakt ook angst, wat de 
intolerantie doet toenemen en 
voeding is voor hardnekkige mythes. 
Complex als het is, kun je niet anders 
dan concluderen dat de weg al lang 
was, het einde ervan nog niet direct in 
zicht is, maar dat niemand meer kan 
beweren dat hij hier niet bewandeld 
wordt.  

straatbeeld affiches van een hulporganisatie voor moslimjongeren met de tekst ‘Zo heeft Allah mij 
gemaakt’. Aan de andere kant is er de traditionele religieuze cultuur met knellende voorschriften en 
een gemeenschap die in veel gevallen niet positief over seksuele diversiteit denkt.

Migrantengroepen
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau in 2014 blijkt dat onder migrantengroepen 
homoseksualiteit in het algemeen minder geaccepteerd wordt,  regelmatig zelfs nog totaal onbe-
spreekbaar is omdat het in de taboesfeer ligt. Migrantengroepen zijn gemiddeld godsdienstiger dan 
autochtonen. Van de vier grootste groepen: de Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders is de houding van de laatste twee groepen het meest afwijzend. De helft van hen geeft 
aan homoseksualiteit (altijd) verkeerd te vinden.
Begrijpelijkerwijs zijn het werelden die nogal kunnen botsen: de cultuur van de religie met alle ge- 
en verboden en de Nederlandse publieke tolerantie. Deze botsing kan overigens ook een onderdeel 
van het dagelijkse leven zijn voor streng gelovige christenen. 

Voor jonge LHBT-ers uit bijvoorbeeld de Marokkaanse, Turkse of Surinaamse cultuur is het ‘uit de 
kast komen’ extra moeilijk en het neemt vaak veel meer tijd om dat te doen. Dat heeft met loyaliteit 
te maken naar de ouders en naar andere familieleden, maar ook naar de gemeenschap op zich, waar 
trouwen met iemand van het andere geslacht de norm is en waar de gedachte ‘wat zal de omgeving 
ervan vinden’ overheerst.  In een ‘wij-cultuur’ is schaamte, of liever gezegd het voorkomen daarvan, 
een belangrijke drijfveer. Door openlijk voor je geaardheid uit te komen kun je zelfs het risico lopen 
uit huis gezet te worden, geen contact meer met je familie te mogen hebben of verstoten te worden 
uit de gemeenschap, met alle mogelijke gevolgen van dien. Het komt regelmatig voor dat alleen 
bepaalde mensen in de familie of goede vrienden ervan weten en dat voor het oog van de overigen 
een dubbelleven wordt geleid, wat weer kan botsen met de Nederlandse norm dat je zelfbewust out 
and proud moet (kunnen) leven. 

Afgelopen jaar was bij de Gay Pride-vloot de Marokkaanse boot een primeur. In knalroze djellaba’s 
vroegen Marokkaanse LHBT-ers publiekelijk aandacht voor hun situatie. Een van de deelnemers zei 
na afloop: ‘We zijn nu zichtbaar. Dit is het begin. Er is nog een lange weg te gaan, maar de Neder-
landse homo-emancipatie kwam ook niet in één klap van de grond.’
Transgenders lijken het in biculturele kringen nog moeilijker te hebben dan homoseksuelen. Door 
strikte rolpatronen wordt gedrag of een bepaalde kledingkeuze al gauw afgekeurd. 

Diversiteit
Alle grote godsdiensten zijn zo divers en er zijn zoveel stromingen dat het niet mogelijk is om in heel 
algemene termen te spreken over hun houding met betrekking tot seksuele diversiteit. Natuurlijk, er 
wordt vaak negatief over homoseksualiteit gesproken. Er zijn hardnekkige mythes en vooroordelen, 
bijvoorbeeld dat het een ziekte is en dus te genezen. Dat er kwade geesten aan het werk zijn die 
uitgebannen moeten worden of dat het komt door westerse invloeden. Opvattingen en mythes 
verschillen per cultuur, richting, land van herkomst, streek, imam en ook per familie. 

In de westerse landen is een 

 ‘homocultuur’ ontstaan met 

evenementen, verenigingen, 

websites, literatuur, toneel 

en kunst.

Homomonument 
Amsterdam

Marokkaanse boot
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wil niet zeggen dat iedereen het erover eens was hoe het 
feest eruit moet zien. Een enkeling gaf aan dat de metgezel 
van Sinterklaas beter kon verdwijnen of een andere kleur 
kon krijgen. 

Dat veel mensen bekend waren met het begrip immaterieel 
erfgoed, wil niet zeggen dat de procedure algemeen 
bekend is. Velen dachten door de enquête in te vullen 
daarmee de traditie te nomineren voor de Nationale Inven-
taris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Terwijl in de praktijk 
de gemeenschap een procedure moet doorlopen om een 
traditie te kunnen plaatsen op de inventaris. Dit is niet op 
te maken uit de enquête zelf, maar meer uit de gesprekken 
die gevoerd werden met de mensen aan de stand. 
Dat gesprek was vaak een belangrijke voedingsbodem voor 
mensen die vastliepen op de vraag welke tradities zij 
wilden doorgeven aan de toekomst, vaak omdat ze aan 
officiële rituelen dachten of overvallen waren door de 
vraag en even moesten omschakelen. Het hielp te vragen 
waar mensen vandaan kwamen. Zo was er een dag op de 
Margriet Winter Fair, dat iedereen uit de omgeving van 
Bergen op Zoom of Nijkerk leek te komen. Het bleek dat er 
georganiseerde busritten van deze locaties naar Utrecht 
reden. Hierdoor werd het voor ons een sport om naar 
zoveel mogelijk plaatselijke tradities  te vragen. Dat 
meedenken was ook belangrijk voor mensen die in eerste 
instantie aangaven dat ze geen (!) tradities hadden. Na 
enige uitleg wisten ook zij meestal wel drie tradities om in 
te vullen. Dit wil niet zeggen dat wij antwoorden gaven. 
Juist niet. Zo zijn er ook tradities opgeschreven waar wij 
niet direct aan gedacht hadden, zoals de Nederlandse 
vergadercultuur, een moshpit – een vorm van dansen op 
een metalconcert waar de bezoekers in een pit wild om 
zich heen slaan – of zegeltjes sparen. 

Er waren ook mensen niet bekend met de term ‘immateri-
eel erfgoed’. Niet alle ingevulde enquêtes bevatten namelijk 
antwoorden met traditie. Vijfentachtig mensen schreven 
een monument of een museum op als iets wat voor de 
toekomst bewaard moet worden. De enkele keer dat een 

Een vergelijkbare enquête is ook gehouden in 2009, waar  
ruim 9.500 mensen op reageerden. De uitslag van deze 
enquête, die destijds onder het Nederlandse volk is 
gehouden, is te lezen in het boek Dit zijn wij. De 100 
belangrijkste tradities in Nederland van Ineke Strouken. 
Het verschil met nu is dat wij vooral veel reacties hebben 
gehad van vrouwen, om de simpele reden dat veel van de 
Margriet Winter Fair bezoekers vrouwen waren. De enkele 
man die er wel was, werd vol enthousiasme door de 
enquêteurs besprongen. Opmerkelijk was dat deze 
binnengehaalde man een enkele keer van zijn vrouw de 
enquête niet mocht invullen. 

In het Nederlands Openluchtmuseum waren de geënquê-
teerden wel diverser. Hier ging het meer om gezinnen, dus 
ook meer om mannen en kinderen, hoewel doordeweeks 
ook veel oudere echtparen binnenkwamen. Ook was er 
meer verschil in leeftijd, aangezien de Margriet Winter Fair 
toch meer vrouwen van boven de veertig trok. De enkele 
jongere vrouw die daar wel was, was veelal met moeder 
een dagje uit. Dat dagje uit van moeder en dochter werd 
overigens ook op het enquêteformulier ingevuld. Jammer 
dat er nauwelijks sprake was van etnische diversiteit. 

‘IMMATERIEEL ERFGOED: WAT IS DAT?’
Een van de eerste punten waar wij ons over verbaasden, 
was hoeveel mensen wél weten wat immaterieel erfgoed is. 
Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van zes jaar 
geleden. Dat kan komen omdat mensen misschien snel de 
link leggen met Sinterklaas en Zwarte Piet. Een hot item 
op dat moment, omdat in dezelfde week als de Margriet 
Winter Fair ook Sinterklaas Nederland binnenkwam. Het 
is dan ook niet voor niets dat Sinterklaas op nummer één 
van de meest genoemde tradities staat, net als in 2009 
overigens. De felheid waarmee sommige mensen riepen 
dat Sinterklaas moest blijven, was opvallend. De mensen 
die Sinterklaas met Zwarte Piet invulden, zetten vaak nog 
een extra streep of uitroepteken neer om hun standpunt te 
onderstrepen. Deze reacties geven ook de levendigheid 
weer van tradities. Dat Sinterklaas op nummer één staat, 

Ervaringen en uitslag van een enquête naar tradities  

Van familiedag 
tot erwtensoep
Stelt u zich eens voor, u krijgt de vraag: ‘Welke drie tradities zou u willen doorgeven aan de toekomst?’ Wat zou u dan 
invullen? Lukt het u tot drie tradities te komen? Deze vraag – Welke tradities wilt u doorgeven aan de toekomst? –  heb-
ben wij gesteld tijdens de Margriet Winter Fair in november 2014 en bij de tentoonstelling ‘Hooggeëerd publiek – Komt 
dat zien, komt dat zien!’ tijdens de winteropening van 2014-2015 in het Nederlands Openluchtmuseum. Tijdens de week 
in de Jaarbeurs in Utrecht en tijdens de zes weken in het Nederlands Openluchtmuseum vroegen wij 3664 bezoekers naar 
hun belangrijkste tradities. Voor sommige mensen was het invullen van de enquête secondewerk en ze schreven soms 
meer dan drie tradities op, maar voor anderen ging het invullen van de enquête met een stevige denksessie gepaard.

Top 10 2009 
Sinterklaas
Kerst
Koninginnedag
Oud en nieuw
Pasen
Carnaval
Geboorte
Verjaardag
Sint-Maarten
Haring Happen

Top 10 2014 
Sinterklaas 2831
Kerst 1094
Koningsdag 450
Oud en nieuw 404
Carnaval 325
Elfstedentocht 318
Sint-Maarten 312
Schaatsen 221
Verjaardagen 207
Pasen 177

Sinterklaasfeest
Sinterklaas 1799
Sinterklaas met Surprises 11
Sinterklaas met Piet 95
Sinterklaas met Zwarte Piet 577
Sinterklaas zonder Piet 1
Zwarte Piet 291
Zwarte Piet en Sinterklaas 53
Sinterklaas met Eigentijdse Piet 1
Sinterklaas met Regenboogpiet 1
Totalen Sinterklaas 2829

Tekst  
Noor Soesbergen  

Foto’s  
Rick Huisinga
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dr. Hendrik Henrichs – de geschiedenis maar 
ook het heden beter begrijpen. 

