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Inhoud

Nieuwe
ontwikkelingen
In dit nummer van Immaterieel Erfgoed is er veel aandacht voor urbane
cultuur. Tot nu toe was de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed in Nederland vooral ontdekt door de regio’s buiten de Randstad,
maar nu lijkt er een inhaalslag aan te komen. U zult er de komende tijd
meer van horen.
Op 21 mei waren wij te gast op de West-Kruiskade in Rotterdam. Een
bijzondere straat waar mensen van honderdvierenzestig verschillende
culturele achtergronden wonen. Een echte multiculturele straat dus. Het
was ook een bijzonder congres. Gastvrouw was Alice Fortes van de Alliantie
West-Kruiskade. De locatie was heel speciaal: een oude supermarkt, aan de
zijkant aangekleed met wat kleine winkeltjes waar je hoeden, sjaals en
kunst kon kopen. Mensen uit de straat liepen soms even binnen om een
bepaald onderdeel van het programma bij te wonen of om even de sfeer te
proeven. Ook het programma was anders dan wij gewend waren, met een
straatlunch en workshops bij de ondernemers in hun zaak.
Wij begonnen met een multicultureel ontbijt, geserveerd door studenten
van de Hogeschool Rotterdam. De studenten gaan het komende jaar onder
leiding van Peter Dijkstra een jaar lang het immaterieel erfgoed in de straat
in kaart brengen, inclusief de gemeenschappen die erachter schuilgaan.
’s Middags gingen wij de buurt in, eerst om bij een van de restaurantjes te
lunchen. Ik had gekozen voor een Surinaamse lunch (heerlijk!), maar andere
deelnemers kozen voor een Chinese of Turkse lunch. Daarna ging iedereen
bij een paar ondernemers twee workshops volgen. Leuk om dat op verschillende locaties te doen. Pruiken maken, Chinees eten bereiden of zoals ik
(met gemberbiertje op) een workshop Afro-Surinaamse spiritualiteit. U
kunt verderop in het tijdschrift zelf lezen hoe dat gaat en kennis maken
met Fred Fitz-James, die een winkel runt met Surinaamse rituelen. De dag
was echt een beleving. In dit nummer van Immaterieel Erfgoed kunt u een
kort verslag lezen en op www.immaterieelerfgoed.nl staat het lange
verslag met nog meer foto’s.
De komende tijd gaan wij verder met de West-Kruiskade, want het streven
is om over een jaar een aantal tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te plaatsen.
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Een andere ontwikkeling is het feit dat Nederland nu ook een traditie
internationaal gaat voordragen om geplaatst te worden op een van
de UNESCO lijsten. Een commissie van de Raad voor Cultuur maakt
momenteel een selectie uit de Nationale Inventaris, waaruit de minister
dan een keuze kan maken. Anders dan bij de Nationale Inventaris draagt
de Nederlandse staat internationaal voor. Wij zullen het dossier dat bij de
internationale voordracht hoort samen met de betrokken gemeenschap
in het najaar gaan voorbereiden. In het volgende nummer meer over
deze eerste internationale voordracht. Het wordt een
spannende periode!
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Tilduiven in Den Haag en omstreken

Doffers en
Duivinnen
‘Kijk daar ligt ook een
duiventilletje.’ De nietingewijde toehoorder die

gevallen, moet even

Een tilduivenliefhebber heeft in zijn til zowel doffers (mannetjes) als duivinnen
(vrouwtjes). Een paar maal per dag worden ze vrijgelaten en dan begint het spel.
De sport is gebaseerd op de paringsdrift van de duiven. Een doffer probeert een
duivin van een andere til mee te lokken naar zijn eigen hok. Andersom gebeurt
het ook dat een duivin een doffer meeneemt. Zodra de vreemde duif in de til is,
sluit de duivenhouder de ren af met een schuif en is de nieuwe duif van hem.
De duiventil is hier helemaal op ingericht.

omschakelen. Bedoeld

Allemaal duiven

rondkijkt of er wellicht een
duiventil op straat is

wordt dat de duiventil
gewoon op het dak staat
en dat staan heet liggen in

veel mensen zullen niet
weten dat de duiventillen

Tilduivenliefhebbers

Hagenaar kent ze, maar

die ze zien onderdeel zijn
van een heel bijzondere
Foto’s Jolly van der Velden en Kees van der Weel
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Wereldwijd zijn er ongeveer driehonderd soorten duiven. Tilduiven zijn
verbasterde sierduiven en verschillen van bijvoorbeeld postduiven of de
bekende stadsduiven. Postduiven kunnen wel 1100 kilometer op een dag
vliegen, de tilduiven houden het op een paar honderd meter. Kenmerkend voor
tilduiven is dat ze allemaal een grote krop hebben.
De tilduivenwereld is niet te vergelijken met die van de postduiven. Bij de
postduiven gaat het om de snelheid en bij de tilduiven vooral of ze goed de
kunst machtig zijn andermans duiven te vangen. Daarnaast is de liefde en de
passie voor de tilduif nogal intens. ‘Wij houden van onze beesten,’ zegt Guus
Nieuwmans, voorzitter van de Haagse tilduivenvereniging ‘Ons Belang’.
‘Postduivenhouders houden alleen van de snelle duiven.’

Haags vakjargon. Iedere

Tekst Jolly van der Velden

De tilduivensport die in Den Haag en omgeving wordt beoefend is uniek, niet
alleen in het land, zelfs in de hele wereld. Kort samengevat komt het erop neer
dat, volgens de regels van de sport, elkaars tilduiven worden gevangen.

Haagse traditie.

Het is een sociaal gebeuren, de tilduivensport. De meeste duivenhouders
kennen elkaar wel. Het zijn bijna allemaal mannen en ze zijn wat je noemt
‘echte Hagenezen’.
Vroeger kon je de tillen vooral vinden in de oude volkswijken: de Schilderswijk,
Transvaal en Duindorp. Door de stadsvernieuwing zijn ze nu veel meer
verspreid over de stad en zijn ze ook in de naastliggende gemeenten en wijken
zoals Nootdorp, Zoetermeer, het Westland, Ypenburg en Delft te vinden.
nummer 3 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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Duiventil op een
dak in Duindorp

In Duindorp zijn nog steeds de meeste tillen.
Het liefst liggen de duivenhouders wat verder
uit elkaar, om te voorkomen dat een duif zich
vergist en onbedoeld in de til van de buurman
terechtkomt.
De onderlinge ontmoetingen zijn belangrijk
voor deze mannen. Over duiven raken ze nooit
uitgepraat, maar er is natuurlijk ook rivaliteit en
soms zelfs haat en nijd onder de liefhebbers. Het
is een sport waarbij je goed tegen je verlies moet
kunnen. Guus Nieuwmans: ‘Als je een duif
verliest, dan vind je dat niet leuk. Ze zeggen
allemaal: ik ben gemakkelijk en ik vind het
helemaal niet erg als ik er een kwijt ben, maar
reken maar dat als je een duif kwijtraakt die je
zelf hebt geteeld en die je al zoveel jaar hebt, je
daar niet blij mee bent. Zeker niet als een andere
duivenhouder hem vangt op een manier
waarvan je denkt: dat kan ook anders.’
Oneerlijke vangmethoden zijn verboden, of
beter gezegd: het beoefenen van de sport is
verbonden aan een erecode, waar de meeste
mensen zich aan houden.
Je mag de duif bijvoorbeeld niet pakken als hij
op het dak van de kiosk zit of op de landplank.
Hij moet echt zelf naar binnen gaan. Een
drijfren, waarbij er geen onderscheid is tussen
het grind van het dak en de til, is verboden en
voldoende aanleiding voor de vereniging om
iemand te royeren. Een illegaal schuifje waar
door de duif er wel in kan, maar er niet meer
uit, mag natuurlijk ook niet. De til moet
handmatig worden afgesloten door de tilduiven
houder.

Ontmoetingsplaatsen

Er zijn vier verschillende duivenwinkels in de
stad, binnenkort komt er een vijfde bij. Daar
worden duiven verhandeld, voer gekocht en
bodembedekkers of andere zaken die je nodig
hebt. De winkels zijn ook ontmoetingsplaatsen.
Kees van der Weel is commissielid bij de
vereniging. Hij zegt: ‘Deze sport heeft een
sociaal karakter. We drinken een kop koffie,
praten bij, leggen een kaartje. We bieden tegen
elkaar op, pochen. Iedereen heeft een nog betere
duif dan de ander en het is natuurlijk zo dat als
iemand er een kwijt is, de anderen allemaal
moeten lachen.’ Tegelijkertijd wordt er ook
meegeleefd met elkaar.
De winkel is helemaal ingericht op elkaar
ontmoeten. Alle handel, inclusief duiven, staat
langs de wanden en in het midden staan de
tafels en stoelen. René van Puffelen is eigenaar
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Duiventillen zijn er in verschillende
soorten en maten. De meest in het oog
springende is een opbouw op een plat
dak, die bestaat uit een duivenren en een
kiosk. In de ren zijn de donkerhokken
voor de doffers. In de kiosk, het huisje
dat aan de ren vast staat, zijn de lichthokken voor de duivinnen. Een schuif
met gaas fungeert als in- en uitgang
voor de duiven. Op een balkon kan ook
een duiventil gebouwd worden, soms
wordt er zelfs een kamer voor gebruikt
en de til kan ook in de tuin staan.

van De Springer, een van de duivenwinkels. ‘Het is een verslaving eigenlijk,’ zegt
hij. ‘Het is haast een ziekte en je kunt het niet uitleggen aan een ander. Nou ja,
je kunt het wel uitleggen maar mensen begrijpen het niet. Zo’n duif vliegt
honderden meters weg, soms helemaal uit het zicht en als hij er dan weer
aankomt met een duivin achter hem aan, dat is gewoon geweldig. Dan wil je zo
snel mogelijk naar je til om dat duivinnetje in je hok te krijgen. Het gekke is dat
als je ermee uitscheidt, je daar later toch vaak weer van terugkomt. Je kunt er
niet goed van loskomen. Ik weet nog goed hoe het rook toen ik als kind met
mijn vader voor het eerst een duivenhok binnenging. Er waren twee eieren in
een nest en dat vond ik zo fascinerend. Ik ging een kistje halen bij de groente
boer en hing dat met twee spijkers aan de schutting als hok.’
Rondkijkend zegt hij: ‘Iedere dag zit hier alles vol, enkel maar koffie drinken en
lullen over die duiven. En de volgende dag gaat het van voren af aan. Als je hier
de hele dag bent, hoor je ook tien keer hetzelfde natuurlijk, maar toch beleef je
het iedere dag weer op een andere manier. Je raakt er nooit over uitgepraat.’

Tilduiven op de dakrand

Meer dan zomaar laten vliegen

Je kunt een duif trainen op zijn luchtwerk. Guus Nieuwmans vertelt: ‘Dat
luchtwerk van die duiven gaat als volgt. Ik laat een doffer uit en als hij een
duivinnetje ziet, dan wil hij die als een trein zijn hok in hebben. Dat gaat
meestal niet zomaar. Je moet hem coachen en zorgen dat die duif het naar zijn
zin heeft. Je laat hem eerst wennen aan zijn hok. Dan ga je hem trainen door
een duiffie erbij te zetten dat heel goed weet wat ze moet doen. Als je de doffer
dan laat vliegen, dan gaat dat duivinnetje niet eerst op de dakgoot zitten, maar
komt ze direct terug naar het tilletje, daar went die doffer dan ook aan.’
De communicatie van de tilduivenliefhebber met zijn duiven is best het
bekijken waard. Hij maakt contact met de duif door een paar keer achter elkaar
naar hem – of haar – toe te buigen en rustig oehoe, oehoe te zeggen. Succes lijkt
verzekerd.
Van Puffelen: ‘Goed luchtwerk van de doffer is als hij vóór een duivin weg
draait, zodat die achter hem aangaat. Het vrouwtje kan ook de leiding nemen
als dat fysiek sterker is en dan kan je een doffer vangen. Door de drift wordt de
doffer knifterig. Dan gaat hij haar achterna naar haar hok en dan gaat die schuif
dicht natuurlijk. Een doffer van een ander op de landplank hebben is voldoende
om het zweet in je handen te krijgen. Je kunt alleen maar denken, kom dan,
kom dan. Als je hem hebt gevangen, kun je daar eigenlijk niets mee. Als je hem
weer loslaat, vliegt hij direct terug naar huis, naar zijn eigen hok. Daarom
bestaan deze winkels, daar breng je die duif dan heen om te verkopen. Met een
gevangen duif kun je wel gaan telen als het een hele goeie is, maar niet iedereen
heeft nestjes.’
De duif wordt in de winkel verkocht aan
iemand die een til heeft het liefst zover
mogelijk bij de eerste til en de
vangplaats vandaan, om te
voorkomen dat hij weer terugvliegt
naar zijn oude stek. De verkoper
van de winkel houdt dat in de gaten,
die weet precies welke duif waar vandaan komt. Sowieso
kennen alle duivenhouders elke duif uit de omgeving. Het gebeurt ook
wel dat de oorspronkelijke eigenaar zijn duif weer terug gaat kopen. Die
lopen dan direct alle winkels af waar hun doffer is gebleven. Nieuwmans:
‘Het is te begrijpen dat mensen hun geliefde doffer of duivin weer terug willen
kopen, maar weg is weg. Dat is de ongeschreven wet.’

Wij houden van onze duiven!

De tilduivensport die
in Den Haag wordt
beoefend is uniek in
de wereld. Het komt
erop neer dat elkaars
tilduiven worden
gevangen.
De tilduivenwinkels – zoals De Springer – fungeren als ontmoetingsplaats.
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Internationaal
voordragen
voor een van de
UNESCO lijsten

Mensen die postduiven houden, zijn duivenmelkers en mensen
die kroppers houden zijn tilduivenliefhebbers, of in het
vakjargon: loksers of hokkers. Loksen is Haags voor lokken en
een kropper is een sierduif. Een doffer is een mannetjesduif
en een duivin een vrouwtje, van dat laatste zal niemand gek
opkijken, maar wat dacht u van een puit? Dat is een witte
duif met blauwe vlekken en een grijze staart, een nak is wit
met een zwarte staart en een oliebonttijger is bruin met witte
spikkeltjes. Een bijstrijkende duif is een duivin die op de til
landt. Een nepschijf is een traliewerkje om voor het hok van
de doffer te zetten, waardoor hij er dus niet uit kan, maar wel
zichtbaar is voor een geïnteresseerde duivin.

Geschiedenis

Het houden van tilduiven bestaat in Den Haag en omstreken al zo’n
150 jaar en wellicht langer, er is weinig over bekend. We hebben het
aan Napoleon te danken dat we als burgers duiven mogen houden,
dus het is in ieder geval van na die tijd. Daarvoor waren alleen de
adel en de boeren bevoorrecht: als hobby, voor consumptie of voor
bemesting. Doordat er in Den Haag en omstreken veel adellijke
lieden woonden die duiven hielden, waren ook de burgers daar al
meer bekend met duiven dan elders en mogelijk is hierdoor de
traditie geboren. Momenteel zijn er ongeveer 1200 tilduivenhouders
actief. In de jaren 1950 tot1970 waren dat er zo’n 5000. ‘Het was in
die tijd echt in de mode, al mijn vriendjes hadden duiven,’ zegt Van
der Weel. ‘We hadden een Puch en we hadden duiven.’
Op zich is het vangen van een duif door middel van een andere duif
niet nieuw, dat gebeurt ook wel in andere landen. Wat de traditie in
Den Haag zo exclusief maakt, is de manier waarop het vangen
gebeurt, met speciaal ontwikkelde tillen en het hele sociale gebeuren
daaromheen.
Nieuwmans: ‘Mijn opa had al tilduiven en mijn vader ook. Ik ben er
zelf mee begonnen in 1946. Ze waren toen 200 à 300 gulden per stuk,
omdat ze schaars waren. In de oorlog waren ze verboden of opgege
ten. Nu kost een duif vijf tot zeven euro. Het is allemaal veranderd,
vooral ook door het internet. Je kunt op Marktplaats ook duiven
kopen, daar heb je de winkels niet meer voor nodig.’