Opleiding 
Cultuurgeschiedenis is niet alleen een studie-
gebied van geschiedenis, maar ook een oplei-
ding. Aan de Universiteit Utrecht wordt het 
masterprogramma Cultuurgeschiedenis 
gegeven. Een masterprogramma is een ver-
diepende vervolgstap na de bachelor. Volgens 
mastercoördinator Hendrik Henrichs is dit de 
enige masterstudie in Nederland die volledig is 
gewijd aan cultuurgeschiedenis. Henrichs: 
‘Het is ook een van de mooiste opleidingen in 
Nederland, omdat studenten zich leren verplaat-
sen in andere tijden, andere culturen en andere 

Cultuurgeschiedenis laat onder andere zien hoe 
gebruiken en tradities een bindende factor zijn 
in gemeenschappen. Dit staat tegenover het 
traditionele idee van cultuurgeschiedenis dat er 
een historische periode op gebied van schilder-
kunst, beeldhouwkunst en architectuur, 
economie en sociale aspecten in zijn geheel 
bestudeerd moet worden. Cultuurhistorici 
onderzoeken nu meer de effecten op het heden 
van de mentaliteit, het gedrag, de gevoelens, en 
de producten van mensen uit het verleden. 
Cultuurgeschiedenis gaat dus om mensen en 
hun cultuur. Door deze culturele invalshoek en 
de nadruk die cultuurhistorici leggen op cultuur 
als een scheppend element voor de samen-
leving, kunnen wij – volgens cultuurhistoricus 

Moderne cultuurgeschiedenis is, heel kort 
door de bocht, een studie naar de ontwikke-
lingen van identiteiten van individuen, groepen 
en samenlevingen. Deze ontwikkelingen van 
identiteiten komen tot uiting in cultuur, in 
onder andere kennis, gebruiken en tradities, 
de cultuur van het dagelijks leven, gewoonten, 
waarden en levensstijl. Deze culturele identi-
teiten geven betekenis aan ons leven omdat we 
er ons wel of niet mee kunnen identificeren. 
Om de aanwezigheid en de ontwikkeling van 
deze culturele identiteiten – want ze staan 
niet stil – en de houdingen die het fundament 
zijn voor sociaal gedrag te begrijpen, is het 
belangrijk deze in een historisch context te  
zien.

Deze uitslag wil niet zeggen dat mensen bij het 
nadenken automatisch dachten aan gerechten 
als immaterieel erfgoed. Er werden soms 
verbaasde gezichten getrokken als wij uitlegden 
dat sommige gerechten, zoals stamppot en 
erwtensoep, een lange traditie hebben. Het is 
iets wat je van huis uit mee moet krijgen. Ken je 
het niet, dan zul je het niet snel eten of maken. 
Een van de deelnemers gaf toe dat ze, hoewel ze 
graag erwtensoep at, geen erwtensoep kon 
maken, omdat ze nog altijd een pannetje haalde 
bij haar moeder. 
Daarnaast werden er zeventien verschillende 
tradities genoemd die focussen op familie en 
samen zijn, zoals familiedag, contact met buren 
of vriendendag, maar soms werd ook letterlijk 
samenzijn genoteerd, of gezelligheid. 

VERGELIJKEN
Wat opvalt als je deze peiling vergelijkt met de 
peiling uit 2009 is dat nummer een, twee en drie 
(Sinterklaas, kerst en Koningsdag) onveranderd 
zijn gebleven en dat net als toen veel feesten 
genoemd worden. Het grote verschil met 2009 is 
dat er weinig multiculturele tradities genoemd 
zijn. Dat zal deels liggen aan de plaats waar we 
de vragen gesteld hebben en het feit dat wij in 
2009 erg de best gedaan hebben om etnische 
minderheden te bereiken.
Er zitten ook zeker verschillen tussen de top tien 
tradities in 2009 en de top tien uit 2014. Dat is 
deels te verklaren door het seizoen waarin wij de 
vraag stelden, winterachtige tradities als 
oliebollen bakken deden het beter dan een tradi-
tie als Pasen. Deze peiling is echter net als elke 
andere enquête een momentopname van wat er 
in een land leeft en over een paar maanden kan 
de top drie tradities bij mensen best al weer 
veranderd zijn. 

Weet u ondertussen uw top drie al? Stuur ze ons 
op: immaterieelerfgoed@live.nl of Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed, FC Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht. 

naast de zwarte pietdiscussie verschenen er nog 
zeventwintig andere soorten protest-statements 
van lokaal, bijvoorbeeld het sluiten van een 
verzorgingscentrum, tot een algemeen  state ment 
als ‘geen oorlog’. 

Verder bleken normen en waarden en sociale 
omgangsvormen belangrijk te zijn. Zo werd er 
tweeënnegentig keer een sociale omgangsvorm 
opgeschreven, zoals respect voor elkaar. De 
laatstgenoemde traditie werd alleen al twintig 
keer genoemd. Een van de formulieren stond 
helemaal in het licht van omgangsvormen: 
volgens deze respondent moesten ‘mannen 
opstaan voor vrouwen’, komen ‘op de reddings-
boot vrouwen en kinderen eerst’ en is ‘de vrouw 
baas in huis’. 

SEIZOEN
De resultaten geven een goed seizoensbeeld. 
Waar mensen in deze periode van half novem-
ber 2014 tot half januari 2015 tegenaan liepen of 
wat ze aan het voorbereiden waren, is terug te 
zien in de resultaten. Zo wordt kerst (1094 keer) 
veel genoemd, vuurwerk (65 keer), oud en 
nieuw (149 keer), oliebollen (190 keer) of 
kniepertjes bakken (44 keer). Ook de winterse 
kost, zoals hutspot (21 keer), boerenkool (27 
keer) en erwtensoep (101 keer), deed het erg 
goed. Alleen carnaval (325 keer) en Koningsdag 
(450 keer) waren wat meer aanwezig in het 
geheugen van de ondervraagden. 

ETEN EN SAMEN ZIJN
Uit de peiling blijken nog twee dingen: dat voed-
sel of eten belangrijk is en dat familie of 
samenzijn een wezenlijk onderdeel is van het 
leven. Er zijn 1444 mensen die een traditie 
noemen op gebied van eten, waarbij oliebollen, 
erwtensoep en beschuit met muisjes de drie 
meest genoemde tradities zijn. 

van ons dit zag gebeuren, is geprobeerd uit te 
leggen dat bijvoorbeeld een molen (geïnspireerd 
door een foto van Kinderdijk op de achtergrond 
van onze stand) geen immaterieel erfgoed is, 
maar het beroep molenaar wel. 

LOCATIE
Dat de locatie waar je het onderzoek doet ook 
belangrijk is, valt ook op te maken uit de 
enquête. In het onderzoek van 2009 wordt er 
nergens melding gemaakt van een jaarlijks 
bezoek aan een beurs, denk hierbij aan de 
Margriet Winter Fair, Libelle Zomerweek of de 
Huishoudbeurs. Dit terwijl nu vierentwintig 
mensen aangaven dat als traditie te hebben. Ook 
onze stand, die deed denken aan een koek en 
zopietent, leverde voor veel invullers inspiratie 
op. Zo werden de Elfstedentocht (318 keer), 
schaatsen (221 keer) en koek en zopie (27 keer) 
veel neergepend, maar ook ijspret, sneeuw en 
ijsshows vonden de weg naar het formulier. 
Eigenaardig detail hier is dat bij het nalezen van 
de enquêtes bleek dat een van de invullers VIE 
als een weergod beschouwde, aangezien ze meer 
sneeuw eiste. Op het enquêteformulier stond 
namelijk alleen in hoofdletters de woorden 
‘meer sneeuw!’. 
Ook in het Nederlands Openluchtmuseum 
droeg de locatie bij aan de antwoorden. Hier 
was de circustentoonstelling van grote invloed 
op de reacties, aangezien 103 mensen circus-
cultuur als traditie opschreven. 

TIJDSBEELD
Dat de enquête soms als een politiek pamflet 
werd beschouwd, is ook terug te zien. In de 
 periode dat de circustentoonstelling er was, 
was er ook een wetsvoorstel ingediend bij de 
Tweede Kamer dat  exotische dieren (bijvoor-
beeld olifanten en leeuwen) uit het circus 
geweerd moesten worden. Hierdoor schreven 
drieëntwintig mensen niet alleen circus op, 
maar de traditie circus met wilde dieren. Dit 
was overigens niet het enige protest-statement, 

Cultuurgeschiedenis als studie

Masterprogramma  
in Utrecht

Geschiedenis was voor velen op de 
middelbare school een saai vak, vol met stampen van feitjes. 

Dat de slag bij Nieuwpoort in 1600 was en dat de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland van 1940 tot 1945 duurde. Een geschiedenisstudie is echter meer dan 

alleen feitjes stampen, er zijn vele deelgebieden, die niet volledig los van elkaar te zien zijn. Denk 
hierbij aan politieke geschiedenis, sociale geschiedenis, kunstgeschiedenis, economische geschiedenis of 

aan cultuurgeschiedenis. In dit artikel ligt de focus op het laatstgenoemde onderdeel, namelijk cultuurgeschiedenis. 

Tekst Noor Soesbergen
Foto’s Universiteit Utrecht

Hendrik Henrichs, mastercoördinator  
cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht 

De bibliotheek van  
de Universiteit Utrecht
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gemaakt van een traditie en ook wordt onder-
zocht waarom tradities er zijn en hoeveel 
waarde er gehecht kan worden aan een bewering 
dat iets ‘al eeuwenoud’ is. Henrichs: ‘Het is 
belangrijk ons kritisch op te stellen tegenover 
het schijnbaar onveranderlijke karakter van 
erfgoed.’ Hij geeft als voorbeeld de zwarte 
pietdiscussie: Het is niet de taak van historici te 
vertellen dat Zwarte Piet moet blijven, maar juist 
dat de sinterklaastraditie veranderlijk is. In dit 
vakgebied is dan ook snel een link gelegd met 
immaterieel erfgoed en VIE en wordt er ook 
stilgestaan bij en gereflecteerd over het opzetten 
van een Nationale Inventaris, over de impact 
van de inventaris op tradities. 

Er worden tijdens de colleges ook gastlezingen 
gegeven  – onder andere van Albert van der 
Zeijden werkzaam bij VIE – die de banden 
tussen de universiteit en de samenleving 
zichtbaar maken. De gastlezingen worden 
gehouden om te laten zien wat cultuurgeschie-
denis in de praktijk betekent en om studenten 
ook kennis te laten maken en voor te bereiden 
op de maatschappij. Een andere activiteit zijn de 
uitstapjes naar het Amsterdam Museum, 
Museum aan de Stroom in Antwerpen of 
onder zoeksinstituten als het Huygensinstituut in 
Den Haag.
 
Na de studie
Tijdens de studie worden studenten al voorbe-
reid op een leven na de universiteit door een 
practicum. Elise, een van de studenten van de 
opleiding Cultuurgeschiedenis: ‘Door deze 
studie heb ik theoretische handvatten heeft 
gekregen om praktisch aan de slag te gaan met 
geschiedenis in de maatschappij.’ In dit practi-
cum gaan studenten op zoek naar sectoren in de 
arbeidsmarkt die passen bij de studie. Veel 
afgestudeerden komen terecht in bijvoorbeeld 
de journalistiek, de museumwereld, de politiek 
of de non-profitsector. Maar er zijn ook veel 
docenten geschiedenis voor middelbare scholen 
en hoge scholen en cultuurbeleidsmedewerkers 
op gemeentelijk, regionaal, nationaal of zelfs 
Europees niveau. De studenten hebben door de 
studie een beter begrip gekregen voor de 
complexiteit en de veranderlijkheid van 
culturele identiteiten. Tegelijkertijd hebben ze 
praktische vaardigheden aangeleerd, als onder 
hoog tempo informatie verwerken, begrijpend 
lezen, schrijven. Het belangrijkste wat een 
student Cultuurgeschiedenis volgens Henrichs 
leert, is kritisch zijn en begrip krijgen van het 
heden door een cultuurhistorische bril.  

ren hoe het verleden wordt neergezet in een 
museum of wie er betrokken zijn bij het maken 
van een tentoonstelling. In de studie is er ook 
aandacht voor volksverhalen, het gebruik van 
het verleden op de televisie en historische 
gebouwen. Voor geschiedenis op televisie kun je 
denken aan de NTR-serie als De Gouden Eeuw 
over de zeventiende eeuw van Nederland, maar 
ook aan de stereotypering die gebruikt wordt 
tijdens reclames. Op dit moment is het inzetten 
van de ‘hulpeloze man’ zeer populair. 

Er wordt niet alleen een focus gelegd op 
geschiedenis in het publieke domein in Neder-
land, maar door een vak als ‘Koloniale sporen 
van het verleden’ wordt er ook aandacht besteed 
aan de bewustwording van sporen die het 
Nederlandse verleden in andere landen heeft 
achtergelaten, en omgekeerd. Denk hierbij aan 
het begrip tempo doeloe of aan literaire romans 
als Oeroeg van Hella Haasse, of zelfs aan 
festivals als Pasar malam in Den Haag. 

Cultuurgeschiedenis en  
immaterieel erfgoed 
Een van de sub-onderwerpen van geschiedenis 
in het publieke domein behandelt de immateri-
ele cultuur van de samenleving. In deze studie 
wordt dat begrip deels opgevat als cultuur die te 
beleven is en invoelbaar is, maar ook als 
immaterieel erfgoed in de zin van levende 
tradities. De bestudering van immaterieel 
erfgoed is een vrij recent onderdeel van de 
studie aangezien er in de laatste twee decennia 
pas echt aandacht is voor tradities en andere 
vormen van immaterieel erfgoed. Daarvoor was 
er minder interesse in dit soort uitingen van 
cultuur. 

Door sommige historici wordt nog steeds erg 
argwanend gekeken naar historische culturele 
uitingen in het publieke domein. Zo zijn zij 
bijvoorbeeld weinig te spreken over fenomenen 
als historische re-enactment. Bij een re-enact-
ment kun je onder andere denken aan het 
naspelen van een historische veldslag of de 
jaarlijkse landing in Scheveningen van prins 
Willem Frederik, de latere Koning Willem I, of 
aan historische markten, iets wat als weinig 
historisch wordt beschouwd. Als cultuurhistori-
cus moet je je juist afvragen waarom mensen 
zo’n veldslag naspelen of waarom ze ‘Willem I’ 
nogmaals in Scheveningen laten landen. 
Wat de studenten geleerd wordt, is dat ze 
kritisch moeten kijken naar alle culturele 
fenomenen. Zo wordt bijvoorbeeld een analyse 

mensen. Het maakt hen misschien wel betere 
mensen.’ 

Tijdens deze eenjarige master krijgen de 
studenten een culturele oriëntatie op Europa en 
de wereld. Jaarlijks beginnen zo’n vijfentwintig 
studenten aan deze opleiding, die hen kritisch 
laat nadenken over de hedendaagse maatschap-
pij met haar culturele uitingen. Heel voorzichtig 
durft Henrichs te zeggen dat de interesse voor 
het vakgebied stijgt. De studie kent twee 
verschillende accenten, die in twee verschillende 
tracks naar voren komen. Er is een Nederlands-
talige track die zich meer focust op cultuurge-
schiedenis in het publieke domein, public 
history, werelderfgoed en immaterieel erfgoed 
en een Engelstalige track die aandacht besteedt 
aan vooral Europese en internationale thema’s 
als het ontstaan van Europese waarden of de 
Europese mentaliteit. 

Op de Engelstalige discipline van de studie 
komen ook internationale studenten af uit 
bijvoorbeeld Griekenland, Frankrijk, Groot-
Brittannië en Duitsland. Er zijn wel enkele 
veranderingen op til bij deze opleiding. Om het 
internationaler en meer relevanter te maken 
gaat de studie op in de master ‘History, Culture 
and Globalisation’, terwijl er toch aandacht zal 
blijven voor public history, werelderfgoed en 
immaterieel erfgoed. 

Public history: geschiedenis in het 
 publieke domein
In het Nederlandse deel van de studie ligt de 
nadruk dus op geschiedenis in het publieke 
domein. Dit houdt in dat kijken naar het 
verleden niet zozeer gaat om de kijk van 
academici op de geschiedenis maar meer wat 
om mensen buiten de academische wereld 
maken van het verleden. Zo wordt de vraag 
gesteld: van wie is het verleden, van de histori-
cus of de niet-academicus? Ook wordt er 
gekeken naar de invloed van het geheugen: 
wat herinneren mensen zich en hoe wordt het 
verleden gebruikt? Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een forumdiscussie waarbij bijna altijd in de 
loop van het gesprek een verwijzing komt naar, 
of een vergelijking gemaakt wordt met de 
Tweede Wereldoorlog. Dat zegt iets over de 
indruk die de oorlog heeft gemaakt op mensen 
en hoe diep de sporen zijn die dit nagelaten 
heeft in de herinnering. 

Daarnaast wordt gekeken naar de omgang met 
materieel erfgoed, bijvoorbeeld door te bestude-

Een opleiding die studenten kritisch laat nadenken over de 
hedendaagse maatschappij met haar culturele uitingen.

DINKY TOYS
Dinky Toys, de speelgoedauto’s uit Groot-Brittan-
nië en Frankrijk voor jongetjes net na de Tweede 
Wereldoorlog, zijn nu tijdelijk te zien in Museum 
De Koperen Knop. Dit merk maakte zo’n veertig 
jaar lang miniatuurauto’s van een legering van 
zink en aluminium op schaal 1:43, die maatstaf 
werd voor alle miniatuurauto’s. In het museum 
kunnen liefhebbers hun hart ophalen aan een 
selectie Dinky Toys, maar ook aan een verzame-
ling miniatuurauto’s van andere grote merken, 
zoals Corgi Toys, Matchbox en Siku. Er is een 
grote racebaan waar demonstraties worden 
gegeven. Voor de verzamelaar is er een ruildag 
op 2 mei 2015.

Dinky Toys zijn tot 16 mei 2015 te zien in Museum 
De Koperen Knop, Binnendams 6, Hardinxveld-
Giessendam (www.koperenknop.nl).  

Nederlandse kook
geschiedenis in recepten
Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Koninkrijk 
is een boek over de culinaire geschiedenis uitgegeven 
in de vorm van recepten met toelichting. Bijzonder 
zijn de gerechten die geserveerd werden aan het hof 
van Koning Willem I. De recepten hiervan worden in 
het Koninklijk Huisarchief bewaard.
Aan de hand van dit boek kunt u honderdvijftig mooie 
gerechten uit de geschiedenis maken: uit het eerste 

kookboek van 
Carolus Battus 
(1593) tot onze 
hedendaagse 
appeltaart.

Janny de Moor, Nico 
de Rooij, Albert 
Tielemans, Vorstelijk 
tafelen in Nederland, 

onze vaderlandse 
kookgeschiedenis 

(Heemstede 2014)

De werkruimte wordt grillig verlicht door 
het open vuur. De vlammen likken gretig 
aan het ijzer. Met welgerichte slagen laat 
de smid haar hamer neerkomen op het 
hete metaal. ‘Ik geniet van de geur van 
het ijzer. Als ik smeed, lijkt het materiaal 
wel van klei. De creatieve vormen vinden 
als vanzelf een weg naar de hamer en het 
aambeeld.’ Het geluid van de hamer onder-
streept haar woorden.

Annelied van Dijk is ‘de Dochter van de 
Smid’. Het Geheim van de Smid wordt al 
vijf generaties lang doorgegeven in haar 
familie. Het smeden zit in haar genen, de 
vakkennis heeft ze meegekregen van huis 
uit en heeft ze vervolmaakt bij het Gilde 
van de Kunstsmeden. 

Tegenwoordig maakt ze unieke woonacces-
soires voor mensen die het handgemaakte 
product waarderen. ‘Ze krijgen een 
voorwerp dat met passie gemaakt is en 
waar geen tweede van bestaat. Elk stuk dat 
uit mijn handen komt, is uniek en authen-
tiek. Eeuwen van vakkennis zitten ingebed 
in elk voorwerp.’ Kunstzinnige tuinfakkels, 
schalen, vazen en grote Bourgondische 
leeftafels, waarin duurzame houtsoorten 
op een bijzondere manier gecombineerd 
worden met diverse ijzersoorten. 

Voor mensen die zelf willen ervaren 
hoe het is om het stugge materiaal 
naar eigen wil te vormen tot een mooi 
kunstobject, geeft Annelied workshops 
onder de naam Vuurspetters.  Zo wil ze 
haar liefde voor het ambacht door geven 
aan anderen. Er zijn zelfs workshops voor 
kinderen vanaf elf jaar, die zo de unieke 
ervaring krijgen om een eigen briefopener, 
mesje of kandelaar te maken met hun 
eigen handen. ‘In deze tijd van automatise-
ring en digitalisering een heel bijzonder 
cadeau om je kind mee te geven. Om te 
zien hoe iets groeit onder je handen, dat 
vergeet je nooit meer.’

Smeden is een heel oud ambacht, het 
bewerken van metaal met behulp van vuur 
bestond al in de prehistorie. Het ambacht 
boezemde ontzag in, het werd gezien als 
het beheersen van het vuur. Elk dorp had 
een smid en er zijn veel specialisaties 
zoals gereedschapssmid, siersmid, 
edelsmid. 
Een goede smid is jarenlang bezig 
om zijn of haar vak tot in de puntjes 
te beheersen. Annelied van Dijk 
staat hiermee in een lange lijn 
van vakmensen door de eeuwen 
heen.