Problemen

Het leven van de duivenhouders heeft ook zo zijn minder aantrekke
lijke kanten. De buren willen nog wel eens moeilijk doen over hun
duiven, regelmatig met burenruzies als gevolg. Een ander probleem is
dat een til niet altijd mogelijk is. Sommige woningbouwverenigingen
verbieden die of er zijn problemen met de vergunning vanuit de
gemeente.
Slechtvalken zijn een actueel probleem. In Den Haag en Delft zijn de
laatste jaren nestkasten voor deze vogels geplaatst om die meer
overlevingskans te geven. De duivenmelkers zijn daar niet blij mee,
niet omdat ze tegen slechtvalken zijn maar omdat die hun duiven
opeten. De vereniging heeft als standpunt dat de natuur zijn gang
moet kunnen gaan maar niet gefaciliteerd moet worden, waardoor
er buitenproportioneel veel roofvogels in de stad komen. Het is al
voorgekomen dat duivenmelkers ermee zijn gestopt uit pure
frustratie.
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Een tilduif op
punt van uitvliegen

Allemaal actuele problemen waar aan wordt gewerkt, maar op
termijn is het grootste probleem misschien wel dat er nauwelijks of
geen jonge aanwas meer is voor de sport.

Nederland heeft een nationale inventaris waarmee het

Tilduivenbond ‘Ons Belang’

inventariseert. Er is ook een internationale inventaris,

zijn immaterieel erfgoed binnen zijn landsgrenzen

De vereniging is in november 1920 opgericht en werd in 1926 bij
Koninklijk Besluit goedgekeurd. Van de 1200 duivenmelkers zijn er
350 lid van ‘Ons Belang’. Zij ontmoeten elkaar op clubavonden en
kunnen, als dat nodig is, hulp krijgen bij het bemiddelen met een
woningbouwvereniging, het aanvragen van een vergunning voor een
til of het oplossen van conflicten met een andere partij, tot rechts
zaken aan toe. De vereniging doet ook hokbezoeken om te kijken of
alles netjes en hygiënisch is en de dieren goed verzorgd worden. Zo
niet, dan kunnen de leden geroyeerd worden.

de representatieve lijst van het immaterieel erfgoed in
de wereld. Wat is het belang en de betekenis van
deze inventaris?

De garnaalvisserij in Oostduinkerke

Hoewel de vereniging de afgelopen jaren aan leden heeft gewonnen,
is de vergrijzing wel een probleem, in ieder geval voor de toekomst.
Hoe kan deze traditie worden overgedragen aan de volgende
generatie? Het bestuur en de commissieleden zijn er hard mee bezig.
Er gaat meer publiciteit gezocht worden en ze kijken naar manieren
om de bekendheid en zichtbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door
op een braderie te gaan staan met een mooi stel duiven om de sport
te promoten. Door alle activiteiten draagt de vereniging zeker bij aan
het in stand houden van de traditie.

Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
De tilduiventraditie in Den Haag is cultureel erfgoed. Onlangs heeft
de vereniging een aanvraag ingediend om op de Nationale Inventaris
te komen. Wat ze daarmee willen bereiken is: meer waardering voor
hun sport, serieus genomen worden door andere instanties, zicht
baarheid, erkenning en een wat minder hoge drempel naar de media
toe. De tilduivensport is het ook voor de volgende generatie waard
om te blijven bestaan, is de slogan.
‘En we zijn aan nieuw briefpapier toe,’ vult Nieuwmans aan, ‘mét dat
logo van de Nationale Inventaris erop.’
Meer informatie: www.tilduivenbondonsbelang.nl

Tekst Albert van der Zeijden
Foto's UNESCO
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UNESCO heeft verschillende middelen om het immaterieel erfgoed
internationaal beter zichtbaar te maken. Een van die middelen is de
Representatieve Lijst van het immaterieel erfgoed. Alleen landen – in
het UNESCO jargon de verdragspartners – kunnen voor deze lijst
voordragen. Zij hebben daarvoor wel de toestemming nodig van de
gemeenschappen oftewel de dragers van het immaterieel erfgoed. De
representatieve lijst is bedoeld om de diversiteit van het immaterieel
erfgoed wereldwijd beter zichtbaar te maken en ook om de internati
onale dialoog over immaterieel erfgoed te bevorderen.

moet staan, zijn de gemeenschappen wel goed betrokken geweest bij
het invullen van het voordrachtformulier, blijkt dit ook uit zoge
noemde ‘letters of consent’ van deze gemeenschappen, die zowel in
de landstaal als in één van de twee officiële internationale talen
(namelijk Engels of Frans) moeten zijn bijgevoegd? De voordrachten
worden meestal voorbereid door professionals. De ervaring leert
echter dat er vaak van alles en nog wat verkeerd wordt ingevuld of
niet begrepen, ook door de landen uit West-Europa die vaak het
model van de werelderfgoedconventie van het materiële erfgoed als

De UNESCO conventie heeft als doel de culturele diversiteit in de wereld zichtbaar te maken.
UNESCO lijsten

Deze doelstellingen worden vaak verkeerd begrepen door de
gemeenschappen en door de voordragende landen, die plaatsing juist
willen aangrijpen om het eigen immaterieel erfgoed internationaal te
promoten. Dat is niet waar deze lijst voor bedoeld is. Als je op de lijst
komt, wil ook niet zeggen dat je ‘werelderfgoed’ wordt, uniek,
origineel of van buitengewone waarde voor de hele wereld. Met de
internationale UNESCO lijst wordt de wereldwijde diversiteit in kaart
gebracht, dat wat gemeenschappen belangrijk vinden en erkennen als
hun immaterieel erfgoed. Woorden als ‘uniek’ en ‘authentiek’ horen
voor UNESCO bij de ‘inappropriate vocabulary’ van deze conventie.
Als je deze woorden gebruikt, dan blijkt dat je niets van deze
conventie hebt begrepen.
Dit alles betekent dat ‘kleine’ tradities net zoveel kans hebben als
‘grote’ tradities, misschien nog wel meer. Een illustratief voorbeeld uit
ons buurland Vlaanderen. Enkele jaren geleden werd de garnaalvis
serij in Oostduinkerke op de internationale lijst geplaatst. De traditie
wordt nog slechts door enkele mensen gepraktiseerd en is vooral van
betekenis voor de plaatselijke gemeenschap zelf. Toch stond dit een
plaatsing op de internationale inventaris niet in de weg, integendeel.
‘Nationale’ tradities hebben het vaak veel moeilijker om zich een
plaats te verwerven, UNESCO is namelijk zeer beducht voor nationa
listisch misbruik van de inventaris voor politieke doeleinden. Door
middel van de internationale lijst een immaterieel erfgoed evenement
willen promoten, haalt het simpelweg niet binnen deze conventie.

Bedreigd erfgoed

Iets dergelijks geldt ook voor de tweede internationale lijst van het
immaterieel erfgoed: de lijst van immaterieel erfgoed dat dringend
bescherming nodig heeft. In deze lijst staat de borging van het
immaterieel erfgoed voorop. Deze lijst is een middel om landen en
gemeenschappen te helpen om borgingsactiviteiten te ontwikkelen
zodat het betreffende immaterieel erfgoed weer een toekomst krijgt.
De internationale UNESCO lijsten zijn dus slechts een middel en niet
een doel.

Geen sinecure

De beoordeling van een voordracht voor de internationale inventaris
neemt in principe twee jaar in beslag. Het secretariaat in Parijs maakt
eerst een technische evaluatie: is alles wel goed ingevuld, is de
begeleidende film niet te lang, is er een uittreksel toegevoegd van de
Nationale Inventaris waar het betreffende immaterieel erfgoed op
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uitgangspunt nemen en soms de plank volledig misslaan of slechts uit
zijn op de promotie van het eigen erfgoed.
Als er iets niet klopt, dan krijgt een land de gelegenheid om nog
enkele wijzigingen aan te brengen. Als dan alles oké is, dan wordt
gekeken of de voordracht een plaats kan krijgen in de volgende
cyclus. Niet alles wordt namelijk automatisch beoordeeld. Omdat
UNESCO niet meer dan 50 voordrachten per jaar kan verwerken,
wordt een prioritering gehanteerd, die betekent dat landen die tot nu
toe niets op de lijsten hebben als eerste worden behandeld. Als dan
het quotum van 50 nog niet is gehaald, krijgen multinationale
voordrachten de voorkeur boven voordrachten van slechts één land.
Omdat er veel meer voordrachten zijn dan er ruimte en tijd is om te
behandelen, is inmiddels een reservoir aan pending files ontstaan, van
voordrachten die nog op een behandeling wachten en bij een
volgende cyclus weer voorbijgestreefd kunnen worden door landen
die nog niets hebben voorgedragen of door multinationale voor
drachten.

Vijf criteria

Ook als een voordracht binnen het quotum valt van in dat jaar te
behandelen voordrachten, dan ben je er nog niet. Deze voordrachten
worden namelijk onderworpen aan een strenge procedure door de
zogenoemde Evaluation Body, een internationaal adviesorgaan dat
alle voordrachten evalueert. In dit adviesorgaan zitten twaalf mensen,
afkomstig uit alle continenten, dit jaar toevallig ook met een Neder
landse vertegenwoordiger, namelijk de wetenschappelijk beleidsme
dewerker van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE).
De Evaluation Body moet de voordrachten beoordelen aan de hand
van vijf criteria:
1. Is het immaterieel erfgoed met een culturele en sociale betekenis
voor gemeenschappen?
2. Draagt plaatsing van dit erfgoed bij aan een betere zichtbaarheid
van de diversiteit van het immaterieel erfgoed in het algemeen?
3. Zijn de knelpunten goed in kaart gebracht en zijn de borgings
maatregelen die worden voorgesteld realistisch en haalbaar?
4. Zijn de gemeenschappen betrokken geweest bij het opstellen van
de voordracht en zijn zij ook betrokken bij het implementeren
van de borgingsmaatregelen?
5. Staat het betreffende immaterieel erfgoed op een nationale lijst:
dit is namelijk ook een voorwaarde.

Linksboven: Xoan Singing in Vietnam
Boven: Papierscheppen in Japan
Links: De Al Ayyala Dance in de Arabische Emiraten

Sommige criteria spreken voor zich, over andere is discussie. Vorig
jaar was er bijvoorbeeld veel discussie of een georganiseerde sport
ook immaterieel erfgoed kan zijn. De Tour de France of het WK
voetbal zijn bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende populaire evenemen
ten. UNESCO is geneigd om dit soort evenementen uit te sluiten,
omdat het door de betrokken gemeenschappen vooral beleefd wordt
als een sportevenement en niet als immaterieel erfgoed. En dan
hebben we het nog niet eens over wat UNESCO het gevaar van
‘over-commercialisation’ noemt, iets dat UNESCO zoveel mogelijk
wil vermijden.
Op basis van dit alles formuleert de Evaluation Body een advies
oftewel een aanbeveling voor het Intergouvernementeel Comité, dat
tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst in eind november / begin decem
ber besluit tot al of niet plaatsing. Voor de representatieve lijst zijn
drie opties mogelijk: ja, nee of aanhouden. Als dit laatste wordt
besloten, dan betekent het dat het land binnen een jaar de voordracht
in gewijzigde vorm opnieuw mag indienen en de veranderingen
waarom gevraagd is aanbrengt. ‘Nee’ betekent een nee voor vier jaar.
De Lijst van immaterieel erfgoed dat dringend bescherming nodig
heeft, kent overigens niet de uitsteloptie. Daar is het gewoon ja
of nee.

Openbaar

In principe is de hele procedure openbaar, op de UNESCO site zijn
bijvoorbeeld alle voordrachten te vinden die dit jaar in behandeling
zijn. De vergaderingen en beraadslagingen van de Evaluation Body
zijn niet openbaar, alleen het eindrapport dat dit orgaan in de loop

van het jaar aan het Intergouvernementeel Comité zal presenteren
wordt openbaar gemaakt. De vergadering van het Intergouvernemen
teel Comité waar over plaatsing wordt beslist, is weer wel openbaar.
Na het besluit tot plaatsing krijgt het betreffende land in de vergader
zaal de gelegenheid tot reageren. Als het land (naar aanleiding van
het positieve advies van de Evaluation Body) plaatsing verwacht, reist
vaak ook een delegatie mee van de betreffende gemeenschap om het
applaus van de vergadering in ontvangst te nemen. Het Intergouver
nementeel Comité vergadert meestal in Parijs, maar soms ook wel
eens in een ander continent, dit jaar bijvoorbeeld in Windhoek,
Namibië.

Een Nederlandse voordracht

De Nederlandse regering heeft aangegeven om binnenkort ook met
een Nederlandse voordracht te komen. De eerstvolgende gelegenheid
om een voordrachtformulier in te leveren is 15 maart 2016. Als dit
lukt, dan zou de voordrachtprocedure kunnen worden afgesloten in
december 2017.
Een commissie van de Raad voor Cultuur zal een eerste selectie
maken. Op basis van deze selectie zal de minister van OCW kiezen
welk element of elementen Nederland internationaal wil gaan
voordragen. De inbreng van de gemeenschappen en het eigenlijke
schrijven van de nominaties wordt gestructureerd en georganiseerd
door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed.
Meer informatie: immaterieelerfgoed@live.nl
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DE HEILIGE DOOD
VERREZEN UIT DE
CLANDESTINITEIT

SANTA
MUERTE
Een bovenlijf vol met tatoeages verdwijnt onder het zwarte habijt,
waar zijn rode sportschoentjes en de randjes van zijn spijkerbroek
kleurrijk bij afsteken. Pastoor Francisco begint aan zijn donderdagmiddagmis in het centrum van de Mexicaanse stad Puebla, waar een
handjevol gelovigen bij aanwezig is. Met zijn vingers vol gouden
zegelringen houdt hij de lessenaar vast, terwijl hij predikt over de
liefde, zowel voor elkaar in dit aardse leven als de liefde voor
de Heilige Dood.

Tekst Sanne Derks

Foto’s Sanne Derks
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La Muerte is de personificatie
van de Dood.

In de afgelopen vijftien jaar is er in Mexico een
nieuw fenomeen uit de clandestiniteit naar
voren gekomen: de verering van Santa Muerte,
de Heilige Dood. Voorgesteld als een skelet,
vaak met een wereldbol in de hand en een zeis
boven het hoofd, waakt zij als een ‘aartsengel’
over haar gelovigen. Met name in de stedelijke
gebieden rijzen er steeds meer publieke altaren,
vereringsplekken of kapelletjes uit de grond,
meestal particuliere initiatieven van gelovigen.
Het eerste altaar is ontstaan in Mexico City, in
de beruchte wijk Tepito, waar Enriqueta Romero
besloot een levensgroot Muertebeeld uit haar
huis te halen en een publieke bid- en offerplaats
te maken.

DOOD EN LEVEN
De personificatie van de Dood is de Mexicanen
niet vreemd. Al in het tijdperk van de Azteken
bestonden er symbolische personages in de

vorm van mensen die half uit botten en half uit
vlees bestonden, die de dualiteit van het leven en
de dood uitdrukten. In tegenstelling tot Allerzie
len, de Dag van de Doden, dat in het huidige
Mexico een groots en wijdverspreid feest is, blijft
de verering van La Muerte tot in de afgelopen
decennia verborgen achter gesloten deuren.
Hoewel op de Dag van de Doden skeletten
worden ingezet, en zelfs tot symbool van de
nationale Mexicaanse identiteit worden verhe
ven, hangt de verering van de heilige Muerte
nog steeds aan een rafelig randje.
Hoewel de meeste gelovigen zich katholiek
noemen, staat de officiële kerk negatief ten
opzichte van deze verering. Santa Muerte wordt
geassocieerd met satanisme en duivelsverering,
en wordt zeker niet erkend als heilige. Toch
laten de gelovigen zich hierdoor niet afschrik
ken. Ze beroepen zich op de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging en gaan

gewoon door met hun verering. Zo vertelt
Miquel Sanchez, oprichter van het oudste en
grootste altaar voor Santa Muerte in Puebla: ‘De
kerk kan ons niet tegenhouden. Ze praten
negatief over ons, maar kijk wat er gebeurt?
Steeds meer mensen krijgen vertrouwen in La
Santisima Muerte. Wij zijn vrij om te geloven
wat wij willen en dat doen we dus ook!’