De smid
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Kortom, met Huis van Hilde wil de provincie laten 
zien hoe de Noord-Hollander leefde. In het cen-
trum wordt het verhaal van de mensen verteld aan 
de hand van de gevonden objecten. Het gaat om 
de gedachten achter de vondsten: waarom werd 
iemand zo gevonden of hoe werden de objecten 
gebruikt. Er wordt in dit centrum een link gelegd 
tussen het object, de mens en het landschap. Aan 
de hand van deze bodemvondsten kunnen de be-
zoekers ontdekken hoe mensen vroeger leefden en 
tegelijkertijd hoe een archeoloog een heel mensen-
leven kan reconstrueren met behulp van bodem-
vondsten en gevonden skeletten. Archeologie is 
hier slechts het middel om het verhaal te vertellen 
van de mens in Noord-Holland, lang geleden. 

Meer informatie: www.huisvanhilde.nl 

Cees de steentijdman, het Bronstijdmeisje, het 
kind uit Uitgeest, de Alkmaarse vrouw Brecht, 
Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne 
kom je als bezoeker oog in oog te staan met het 
verleden. 
Deze menselijke gezichten uit het verleden bieden 
een leidraad voor het verhaal van het centrum en 
geven ook een menselijke context aan de meer dan 
duizend archeologische vondsten die de tentoon-
stelling laat zien. Het gebruiksvoorwerp is hierbij 
een illustratie van de gedachtes en de gevoelens 
van mensen. Van Eerden: ‘Door de rituele offers 
en de manier waarop mensen begraven worden 
uit de verschillende periodes met elkaar te verge-
lijken, wordt zichtbaar dat er dingen verdwijnen 
of anders gebeuren. Bijvoorbeeld of iemand op z’n 
buik begraven wordt, in een kist wordt begraven, 
zonder kist of juist gecremeerd wordt. Je ziet de 
mode in de ideeën van de mensen.’ 

Prijsvragen
Met de prijsvraag ‘Vondst van de maand’ wil Huis 
van Hilde ook het publiek na laten denken over 
bodemvondsten. De eerste ging over de laatst ont-
hulde reconstructie, van het jongetje van Uitgeest. 
Aan kinderen tussen de zeven en elf jaar werd 
gevraagd zijn verhaal te ontrafelen. De prijsvraag 
van deze maand gaat over twee prehistorische 
schijven, waarvan onduidelijk nog is waar ze voor 
gediend hebben. De meest plausibele verklaring 
wint een prijs. 

omdat het over mensen gaat. Met de archeologi-
sche objecten worden het gedrag en de gevoelens 
van mensen geïllustreerd.’ Die mensen kunnen 
in het Huis van Hilde gezien worden zoals zij er 
ongeveer uitzagen, maar ook hun belevingswereld 
speelt een belangrijke rol. Er wordt naar gestreefd 
om een totaalbeeld te geven van de tijd, de taal, 
de rituelen, de goden en de ideeën van de mensen 
over het hiernamaals. 

Hilde is niet de enige reconstructie van mensen-
beenderen, het museum heeft er nog veertien 
staan. Door deze reconstructies van onder andere 

Hilde
Het archeologisch centrum ontleent zijn naam 
aan een skelet van een jonge vrouw tussen de 24 
en 30 jaar, dat in 1995 in Castricum is opgegra-
ven. De beenderen uit de vierde eeuw na Christus 
kregen de naam ‘Hilde’ mee. Deze vrouw, uit de 
tijd van het laat-Romeinse Rijk, wordt nog steeds 
omringd met raadsels, zoals waarom ze uit vanuit 
oostelijk Duitsland naar Nederland vertrok. Het 
enige raadsel, dat in 2008 al is opgelost, was het 
uiterlijk van de vrouw die via gezichtsreconstructie 
weer een gezicht heeft gekregen. Van Eerden geeft 
aan: ‘Het centrum is bewust naar haar vernoemd, 

stellingen delen ze tegelijkertijd de kennis van 
de lokale en regionale geschiedenis en archeo-
logie van dit gebied. 

Provinciaal archeoloog en projectleider Rob van 
Eerden zegt over Huis van Hilde: ‘Het centrum 
geeft maximaal invulling aan het toegankelijk 
maken van archeologie. Het moet niet in dozen 
zitten. Via educatie komt de kennis over de 
opgravingen weer bij mensen terecht.’ De 
toegankelijkheid is bewust versterkt doordat het 
centrum naast het station te bouwen, zodat het 
ook goed te bereiken is. 

Sinds het verdrag van Malta uit 1992 heeft de 
provincie de wettelijke taak om archeologische 
vondsten toegankelijk te maken en te bewaren. 
De provincie Noord-Holland gaf deze taak aan 
het Huis van Hilde. Daarnaast is het een 
ontmoetingsplek voor archeologen en geïnteres-
seerden in de geschiedenis van de regio. Zo 
worden er lezingen gehouden over de Oer-IJ, dat 
wil zeggen lezingen over het landschap tussen 
Zaanstad, Velsen en Alkmaar met thema’s als 
bewonersgeschiedenis, het veranderende 
grondgebruik van het gebied en landschaps-
geschiedenis. Met deze lezingen en de tentoon-

Mensen uit  
het verleden

Foto’s Huis van Hilde

In de duinen, vlakbij het station in Castricum, ligt het nieuwe archeologisch centrum van Noord-Holland, Huis van Hilde. 

Het is geopend op 15 januari dit jaar en bewaart een kleine 12.000 dozen met archeologische vondsten, 20.000 veld-

tekeningen en 15.000 dia’s van opgravingen van de provincie Noord-Holland. Daarnaast vertelt het centrum het verhaal 

van de regio Noord-Holland van voor de ‘gouden’, zeventiende eeuw aan de hand van bodemvondsten. 

Huis van Hilde

De menselijke gezichten 

uit het verleden bieden een 

leidraad voor het verhaal 

van het centrum en geven 

ook een menselijke context 

aan de meer dan duizend 

archeologische vondsten die 

de tentoonstelling laat zien.

Het skelet van een jonge vrouw 
tussen de 24 en 30 jaar uit de vier-
de eeuw na Christus werd in 1995 
in Castricum opgegraven. Ze kreeg 
de naam Hilde.

Cees de 
Steentijdman

Vrouw Brecht 
uit Alkmaar

Het jongetje 
met de geit uit 
Uitgeest
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dahlia’s op de corsowagen waren natuurlijk al 
verlept, en vervolgens verdord en verrot, maar 
dat maakte alles alleen maar mooier, volgens 
de kunstenaars.
Paul Bastiaansen, woordvoerder van het 
Bloemencorso Zundert: ‘Er was een groep van 
tien tot vijftien ontwerpers bij betrokken. 
Dit project heeft niet geresulteerd in een 
corsowagen, maar het zou wel heel leuk zijn 
als er een komt in die stijl.’

Intussen wordt er al weer hard gewerkt aan 
een heel ander project dat met kunst te maken 
heeft: een groot dahliatableau met een 
zelfportret van Vincent van Gogh, van 8 x 8 
meter, dat op de sterfdag van de schilder, 
29 juli, op het Museumplein zal komen te 
staan naast het Van Goghmuseum.

Wild art
Het Zundertse bloemencorso heeft zelfs een 
prominente plaats veroverd in het boek Wild 
Art van Kunstcriticus David Carrier en 
Joachim Pissarro. Het is een verrassende 
verzameling foto’s en beschrijvingen van 
allerlei kunstuitingen die door kunstcritici, 
kunsthistorici, kunstenaars en verzamelaars 
worden genegeerd. De samenstellers brachten 
de spannendste voorbeelden bijeen uit deze 
wereld aan de grens van de kunst. Daaronder 
vallen onder meer street art, bodypainting en 
kunstzinnige architectuur en dus ook dit 
bloemencorso. Het kwam zo, volgens Paul 
Bastiaansen: ‘Een paar jaar geleden heeft 
iemand uit Zundert foto’s gezet op een weblog 

over designachtige dingen. Naar aanleiding 
daarvan hebben we veel internationale 
aandacht gekregen. Zo staan we bijvoorbeeld 
ook in een schoolboek in Mexico!’

Wild Art mikt op een revolutie in de kunst
wereld, op het erkennen van het kunstaspect 
in zaken die gewoonlijk niet als kunst worden 
beschouwd. Wat is dan toch het verschil tussen 
het ontwerp voor een corsowagen en een 
kunstwerk? Dat is een discussie waarover het 
laatste woord nog lang niet gezegd is.  

kunstenaars vervolgens vervormd, uit elkaar 
getrokken en in andere richtingen gezet. Dat 
was wel even wennen. 
Het uitgangspunt was een koeienschedel. 
Die vorm werd uiteindelijk op veel verschil
lende manieren gebruikt binnen een kunst
werk, waarin alleen op aanwijzing de schedel 
van de koe nog is te ontdekken.

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch  
en Van Goghmuseum
Het programma Kunstuur wijdde een uitzen
ding aan deze bijzondere samen werking. 
Daarin laten de ontwerpers weten zelf ook 
weer zeer geïnspireerd te zijn door de kunste
naars. Uiteindelijk kwam er zelfs ook nog een 
onttakelde corsowagen te staan op de binnen
plaats van het Stedelijk Museum ’sHertogen
bosch waar de tentoonstelling Nachtvangst, 
met de sculpturen die binnen dit project zijn 
gemaakt, tot januari dit jaar te zien was. De 

van Kalsbeek reisden de hele wereld rond op 
zoek naar onordelijke taferelen, ze kijken naar 
geslachte dieren en naar verwoesting en verval 
en laten zich daardoor inspireren bij hun 
werk. Het resulteert in grillige beelden, vaak 
zeer kleurrijk, die eruit zien alsof ze organisch 
zijn ontstaan. 

In het kader van hun speurtocht kwamen ze in 
Zundert terecht, waar ze jarenlang ‘als 
toevallig’ langsgingen en keken naar de 
opbouw en vooral het uiteenrukken van de 
wagens. Zo kom je al gauw in gesprek met de 
betrokkenen en – even organisch als bij hun 
eigen kunstwerken – er groeide een samenwer
king met de corsoontwerpers. Het resultaat 
was een serie sculpturen die door het duo en 
een aantal corsoontwerpers zijn gemaakt. 
Hiervoor moesten de Zundertse wagenont
werpers wel over een drempel stappen, want 
wat zij zorgvuldig maakten, werd door de 

Een aantal van deze corsoontwerpers heeft 
een opleiding gevolgd aan de kunstacademie 
in Breda, waar het corso al sinds de jaren 
vijftig nauw contact mee heeft. 
Studenten aan de academie die in 
Zundert wonen, worden vrijwel 
automatisch ook corsowagen
ontwerper en omgekeerd gaan 
jonge corsoontwerpers uit 
Zundert vaak naar de academie om kunste
naar te worden. De jury van het corso – want 
het is ook een wedstrijd – bestaat grotendeels 
uit kunstenaars en theatermakers. 