BUITEN DE KATHOLIEKE KERK
Volgens Miquel zijn er dan ook geen officiële
pastoors die missen leiden. Bij zijn altaar is zijn
zoon Victor de voorganger die in de ‘mis’ de
rozenkrans voorbidt. Echter, Padre Francisco,
die de missen leidt in een ander, zelf tot kerk
uitgeroepen zaaltje in het koloniale centrum,
heeft een unieke positie. Hij is daadwerkelijk op
een seminarie opgeleid, maar door zijn betrok
kenheid bij de verering van Santa Muerte
verbannen uit de katholieke kerk. ‘Een gevallen

pastoor, zo word ik bestempeld.’ Maar omdat hij
de dood recht in de ogen heeft gekeken, is zijn
geloof in ‘La Flaquita’, de dunne, zoals zij
liefkozend wordt genoemd, enorm.
Francisco legt uit dat de verering van de Heilige
Dood niet direct met de dood te maken heeft.
‘Natuurlijk, zij is degene die je als eerste ziet
wanneer je sterft en helpt je oversteken naar de
andere wereld. Maar zij is er vooral om in het
aardse bestaan over je te waken. Ze biedt
bescherming en wordt met name aangewend
om negatieve energie te verdrijven.’ Marcos, die
maandelijks aanwezig is bij de officiële vieringen
bij het grootste en oudste altaar, beaamt dit:
‘Door Santa Muerte is het me uiteindelijk gelukt
om van de alcohol af te raken. Tijdens mijn
verslaving bad ik aan haar en hielp ze mij om op
het rechte pad te blijven. Telkens als ik gedach
ten had die de verkeerde kant op gingen, riep ze
mij terug.‘
nummer 3 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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In de stedelijke gebieden verrijzen

De zeis is een angstaanjagend
attribuut gebruikt om te oogsten,
dat vaker wordt gebruikt in
representaties van de Dood, omdat
‘de Dood’ daarmee mensen uit het
leven snijdt. De wereldbol staat
voor haar macht de wereld te
domineren.

er steeds meer publieke altaren en
vereringsplekken.
De officiële kerk staat negatief ten
opzichte van deze verering.

Door de toegenomen risico’s, waarbij de dood altijd op de loer
ligt, is er een grotere behoefte aan bescherming.

La Muerte is

DE HEILIGE DOOD BIEDT

een lucratieve
bezigheid.

BESCHERMING IN HET AARDSE
ZWARTE MAGIE
Interessant genoeg lijkt La Muerte in het
publieke discours omgeven door een aura van
slechtheid. Met name in de hogere klasse lijken
mensen er niets mee van doen te willen hebben.
La Muerte zou aangewend worden voor zwarte
magie, ze zou onheil brengen en verderf
stichten. Virginia, werkzaam op een staats
universiteit in Mexico City, legt uit: ‘Ik geloof er
niet in, maar tegelijkertijd boezemt het me angst
in. Mijn nichtje heeft een altaar voor Santa
Muerte. En hoewel ik voor 99 procent niet in
deze praktijken of de Dood als heilige geloof,
heb ik toch voor één procent angst dat ik
vervloekt zal worden door de Dood, juist omdat
ik niet geloof.’ Er zijn ook mensen die wel
geloven in haar kracht, maar haar niet willen
vereren. Zo vertelt Rosy, die appartementen
schoonmaakt in de stad: ‘De Dood, die wil je
ver van je houden. Zij is heel erg machtig,
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maar haar gunsten komen tegen een
hoge prijs. Mij niet gezien!’.

BEHOEFTE AAN
BESCHERMING
In de media en het maatschappelijke
vertoog wordt de cultus met name in
verband gebracht met drugskartels, delinquentie
en prostitutie. Toen drugsbaron Daniel Ariz
mendi Lopez in 1998 werd gearresteerd, werd
het in zijn huis aangetroffen altaar voor Santa
Muerte breed uitgemeten in de media. Een
verklaring voor het verband dat wordt gelegd
tussen de Heilige Dood en het onderwereld
circuit, waar het merendeel van haar gelovigen
vandaan zou komen, zou zijn dat mensen uit
het criminele milieu dichter bij de dood staan
door de gevaren waar ze aan blootgesteld
worden in het dagelijks leven. Het oplaaiende
drugsgeweld zou een context creëren waarin

LEVEN EN HELPT JE OVERSTEKEN
NAAR DE ANDERE ZIJDE.
behoefte is aan deze heilige, die zowel in het
leven als in de dood bescherming biedt. Miquel
beaamt dit: ‘Door de toegenomen risico’s in de
wereld, waarbij de dood altijd op de loer ligt, is
er een grotere behoefte aan bescherming.’

LUCRATIEF
Maar, hij benadrukt: ‘La Muerte is niet exclusief
voor criminelen, zij is voor iedereen.’ In 2008
heeft hij het initiatief genomen een kapel te
openen, wat inmiddels is uitgegroeid tot een
lucratief familiebedrijf. Miquel vertelt: ‘Ik had
drie winkeltjes met natuurlijke producten die

worden toegepast in rituelen maar de huur was
bijna niet op te brengen. Ik was ten einde raad,
en bad in mijn huis aan Santa Muerte of ze mij
kon helpen een goedkoop lokaal te vinden. In
ruil beloofde ik haar een altaar op te richten te
bouwen.’ In de afgelopen jaren is het aantal
bezoekers exponentieel gegroeid. Dagelijks
komen er wel 600 mensen langs om een kaars
op te steken, een gebed op te zeggen of een offer
te brengen. Hij heeft vijf mensen fulltime in
dienst om geplastificeerde A4’s met gebeden
gebedsbladen en kaarsen uit te delen, kaarsen en
kaarsvet op te ruimen en zegeningen uit te

voeren. Zelf werkt hij zij aan zij met zijn twee
zonen die amuletten en beelden verkopen. Op
verzoek, voor een bijdrage, voeren zij tevens
aurareinigingen uit, waarbij op theatrale wijze
met tequilla en sigaren alle negatieve gedachten
en negatieve energie uit het lichaam van de
devoten wordt gehaald.
Twee keer per maand wordt er een massale
viering gehouden, waarbij er wel 3000 mensen
samenkomen om, onder begeleiding van zijn
zoon, de rozenkrans te bidden. Miguel ziet het
als zijn roeping om het geloof in La Muerte te

vergroten. Hij heeft haar beloofd gratis kaarsen
uit te delen, als dankzegging voor de vele
wonderen, maar tegelijkertijd in een poging de
cultus meer bekendheid te geven. Volgens hem
maakt la Muerte geen onderscheid, en dat is
tevens haar aantrekkingskracht. Zij is er voor
iedereen en geeft geen oordeel. Doordat steeds
meer mensen in haar gaan geloven, groeit het
aantal succesverhalen over haar wonderdadige
krachten, waardoor steeds meer mensen hun lot
komen beproeven bij haar befaamde altaar.
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Tekst Gábor Kozijn

Foto’s Jordi Wallenburg / Imagine IC

ook aan grote geschiedenissen als die
van de inpoldering, het slavernijverle
den en de emancipatie van Surina
mers en de Bijlmerramp. Het product
van het project Bijlmer Meer is een
tentoonstelling die voor langere tijd te
zien is in de Openbare Bibliotheek
Bijlmercentrum.

In een jarenzeventig-kantoorgebouw
met veel beton en glas, niet ver van het
station Amsterdam Bijlmer ArenA,
bevindt zich een van de interessante
instellingen die zich met hedendaags
immaterieel erfgoed bezighouden. Via
de ingang van Openbare Bibliotheek
Amsterdam Bijlmercentrum is
het zenuwcentrum van Imagine IC te
bereiken. Daar worden alle projecten
bedacht, die op verschillende plekken
in Amsterdam worden uitgevoerd. Maar
wat is Imagine IC? En wat doen ze?

DJ Charro brengt skills over in een workshop.

Imagine IC

Samen werken aan de tradities van nu

Imagine IC noemt zichzelf ‘pionier in het erfgoed van actueel samen
leven’ en vindt zijn huis niet voor niets in Amsterdam Zuidoost. Dit
is een plek waar veel gebeurt en van waaruit Imagine IC nieuwe
verbindingen maakt met steeds weer andere groepen in de stad. Het
doel is te leren van elkaar en elkaar aan te vullen tijdens workshops,
exposities, debatten, werkweken en themadagen. Al deze activiteiten
worden gebruikt bij hun missie om het dagelijks leven van vandaag in
de grote stad, met name van jongeren, te documenteren, presenteren
en bespreken. Een hele mond vol. Maar wat betekent het concreet?
Erfgoed in de stad
Directeur Marlous Willemsen ziet Imagine IC als ‘een mix van een
archief en een museum’, maar dan geen traditioneel archief met
archiefkasten of een museum met objecten in een vaste opstelling.
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‘We wonen samen met de Openbare Bibliotheek in een
informeel monument en met allerlei partners in de hele
stad en erbuiten houden we ons bezig met het erfgoed in
de grote stad. We willen verschillende vormen van erfgoed
bij elkaar brengen, vaak lopen materieel en immaterieel
erfgoed door elkaar.
Het gaat om het erfgoed doen, in plaats van het in bezit
hebben.’ Imagine IC focust zich op groepen met eigentijdse
rituelen, bijvoorbeeld rond een sport of een lifestyle.
Met deze groepen wordt een dialoog aangegaan om te
documenteren wat de betekenis is van hun praktijken en
van hun dagelijks leven. Resultaat is vaak dat ook de
deelnemers zelf anders tegen hun gewoontes aan gaan
kijken.

Actief werken met leerlingen in het voortgezet en beroeps
onderwijs is voor Imagine IC erg belangrijk. ‘Educatie valt
onder bespreken, wat bij ons ook het belangrijkst is. In
gespreksvorm zoeken we betekenis. In onze projecten
identificeren jongeren zelf hun erfgoed. Ze krijgen een
actieve rol als cultureel burgers. We stellen de vraag: wat
kan erfgoed van de eigen tijd zijn? Het is dus geen
informatie óver wat hun erfgoed is, maar een zoektocht
naar wát het is. Die actieve insteek past ook goed bij de
vmbo- of mbo-leerlingen die we veel over de vloer krijgen.
En het past bij immaterieel erfgoed, waarbij doen ook
centraal staat. Dit jaar organiseerden we de workshops
Party Bytes waarin het bijvoorbeeld gaat over het doorge
ven van draaitradities van dj’s. Dj’en willen we hierin
eigenlijk zien als een hedendaags ambacht. Het zijn
vaardigheden die je leert door te doen. Of vorig jaar de
rituelen bij het straatvoetbal en die vastleggen met
fotografie. De workshops zijn niet alleen maar leuk, maar
leiden ook echt ergens toe. Het werk van de leerlingen is de
input voor de tentoonstelling.’
Elk jaar worden verschillende onderwerpen uit het
dagelijks leven in de grote stad uitgelicht. Bijvoorbeeld
straatvoetbal, dj’en, uitgaan, straattaal en kickboksen. Rond

die onderwerpen worden projecten gestart, met
de mensen die in hun dagelijks leven hierin
actief zijn. ‘Tentoonstellingen worden gebruikt
omdat het een vorm is waardoor je met mensen
in gesprek kan gaan.’ Zo’n tentoonstelling is niet
alleen bij Imagine IC te zien, maar reist ook
door heel Amsterdam langs de Openbare
Bibliotheken.
Bijlmer Meer
De centrale positie die participatie heeft bij
Imagine IC wordt mooi geïllustreerd door het
project Bijlmer Meer. Het project ontstond
vanuit de wens van het Stadsdeel Zuidoost om
een collectie aan te leggen over de Bijlmermeer,
een wijk waar veel verhalen aan verbonden zijn.
Projectleider Daniëlle Kuijten vertelt: ‘Er zijn
veel botsende beelden over de wijk en deze
worden aan de hand van de herinneringen en
ervaringen van bewoners van Amsterdam
Zuidoost verteld. De beelden die iedereen kent,
vullen wij aan met beelden die voor veel mensen
onderdeel van hun dagelijks leven zijn en voor
anderen nog helemaal nieuw.’ De verhalen raken

De collectie van verhalen, documen
ten en objecten die uit het project
voortgekomen is, vormt een soort
buurtarchief, samengesteld samen
met de buurtbewoners. ‘Het gaat om
de verhalen en om de context van de
objecten. Deze zijn allebei verzameld
tijdens verschillende participatie
bijeenkomsten, waarin we in gesprek
zijn gegaan met bewoners van
Zuidoost. Bijvoorbeeld over hun
dagelijks leven en de tradities en
rituelen die daarbij horen. De
objecten verzamelen we niet, die
hebben we allemaal in bruikleen van
de bewoners. Alle objecten zijn
gefotografeerd en komen samen met
de verhalen, audio-opnames van de
participatiebijeenkomsten en gesprek
ken, teksten van de tentoonstellingen
en oude documenten en foto’s in het
buurtarchief,’ zegt Kuijten. Bij de
participatiebijeenkomsten zijn
jongeren, ambtenaren, activisten,
heemkundigen, theatermakers en
ondernemers aanwezig. Het gaat over
tradities die van ver zijn meegenomen
of ter plaatse zijn geboren. Over
gewoontes en geluiden. Over hoe het
vroeger was en nu. Uit deze input zijn
de gedachtelijnen over de geschiede
nissen, verhalen en gewoontes van de
Bijlmer gedestilleerd, die je terugziet
in de tentoonstelling.
Een archief is nooit voltooid, ook niet
het buurtarchief van Bijlmer Meer.
Nieuwe verhalen zeggen steeds
nieuwe dingen over de oude, en
steeds worden ‘nieuwe’ oude verhalen
ontdekt. De tentoonstelling zal steeds
weer veranderen door nieuwe
verhalen. Zo is er onlangs een
participatiebijeenkomst gehouden
over tradities rond eten. Koken voor
elkaar gebeurt veel in Zuidoost. Ook
hebben de vele culturen die hun huis
vinden in de Bijlmer rituelen rond
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nieuwe

Imagine IC richt zich op
de niet-tastbare, dus
immateriële kanten, van
erfgoed in de stad.

Islam

De deelnemers aan Prik in debat
over Urban Spirits.
De vormgeving van de
tentoonstelling Bijlmer Meer.

eten. Deze tradities en rituelen kunnen nu ook worden
toegevoegd aan de tentoonstelling.
De verhalen in de tentoonstelling zijn nooit te persoonlijk,
zodat iedereen zich erdoor voelt aangesproken en zijn of
haar eigen verhaal erbij kan maken. Ook zit er altijd een
hostess waar mensen vragen aan kunnen stellen en mee in
gesprek kunnen gaan. Veel van die verhalen geven weer
een extra laag aan de tentoonstelling.
‘Een project is doorlopend. Het ‘bespreken’ loopt door het
gehele project, met de doorlopende participatiebijeenkom
sten als het kloppend hart. Het bespreken is de input voor
het documenteren in het nooit voltooide buurtarchief en
het presenteren van dit buurtarchief gebeurt in de zich
eveneens altijd ontwikkelende vaste tentoonstelling in de
Openbare Bibliotheek Bijlmercentrum.’
Straattaal als immaterieel erfgoed
In de winter van 2015-2016 organiseert Imagine IC het
project met de werktitel Leip! Talks of the Town. Tijdens
het project verzamelt, presenteert en bespreekt Imagine
IC de dynamiek van straattaal. Het gaat over de betekenis
die straattaal heeft voor mensen die het gebruiken en de
vormen die het aanneemt. Jasmijn Rana organiseert het
project en vertelt: ‘Wij zien straattaal als een informeel
gesproken stadstaal. Het documenteren doen we niet in
een woordenboek, omdat straattaal steeds verandert. We
zijn geïnteresseerd in taal als immaterieel erfgoed en willen
helpen om manieren te vinden om iets dat altijd verandert,
toch te documenteren.’