Kunstwerk
Wie een keer heeft gezien hoe het geraamte 
van zo’n wagen in elkaar wordt gezet, komt 
vanzelf onder de indruk. De gigantische 
figuren moeten sterk zijn en kunnen bewegen. 
Er komt heel veel innovatie en creativiteit bij 
het ontwerpen en bouwen kijken. Alle mensen 
die meewerken aan het bouwen van een 
corsowagen, wat in het geheim gebeurt in een 
grote bouwtent, zijn gericht op perfectie. Na 
het corso is het klaar. Dan wordt de wagen 
onttakeld. Niet leuk, maar dat moet nou 
eenmaal gebeuren. 

Het kunstenaarsduo Heringa en Van Kalsbeek 
vindt dat juist het mooiste moment. Zo’n 
beeld van verval, waarbij de binnenkant 
buiten komt te liggen, dat is precies waar het 
interessant wordt. Liet Heringa en Maarten 

Bloemencorso Zundert houdt van kunst
Kunst houdt van het Bloemencorso Zundert

Foto’s Heringa/Van Kalsbeek, Peter Cox

Misschien zal niet iedereen de link zo gauw leggen, maar het Bloemencorso Zundert ‘heeft iets met kunst’. Niet alleen dit jaar 

maar nu gaat het wel extra opvallen: het gewoonlijk themaloze corso heeft dit jaar de schilder Van Gogh als onderwerp gekozen. 

Vijftien van de twintig buurtschappen die wagens bouwen, zullen zich bij dit onderwerp aansluiten. 

Het is volgend jaar 125 jaar geleden dat Van Gogh overleed. Hij werd geboren in Zundert, maar de 

inspiratiereis van de corso-ontwerpers ging naar Auvers sur Oise in Frankrijk, waar Van Gogh veel 

geschilderd heeft en waar hij ook begraven ligt. De ontwerpers zijn heel vrij en het wagenontwerp 

hoeft dus helemaal niet te gaan om een schilderij om toch over Van Gogh te gaan.

De corsowagen als onderdeel van de expositie Nachtvangst in de Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch.  
Gemaakt door het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek.

De corsowagen tijdens de optocht.

Het Bloemencorso  

Zundert is ontdekt 

door kunstenaars.
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het circusleven. Ik zou andere gemeenschappen die zoiets willen 
doen, zeggen: Zeker doen! Je kunt wel van alles verzamelen en het in 
loodsen stoppen, maar je moet het kunnen ruiken, voelen en beleven 
en dat kan alleen in een museum. De geur van een oud, geolied 
kastje, de glittering van een clownskostuum of het portret van de 
eerste circusdirecteur, dat raakt mensen. We zitten wel in een digitaal 
tijdperk, maar alleen door zo’n tentoonstelling kun je de liefde 
doorgeven aan de volgende generatie. Je moet jongeren ervoor 
interesseren, dat is het allerbelangrijkste.’

UNESCO doelstellingen 
Albert van der Zeijden, wetenschappelijk beleidsmedewerker: 
‘Wij zijn als VIE verantwoordelijk voor de implementatie van de 
UNESCO conventie en voor ons is het dus van belang dat deze 
tentoonstelling in lijn was met wat daarin wordt gezegd. Safeguarden, 
respect verzekeren en het kweken van meer bewustzijn voor de 
traditie, dat zijn de aspecten die worden benadrukt in de conventie. 
Om dit te bereiken is het van belang dat je het erfgoed zichtbaar 
maakt voor een groot publiek. Ik denk wel dat dat gelukt is. Mensen 
kennen het circus allemaal wel, maar in deze tentoonstelling hebben 
de circusmensen laten zien dat er een rijke geschiedenis aan vastzit 
en hoe interessant deze traditie is. Je hoeft er niet met grote letters bij 
te zetten dat het erfgoed is, om duidelijk te maken dat het belangrijk 

vormgeving was prachtig. Er zijn ruim 33.000 mensen op afgekomen 
die  gewoonlijk niet meteen naar circusachtige dingen gaan. Zij 
werden door de tentoonstelling warm gemaakt voor het circusleven 
en gestimuleerd om weer eens naar het circus te gaan.’ 

Robert Ronday, directeur van het Limburgs Kerstcircus was lid van 
de werkgroep die de tentoonstelling voorbereidde. Hij speelde een 
grote rol in het verkrijgen van bruiklenen. ‘Ik had zeer hoge verwach-
tingen van deze tentoonstelling. Het museum is een A-locatie, een 
bekend en goed merk. Als je daar zo’n mooie tentoonstelling kunt 
maken, mag je wel heel trots zijn. Mijn rol kwam erop neer dat ik 
door mijn betrokkenheid bij het circus en mijn knowhow heel 
gemakkelijk spullen kon krijgen voor deze tentoonstelling. Het ging 
natuurlijk vaak om dierbare spullen, die vaak oud waren, of krakke-
mikkig. De tentoonstelling is fantastisch geworden, Dat was best 
lastig, want een circusmens ziet de dingen vaak anders dan een ander 
mens.’

‘Wat ik heel belangrijk vond, was dat er twee echte oude Strass-
burgerwagens stonden. In die ene heeft mevrouw Strassburger  
– een echte circus icoon – bijna tot haar dood gewoond. Ik zou het 
leuk hebben gevonden als er nog wat foto’s met informatie bij hadden 
gestaan. Ook de boutkiet vond ik heel geschikt. Die past echt bij 

op staat, hadden verschillende organisaties de handen ineengeslagen. 
Samen staan ze borg voor de erfgoedzorg van de circuscultuur: de 
Stichting Circus Cultuur (SCC), de Vereniging Nederlandse Circus 
Ondernemingen (VNCO) en de Club van Circusvrienden. Bij hun 
streven worden ze ondersteund door Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed(VIE), dat al heel lang samen-
werkt met de circuswereld. Vanuit de intensieve samenwerking van 
VIE met het Nederlands Openluchtmuseum, ontstond de mogelijk-
heid om een dergelijke tentoonstelling te organiseren.

In de UNESCO conventie wordt zeer benadrukt dat de dragers van 
een traditie intensief moeten worden betrokken bij alle uitingen van 
de erfgoedzorg. Zij zijn het die het erfgoedzorgplan maken en zij 
dienen het ook uit te voeren. Vanuit de circusgemeenschap kwam de 
wens voor een tentoonstelling in een groot museum naar voren en zij 
reageerden zeer enthousiast op de mogelijkheid om het in het 
Nederlands Openluchtmuseum te doen. Arie Oudenes, voorzitter 
van de Stichting Circus Cultuur: ‘Wij willen de circuscultuur 
uitdragen in allerlei vormen. In het kader van het Nationaal Circus-
jaar paste een tentoonstelling uitstekend. Wij waren zeer gelukkig 
met de kans om dat in het Openluchtmuseum te doen, omdat dat 
status geeft en omdat het een ander publiek aantrekt dan gewoonlijk 
in het circus komt. Voor mij is de doelstelling helemaal geslaagd! De 

H
et ging om de circuscultuur, dus niet om de alom bekende 
kant van het circus, maar om het leven van circusmensen. 
Dat is een totaal ander leven dan de gemiddelde Neder-
lander leidt. Het is een nomadisch leven, dat buitenge-

woon dynamisch is. Voortdurend opbouwen, afbouwen, allerlei 
werkzaamheden combineren, met mensen uit verschillende landen 
samenleven en twee keer per week op een andere plaats wonen. Voor 
de meeste mensen zijn circusmensen buiten de piste onzichtbaar en 
dat is niet altijd glitter en glamour.

Een tentoonstelling die in het kader van immaterieel erfgoed wordt 
georganiseerd, is anders dan een gewone tentoonstelling. Daar gaat 
men uit van een thema, schrijft het verhaal en illustreert het aan de 
hand van voorwerpen uit de collectie en met bruiklenen uit andere 
musea. In dit geval ging het om het verhaal van een gemeenschap 
met een complex van tradities, die aandacht vroegen voor hun 
manier van leven, voor het bijzondere daarvan. Dat vroeg vooral om 
‘gewone’ spullen en niet om museale voorwerpen. En een benadering 
van onder-op.

Stichting Circuscultuur
Voor de voordracht voor de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland, waar de circuscultuur al een poosje 

Circus in het 
Openlucht-
museum

Het maken van een tentoonstelling vanuit UNESCO perspectief

Het is fijn als er ergens een mooie tentoonstelling is gemaakt en vooral als die een succes is 

geweest, maar hoe werkt zoiets vanuit het oogpunt van immaterieel erfgoedzorg? De 

grote tentoonstelling over circuscultuur, die van 29 november 2014 tot en met 11 januari 

2015 te zien was in het Nederlands Openluchtmuseum kan in dat opzicht als een pilot 

worden beschouwd. Nog nooit is er een tentoonstelling,  gemaakt door de dragers van een 

traditie,  te zien geweest in zo’n groot museum.

Tekst Anneke Munnik
Foto’s Wim de Knegt/Nederlands Openluchtmuseum
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kunnen we toch vervangen door…’ Je moet erop zetten van wie het is, 
wat het is, en wanneer en hoe het wordt aangeleverd. Ik zou dus een 
volgende keer het proces formeler maken.’

Bijzondere Collecties
Een van de leden van de werkgroep is Willem Rodenhuis, van de 
afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. 
‘Wij zijn altijd op zoek naar dit soort gelegenheden en ik ben heel blij 
met deze tentoonstelling. Wij willen met de voorwerpen uit onze 
collecties graag een breder, maar wel gemotiveerd publiek bereiken. 
Als je nagaat dat de pop-up tentoonstelling in het Allard Pierson 
Museum, waarvoor heel veel publiciteit is geweest, onder andere in 
De Wereld Draait Door , in anderhalve maand 30.000 bezoekers heeft 
getrokken… Wij hebben bij deze tentoonstelling in diezelfde tijd 
33.000 bezoekers gehad. Wat ook heel goed was, was dat wij het 
materiaal dat wij hebben heel goed konden inbrengen binnen het 
thema van de tentoonstelling: het dagelijks leven van circusmensen. 
Het paste naadloos.’

Wat de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld bijdroeg was een 
origineel prentenboek over circus van Lothar Meggendorfer. Een heel 
bijzonder boek met bewegende figuurtjes. Meggendorfer was een 
illustrator en kinderboekenschrijver in het Zwarte Woud, die zich in 
de koude winters van het eind van de negentiende eeuw toelegde op 
het maken van prachtige pop-up boeken, die natuurlijk heel kwets-
baar zijn. De originele boeken zijn dan ook uiterst zeldzaam. Het 
boek werd per legaat verkregen uit de verzameling van Willem 
Wagenaar, rector van de Universiteit van Leiden, die vier jaar geleden 
overleed. Een ander bijzonder voorwerp was een bekende ets, een 
primitieve afbeelding van Pieter Magito, de eerste Nederlandse 
circusdirecteur, uit het eind van de achttiende eeuw.