Een van de bronnen van het project zijn de rondetafelge
sprekken met allerlei groepen jongeren in de stad, zoals
hiphoppers, straatvoetballers en jongeren uit het nette
Amsterdam-Zuid. ‘Jongeren zetten zich met taal af tegen
de vorige generatie, en elke generatie doet dat op haar
eigen manier. Kijk maar naar de jongerentaal die zich in
elk decennium van de twintigste eeuw ontwikkeld heeft.
Wat Imagine IC graag doet, is laten zien dat vormen van
gemeenschappelijkheid niet alleen gebaseerd zijn op
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Een bezoeker bekijkt de installatie social sharing in Let's Party.

etniciteit of regionaliteit, maar dat er ook veel
andere vormen van verbintenissen zijn. Zoals
bijvoorbeeld taal en in dit geval straattaal. Het
gaat om hoe je dingen zegt, maar ook om
houding en intonatie.’
Het documenteren blijkt een lastige opgave,
want straattaal is misschien wel de meest
ongrijpbare vorm van erfgoed. Door verschil
lende vormen te gebruiken is hier een oplossing
voor bedacht. ‘Tijdens de tentoonstelling is er
veel aandacht voor erfgoededucatie. Klassen
komen op bezoek en er zijn jongerendebatten.
In de tentoonstelling zelf komt het bespreken
terug door de favo-wand waar leerlingen hun
favoriete woord op schrijven. Dan gaan de
leerlingen nadenken wat voor hen een belang
rijk woord is en waarom dat woord belangrijk is.
Daarmee documenteer je ook meteen.’
‘Door het documenteren van straattaal bespreek
je het met leerlingen, maar ook bijvoorbeeld wat
Amsterdams of Nederlands zijn is en hoe dat is
gekoppeld aan taal. Het documenteren gebeurt
ook in de tentoonstelling, waar we soundscapes
verzamelen. Soundscapes zijn verzamelingen
van geluidsdocumenten waar zowel de gespro
ken geluiden van mensen als omgevingsgeluiden

in terugkomen. De installatie zorgt
bovendien voor context en duiding
van deze geluiden.’ Imagine IC zoekt
daarmee naar wegen om het steeds
veranderende hedendaags taalgebruik
vast te leggen. Tijdens het projecton
derdeel Soundscapes: Routes door de
Stad nemen zeven vertellers de
leerlingen mee op evenzoveel routes,
aan de hand van geluidsfragmenten
in verschillende situaties en omgevin
gen van hun dagelijks leven. Bijvoor
beeld het nemen van een taxi naar
een clubavond of gesprekken in de
tram naar school en werk met
vrienden, collega’s en onbekenden.
‘Documenteren, presenteren en
bespreken lopen in dit project door
elkaar. Het bespreken is de basis van
het project. Van daaruit presenteer je
het en tijdens de presentatie bespreek
je het met steeds nieuwe groepen
leerlingen. Je gaat samen nadenken
over wat immaterieel erfgoed voor
jongeren is in de grote stad, waar
zoveel verschillende mensen samen
leven.’

lesbrieven

Prik
Imagine IC heeft, in samenwerking met de
Reinwardt Academie, een serie verkenningen
over de theorie, praktijk en definitie van imma
terieel erfgoed in een grootstedelijke omgeving
in de vorm van studiedagen en exposities
georganiseerd. Sinds 2013 zijn er drie afleve
ringen van Prik geweest. Prik #1 had als thema
een verkenning van immaterieel erfgoed van
de geschiedenis en afschaffing van de slavernij
in Nederland. De bijeenkomst onderzocht het
concept ‘traditie’ aan de hand van de herdenkin
gen van het slavernijverleden. Prik #2 ging over
geluiden in de stad en de relatie tussen geluid
en identiteit. Prik #3 had geloof als thema en de
materiële en immateriële componenten hiervan.

manier kijken naar wat ze in het
dagelijks leven doen, bijvoorbeeld
naar hun taalgebruik of hun straat
voetbalpotjes. Ze denken opeens:
‘O, het is meer, het is erfgoed.’ We
willen in exposities het erfgoed niet
alleen documenteren, maar ook
teruggeven aan de mensen die er
mee bezig zijn.’ Deelnemers vullen bij
verschillende projecten ook de
bestaande kennis van erfgoedinstel
lingen aan met ervaringen, gedachten,
emoties en vragen die normaal
gesproken niet gesteld worden. Dit
gaat over de niet-tastbare, dus
immateriële kanten van erfgoed.

Marlous Willemsen ziet Prik als iedere keer een
nieuw verzamel- en presentatiemoment over het
onderwerp van de middag. ‘Het doel is vooruit
te komen in het denken over documenteren,
presenteren en bespreken van immaterieel
erfgoed. Juist ook over vormen van immaterieel
erfgoed die niet zo vaak worden behandeld,
zoals immaterieel erfgoed in de stad en ambach
ten zonder fysiek product, zoals bijvoorbeeld
dj’en. Niet dat we de traditionele vormen van
immaterieel erfgoed links laten liggen, maar er
is meer dan de gebruikelijke tradities.’

Martin van Engel: ‘Wij bij Imagine IC
laten de leerlingen zien wat erfgoed
kan zijn doordat ze zelf een musictrack mixen of foto’s van hun
activiteiten op het straatvoetbalplein
tje maken. Nog lang na de workshops
kunnen ze aan de hand van de
voorbeelden die ze tijdens de
workshop gehoord en zelf gedaan
hebben, vertellen wat immaterieel
erfgoed is. De truc is om ze in hun
eigen belevingswereld aan te spreken.
Ik zeg altijd: in het Rijksmuseum ga je
terug in de tijd en bij ons kom je in de
actualiteit.’ Het verzamelen, presente
ren en bespreken wordt altijd
verbonden aan een concreet voor
beeld. Het is nooit in één rechte lijn
van zender naar ontvanger, altijd gaat
het heen en weer tussen Imagine IC
en de mensen met wie gewerkt wordt.
Zij maken en dragen het erfgoed. 

Imagine IC
Het werk van Imagine IC raakt aan archiefwerk
door het willen documenteren en daarmee
‘bewaren’ van het erfgoed van onze vluchtige
tijd. Het is ook een museum doordat, samen
met de gemeenschappen, een collectie wordt
aangelegd en tentoongesteld.
Marlous Willemsen: ‘Door een tentoonstelling
gaan deelnemers en publiek op heel andere

Scholieren krijgen zo links en rechts heel wat te
horen over de islam. In de politiek, op straat, thuis en
ook op school. Wat is ervan waar? Hoeveel van deze
uitspraken komen van mensen die de islam
werkelijk kennen, die deze godsdienst hebben
bestudeerd? Moslims en niet-moslims hebben
allebei soms last van vooroordelen. Het is de moeite
waard om een integer beeld te schetsen van deze
godsdienst, die met alle tradities die erbij horen deel
is gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving,
van de eigen cultuur. Het is een rijke godsdienst,
waarvan de aanhangers overigens net zo vaak van
interpretatie verschillen als de aanhangers van
andere godsdiensten. Islam: een rijke godsdienst is
een lesbrief die een brug wil slaan door eerlijke
informatie te geven en zodoende het onderling
begrip te vergroten.
De lesbrief is bedoeld voor de onderbouw van het
middelbaar onderwijs en kan met goede begeleiding door de docent op alle middelbare opleidingen
dienst doen.
De lesbrief, samengesteld door Olivier Rieter, kan
worden gedownload op www.volkscultuur.nl,
onder het tabje Educatie.

Toerisme

Levvaekdaentie

Voor de bovenbouw van
het basisonderwijs heeft
Anneke Munnik een
lesbrief samengesteld
over toerisme. Dit
onderwerp, waar ieder
Lesbrief
Toer ism
e
kind bekend mee is,
biedt een mooie gelegenheid om eens te kijken naar de veranderingen in de
maatschappij, naar het nut van vakantie en de vele
vormen die toerisme aan kan nemen.
De lesbrief is geïllustreerd met de geestige tekeningen van Sandra Kleine Staarman, bekend van
eerdere lesbrieven van VIE. Er is geen docentenhandleiding nodig bij deze lesbrief en het is heel gemakkelijk om het onderwerp in allerlei vakken in te
passen zodat het meer een project wordt.
De lesbrief Toerisme kan worden gedownload op
www.volkscultuur.nl, onder het tabje Educatie.
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Hergebruik van afval
Velen realiseren zich waarschijnlijk niet dat papier scheppen, een vorm van
recycling is. Tweehonderd jaar geleden was hergebruik van
afvalstoffen volstrekt normaal. Nu geldt papier scheppen
als een bijzonder ambacht, maar destijds gebruikten de
mensen er aardappelschillen voor. Tegenwoordig gooien
wij zonder er bij na te denken van alles weg, maar
indertijd werd alles hergebruikt. Van straatafval werd
buskruit gemaakt en groenten werden geteeld op
schoorsteenroet.
De straatveger was dus niet aan het opruimen, maar
afval aan het verzamelen om er van alles van te maken.
Veel gerechten en bijzondere ambachten vinden hun
oorsprong in deze vormen van hergebruik.

Thuis in twee werelden
Wat beweegt emigranten en wat denken ze in het buitenland te vinden? Museum
Flehite gaat op zoek naar het antwoord op deze vragen.
Maak kennis met de Amersfoortse Wolfert van Kouwenhoven, een van de stichters
van Nieuw-Amsterdam (nu New York), met slager Willem Woudenberg die voor de
toekomst van zijn kinderen naar Amerika vertrok en met Titia Bergsma, de eerste
blanke vrouw in Japan. Maar ook met meubelmaker Sjon van Ravenhorst die zijn lief
naar Noorwegen volgde, kunstenares Maartje Blans die inspiratie vond in China en
uitgever Mart Warmerdam die geniet van zijn tweede huis in Frankrijk.
Iedere emigrant komt in een nieuw land voor onverwachte uitdagingen te staan.
Je moet je een nieuwe omgeving eigen maken, een nieuwe taal leren en een nieuwe
cultuur leren begrijpen. Dat is niet niks. Het is hard werken, met heimwee en
verlangen naar vroeger. Tegelijkertijd kent de emigrant als geen ander de rijkdom
van leven in twee culturen.

Het Museum Boerhaave in Leiden wijdt er een
tentoonstelling aan, nog te zien tot en met 31 januari
2016. Voor meer informatie: www.museumboerhaave.nl

ONZE BEGRAAFPLAATSEN

WONEN OP WATER
In Nederland is er altijd wel wat te doen over water. Maar wat als je op het water
woont? Meer dan 20.000 mensen doen dat. Zij hebben zo hun eigen gewoonten,
gebruiken en tradities, want naast vrijheid geeft het ook heel wat gedoe. Wie als
waterbewoner bijvoorbeeld zijn huissleutel laat vallen, heeft een probleem. Het
Maritiem Museum in Rotterdam stelde een familietentoonstelling over deze bijzondere manier van wonen in Nederland. Acht waterbewoners vertellen over hun manier
van leven en geven een kijkje in hun dagelijkse gang van zaken.
De vele varianten van wonen op het water zijn in het museum te zien, maar vooral
gaat de tentoonstelling over de praktijk: hoe zet je bijvoorbeeld je meubels zo neer dat
de boot niet zinkt? In de museumhaven kan ook nog bij echte waterbewoners binnen
worden gegluurd. De tentoonstelling is te zien tot en met 14 maart 2016.
Voor meer informatie: www.maritiemmuseum.nl
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Vereniging De Terebinth zet zich in voor het
Nederlandse funeraire erfgoed, inclusief het
immateriële erfgoed. Het accent ligt echter op
het behoud en beheer van begraafplaatsen. Het
boekje Over de groene zoden biedt een rijk
geïllustreerde bundeling van wandelingen over
Nederlandse begraafplaatsen, met vele onverwachtse parels zoals de natuurbegraafplaats in
Weverslo en de nog jonge begraafplaats in
Zeewolde, met twee aparte delen voor overleden
kinderen, aangelegd in een opvallende cirkelvorm. In 25 hoofdstukken worden de mooiste
begraafplaatsen beschreven, vergezeld van
praktische
informatie over
adressen en
openingstijden
en suggesties
voor verder
lezen.

Bartho Hendriksen en Liesbeth Vermeulen
(redactie), Over de groene zoden. Wandelen over
begraafplaatsen in Nederland (Culemborg 2015)

Meer informatie: www. museumflehite.nl

Soundtrack
van de
bevrijding
Het begon met een foto. Hoogleraar
Amerikanistiek aan de Radboud
Universiteit Frank Mehring staarde
naar een foto waarop mensen zingend en dansend samendrommen op 5 mei 1945, toen de
bevrijding van Nederland officieel werd afgekondigd. Je kunt zien dat ze blij zijn, maar het
geluid krijg je er niet bij. Hoe klonk de bevrijding? Welke muziek werd er gezongen en waar
werd zo vrolijk op gedanst? De vraag liet Mehring niet meer los.
Aan de vaak geluidloze opnamen van die tijd wordt vaak jazzmuziek toegevoegd, omdat er
veel opnamen van Amerikaanse jazz uit die tijd beschikbaar zijn. Maar dat is natuurlijk niet
écht zoals het klonk. Twee jaar geleden vertelde Rense Havinga, archivaris van het Nationaal
Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945 in Groesbeek over een nieuwe collectie bladmuziek, geschonken door een gepensioneerd hoogleraar, Hugo Keesing. Bijna driehonderd liedjes telde de
verzameling, met noten en tekst.
In het boek Soundtrack van de bevrijding beschrijft Mehring het resultaat van zijn onderzoek
naar de betekenis, de achtergrond en de aard van de bevrijdingsliedjes. Ook geeft hij antwoord
op de vraag: waarom zijn de meeste van deze liedjes uit ons cultureel geheugen verdwenen?
Achterin het boek zit een cd met nieuwe opnamen van deze liedjes, die variëren van
ondeugend tot religieus/filosofisch.

Het wonder
van Delfts
blauw
Over de hele wereld kennen de mensen
Delfts blauw, het bijzondere Nederlandse
aardewerk uit de Gouden Eeuw. De
techniek hoort bij het plateelschilderen, waarbij
de verf wordt aangebracht op ongeglazuurd
aardewerk. Nog steeds wordt er Delfts blauw
vervaardigd, ook veel ontwerpen van moderne
vormgevers, tot een Delftsblauwe spaarpot van
Nijntje toe.
Het Gemeentemuseum in Den Haag beschikt
over een van de mooiste en grootste collecties
Delfts aardewerk van de wereld en heeft er een
permanente presentatie over gemaakt. Op de
website van het museum is ook een link te
vinden waarmee iedereen zelf kan bepalen of
het prachtige Delftsblauwe bord dat thuis aan
de muur hangt kunst is of kitsch.
Voor meer informatie:
www.gemeentemuseum.nl

Frank Mehring, Soundtrack van de bevrijding, swingen, zingen en dansen op weg naar vrijheid,
(Nijmegen 2015)
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Hoogleraar Europese etnologie Peter Jan Margry
is werkzaam bij het Meertens Instituut en zegt
dat bijna alles rond alledaagse cultuur inmiddels
immaterieel erfgoed is geworden. Zijn stelling is
dat ‘erfgoed’ zeker niet waardevrij of onbelast is
en ook negatieve kanten heeft, omdat het
bijvoorbeeld mensen uitsluit. Er moet naar zijn
mening zorgvuldig met het begrip worden
omgegaan.