Museum
Tot nu toe hebben we alles van de kant van de circus-, de immaterieel 
erfgoed- en de makerskant bekeken, maar wat vond het Nederlands 
Openluchtmuseum ervan?

Suzi Varga is hoofd Presenteren bij het museum: ‘Circus is populair 
in de winter, dus dat paste heel goed bij onze winteropenstelling. Ook 
vonden wij het heel bijzonder dat de mensen van het circus hun eigen 
verhaal konden vertellen in ons museum. Wij maken onze museale 
presentaties altijd samen met de mensen wiens verhaal we vertellen. 
Een voorbeeld van zo’n presentatie is de Molukse Barak die echt mét 
de Molukse gemeenschap is gemaakt. Het museum heeft wel normen 
en eisen; we willen onze bezoekers een hoge kwaliteit bieden. Aan de 
andere kant verwacht de gemeenschap van ons dat het hier in orde is, 
omdat het Openluchtmuseum een gerenommeerd museum is. 
Daarom werken we altijd samen met een professionele organisatie 
die het verhaal van die gemeenschap ook optimaal tot zijn recht kan 
laten komen in de betreffende presentatie.

De cicustentoonstelling was bijzonder omdat wij eind oktober een 
tentoonstellingsruimte vrij hadden. In een maand tijd moest de 
tentoonstelling worden gemaakt, want op 29 november startte ons 
winterprogramma. Uitgangspunt was dat wij, gezien dit tijdsbe-
stek, de ruimte wel zouden bieden maar geen mede-organisator 
konden zijn. Maar de mooie tentoonstellingsplannen groeiden, er 

de melkbus bij de trap en een tafeltje met oud fotoboek. 
Met een trapje bij de affiches die duidelijk nog werden 
opgehangen. Met een (net echt) trappelend paard bij de 
ingang. En met een grote pijl met knipperende lichtjes 
bovenin de entreehal, en een kooi met een opgezette 
leeuw erin. 

Er was heel wat improvisatievermogen nodig om dit te 
doen. Pieter van Rooij: ‘Zo wilde ik een etalagepop op een 
draaiend plateau aankleden als spreekstalmeester. Uitein-
delijk kwam van het kostuum alleen de jas. Je kunt een 
spreekstalmeester natuurlijk niet half in z’n blootje zetten, 
dus toen heb ik het Augustpak maar gebruikt dat ik 
eigenlijk in een vitrine wilde zetten. En voor de vitrine van 
de wilde dieren had ik eerst alleen foto’s en affiches, een 
berentuig en een hoofdstel van een olifant. Daarmee krijg 
je zo’n vitrine niet mooi. Toen heb ik maar een van de 
postamenten gebruikt, een nogal lage, die ik eigenlijk had 
gevraagd om spullen op te zetten. Je moet jezelf de vrijheid 
geven om dat te doen, om gewoon te zeggen: ik wilde het 
zo, maar ik doe het nu anders. Als er meer tijd was geweest 
had ik eerst naar de verzamelaars willen gaan om te zien 
wat die allemaal hadden. Je kunt van de mensen zelf niet 
verwachten dat ze context waarin ik de dingen zette, 
begrijpen. Een foto van het echtpaar Van Bever op zich 
lijkt niet zo bijzonder, maar als die ergens op een tafeltje 
staat geeft dat precies de juiste sfeer.’

Van Rooij geeft nog tips aan gemeenschappen die een 
dergelijke tentoonstelling in een groot museum willen 
organiseren: ‘Waar je voor moet zorgen, is dat je de 
structuur van het museum kent. Goed de verhoudingen 
kennen, investeren in samenwerking. Je loopt altijd tegen 
praktische dingen aan. Als je dan weet bij wie je moet zijn, 
bespaart dat enorm veel tijd. Een tentoonstelling maken is 
echt iets anders dan zomaar iets in een vitrine zetten. En 
schrijf een verhaallijn. Wat wil je laten zien? Vraag het 
museum om advies, vraag het de conservatoren.’

Werkproces
De werkgroep die de tentoonstelling voorbereidde, 
bestond uit negen mensen met allerlei verschillende invals-
hoeken en belangen en de voorbereidingstijd was kort. 
Maartje van Laarhoven vond dat wel lastig, als professio-
neel tentoonstellingmaker: ‘Je werkt met mensen die wel 
heel belangrijk zijn voor de inhoud, maar die weinig 
verstand hebben van tentoonstellingen maken. Met zo’n 
grote groep is het dan lastig om beslissingen te nemen, dat 
is logisch. Vaak vonden zij bepaalde objecten belangrijk  
die echt niet geschikt waren en zo ging het bijvoorbeeld 
ook met het maken van de teksten bij de tentoonstelling. 
Zij weten er dan alles over en willen ook al die kennis 
overbrengen. Maar voor het publiek wordt het dan juist 
verwarrend. Je moet dus bij zo’n tentoonstelling van 
tevoren goed nadenken over de aanpak en bijvoorbeeld 
werken met een objectenlijst. Wat daar op staat, dat is het 
dan gewoon, niet zo van: ‘maar dit is er ook nog en dat 

is. Alleen al het feit dat er een tentoonstelling aan wordt gewijd, 
maakt al duidelijk dat de circuscultuur het waard is om bewaard te 
worden voor de toekomst.
Het viel mij op dat de vele circusmensen die bij de feestelijke opening 
aanwezig waren, erg trots waren dat hun cultuur op zo’n manier 
aandacht kreeg. Ze zagen het echt als een grote steun.’ 

Adri Lammers, net afgetreden als voorzitter van de VNCO maar nog 
volop aanwezig in de circuswereld als spreekstalmeester van het 
Wintercircus Apeldoorn, benadrukt de invloed van de tentoonstel-
ling op de circusmensen zelf: ‘Velen hebben een Aha-Erlebnis gehad. 
Zij beseffen nu: wij vervullen een belangrijke rol in de samenleving. 
Wij moeten daar veel zorgvuldiger mee omgaan.’ Zelf is Lammers 
van plan om voortaan naast de ingang van het circus de pakwagen 
neer te zetten die hij altijd gebruikt om de circuscultuur uit te leggen, 
om zodoende ook het leven van de circusmensen erbij te betrekken. 
‘De Stichting Circus Cultuur is een verrijking. Die heeft het circus 
heel duidelijk in het spectrum van de belangstelling gezet. Voor mij is 
het een soort alibi: het circus mag weer. Er is echt sprake van een 
retrospectief. Reclamebureau Amazing, dat voor een aantal circussen 
de reclamecampagnes voert, gaat het erfgoedaspect ook gebruiken. 
Er zal nog heel lang over deze tentoonstelling worden gesproken.’ 

VIE heeft als kenner van de circusgemeenschap, als uitvoerder van de 
immaterieel erfgoedconventie en als partner van het Nederlands 
Openluchtmuseum een sleutelrol gespeeld bij de totstandkoming van 
de tentoonstelling, hoewel die wel degelijk vanuit de circusgemeen-
schap is gemaakt. Consulent Marcel Bergema, die lang tourneemana-
ger bij Circus Herman Renz is geweest, zegt erover: ‘De tentoonstel-
ling was een groot succes, maar we hebben hier te maken met een 
zeer ongeorganiseerde gemeenschap met eigen normen en waarden. 
Er is geen enkel ander instituut dan VIE die dit had kunnen organise-
ren met de circusgemeenschap. Doordat VIE beide werelden kent 
– die van het circus en die van het museum – is het gelukt.’ 

Circussfeer scheppen
De tentoonstelling is opgezet en uitgevoerd door Pieter van Rooij, 
consulent  en vormgever, en Maartje van Laarhoven, tentoonstelling-
maker. Zij hebben op een zeer korte termijn en met hulp van velen 
uit de circuswereld, een alom bewonderde tentoonstelling opgezet. 
Daarbij maakten zij gebruik van de  voorwerpen die in bruikleen 
waren gegeven door circusmensen en door de Universiteit van 
Amsterdam. De tentoonstelling moest licht werpen op de rijke 
historie, op de dynamiek van de zich steeds weer aan de tijd aanpas-
sende circussen, op het belang van de kennis en de technieken die 
ermee samenhangen, maar bovenal op de levende traditie van nu. 
Hoe breng je dat in beeld? En dat in een rechthoekige ruimte in de 
souterrain  van het entreegebouw van het museum, een fraaie 
tentoonstellingsruimte, maar die niet bepaald een circussfeer 
ademde? En hoe betrok je de museumbezoeker er onmiddellijk bij, 
op een manier waar die niet omheen kon?

Dat gebeurde door de rechthoekige ruimte om te toveren in een 
ronde circustent met ronde golvende wanden van rood-geel gestreept 
zeildoek en met inkijkjes in het dagelijks circusleven. Een schmink-
tafel van een clown bijvoorbeeld, die eruit zag alsof de eigenaar even 
was weggeroepen. Het exterieur en interieur van een woonwagen met 

De UNESCO Conventie 
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waren veel interessante verhalen die getoond konden worden.  Dat is 
een onderling leerpunt:  tijdens de voorbereiding van de tentoonstel-
ling kwam met de samenwerkingspartners van VIE, ook de circus-
achterban bij ons in huis. Je kunt als gastheer niet zeggen: gebruik 
mijn woonkamer maar, ik zit op zolder. Je moet vanaf de start mee 
willen organiseren, dat is een gastvrije uitstraling naar alle organise-
rende partijen. Wij zijn naast de tentoonstelling ook enkele circus-
acts en lezingen gaan programmeren en dat vond ik een goede 
aanvulling. De live-acts brachten de tentoonstelling tot leven in het 
museumpark. Ik heb er erg van genoten en we hebben veel positieve 
reacties gekregen van zowel onze bezoekers als de circusgemeen-
schap.’

‘Ik hoop dat het voor de mensen van het circus ook een follow-up 
kan krijgen, dat ze het gevoel hebben dat ze contact met ons op 
kunnen nemen. Circusmensen waren mensen die vroeger ook 
rondtrokken en veel plezier brachten in de dorpen en steden waar ze 
kwamen. Dat past goed in de geschiedenis van het dagelijks 
leven zoals wij dat willen laten ervaren door onze bezoekers in het 
Openluchtmuseum. Als iemand een kwalitatief goed verhaal heeft 
dat past in het Openluchtmuseum, dan willen we daar graag over van 
gedachten wisselen. Dat is de winst van de samenwerking met VIE en 
met de circusgemeenschap.’