Tekst Gábor Kozijn

Foto’s Nationale Beeldbank

Meertens
Instituut
Het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed zijn als oude vrienden. Ze delen dezelfde achtergrond, de een academisch en de
ander publieksgericht. Na decennia met volkscultuur bezig te zijn, komen de twee instellingen elkaar vandaag de dag tegen bij het immaterieel erfgoed. Oude bekenden blijven
graag op de hoogte van elkaars activiteiten. Daarom: tijd om u bij te praten over de
verschillende interessante werkzaamheden en projecten van het instituut voor de
Nederlandse taal en cultuur.
Onder leiding van de naamgever P.J. Meertens
werd het Bureau voor Dialectologie, Naam
kunde en Volkskunde vanaf 1930 een vermaard
instituut. Meertens heeft nog enige tijd samen
gewerkt met de man die het instituut op een
andere manier beroemd heeft gemaakt, J.J.
Voskuil. Voor velen zal het beeld van het
Meertens Instituut voor altijd verbonden blijven
aan zijn in de jaren negentig verschenen
populaire romancyclus. Langzamerhand slijt
deze associatie echter. Onderzoeker Theo Meder
merkt al dat zijn studenten geen weet meer
hebben van Voskuil en het Bureau. De genera
tiewisseling heeft zich ook binnen het Meertens
Instituut voltooid. Alle personages uit het boek
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zijn inmiddels met pensioen en sinds 1998 kunt
u het Meertens Instituut niet meer in de
grachtengordel vinden, maar in een verbouwde
Coca-Cola fabriek tegen de Amsterdamse ring.

Wat doet het Meertens Instituut?

Het Meertens Instituut (onderdeel van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen) onderzoekt en documenteert
de Nederlandse taal en cultuur. In dit artikel
wordt vooral gefocust op wat vroeger ‘volks
kunde’ heette en op dit moment ‘etnologie’. Bij
het Meertens Instituut wordt geen onderzoek
gedaan naar de hoge politiek of de cultuur met
een grote C. In de etnologie worden feesten,

‘Wij analyseren veranderingen in de dagelijkse
cultuur om te begrijpen hoe onze samenleving
werkt en immaterieel erfgoed is daar een
onderdeel van geworden. Daarom kijken we ook
kritisch naar de gevaren en kansen van immate
rieel erfgoed, dat is ons werk. Wij stellen onze
kennis beschikbaar aan de samenleving. Sophie
Elpers van het Meertens Instituut is bijvoorbeeld
lid van de Toetsingscommissie van de Nationale
Inventaris. Maar we zijn te veel wetenschapper
om direct bezig te zijn met de praktische
bescherming van immaterieel erfgoed.’

Een oude
bekende

De SagenJager, routeplanner vol
met volksverhalen

Het fenomeen
Hazes is voor
onderzoekers
een venster op
Nederland.

rituelen en de alledaagse cultuur beschreven en
geanalyseerd. Centraal staan de cultuurver
schijnselen die het leven van alledag in onze
samenleving vormgeven. Deze ogenschijnlijk
triviale cultuur zegt erg veel over onze samenle
ving. En over waarom onze samenleving is zoals
zij is. De belangrijkste doelgroep van het
Meertens Instituut is de academische wereld,
maar de bron van al het onderzoek is de
samenleving. Daar zijn de verhalen te vinden en
daar werken de onderzoekers.
Naast de etnologie vormt de Nederlandse taal
een belangrijk deel van het onderzoek aan het
Meertens Instituut. Onderzoekers houden zich
bezig met de sociale kant van taal, zoals het
gebruik van streektalen, zingen in dialect,
straattaal, veranderingen van taal in de loop der
tijd en taalcultuur in het algemeen. Directeur
van het Meertens Instituut, Hans Bennis, heeft
deze lente het boekje Korterlands gepubliceerd.
Hierin gaat Bennis op zoek naar de regelmaat
van allerhande afkortingen, van whatsapptaal,
via marconisten op de grote vaart en van
telegrammen naar de middeleeuwse monniken
die al afkortingen gebruikten. Vanuit het idee
dat taal niet verloedert, maar simpelweg

verandert, wordt de vraag beantwoord: hoe
werkt het Korterlands, wie gebruikt het en
wanneer?
Een project waarin taal en cultuur mooi
samenkomen is ‘Lokale identiteiten en culturele
praktijken’. Het project onderzoekt de verweven
heid tussen taal en cultuur in Limburg. ‘Je kunt
taal en cultuur niet uit elkaar trekken, beide
zeggen even veel over de gevoelens van eigen
heid. Wij onderzoeken hoe culturele en talige
praktijken elkaar versterken in het vormen van
lokale identiteiten, welke keuzes daarbij worden
gemaakt en wie deze middelen inzetten, waar,
wanneer en waarom’, zegt onderzoeker Irene
Stengs. ‘Bijvoorbeeld dat met dialect spreken
vorm wordt gegeven aan ideeën over wie tot de
eigen groep behoort, en dat betekent tegelijker
tijd ook dat er zo onderscheid wordt gemaakt
met ‘anderen’ , zoals niet-dialectsprekers.
Opvallend is dat wat mensen op het gebied van
cultuur of taal als echt van hun streek beschou
wen vaak in een veel breder gebied voorkomt.
Dit laat zien dat het eigene van taal en cultuur
geen ‘feit’ is, maar voortkomt uit de betekenis
die mensen aan bepaalde culturele of talige
praktijken toekennen.’

Het Meertens Instituut heeft verschillende
online databanken met een gigantische hoeveel
heid aan informatie erin. De bekendste zijn
ongetwijfeld de Voornamenbank en de Familie
namenbank. Bij beide banken kun je de ver
spreiding en frequentie van een naam sinds 1880
vinden. Hier kun je zien dat Henk een naam is
die vooral tussen 1945 en 1970 is gegeven en dat
sinds de ontkerkelijking Maria als tweede naam
voor jongens lang niet meer zo gebruikelijk is als
tijdens het Rijke Roomse Leven.
In de Nederlandse Dialectenbank zijn geluid
opnames van dialectsprekers te vinden, van
vroeger en nu. Deze prachtige collectie, waarin
praktisch elke stad en dorp vertegenwoordigd is,
is van achter de computer te doorzoeken en
beluisteren. Verder heeft het instituut de
Liederenbank, die veel musici, studenten en
bands raadplegen om inspiratie op te doen.
Over de Nederlandse Volksverhalenbank
hieronder meer.

Hoe kijkt het Meertens Instituut
aan tegen immaterieel erfgoed?

Het Meertens Instituut heeft een ambivalente
relatie met het begrip ‘immaterieel erfgoed’.

Deze lente is de SagenJager gelanceerd op
SagenJager.nl. Het is een digitale routeplanner
die wandelaars en fietsers meeneemt langs
plekken met volksverhalen in de omgeving van
Waterland, Edam-Volendam en Marken. Via
een smartphone of tablet kun je lezen over en
luisteren naar sagen, sprookjes, broodjeaapver
halen, legenden en moppen die horen bij de
plekken waar je langs loopt. De Nederlandse
Volksverhalenbank is de bron voor de SagenJa
ger. Op verhalenbank.nl/exhibits zijn verschil
lende digitale tentoonstellingen te zien waar
allemaal verhalen rond één thema te vinden
zijn: wensen, sterke verhalen en volksverhalen
met geluidsfragmenten.
De onderzoeker die zich met de Volksverhalen
bank en SagenJager bezighoudt is Theo Meder.
De SagenJager is een prachtige manier om het
publiek bij de volksverhalen te betrekken, maar
hij stelt dat hij als onderzoeker van nature aan
de zijlijn hoort te staan, in plaats van actief te
zijn in het verspreiden van volksverhalen. ‘Als
onderzoeker wil je weten of bepaalde verhalen
blijven bestaan. Dat ze van vader op zoon
worden overgedragen. Mensen die de volksver
halen nu kennen, kennen ze misschien wel van
de SagenJager. Verhalen worden al heel lang niet
alleen meer mondeling, maar ook schriftelijk
doorgegeven.’ Waarschijnlijk komen er ook
routes in andere delen van Nederland. ‘We zijn
nu bezig met de Friese Wouden en we hebben
zoveel verhalen uit Amsterdam dat een route
daar ook goed zou werken.’
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E-magazine Vertelcultuur

Samen met Marianne van Zuijlen is Theo Meder
redacteur van het digitale magazine Vertelcul
tuur, gratis te downloaden op docvolksverhaal.
nl. Het Meertens Instituut geeft het magazine uit
in samenwerking met onder andere het Neder
lands Centrum voor Volkscultuur en Immateri
eel Erfgoed. In Vertelcultuur verschijnen
wetenschappelijk verantwoorde, maar toeganke
lijk geschreven Nederlandstalige artikelen over
alles wat met (volks)verhalen en vertellen te
maken heeft. De bijdragen zijn geschreven door
onderzoekers, studenten en verhalenvertellers.

De ‘Nederlandsheid’ van Nederland

De samenleving is sinds de afgelopen eeuw
wisseling veel met ‘Nederlandsheid’ bezig zegt
Margry. De afgelopen decennia is de samenle
ving steeds meer bezig met wat Nederland
inhoudt. Het nationale wordt belangrijker, kijk
maar naar de film over Michiel de Ruyter en alle
oranje en Delftsblauwe producten bij de Hema
of Xenos. ‘De aanhalingstekens in ‘Nederlands
heid’ staan er bewust bij, want het bestaat
eigenlijk niet. Er is wel een collectief en cultureel
geheugen. Maar ook die is niet bij alle Nederlan
ders hetzelfde. Kijk maar naar de discussie rond
Zwarte Piet. De gemiddelde witte Nederlander
heeft hele andere collectieve herinneringen aan
deze figuur dan de gemiddelde zwarte Neder
lander.’

gemaakt door de media. Aan de hand van
Hazes is goed te zien hoe de mediawereld werkt.
Bijvoorbeeld Rachel Hazes. Zij wordt als
‘speciaal’ beschouwd, omdat ze de vrouw van
Hazes was. De bijzonderheid van Hazes straalt
af op haar. Daarom noem ik mensen als Rachel
Hazes: Afgeleid Bekende Nederlanders
(ABNers).’
Het fenomeen Hazes laat goed zien hoe in de
Nederlandse samenleving steeds meer publieke
lijk herdacht wordt. De meezingavonden voor
Hazes beschouwt Stengs als een soort feestelijke
herdenkingsconcerten. Deze concerten zijn ook
voorbeelden van de algemene populariteit van
Nederlandsheid, vergelijkbaar met programma’s
als ‘Ik hou van Holland’.

Het Meertens Instituut analyseert de veranderingen
in de dagelijkse cultuur om te begrijpen hoe onze
samenleving in elkaar zit.
De onderzoekers aan het Meertens Instituut
willen de vraag beantwoorden waarom het
nationalisme nu sterker is geworden in de
alledaagse cultuur. Dit zegt veel over hoe de
samenleving zich ontwikkelt en welke krachten
er in onze gezamenlijke cultuur spelen.

De casus van Hazes als voorbeeld
van ‘Nederlandsheid’

De afgelopen decennia is de samenleving steeds meer
bezig met wat Nederland inhoudt.

In het afgelopen nummer schreef Marlon
Wissing een interessant artikel over ebola als
bron van populaire hedendaagse broodjeaapver
halen over een zombie-apocalyps. Het volgende
nummer bevat een bijlage over humor in de
oorlog. Uit onderzoek weten we dat bijna alle
humor tijdens de Tweede Wereldoorlog over de
Duitsers ging. Een mooie mop uit deze tijd
vindt Meder: ‘De juffrouw zei ‘Ik wou een brood
hebben. Hier zijn mijn bonnen’. De bakker:
‘Juffrouw die bonnen zijn gisteren vervallen!’
Juffrouw: ‘Nou, geef me dan maar een brood
van gisteren.’
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Irene Stengs heeft de afgelopen jaren onderzoek
gedaan naar André Hazes. Niet zozeer naar de
man zelf, maar naar wat zij ‘het fenomeen
Hazes’ noemt. Hazes is voor Stengs een venster
op Nederland. Via Hazes kun je als door een
prisma naar de samenleving kijken en zie je drie
zaken die iets zeggen over onze tijd: de promi
nente aanwezigheid van meezingcultuur, van
BN’ers en herdenken. Stengs stelt de vraag
waarom sinds de dood van Hazes zijn populari
teit alleen maar gestegen is? Waar komt die
fascinatie vandaan?
‘Het stereotype idee over het bestaan van ‘de
Nederlandse volkszanger’ hangt samen met
romantischere opvattingen over het armoedige,
maar gezellige leven in volksbuurten zoals de
Jordaan. Het is zoiets als de stereotype opvatting
dat alle Limburgers carnaval vieren, en dat
‘Hollanders’ (mensen van boven de rivieren)
dat niet kunnen. Daarnaast spelen de media
een grote rol. BN’ers worden per definitie

‘Dit laat zien dat het vanzelfsprekend is om trots
te zijn op Nederland. Dat is echt een verande
ring ten opzichte van vijftien jaar geleden. Wat
betreft de fascinatie met Hazes als icoon van het
volkse levenslied is het interessant dat dit ook
voor de culturele bovenlaag opgaat, maar dat wil
niet zeggen dat deze mensen naar het megapiratenfestijn of een andere meezingavond gaan.
Voor hen moet Hazes geschikt gemaakt worden
via een IDFA documentaire, een vijfsterrenmu
sical, of speelfilm.

Wat kan het Meertens Instituut voor
gemeenschappen betekenen?

Na een inkijkje te hebben gehad in verschillende
projecten van het Meertens Instituut is het goed
om de vraag te stellen op welke manier het
instituut zich bezighoudt met immaterieel
erfgoed gemeenschappen. Margry stelt dat het
instituut ‘in de brede zin helpt de samenleving
begrijpelijk te maken voor diezelfde samen
leving. Ook op het gebied van immaterieel
erfgoed. Daar hebben gemeenschappen profijt
van.’
Het Meertens Instituut is voor gemeenschappen
een belangrijk documentatiecentrum en
bibliotheek waar een schat aan informatie te
vinden is. De bibliothecarissen denken graag
mee bij een onderzoek. Gemeenschappen
kunnen ook een vraag insturen voor de ‘vraag

van de maand’, beantwoordt door
een onderzoeker. Het is een leuke
methode om een prangende vraag
beantwoord te krijgen en nog maar
weinig gemeenschappen maken er
gebruik van.
Naast deze punten zet het Meertens
Instituut zich op dit moment niet
concreet in voor immaterieel erfgoed
gemeenschappen. Dit is echter ook
niet verwonderlijk als je kijkt naar de
geschiedenis van de omgang met
volkscultuur en later immaterieel
erfgoed in Nederland. Altijd al heeft
het Meertens Instituut een beschou
wende en academische houding gehad
ten aanzien van gemeenschappen.
In de tweede helft van de vorige eeuw
werden bij de afdeling Volkskunde
heel concrete onderwerpen onder
zocht. Vaak om aan te tonen dat
volkskundige mythes onzin waren.
Bijvoorbeeld dat het paasvuur en
midwinterhoornblazen een voorchris
telijke oorsprong heeft. Nog steeds
worden deze concrete cultuurver
schijnselen onderzocht, maar nu om
meer abstracte wetenschappelijke
onderzoeksvragen te beantwoorden.
Bij het paasvuur en het midwinter
hoornblazen zou dat kunnen zijn dat
deze tradities een belangrijke rol
hebben in de regionale identiteit in
het oosten van het land.
Op dit moment zijn er weinig
onderzoeksprogramma’s die direct
aansluiten bij de dagelijkse bezighe
den van gemeenschappen. Het
huidige onderzoek is voor de meeste
gemeenschappen dan ook ver weg
van de dagelijkse praktijk. Daarom
zoekt het Meertens Instituut naar
wegen om hun kennis aan te laten
sluiten op de maatschappij, bijvoor
beeld met de SagenJager of het lid zijn
van de Toetsingscommissie van de
Nationale Inventaris. Het zou mooi
zijn als in de nabije toekomst weer
een project samen met het Neder
lands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed wordt gestart.
Een project waarin het Meertens
Instituut zijn onderzoekskracht inzet
voor de vragen die leven bij immate
rieel erfgoed gemeenschappen.


EEN BIJZONDERE STOOF
MET FRIES HOUTSNIJWERK
In een antiek
winkel, ergens in
Friesland, vond
Erno Korpershoek,
Fries houtsnijder in
De Knipe, een
bijzondere aanwinst
voor zijn collectie in
zijn atelier Het Snijpunt.
Het is een zeskantige, houten stoof, versierd met
kerfsneewerk, in Nederland bekend als Fries
houtsnijwerk. In de stoof zit een geelkoperen
binnenbak met een houder waar een vuurtest in
past en er zit een groot, koperen hengsel aan.
Hoewel kerfsneewerk ook in andere landen en
streken werd toegepast, is deze stoof hoogstwaarschijnlijk echt afkomstig uit Friesland. In andere
streken waren ze vrijwel onbekend. Zo’n stoof
werd gebruikt om ketels water of dranken zoals
chocolademelk warm te houden met kooltjes.
Het voorwerp dateert waarschijnlijk van rond 1900.

Er zijn tekeningen van het gebruikte houtsnijmotief
uit die tijd gevonden. Het gaat om rozetten met
stervormige volkskunstmotieven, typerend voor
Fries houtsnijwerk. Uit het patina van het eikenhout
is de ouderdom van de stoof af te leiden. Het is werk
van een geoefend houtsnijder, want eikenhout is
veel harder dan het voor Fries houtsnijwerk
gewoonlijk gebruikte lindehout en dan is het werk
heel wat lastiger.
Het was een duur voorwerp, dat gebruikt werd
maar ook diende voor de sier. Eikenhout was
destijds duur. De stoof is 35 cm hoog en heeft een
diameter van 38 cm. Je ziet hem als het ware zo
staan in de mooie kamer van een boerderij of een
herenhuis, of misschien in een dorpscafé. De stoven
raakten in onbruik door de komst van petroleumstellen en zijn zeldzaam, wel zijn er enkele streekmusea die exemplaren bezitten zonder hout
snijwerk.
Meer informatie: www.kerfsnede.nl

EEN OUD LEDIKANTJE VERSIERD
MET FRIES HOUTSNIJWERK
Als afstudeerproject restaureren heeft Niamh Hollanders van haar
docent aan het HMC in Amsterdam een spectaculaire opdracht
gekregen. Ze mocht voor haar meesterstuk een kinderledikantje
restaureren dat de docent had gekregen van de Kunstacademie.
Dat was vorig jaar. Dit jaar won Niamh daarmee de Gansoord
Award. Deze prijs van € 15.000 is bedoeld als investering in een
vervolgstap in Niamh’s carrière. De Gansoord Award wil jonge
mensen stimuleren in hun interesse voor Nederlands cultuur- en
natuurhistorisch erfgoed. Zij moeten de hoeders zijn van dit erfgoed.
Niamh vermoedde dat ledikantje dateerde uit de zeventiende eeuw, omdat het hout uit die tijd
stamde. Maar het bleek twee eeuwen later te zijn samengesteld uit panelen vaste muurbetimmering, in zeventiende-eeuwse stijl. De toestand was abominabel, dus er viel ook echt veel te
restaureren. Er moest natuurlijk ook onderzoek gedaan worden en daarvoor ging de studente te
rade bij het West-Fries Museum, waar het bedje na restauratie in de collectie werd opgenomen
en het Nederlands Openluchtmuseum.
Via het Openluchtmuseum kwam ze in contact met Erno Korpershoek, deskundige op het gebied
van Fries houtsnijwerk. Samen bestudeerden ze de kenmerken en kwamen tot de conclusie dat
de versieringen op de panelen inderdaad Fries kerfsneewerk waren. De techniek was nieuw voor
Niamh, dus naast alle andere technieken die ze nodig had voor de spectaculaire restauratie,
diende ze zich te bekwamen in dit kerfsneewerk.
Wie het onooglijke bedje met ontbrekende panelen ziet op de foto’s in het restauratieverslag en
het kant- en klare product ernaast, kan niet anders dan bewondering hebben voor deze jonge
restaurator. Ook door dit project is er weer een traditionele techniek doorgegeven aan de jongere
generatie.
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de klanken
van de
beiaard
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De passie van
Malgosia Fiebig
Tekst Jos Wassink

we door de stad lopen of bood-

In Nederland zijn gelukkig nog heel veel carillons. Ze bestaan uit enkele reeksen
klokken die zo gestemd zijn dat ze een halve toon van elkaar verspringen. Ze
worden bespeeld met een stokkenklavier, bestaande uit een manuaal en een
pedaal. Voor de bediening ervan gebruik je je vuisten en voeten. Met je vingers
kun je de toetsen van het manuaal niet aanslaan, daarvoor moet je te veel kracht
zetten en staan ze te ver uit elkaar. Elke toets is met een kabel verbonden aan
een klepel die in een klok hangt. De klokken hangen in de klokkenstoel en
bewegen zelf niet. Als er op een toets wordt geslagen, wordt er een klepel
onderaan tegen de klokwand getrokken. De meeste carillons hebben een bereik
van vier octaven en tellen tussen de 47 en 49 klokken. De diameter en het
profiel van de uit brons gegoten klokken bepalen de toonhoogte en de klank.

schappen doen op de markt.

Klokken uit Nederland in Gdansk

Foto’s Rick Huisinga

Wie houdt er niet van het geluid
van een beiaard? Het klokkenspel
stemt ons allemaal vrolijk als

Dat een beiaard of carillon
typisch iets is voor onze Lage
Landen wordt ons nog eens extra
duidelijk in het gesprek met
Malgosia Fiebig. Hoewel je nu
over de hele wereld carillons
vindt, is de beiaardcultuur
nergens zo verbreid als
in Nederland en België.
Malgosia groeide op in Polen, in
Gdansk. Daar was in die tijd geen
vrolijke muziek van klokken te
horen.

Malgosia heeft nu een druk leven als beiaardier van de Domtoren en de Sint
Nicolaïkerk in Utrecht, de Willibrordustoren in Vleuten en de Sint Stevenskerk
in Nijmegen. In haar kinderjaren was er in Gdansk niet één carillon. Tot aan de
Tweede Wereldoorlog waren er in die stad twee beiaarden. Een ervan stamde
uit het einde van de Middeleeuwen en de andere was in de achttiende eeuw
geplaatst. In de oorlog verdwenen de beiaarden. Pas in 1989 kwam er weer een.
Ze weet niet of het tijdstip een link heeft met de politieke verandering in die
jaren. Die nieuwe beiaard is van een kerkbestuur. In Polen is, anders dan in
Nederland, de kerktoren ook altijd eigendom van het kerkbestuur. Er kwamen
direct na de oorlog veel mensen uit het oosten, van wat vroeger ook Polen was
naar Gdansk. Zij kenden de beiaardcultuur niet. Ook uit het geheugen van de
mensen in de stad leek de traditie verdwenen te zijn. Op initiatief van een
Duitser die voor de Tweede Wereldoorlog in de stad had gewoond, werd er in
1989 geld ingezameld voor een carillon met een bereik van drie octaven in de
Sint Catharinakerk. Het was een automatisch instrument. De klokken waren
gegoten in Nederland bij de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij. In 1998
werd dit carillon uitgebreid tot vier octaven en er kwam een klavier bij.
Malgosia studeerde in die tijd orgel aan het conservatorium in Gdansk. In 1999,
toen ze bijna klaar was met de studie, las ze in een tijdschrift over beiaarden. Ze
kon zich niet goed voorstellen hoe je muziek kon maken met klokken. Ze ging
zich erin verdiepen, het leek haar een grote uitdaging om een dergelijk moeilijk
instrument te leren bespelen. Ze kon meteen een cursus volgen en vrij snel
daarna rolde ze door een sollicitatieprocedure en werd ze aangenomen als
beiaardier in Gdansk. Tot 2004 heeft ze de functie vervuld. In die tijd dat ze in
Gdansk werkte, kreeg ze les van de Nederlander Gert Oldenbeuving. Hij was
stadsbeiaardier van Zutphen en Nijmegen.

Nederlandse beiaardschool
Ze leerde de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort kennen. Deze school is
verbonden aan de HKU Utrechts Conservatorium en biedt een professionele
opleiding tot beiaardier. Hoewel er ook elders in Nederland nog korte opleidin
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Chaim Achttienribbe

UNESCO heeft in
2014 de beiaard
cultuur in België
op de lijst van beste
praktijkvoorbeelden
van het bescher
men van immaterieel
cultureel erfgoed
gezet.

gen en cursussen voor het bespelen van een carillon bestaan, besloot
Malgosia aan de school in Amersfoort haar masterdiploma te gaan
halen. Tussendoor werkte ze als freelance-beiaardier op verschillende
plaatsen. De stap om in Amersfoort te gaan wonen, werd vergemak
kelijkt doordat ze verliefd werd op een Nederlandse vrouw.
In 2007 studeerde ze af als master of music bij Frans Haagen en Henk
Verhoef. Enkele jaren later volgden haar benoemingen tot beiaardier
in Utrecht en in Nijmegen.

Leren spelen
Malgosia vertelt vol hartstocht hoe ze dagelijks bezig is met haar
oefening. ‘Vergeet niet, het is echt een instrument hoor!’ benadrukt
ze met luide stem. ‘Je moet heel veel oefenen om het spelen onder de
knie te krijgen.’ Op zevenjarige leeftijd leerde ze piano spelen, later
leerde ze orgel. ‘Het is natuurlijk handig dat je met een toetseninstru
ment hebt gewerkt. Maar er zijn ook wel violisten die beiaardier zijn
geworden,’ zegt ze. Het bespelen van een orgel is volgens haar goed
geweest omdat je daarbij ook leert met de benen te werken. Je moet
vooral goed leren noten lezen. Je moet ook kunnen improviseren. De
beiaard is een zwaar instrument. Je moet heel veel oefenen. Per dag is
ze daar een paar uur mee bezig, dat doet ze al jarenlang.
Dat oefenen gebeurt op een zogenoemd oefenklavier. Eerst speelt ze
een stuk met bijvoorbeeld alleen de rechterhand en dan na een tijdje
met de linkerhand. Dan probeert ze met beide handen te spelen.
Daarna gaat ze haar voeten gebruiken. En uiteindelijk probeert ze te
spelen met gebruik van beide handen en voeten. Na een paar weken
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neemt ze vaak een pauze. Het spelen is ook lichamelijk heel inspan
nend. Haar hele lijf is in beweging. Na een uur is ze doodmoe. Ze
hoeft echt niet meer ’s avonds op de hometrainer, zeker niet als ze
ook nog moet traplopen in een toren.

Afstand tot het publiek
Op de vraag hoe het is om een instrument te bespelen waarvan de
klanken heel ver dragen, antwoordt Malgosia: ‘Wat je hoort in de
beiaardcabine is wel heel anders dan wat de mensen in de stad horen.
Beneden op straat klinkt het veel mooier, het geluid is daar gemengd.
Door de ervaring leer je wel hoe je moet spelen om het beneden goed
te laten klinken’.
Hoe is het voor Malgosia om nooit directe reacties te krijgen van het
publiek? ‘Ja, het is heel gek dat je na een uur spelen naar beneden
komt en niemand op de straat weet dat jij het was die daar in de toren
heeft gespeeld.’ In Utrecht krijgt ze soms wel een e-mail of een tweet
van mensen die het speelrooster kennen en haar willen laten weten
dat ze genoten hebben. Maar ze krijgt maar zelden applaus. Dat
gebeurt wel bij de avondconcerten in de zomer. Ze hoort het applaus
dan zelfs in de cabine van de Domtoren en het zwelt aan als ze
beneden komt. De zomer is voor haar altijd een heel drukke tijd. Ze
heeft dan gemiddeld zes concerten van een uur in de week. Op
verschillende plaatsen in het land zijn er dan beiaardfestivals.

Immaterieel erfgoed
Malgosia vindt het heel goed dat de beiaardcultuur op de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland staat. De

traditie is hierdoor echt erkend als erfgoed.
Omdat zij uit het buitenland komt en opge
groeid is zonder het geluid van de carillons, ziet
ze heel scherp dat men in Nederland helemaal
gewend is aan de klokkenklank. Maar ze vindt
het nog steeds niet iets vanzelfsprekends. Ze
spreekt van amazing. Toen zij in Nederland
kwam, belandde ze voor haar gevoel in een
paradijs voor beiaardiers.
Ze vindt het heel belangrijk dat de traditie wordt
doorgegeven. Ze ziet hierbij een grote rol
weggelegd voor de school in Amersfoort. Een
groot knelpunt is volgens haar dat je tegenwoor
dig als student flink moet betalen als je een
tweede vak op die school wilt studeren. ‘Er zijn
maar heel weinig studenten die een studie voor
beiaardier doen. Zo wordt het vak kwetsbaar en
bedreigd. Slechts enkele orgelstudenten in
Amersfoort studeren nu ook beiaard als tweede
vak.’ Met spijt in haar hart bekent ze dat
niemand beiaard studeert als eerste vak. Ze
beaamt: ‘Iedereen weet dat de studie geen enkele
garantie geeft op een baan.’ Ze vreest dat er op
den duur echt gebrek aan nieuwe spelers komt.
‘Nu zijn er nog wel enkele jonge studenten, maar
hoe moet dat in de toekomst? Gelukkig zijn er
op de Beiaardschool in Mechelen wel wat meer
studenten. Die school werkt echter heel anders
dan de Amersfoortse en de studenten leren daar
ook wat andere technieken.’ Malgosia maakt
zich echt zorgen over de voortzetting van de
traditie in Nederland. Ze denkt er serieus over
na om in de toekomst mee te gaan werken aan
de opleiding voor beiaardiers.

Utrecht
Ze hoopt dat de plaatsing van de beiaardcultuur
op de Nationale Inventaris op den duur gaat
zorgen voor een boost van de traditie, maar het
is nog te vroeg om te zeggen dat die opleving er
ook gaat komen. Ze merkt om zich heen dat
de bezuinigingen op cultuur er ook bij haar
collega-beiaardiers hebben ingehakt. Voor
menigeen die uit een vaste aanstelling is
vertrokken, is geen opvolger meer benoemd.
Zij wil niet in mineur eindigen. Ze is heel blij
dat de Utrechtse Klokkenspelvereniging zo’n
enthousiaste club van driehonderd leden is en
ieder jaar weer de fantastische zomeravond
concerten in de stad organiseert. Misschien is
mede daardoor het carillon van de Domtoren
wel haar lievelingscarillon. Ze vindt de klokken
prachtig: ‘Er zijn er vijftig, waarvan er 34
gegoten zijn in 1664, ongelooflijk!’ Overal kan
ze fijn spelen maar in Utrecht voelt ze o, zo goed
dat ze in een zeer levendige traditie staat.


Vioolbouwer
‘Viool bouwen is eigenlijk een fijne vorm
van meubelmaken met handgereedschap,
met als extra uitdaging dat er een mooie
klank uitkomt.’ Chaim Achttienribbe
bouwt, restaureert en repareert violen.
Samen met Bas Maas heeft hij een eigen
bedrijf in Amsterdam, Maas en Achttienribbe Vioolbouwers. Beiden hebben het
ambacht geleerd aan de gerenommeerde
Newark School of Violinmaking in Engeland.