Levende tentoonstelling
Elke dag, zes werken lang, waren er gidsen aanwezig die met kennis 
van zaken de bezoekers vertelden over de geschiedenis van het circus 
en het circusleven. Het is het werk van Kitty Cuijpers, Club van 
Circusvrienden Nederland, om deze megaklus te coördineren. ‘Het 
was geweldig dat de circusvrienden zo’n belangrijke bijdrage konden 
leveren. De tentoonstelling kreeg door hun kennis een levende 

precies hetzelfde is als een lokaal van een stenen 
school, met tafeltjes en stoeltjes, een schoolbord, 
vaak een kopieermachine en natuurlijk een 
werkplek voor de leerkracht. Het grote verschil 
is dat dit schoollokaal over de weg meereist met 
de kinderen.

De Rijdende School is dus een wagen die op een 
kermis- of circusterrein staat en waar de 
kinderen dagelijks les krijgen, behalve als het 
woensdagmiddag is of als de kinderen vakantie 
hebben, want uiteindelijk is het een heel gewone 
school. Maar de Rijdende School is ook een 
organisatie, een stichting die organiseert dat de 
reizende kinderen op alle denkbare plaatsen in 

– en op grond van de wet ook constant moet 
zijn – is het onderwijs aan de kinderen tot het 
moment dat die niet meer leerplichtig zijn. Voor 
die kinderen is er de Rijdende School. 

Reizend schoollokaal
Zo’n school is soms een fors formaat bestelbus, 
maar meestal een oplegger die door een truck 
met chauffeur ‘overgereden’ wordt. Bijna altijd 
heeft de oplegger een uitschuifbaar gedeelte. Als 
de school dan op z’n plek staat en uitgeschoven 
is, hebben de kinderen een klaslokaal van 
pakweg tien bij zes meter, groot genoeg voor de 
groep leerlingen die meestal varieert van tien tot 
twaalf personen. Een ruimte die eigenlijk 

Het lijkt niet meer bij deze tijd te passen maar 
ze zijn er nog steeds: groepen mensen die 
vanwege hun beroep een nomadisch bestaan 
leiden. De ‘mensen van de reis’, zoals de 
kermisexploitanten en de circusmensen. Over 
het algemeen hebben ze wel een vaste plek waar 
ze wonen, maar acht, negen of tien maanden 
van het jaar zijn ze, met hun gezin, onderweg 
van plaats naar plaats. Dat reizend leven eist een 
hoop improvisatievermogen, een of misschien 
zelfs meerdere keren per week de spullen 
inpakken, de woonwagen of caravan aankoppe-
len en op weg gaan naar een nieuwe tijdelijke 
woonplek, met andere omstandigheden en 
voorzieningen. Een factor die daarbij constant is 

Tekst Marcel Bergema
Foto’s Rijdende School, Marcel Bergema

Op een groot terrein aan de rand van de stad loopt een meisje van 
een jaar of tien zoekend rond. Ze komt een vriendinnetje tegen: 
‘Weet jij waar ze die school nou weer hebben neergezet? Het 
andere meisje weet het ook niet en samen kijken ze tussen de 
vrachtwagens en de caravans verder. Onbewust hebben ze een 
rake typering gegeven van de Rijdende School: de school waar 
– zoals overal – de leerlingen naartoe gaan, maar het is ook de 
school die naar de leerlingen toe gaat. 

invulling. De bezoekers waardeerden de aanwezigheid van de 
circusvrienden heel erg en stelden heel veel vragen. De circusvrien-
den vonden het ook heel fijn om op deze manier aan de bekendheid 
van het circus te werken.’

Maarten van Meteren, één van die gidsen, denkt dat de bezoekers 
meer inzicht hebben gekregen in het circusleven. ‘Gezien de gesprek-
ken die ik gehad heb met de bezoekers, merkte ik wel dat het voor 
veel mensen een eye-opener was. Ik heb vaak gehoord: ‘Goh, dat wist 
ik niet’. Ik denk wel dat de meeste mensen die de tentoonstelling 
hebben gezien en de gidsen hebben gesproken nu een ruimer beeld 
hebben van het circusleven.’

Expositie over immaterieel erfgoed 
Ineke Strouken, directeur van VIE: ‘Het was natuurlijk gekkenwerk 
om in minder dan vijf maanden een grote tentoonstelling in het 
Nederlands Openluchtmuseum te maken, maar de kans die wij van 
Willem Bijleveld, die toen net directeur van het museum was 
geworden, kregen konden wij niet laten gaan. En op het VIE houden 
wij wel van een uitdaging. De ruimte waar de streekdrachtententoon-
stelling jarenlang te zien was kwam vrij, omdat het museum daar de 
CANON van Nederland gaat bouwen. Er kon dus geen lange 
voorbereidingstijd zijn. Ook was er in het werkplan 2014 geen 
rekening gehouden met uren en budget voor de tentoonstelling en 
om subsidie aan te vragen was de tijd te kort. Intern hebben wij met 
het hele team onze schouders er onder gezet en wij zijn er best trots 
op dat het gelukt is. Het was een unieke manier om uit te proberen 
hoe het is om als gemeenschap in een groot museum een expositie te 
maken over immaterieel erfgoed. Die kennis kunnen wij de komende 
tijd gebruiken voor volgende projecten en overdragen aan anderen.  

100 jaar trouwen in het westland

Op 8 mei opent Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed de 
tentoonstelling 100 jaar trouwen in het Westland. Zij ontvangt dat tevens het eerste exemplaar van het gelijk-

namige boek, dat geschreven is door Marjoke van Arnhem-van Baalen. Zij heeft de afgelopen maanden 100 
trouwfoto’s verzameld met bijbehorende verhalen uit de periode 1915-2015. Marjoke is beëdigd als buiten-
gewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Westland. Het afgelopen jaar trouwde ze vijftien 
stellen en trad zelf ook in het huwelijksbootje. Vooral de diversiteit van de foto’s, de modebeelden en de 
 samenstelling van de trouwparen viel op. De foto’s in het boek zijn allemaal bijzonder. Dat kan zijn vanwege 
het verhaal, de kleding, het stel of vanwege de kwaliteit van de foto. 

Voor de samenstelling van de tentoonstelling is samen gewerkt met het Historisch Archief Westland. Deze 
tentoonstelling is op vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei te bekijken in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in 

Naaldwijk. Tijdens de tentoonstelling worden er onder andere trouwjurken, trouwpakken, trouwboekjes en 
andere trouwmemorabilia getoond van bruidsparen die ook een plaats hebben gekregen in het boek. 

Het boek 100 jaar trouwen in het Westland  geeft een overzicht van trouwfoto’s en verhalen van bruidsparen 
tussen 1915 en 2015. Op de tentoonstelling zijn alle trouwfoto’s die in het boek staan te bewonderen. Na de 

 tentoonstelling zullen de foto’s nog geruime tijd door het Westland reizen en te zien zijn in zorginstellingen, 
openbare gebouwen en bibliotheken.

Meer informatie: www.historischarchiefwestland.nl

De Rijdende School

Zestig jaar 
onderwijs 
voor de 
kinderen 
van de reis
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zijn vrouw met een andere attractie in een 
andere plaats. Het is dan wel zaak dat de 
school van tevoren weet wie de kinderen bij zich 
heeft…  
Jan Roest is er trots op dat in eigen beheer een 
computersysteem is ontwikkeld dat al deze 
gegevens in één planning opnemen kan.

Reizende leerkrachten
Als een school met de kinderen meereist, 
spreekt het voor zich dat de leerkracht ook 
meereist. Kennelijk zijn er mensen met een 
dermate avontuurlijke inslag dat zij het reizen 
aan hun werk willen koppelen. Die lang niet 
altijd na het werk in de klas naar huis gaan, 
maar zich in plaats daarvan terugtrekken in hun 
caravan. Die meerijden in de karavaan die steeds 
opnieuw naar een volgende plaats rijdt.

Jan Roest vertelt met enthousiasme over zijn 
team, dat hij aanduidt als de Special Forces van 
het Nederlandse onderwijs. Ze zijn heel flexibel 
en dat is nodig ook, bijvoorbeeld als je hoort dat 
je route op het laatste moment is veranderd. En 
vooral: ze zijn heel zelfstandig. Dat moet ook 
wel, want er is geen collega, geen directeur en 
geen conciërge ter plaatse om ergens mee te 
helpen. Onlangs ontdekte een leerkracht dat de 
school vrij dicht langs het water stond. Hij 
regelde zelf bij de gemeente een serie drang-
hekken zodat de leerlingen niet te dicht bij de 
waterkant konden komen. Ook moet de 

Iets groter is de minischool, de stichting heeft 
hiervan zes wagens. Hierin is plaats voor 
ongeveer vijf kinderen. Toch kan ook deze bus 
met een gewoon rijbewijs gereden worden.
Van de oplegger met uitschuif heeft de stichting 
er dertien, zo’n wagen wordt door een chauffeur 
van de stichting naar de kermis of het circus 
gereden, waar hij blijft staan tot de reis naar de 
volgende plaats gemaakt wordt. 

De wagens worden in eigen beheer opgebouwd 
vanaf casco. Ook het onderhoud doet de 
Rijdende School zelf, het wordt grotendeels door 
de eigen chauffeurs gedaan. Elk van hen heeft 
zijn eigen specialiteit: hout, metaal, motortech-
niek. Verder is er ook een hoofd Technische 
Dienst.

De planning van de inzet van de scholen eist 
heel veel van de organisatie: van tevoren moet 
precies bekend zijn waar de school moet zijn, 
hoeveel kinderen daar les moeten krijgen en de 
route moet efficiënt zijn want kilometers zijn in 
tijd en in geld kostbaar. Ook moet de bezetting 
van de scholen geregeld worden, wie is wanneer 
op welke plek? En kan er van huis uit gereisd 
worden, blijft de juf of de meester op het terrein 
overnachten, moet er misschien een hotel-
overnachting geregeld worden? 
Anders dan het circus is de kermis per plaats 
anders samengesteld. In deze tijd komt het zelfs 
voor dat de exploitant in de ene plaats staat en 

Nederland naar school kunnen, dat de scholen 
bemand zijn met leerkrachten. Bovendien heeft 
deze stichting bereikt dat de inspectie uiterst 
tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs, 
op basis van kwaliteitseisen die gelden voor alle 
basisscholen in Nederland.

Ontstaan vanuit de kermis
Jan Roest is directeur van Stichting De Rijdende 
School, zijn dagelijks werk is op het landelijk 
kantoor van de stichting in Geldermalsen. Hij 
vertelt hoe het precies zestig jaar geleden is 
begonnen: in Groningen richtten enkele 
kermisexploitanten en leerkrachten de eerste 
school op die met de kermis meereisde. Deze 
diende als alternatief voor het internaat of het 
helemaal niet naar school gaan en ontstond 
vanuit de wens van de kermisexploitanten, zij 
wilden dat ook voor hun kinderen goed 
onderwijs beschikbaar zou zijn. De school werd 
bemand door een echtpaar dat met een caravan 
meereisde. De man gaf les aan de oudere 
leerlingen, de vrouw aan de kleuters, want dat 
was in die tijd de normale gang van zaken. Een 
school in een wagen was toch wel iets heel 
bijzonders, zozeer dat de toenmalige koningin 
Juliana op bezoek kwam om met eigen ogen te 
zien hoe het in zo’n school in zijn werk ging. 
Voor een van de leerlingen was er tijdens dit 
eervolle bezoek een benauwd moment: hoe kon 
je in het bijzijn van de vorstin vragen of je even 
naar de wc mocht? Toen bleek dat daar geen 
aparte voorziening voor was, schonk de 
koningin een toilet, een hokje dat aan de 
rijdende school vastgehaakt kon worden. Voor 
de kinderen een luxe maar het nadeel was dat 
de wagen hierdoor te lang werd en daarom 
voortaan alleen met politie-escorte de weg 
op mocht. 