Hoe bijzonder dit ook mag klinken, zelf
is Chaim daar heel nuchter over. ‘Ik heb
vanaf mijn zevende jaar les gehad in viool,
maar was er nooit erg goed in. Ik vond het
instrument zelf veel interessanter, ik heb
het regelmatig uit elkaar gehaald. Ik was
in vioolspelen niet heel erg getalenteerd
en ben later ook gestopt. Ik wilde wel
iets met muziek doen en was handig met
hout. Op een gegeven moment besloot ik
vioolbouwer te worden en heb brieven naar een aantal opleidingen gestuurd. In het buitenland, want Nederland heeft geen vioolbouwersopleiding.’
Hij werd aangenomen op de Newark School of Violinmaking, kreeg een studiebeurs van de
EU en kon drie jaar later, na het afronden van de opleiding, aan de slag bij Loerakker Vioolbouwers in Haarlem. Daar kwam na een jaar Bas Maas werken, die hij al kende van de opleiding in Engeland. ‘Om nog meer te leren, geld te verdienen en ervaring op te doen hebben we
een paar jaar bij Loerakker gewerkt. Op een gegeven moment konden we een atelier in Amsterdam huren. Dat zouden we eigenlijk gebruiken als werkruimte, maar het is onze eerste
winkel geworden. Inmiddels is de winkel verhuisd. ‘
Hun bedrijf Maas en Achttienribbe Vioolbouwers bestaat sinds 2004. In de tussentijd heeft
Chaim ook gewerkt in het befaamde Rimsky-Korsakov Conservatorium Sint Petersburg. ‘Het
gebouw deed wat denken aan het Concertgebouw. De musici waren arm, maar heel gedreven.
De hele trap stond vol met studenten die daar oefenden, allemaal door elkaar. Het niveau was
heel hoog. Ik werkte daar in een kamertje bovenaan die trap, een fantastische ervaring.’
Terug in Nederland kregen ze steeds meer klanten. ‘Het is noodzakelijk dat je een goed gehoor
hebt, muziek kunt lezen en de basis van de muziektheorie beheerst. Maar het belangrijkste is
dat je kunt begrijpen wat een klant wenst. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Soms spelen ze
iets voor en zeggen: ‘Dit bedoel ik.’ Pas na drie keer hoor je dan wat ze bedoelen. Het mooiste
moment bij reparaties en restauraties is dat je de muzikant kunt helpen het probleem op te lossen. Bij nieuwbouw is de eerste keer dat het instrument bespeeld wordt het mooiste.’
Maas en Achttienribbe Vioolbouwers hebben ondertussen zelf naam gemaakt in het kleine wereldje van vioolbouwers in Nederland. Het grootste deel van hun werk bestaat uit reparaties en
restauraties. ‘De opleidingen zijn erg gericht op de klassieke Italiaanse school. De violen zijn na
Stradivarius niet heel erg meer veranderd. Toch hebben we in Nederland ook belangrijke stromingen in de vioolbouw gehad, die nog steeds van invloed zijn op de violen die wij bouwen.
De ontwikkeling zit hem vooral in de details. Zo heeft Bas een asymmetrische altviool gemaakt
die door een grotere klankkast een lagere klank kan voortbrengen en tevens goed hanteerbaar
is.’ Bang voor de toekomst is Chaim niet. ‘Er zal altijd wel behoefte blijven aan goede violen en
hun bouwers.’
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Nieuwe vensters op de
geschiedenis van
het dagelijks leven

Een Babylonische vrouw die
nog voortleeft in Rhenen
Het is een wonderlijk verhaal, dat in Rhenen jaarlijks wordt herdacht met de
Cunera feestweek in juni. De oude legende van een Babylonische vrouw die op
miraculeuze wijze in Rhenen terechtkwam, is omgeven met raadsels. Wat is
er waar van het verhaal? Een ding is zeker: de vroegere inwoners van Rhenen
waren zo overtuigd van het bestaan en de heiligheid van Cunera, dat bisschop
Willibrord (658-739), de eerste bisschop van Utrecht, haar officieus heilig
verklaarde op verzoek van het volk.
Opmerkelijk genoeg neemt de belangstelling
voor Cunera in deze tijd toe en wordt er in
Rhenen, meer aandacht besteed aan de oude
legende. Tijdens de Cunera-feestweek worden
er mini-symposions gehouden over de legende.
Deze feestweek speelt ook in Amerongen, waar
in de St. Andrieskerk bij een restauratie fresco’s
zijn blootgelegd waarop Cunera te zien is met
de heilige Ursula. Amerongen wordt beschouwd
als de kleine pelgrimsplaats en Rhenen als de
grote, in de cultus rond Cunera. Er worden nu
ook weer pelgrimstochten georganiseerd van
Rhenen naar Amerongen.
Een veertiende-eeuwse levensbeschrijving stelt
dat Cunera omstreeks het jaar 337 zou hebben
geleefd, als dochter van een hertog en de christe
lijke dochter van de sultan van Babylonië. Ze
zou een nicht zijn geweest van de heilige Ursula
van Keulen, van wie overigens nergens uit blijkt
dat ze heeft bestaan. Deze nicht nodigt Cunera
uit om op pelgrimstocht te gaan naar Rome,
samen met maar liefst elfduizend maagden. Dit
buitengewoon grote getal zou kunnen berusten
op een verkeerd gelezen combinatie van
Romeinse cijfers en letters.
Op de terugreis worden de schepen overvallen
en allen worden gedood, behalve Cunera, die
gered wordt door de heer van Rhenen, die haar
meeneemt naar zijn kasteel. Hij is onder de
indruk van haar schoonheid en van haar
karakter, zozeer, dat hij haar de sleutel geeft van
‘al sinen dingen’, waardoor ze alle macht had als
de heer zelf op reis was. De koningin wordt
jaloers en als ze ziet dat Cunera, die erg goed is
en behulpzaam, het overgebleven eten van tafel
haalt om het aan de armen te geven, beschuldigt
ze haar van diefstal. De koning wil zien wat
Cunera onder haar mantel heeft, maar Cunera
bidt tot God en het eten verandert in hout
snippers.

32

Immaterieel Erfgoed nummer 3 | 2015

Dit maakt de koningin nog
kwader en als haar echtgenoot op
jacht is, wurgt ze Cunera met een
halsdoek. De koning keert terug,
maar de paarden weigeren de stal
binnen te gaan. In de stal vindt
een knecht brandende kaarsen in
de vorm van een kruis. In de stal
wordt het vers gedolven graf van
Cunera gevonden en de koningin
wordt hard gestraft.
Cunera wordt pas voor het eerst
genoemd in een Engels hand
schrift uit de elfde eeuw. Het is
helemaal niet zeker dat ze heeft
bestaan, er circuleren meer
verhalen rond Cunera. De daarin
genoemde gegevens kloppen
bepaald niet met elkaar, zo
zouden Cunera’s ouders enkele
eeuwen ná haar hebben geleefd.
Wat wel zeker is, is de verering van Cunera door
de bevolking van Rhenen, die Cunera aanriep
voor keelaandoeningen (vanwege de wurging)
en als beschermster van paarden. De kerk had
het niet veel op met plaatselijke heiligen, toch
liet bisschop Willibrord haar lichaam in een
schrijn plaatsen en hij bepaalde haar feestdag op
28 oktober, de dag van haar overlijden. Later is
Cunera opgenomen in de Utrechtse heiligenka
lender en werd haar feestdag gesteld op 12 juni,
de dag van haar verheffing. In 1969 werd Cunera
overigens geschrapt uit de officiële Romeinse
heiligenkalender. De doek waarmee Cunera zou
zijn gewurgd, is gevonden in twee delen, die
kunstig aan elkaar zijn gemaakt en gerestaureerd
en gereinigd.
Niettemin heeft Cunera niet alleen Rhenen tot
een pelgrimsoord gemaakt, maar volgens de

Cunera van
Rhenen, ca. 1500,
Museum
Catharijneconvent

De Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum

Wurgdoek van
Cunera, Koptisch,

Canonvenster de Statenbijbel

ca. 350, Museum
Catharijneconvent

Op 29 april 2015 werden in het Neder

bevolking gebeurden er ook veel wonderen
rond haar graf. Het zijn dus altijd de inwoners
van Rhenen die Cunera bleven vereren en
daarom verdient zij ook een hoofdrol in deze
plaats.

lands Openluchtmuseum vier vensters
van de Canon van de Nederlandse
Geschiedenis met de geschiedenis van
het dagelijks leven in Nederland

De gemeente heeft dit belang onderstreept door
opdracht te geven voor het maken van een
stripboek, dat dit jaar is uitgekomen. Het is
geproduceerd door Katrijn Kuypers en het
Utrechtse stripgenootschap De Inktpot. De
graphic novel heet ‘De halsdoek van Cunera’,
met als ondertitel dat leven ende die passie
vander heyliger maget sinte kunera die in die
stadt van rhenen rustende is.

verbonden. Het bereiken van deze fase in
het proces van de presentatie van de
Canon in het museum werd op die dag
feestelijk gevierd met een grootse
ontvangst. Interessant om eens te kijken
hoe die Canon in het museum zichtbaar
wordt en hoe er linken gelegd worden

Wie geïnteresseerd is kan het stripboek
bestellen via www.de-inktpot.nl.

met de verschillende objecten en


gebouwen.

Tekst Jos Wassink Foto’s Nederlands Openluchtmuseum, Wim de Knegt

In de grote zaal van de Kasteelboerderij in het
park van het Openluchtmuseum wordt de grote
groep genodigden hartelijk welkom geheten
door museumdirecteur Willem Bijleveld. Hij
vertelt dat vorig jaar al vrij stilletjes in het
museumpark begonnen is met de verbeelding
van de Canon. Het museum is al enige tijd bezig
met het uitwerken van de plannen voor de
presentatie.

De geschiedenis van het ontstaan
van de Canon

Kort na millenniumwisseling klonk er in ons
land, mede als reactie op de globalisering van de
samenleving, een roep om de identiteit van
Nederland helder te benoemen en te bepalen
wat we van de geschiedenis moeten weten. Een
historische canon moest een gemeenschappe
lijkheid creëren. De Onderwijsraad pleitte voor
een canon ten behoeve van ons collectief

geheugen. In 2005 werd er een canoncommissie
onder voorzitterschap van Frits van Oostrom
ingesteld. Twee jaar later presenteerde de
commissie een canon van vijftig vensters.
De Canon is in eerste instantie bedoeld voor
het onderwijs. De vijftig vensters gaan over
belangrijke personen, ontwikkelingen en
gebeurtenissen en vormen de rode draad door
de ontwikkeling van ons land tot heden.
Ze beslaan de periode van 3000 voor Christus
– de tijd van de hunebedden en de vroege
landbouw – tot aan Nederland en Europa.
Aan het begin van de twintigste eeuw was al
door de commissie Van Rooy besloten om bij
het geschiedenisonderwijs te werken met tien
tijdvakken. De canonvensters passen bij deze
indeling. Sinds 1 augustus 2010 is de Canon
officieel opgenomen in de kerndoelen van het
primair en voortgezet onderwijs.
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In 2006 werd de website www.entoen.nu
ontwikkeld door de commissie Ontwikkeling
Nederlandse Canon. Sinds 1 oktober 2014 wordt
de site beheerd vanuit het Nederlands Open
luchtmuseum. Spoedig na de lancering van de
Canon werden er overal in het land provinciale,
regionale en lokale historische canons ontwik
keld. Deze canons werden via de website met
elkaar gelinkt. Er ontwikkelde zich een ware
canonfilosofie. De canons zijn niet statisch en de
canonwebsites moeten voortdurend actueel
gehouden worden. Belangrijk is om er telkens
nieuwe vensters, verdiepingsteksten, beeldmate
riaal, tips en links aan toe te voegen.

Nationaal Historisch Museum

Het nationale debat over de identiteit en de
kennis van de geschiedenis van Nederland
onder aanvoering van politici als Jan Marijnis
sen (SP) en Maxime Verhagen (CDA) zorgde
ervoor dat er opgeroepen werd tot het oprichten
van een Nationaal Historisch Museum. In dat
museum zou de Canon richtinggevend zijn. In
2008 werden er twee directeuren aangetrokken.
Na veel discussie over de bouw en de vestigings
plaats van het museum blies staatssecretaris
Halbe Zijlstra in 2010 het plan af. In de Zuider
kerk in Amsterdam werd toen door het muse
umpersoneel nog wel een expositie ingericht.
Op 31 december 2012 kwam er met het ontslag
van het personeel een definitief einde aan het
Nationaal Historisch Museum.

De Canon in het park

De ogen werden gericht op het Rijksmuseum en
het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) om
de Nederlandse geschiedenis te presenteren. In
het NOM werden plannen ontwikkeld om de
vijftig canonvensters van de Nederlandse
geschiedenis daadwerkelijk gestalte te geven.
Van Pieter van der Heijden, concept & art
director van de Canon in het NOM, hoor ik dat
er al veel is gebeurd. In het museumpark hebben
vorig jaar de vensters watersnoodramp 1953,
gasbel en kinderarbeid al vorm gekregen bij
respectievelijk de Watersnoodwoning, de
Jaknikker en de Stoomzuivelfabriek Freia. In het
park zullen in totaal de komende jaren vijftien
vensters worden verbeeld. Zo wordt bij de
Molukse barak het verhaal van de onafhanke
lijkheid van Indonesië verteld en bij het
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Turkenpension in de Westerstraat aandacht
besteed worden aan veelkleurig Nederland. Het
vakantiehuisje van Rietveld leent zich voor het
zichtbaar maken van kunststroming De Stijl. Bij
de grote Groningse boerderij uit Beerta zal het
gaan over de crisisjaren en de stakingen.

uitzondering natuurlijk van de films voor het
laatste tijdvak. En alles wordt zo levensecht
mogelijk gepresenteerd. Er wordt zoveel
mogelijk een verbinding met het dagelijks leven
van mensen gelegd.

Willem Bijleveld en Pieter van der Heijden
benadrukken dat ze in het park de geschiedenis
door de ogen van gewone mensen willen laten
zien. Ze vinden het belangrijk dat je je kunt
inleven in de mensen van toen. Niet alle vijftig
vensters zullen we in het park gaan terugvinden.
Bij sommige vensters is het heel lastig een link te
maken met de gebouwen en voorwerpen in het
park. Soms moet er uitermate creatief gescha
keld worden om een verbinding te leggen. Zo
wordt er nog over gedacht om het venster over
de droogmaking van de Beemster te koppelen
aan de Groningse poldermolen.

Nederland vormt

Als je onder de koepel gaat staan waar tot voor
kort het HollandRama was, zal je de tien
tijdvakken zien waarin de ruimte is verdeeld.
Pieter vindt het lastig om goed uit te leggen hoe
ieder tijdvak toch een eigen karakter en sfeer
krijgt. Hij gebruikt het woord ‘transformatiemo
ment’. Voor ieder tijdvak wordt zo’n direct
aansprekend en kenmerkend moment van
omslag gezocht. Als voorbeeld geeft hij het
vijfde tijdvak, het tijdvak van Ontdekkers en
Hervormers, de periode 1500 tot 1600. Het
transformatiemoment is hier het conflict tussen
prins Maurits en landsadvocaat Johan van
Oldenbarnevelt. Er worden beelden getoond van
de omstanders bij het schavot waarop de oude
landsadvocaat onthoofd wordt.

een rode draad door

‘We proberen dicht bij de gevoelens van de mens
van toen te komen, maar we kunnen niet anders

Het Verhaal van Nederland

Niet in het park zelf maar wel in het souterrain
van Entreegebouw zullen alle vijftig canonven
sters uitvoerig worden gepresenteerd als het
Verhaal van Nederland. De werkzaamheden zijn
nu in volle gang. Het oude Entreegebouw is nu
gesloten. Om plaats te maken voor de canonpre
sentatie moet onder andere het HollandRama
wijken. Verwacht wordt dat de omvangrijke
verbouwing tot medio 2016 zal duren en dat in
2017 het gebouw weer opengaat en de canon
presentaties helemaal gereed zijn.
Binnen zal dus het hele verhaal van de geschie
denis van Nederland in hoofdlijnen verteld
worden. Als bezoeker kun je er in sneltreinvaart
doorheen lopen, maar je kunt ook bij details stil
blijven staan. Iedereen, zowel de ‘amuseerder’ als
de ‘verdiepingszoeker’, moet volgens Pieter van
de Heijden, aan zijn trekken komen. Een
werkgroep buigt zich over de inrichting. Er zijn
nauwe contacten met het Rijksmuseum en
andere verwante instellingen.
Voor de hele periode van de Steentijd tot de
Middeleeuwen moet het materiaal vooral van
archeologische musea komen. Uiteraard zal alles
op een heel moderne en super-interactieve
manier gepresenteerd worden. Natuurlijk zijn er
korte filmpjes en spelletjes. Alle films waarop
mensen figureren zijn nieuw gemaakt, met

Beleven en inleven

Canonvenster de Verenigde Oost-Indische Compagnie

De Canon van

de geschiedenis.
Daarbij verbindt
het Openlucht
museum de grote
geschiedenis met de
kleine geschiedenis
van gewone mensen.