Tot het eind van de jaren zeventig was beman-
ning door een echtpaar gebruikelijk, in die tijd 
ging men meer en meer over tot het plaatsen 
van professionele leerkrachten. Toen kwamen 
ook de eerste rijdende scholen voor de circus-
sen. De scholen groeiden. Letterlijk – toen de 
opleggers een uitschuifbaar gedeelte kregen – 
maar ook het aantal wagens groeide gestaag. Op 
dit moment is er een wagenpark dat bestaat uit 
grote en kleine wagens. 

De lesbus, waarvan er drie zijn, bezoekt 
voornamelijk kleine kermissen. De leerkracht 
rijdt de bus zelf en bezoekt twee, soms zelfs drie 
kermissen per dag. Per kermis zijn er één of 
twee dagdelen beschikbaar. De bus biedt ruimte 
voor les aan twee kinderen. 

moet ook wel eens op het dak van haar caravan 
klimmen om takken weg te halen omdat ze te 
dicht langs een boom reed. Maar ieder ongemak 
wordt goedgemaakt door de mooie momenten, 
bijvoorbeeld toen de sterke man van het circus 
’s avonds op haar caravandeur stond te kloppen 
met een grote bos rozen in zijn handen. En dat 
ze tussen de middag even een babyleeuwtje mag 
knuffelen. Ze geniet ervan om met de school 
vlakbij de olifanten te staan en ze vindt het 
enorm jammer als het werkelijk afgelopen zou 
zijn met de exotische dieren in het circus. ‘Ze 
worden echt zo goed behandeld!’ 

Harriët geniet intens van haar werk en prijst 
zich gelukkig dat haar man ook heel vaak voor 
zijn werk op reis is. Alleen als je heel flexibel 
bent, ook in je relatie, kun je dit werk heel lang 
doen. Gelukkig wel!

Zestig jaar
Het is dit jaar zestig jaar geleden dat de Stichting 
Rijdende School van start ging, vanuit het besef 
dat ook de kinderen van de reizende mensen 
recht hadden op goed onderwijs. Dat er 
momenteel op de kermis mensen werken die 
als ingenieur afgestudeerd zijn en daar in de 
praktijk veel baat bij hebben, is te danken aan 
al die meesters en juffen die meereizen met de 
kermis of het circus, van plek naar plek, 
optimaal gebruikmakend van alles wat de 
techniek op educatief gebied te bieden heeft 
en met een warm kloppend hart voor de 
kinderen van de reis.  

meeste reguliere scholen. Dat de mensen die bij 
de Rijdende School voor de klas staan een 
speciale ambitie hebben, is wel duidelijk. Het 
bleek eens te meer toen iemand die een vaste 
betrekking had in het basisonderwijs zijn baan 
opgaf om invalkracht te worden bij de Rijdende 
School.

Ook Jan Roest is afkomstig uit het reguliere 
onderwijs. Hij was als regiodirecteur al verschil-
lende keren benaderd voor een nieuwe functie 
maar hij wilde niet. ‘Je hoeft alleen maar bij me 
aan te komen als je iets heel geks voor me hebt,’ 
was zijn standpunt. Dat dat gebeurde spijt hem 
niet. ‘Ik kan hier ondernemen, er is geen 
bureaucratie en de professionals in het veld zijn 
de deskundigen met ambitie. Wat wij hier in 
Geldermalsen doen, is ondersteuning. De 
Cito-toetsen van onze leerlingen zijn bovenge-
middeld, de inspectie is lovend over de kwaliteit 
van ons onderwijs.’ Jan Roest is bij de Rijdende 
School als een vis in het water. 

Opgenomen in de circusfamilie
Een van die leerkrachten is Harriët van Ede-
Sietses. Toen zij tijdens haar opleiding hoorde 
van de Rijdende School wist ze het: dit wil ik! 
Een verzoek om stage te mogen lopen werd 
afgewezen maar toen ze afgestudeerd was, kreeg 
ze het bericht dat er een vacature was. Ze 
solliciteerde en nu geeft ze al bijna tien jaar les, 
voornamelijk aan circuskinderen. En daar is ze, 
vanwege het feit dat ze vijf talen spreekt, 
waaronder vloeiend Italiaans, ook heel geschikt 
voor. Ze herinnert zich nog goed het begin: ze 
reed met een van de busjes van de Rijdende 
School, met daarachter aangekoppeld haar 
caravan. Zo bezocht ze, met haar huis en haar 
school bij zich, de kinderen van het circus. 
Kinderen waar ze gek op is: ‘Ze zijn altijd zo lief 
en zo dankbaar! Als je ze een balpen met een 
poppetje erop cadeau geeft, stralen ze van geluk. 
Heerlijk om aan zulke kinderen heel veel 
aan dacht te geven. Ze zijn echt bijzonder, ze 
groeien op tussen tijgers en olifanten maar toen 
ik een keer met m’n klasje naar een kinder-
boerderij ging, vonden ze de haan doodeng.’

Zelf voelt ze zich opgenomen in een warm nest. 
Omdat je bij het circus langere tijd meereist met 
dezelfde groep kinderen voelt ze zich opgeno-
men in de grote circusfamilie. Zo wordt ze 
intens betrokken bij de mooie maar ook de 
verdrietige dingen. 
Het reizen gaat niet altijd vlekkeloos, ze moet 
wel eens met auto en caravan uit de modder 
getrokken worden door de circustractor en ze 

leerkracht voldoen aan de hoge verwachtingen 
die de kermis- of circusouders hebben. Want het 
principe is nog steeds: de school is van onszelf. 

Wat de leerkracht vooral ook moet kunnen, is 
afstemmen met de ‘winterschool’. Als de kermis 
of het circus in de wintermaanden niet reist, 
gaan de kinderen naar de basisschool in hun 
woonplaats. Voor bijvoorbeeld het rekenen heeft 
iedere school zijn eigen methode. De leerkracht 
van de Rijdende School weet dit en zorgt ervoor 
dat de aansluiting soepel verloopt. Jan stelt 
nadrukkelijk dat de Rijdende School honderd 
procent passend onderwijs biedt, ook aan 
leerlingen met een handicap, ook aan kinderen 
met een hoge intelligentie. Met in één klasje 
sterk uiteenlopende leeftijden en niveaus. 
Natuurlijk kan de leerkracht prima omgaan met 
IT en social media. Toen onlangs een kandidaat 
het sollicitatiegesprek vanaf haar tijdelijk adres 
in Zuid-Amerika voerde via Skype, was dat een 
positief punt in de procedure. 

Dat de docenten die met het circus meereizen 
meerdere talen moeten beheersen spreekt voor 
zich, mooi is het voorbeeld van een leerkracht 
die voor een Franstalig circuskind de mooiste 
Franse kinderliedjes opzocht op YouTube en 
deze leerde aan haar klasje. Dat zijn de moge-
lijkheden die de moderne techniek biedt, die 
door de leerkrachten van de Rijdende School 
beter worden uitgebuit dan bij verreweg de 

De kinderen 
van de reizende 
mensen krijgen 
uitmuntend 
onderwijs door 
de Rijdende 
School.

Jan Roest, directeur bestuurder Stichting Rijdende School
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Samen sterk
UNESCO
Homocultuur
Circustentoonstelling

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

NEEM DAN 
VOOR MAAR € 22,– 
PER JAAR EEN 
ABONNEMENT.

Circus heeft een grote aantrekkings
kracht. In het circus doen mensen en 
dieren dingen die je niet voor moge
lijk houdt. Doe het maar eens na: 
dansen op een koord, een driedub
bele salto maken in de lucht of met 
je familie een menselijke piramide 
bouwen.

Circus is meer dan alleen een show. 
De weg van een circusartiest is 
lang en zwaar, een voorstelling 
maken gaat niet vanzelf. Dat vergt 
veel oefening en creativiteit. De 
auteurs van dit boek nemen de 

lezer mee op een tocht langs festivals voor 
het nieuwe circus, bezoeken de rijdende school voor circuskinderen 
en komen binnen in de kantoren van circusdirecteuren en de woon
wagens van artiesten.

Circus is een belangrijke kunstvorm. Sinds december 2013 is circus ook 
belangrijk erfgoed. Circus werd toen geplaatst op de Nationale Inven
taris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Circus is immers een 
traditie met een rijke geschiedenis, verbonden met namen als befaam
de circusdirecteuren als Oscar Carré en Toni Boltini en, al in de acht
tiende eeuw, koorddanser Pieter Magito.

Circus is een  cultuurvorm die volop in beweging is. Niet alleen komen 
er circussen bij, ook het genre is continu in ontwikkeling. Ons land 
kent inmiddels twee HBO circusopleidingen. 

Arthur Hofmeester en Mike Leegwater, Circus: een bevlogen passie 
(Beilen 2014) is voor € 16,50 te koop bij de boeken in de webwinkel 
van www.volkscultuur.nl.

Circus
een bevlogen passie

Laat u betoveren!
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Immaterieel Erfgoed is het tijdschrift voor de immaterieel 
 erfgoedsector. Het blad verschijnt vier keer per jaar en geeft 
 informatie over immaterieel erfgoed en over het beleid dat 
hier uit voortvloeit. Het tijdschrift Immaterieel Erfgoed wordt 
uitgegeven door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
en Immaterieel  Erfgoed, het landelijk kennisinstituut voor 
immaterieel erfgoed.

Immaterieel Erfgoed heeft te maken met de tradities die je van
huis uit hebt meegekregen en die je deelt samen met anderen.
Mensen, groepen en gemeenschappen ontlenen er hun 
culturele identiteit aan. In 2003 heeft UNESCO een verdrag 
aangenomen, dat gericht is op de bescherming en versterking 
van het  immaterieel erfgoed en het ondersteunen van de 
betrokken gemeenschappen in het doorgeven van hun erfgoed 
aan volgende generaties. De Nederlandse regering heeft dit 
UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in 2012 ondertekend. Een verplichting die 
uit het verdrag voortvloeit is dat elke lidstaat het immaterieel 
erfgoed binnen de eigen  landgrenzen identificeert en 
documenteert door het aanleggen van een nationale 
inventaris.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) is aangewezen om zorg te dragen voor de
implementatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
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