Canonvenster de Slavernij

dan uitgaan van hetgeen we zelf kennen’, zegt
Pieter. ‘Bij het venster van Willibrord willen we
laten zien dat je niet zomaar een knop kunt
omzetten van een heidens naar het christelijke
geloof. We gebruiken hier de lapjesboom of
koortsboom van Overasselt. Aan deze boom
worden nog steeds lapjes gebonden. Het
volksgeloof zegt dat als men een lapje stof van
de kleding van een zieke persoon aan deze
boom hangt, de koorts verdwijnt. Het lapje
draagt de koorts van een patiënt over aan de
boom. Het is aannemelijk dat de heidenen
vergelijkbaar rituelen hadden, die ze niet zomaar
konden opgeven.’
De uitstraling van het Verhaal van Nederland
moet zijn dat er in het verleden vooral gewone
mensen leefden. ‘De presentaties behelzen heel
wat meer dan een soort nieuwe schoolplaten van
Isings,’ zegt Van der Heijden lachend. Alle
tijdvakken worden via een soort tijdstunnel aan
elkaar geklonken. In de toekomst zullen acteurs
met je meelopen door de tijd. Met behulp van
bijvoorbeeld een polsbandje waarmee je inlogt,
kun je nog afstellen op een heel persoonlijk
verhaal. Voor het Verhaal van Nederland komt
een eigen website. Iedereen kan daar vragen stel
len en gegevens toevoegen. Er worden daar ook
linken gelegd met andere historische canons en
met bijvoorbeeld musea, archieven en histori
sche verenigingen.
Terug naar de openingsspeech van directeur
Willem Bijleveld in de Kasteelboerderij. Hij
vertelt vol trots dat Francine Houben van
Architectenbureau Mecanoo getekend heeft
voor de nieuwe inrichting van het Entreege
bouw. Het zal veel lichter worden dan het oude
gebouw. Voorlopig kunnen we nog niets zien
van de nieuwbouw en we zijn dan ook blij dat
Willem ons mee naar buiten neemt om alvast de
vier nieuwe elementen in het park te bekijken.

Het verhaal van de
Eerste Wereldoorlog

Alle genodigden volgen de enthousiaste
directeur naar de Paardenstal van Budel. Hier
zie ik dat een stuk van den droad, het hek van
stroomdraden dat tijdens de Eerste Wereldoor
log op de grens tussen Nederland en België
stond, is nagebouwd. Grensbewakers voeren
voor ons een akelig spannende act op. Ik besef
nummer 3 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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Afro-Surinaamse
Canonvenster de Dodendraad
uit de Eerste Wereldoorlog

dat, zoals Willem zegt, Nederland in die tijd
wel neutraal, maar verre van vredig was. In de
stal zelf zien we aan de hand van filmbeelden,
foto’s en voorwerpen hoe het dagelijks leven van
ingekwartierde soldaten was. We worden hier
ook geconfronteerd met de dood van sigaretten
smokkelaar Lamers. Hij en zoveel anderen
werden geëlektrocuteerd doordat ze de draden
waarop een hoog voltage stroom stond, hadden
aangeraakt. In die tijd wisten velen amper wat
elektriciteit was. Als bijna iedereen weg is, loop
ik nog even naar den droad, maar durf toch niet
te voelen of hij echt onder stroom staat.

Slavernij

De groep komt intussen terecht bij de Zaanse
koopmanswoning van Evert Cornelis Smit.
Smit, een mede-eigenaar van vier plantages
in Suriname, bewoonde het huis in de eerste
helft van de negentiende eeuw. Binnen wordt
met behulp van projecties het verhaal uit 1822
verteld. De rijke koopman die bij een behaag
lijk haardvuur zit, klaagt over zijn zaken. Als
contrast zien we in lompen gehulde slaven in
de verzengende zon op de suikerrietplantage
werken. Deze zwarte bladzijde in de Neder
landse geschiedenis kunnen we hier niet
zomaar omslaan.
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Hindeloopen

Verderop, in de Hindelooper kamer, wordt de
geschiedenis – en nog wel die van de VOC –
positiever gebracht. In de kamer zien we allerlei
voorwerpen uit India, China en Indië in een
weelderige, bontgeschilderde kamer. Veel
Hindeloopers werkten als bemanningslid op de
schepen die vanuit Amsterdam naar Oost-Indië
vertrokken. VOC-goederen kwamen ook terecht
bij de gewone man. De VOC bracht velen
welvaart. Thee en porselein werden in de
achttiende eeuw gewone producten. Interessant
is om te horen dat struisvogeleieren uit ZuidAfrika met snijwerk werden versierd op de
Molukken. In de kamer naast de pronkkamer
wordt aan de hand van projecties op de muren
uitgelegd hoe die producten bij de mensen
terechtkwamen.

Statenbijbel

Het vierde en laatste nieuwe element van de
Canon dat dit voorjaar in de park werd gepre
senteerd, gaat over de Statenbijbel. De Heilige
Schrift ligt opengeslagen in het kleine Zeeuwse
kerkje. Hier ervaar je nog de stilte die bij het
witgekalkte godshuis hoort. De Statenbijbel
kwam in 1637 gereed. Het Nederlands dat
daarin gebezigd wordt, heeft een grote invloed

uitgeoefend op onze volkstaal. Op de muur van
het kerkje zien we een projectie over het
ontstaansproces van de Statenvertaling. De strijd
tussen remonstranten en contra-remonstranten
wordt belicht en er wordt stilgestaan bij de
Algemene Synode van de Gereformeerde Kerk
in Dordrecht in 1618. Als een tafereel uit het
dagelijks leven zien we een vader die zijn zoon
uitleg geeft over de Bijbel.

Gewone mensen

Pieter van der Heijden verklapt dat het de
bedoeling is dat er in het park een soort
markering komt, zodat de bezoekers de linken
met de canonvensters snel gaan herkennen. De
focus bij het Verhaal van Nederland in het
Entreegebouw en bij de satellietpresentaties van
de canonvensters in het park is gericht op de
gewone mens. ‘En daarin – het aandacht
genereren voor het leven van de gewone mens
door de eeuwen heen – zijn we goed in het
Openluchtmuseum,’ zegt de concept & art
director van de Canon vol trots. Het maakt mij
heel benieuwd naar het Verhaal van Nederland.
Gelukkig kunnen we ons in het park al inleven
in andere tijden.


spiritualiteit

Immaterieel erfgoed op de West-Kruiskade in Rotterdam
Tekst Jolly van der Velden

Foto’s Jolly van der Velden, Rick Huisinga

Je zou er zo aan voorbij lopen als je er niet bekend mee bent, maar in het inpandige
winkelcentrum de Billboard Shopping Mall op nummer 47B aan de West-Kruiskade is
een verrassend veelkleurig stukje Suriname te vinden.
Fred Fitz-James runt daar de Fred Kultura Shop. Je kunt bij hem terecht voor traditionele
pangi-stoffen, geneeskrachtige en spirituele kruiden, boeken, love potions, attributen voor
wintirituelen, kleding, Surinaamse lekkernijen, workshops, advies en nog veel meer.
Deze winkel is helemaal op zijn plek aan de multiculturele West-Kruiskade, die
door alle exotische koopwaar ook wel de straat van de duizend smaken en stijlen
wordt genoemd.

nummer 3 | 2015 Immaterieel Erfgoed

37

Fred Fitz-James geeft de kennis van de Afro-Surinaamse
spiritualiteit door aan iedereen die daar voor open staat.

Winti is zowel de naam voor een Afro-Surinaamse religie, als voor de bovennatuurlijke
wezens die door Anana, de God der Goden,
zijn geschapen. Deze wezens worden ook wel
yeye of konfo genoemd. Men gelooft dat zij
samen met de vooroudergeesten zorgen voor
alle familieleden uit een bepaalde stamboom.
Er zijn verschillende rituelen om contact te
maken met de goden en de voorouders. Het is
een relatief nieuw religieus systeem dat in de
periode van de slavernij in Suriname is ontstaan
vanuit met name West-Afrikaanse invloeden,
vermengd met elementen uit andere godsdiensten die de mensen in Suriname tegenkwamen.

doen. Dan denken ze dat alles is opgelost als ze een olie kopen voor
een spiritueel bad, maar zo werkt het niet. Ik heb hier zowel spirituele
als geneeskrachtige kruiden en oliën, maar het grootste probleem zit
tussen de oren van de mensen. De oplossing is niet alleen een
onderdompeling in een spiritueel bad, wat een instrument is om je
zelfvertrouwen even op te krikken. Het gaat er vooral om jezelf de
vraag te stellen hoe je eraan toe komt jezelf terug te vinden, om jezelf
meer ruimte te bieden. Het is meer een stukje zelfreflectie. Je moet
het zien als een ui die je gaat afpellen om te komen tot jezelf. Dat is
een hele klus waar we ons vaak geen tijd voor gunnen. Dat soort
gesprekken voer ik met mensen. Ik ben geen therapeut, maar ik heb
wel een stukje energie om dingen aan te voelen en ik verwijs mensen
natuurlijk ook door.’

Waar gelooft u in?

‘E

r zijn een aantal dingen die ik al heel lang doe en als
je dan het genoegen hebt om dat alles terug te
brengen tot de proporties van je winkel, dan mag je
blij zijn. I count my blessings,’ zegt Fitz-James. ‘Vanaf
mijn jonge jaren ben ik bezig geweest met organise
ren. Als dertienjarige jongen ging ik in Suriname huis
aan huis koekjes verkopen, dan had ik op elk pakje
een stuiver winst.’

Deze shop is zo’n twintig vierkante meter Suriname. Het is voor
namelijk Afro-Surinaams en gericht op de spiritualiteit van de
winticultuur. De winkel biedt meer dan een keur aan Surinaamse
producten. Hier kun je ook terecht voor informatie op het gebied van
rituelen, bijvoorbeeld voor de bindwijze van de Surinaamse hoofd
doek, angisa, of hoe je een spiritueel bad neemt, hebi- en switi watra.
In het kader van borging van dit Afro-Surinaams cultureel erfgoed
organiseert Fred Kulturu Shop hierover verschillende workshops,
zodat de mensen er ook echt mee aan de gang kunnen. Dit maakt de
winkel tot een bakermat van kennisuitwisseling.
De klanten die de winkel of een activiteit bezoeken zijn niet alleen
van Surinaamse afkomst, mensen van allerlei nationaliteiten weten de
shop te vinden. Hierdoor heeft de winkel een verbindende functie
tussen mensen met verschillende culturele normen en waarden. Het
zijn ook niet alleen Rotterdammers die er komen, de shop trekt ook
mensen van buiten de stad.

Wat is uw drijfveer om dit te doen?
‘Wat mij drijft?’ Fred Fitz-James hoeft daar niet lang over na te
denken, hij ziet veel mensen met zingevingsvragen en daar wil hij op
inspelen. ‘Vaak genoeg zitten mensen met een heleboel levensvragen.
Ze lopen vast op hun werk of in hun relatie en willen daar wat aan
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‘Ik ben een nuchter mens, ik heb les gegeven in wiskunde en natuur
kunde, exacte vakken. Maar ik geloof ook dat er meer is tussen hemel
en aarde dan je ziet. Als je iets vordert in je leven, dan merk je dat.
Via dromen, of via meditatiekracht, waardoor je energie kunt
opwekken. Het is vrij logisch. Je bent zelf als mens ook niet alleen
maar vlees en bloed, er is meer aan, weet je, en dat meer aan is
ongrijpbaar. Dat maakt het juist zo boeiend. Het leven is vaak
ingewikkeld en er zijn veel dingen die op spiritueel niveau beter te
rijmen zijn dan door normaal denken. Je kunt vormen van energieën
tegenkomen die onthecht zijn en zijn blijven hangen op een plek
waar ze niet thuis horen. Er zijn mensen die dat kunnen waarnemen,
die dingen zien of horen die een ander niet waarneemt. Daar heb ik
ook kruiden voor, die hebben een energie om dit tegen te houden of
te verdrijven. Als ik een vrouw hier in de winkel heb die zegt dat haar
dochter een man ziet in de kamer of een schim, of dat ze hoort
huilen, dan is dat kind niet bezig te fantaseren, maar zijn dat
energievormen die dat kind kan waarnemen.’
‘Bij onze rituelen maken we gebruik van wat moeder natuur ons
geeft,’ vervolgt hij. ‘Een hebi watra doe je om jezelf meer kracht te
geven. Je reinigt jezelf, niet alleen een uiterlijke reiniging, maar ook
een innerlijke reiniging. Als je dat hebt gedaan ga je een switi watra
doen. Switi staat voor lekker en je gebruikt etherische oliën, waarvan
de geur belangrijk is. Ik zeg ook tegen mensen, als je er niet achter
staat, dan moet je het niet doen. Dat betekent dat je in je voorberei
ding een aantal riten moet doen zoals meditatie. Binnen onze
wintispiritualiteit is meditatie gericht op hulp vragen aan de Schepper
die een plan met je heeft. Je vraagt hem jou te ondersteunen. Je vraagt
ook hulp aan je voorouders, die overleden zijn, maar waarvan je het
gevoel hebt dat ze aanwezig zijn op bepaalde momenten om jou die
ondersteuning te geven.’

U bent zelf christelijk opgevoed. Hoe verhoudt winti
zich tot het christendom?
‘De wintispiritualiteit heeft veel raakvlakken met het christendom.
Logisch, want de wintireligie heeft zich ontwikkeld in Suriname.
Mijn voorouders hebben kans gezien om een aantal elementen mee
te nemen uit Afrika. In Suriname hebben ze de indianen ontmoet,
een andere cultuur, en ze herkenden daar dingen die ze al hadden in

De winkel aan de West-Kruiskade in Rotterdam is gericht
op de spiritualiteit van de winticultuur.

Afrika. Ze maakten ook kennis met het christendom en kwamen ook
daar dingen tegen die voor hen betekenis hadden, bijvoorbeeld een
brandende kaars, die ze als licht zagen dat hun een stukje energie gaf.
Of het joodse gebruik van witte doeken, dat gekoppeld is aan het feit
dat Jezus in doeken was gewikkeld na zijn geboorte en toen hij na de
kruisiging in de grot was gelegd. In de wintireligie zitten verschil
lende elementen van andere godsdiensten.’

Het is een bakermat van kennisuitwisseling. Je kunt er terecht voor
informatie en adviezen over Afro-Surinaamse rituelen.

‘In Suriname zijn wij bijna allemaal opgevoed vanuit de christelijke
traditie: rooms-katholiek of protestant. Wat er is gebeurd tijdens de
slavernij en daarna, is dat de priesters en de dominees de culturele
bagage van onze voorouders kapot hebben geslagen door op te treden
op een brute wijze. Het beoefenen van de winticultuur was verboden.
Dat betekende dat de dominees, ook zwarte dominees, vanaf de
kansel mensen duidelijk maakten dat ze bezig waren op een heidense
manier als ze zich met winti bezighielden. Er werd hun angst
aangejaagd weet je, en het prediken was vanuit een bestraffende
vorm. Met een God die alles ziet en als hij ziet dat je daarmee bezig
bent, dan gaat hij jou straffen. God werd nooit gebracht als liefde, dat
is pas van deze tijd. Dus binnen die sfeer zijn mijn ouders en
voorouders opgevoed en wij ook nog.’
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zingeving van een aantal dingen zit niet in het feit dat je je helemaal
moet aanpassen, maar in wie je bent. Ook mensen van dubbel bloed,
dus van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, zijn op
zoek naar wat er bij hen speelt. En dan komen ze hier. Het wordt
allemaal steeds breder. Dat merk ik aan deelname aan de workshops
en festiviteiten als keti koti. Daar zijn veel jongeren bij. Het gaat over
hun roots, over hun identiteit.’
‘Het gaat ook over simpele, praktische dingen, bijvoorbeeld over de
vraag wat je met de navelstreng doet als er een kindje geboren is. Of
waarom je een kindje met een beetje blauwsel moet baden. Wat moet
ik doen om een kind te beschermen als er iemand is overleden in de
familie? Er zijn ook bepaalde kruiden voor vrouwen die ik veel
verkoop voor vaginale reiniging, intussen weten vele Marokkaanse
en Turkse meiden ook de weg hierheen te vinden.’

Is de kennis die u heeft bedreigd?
Bij rituelen maakt Fred gebruik van wat moeder natuur ons geeft.

‘Winti is bij wet verboden geweest in Suriname tot 1972. Dan krijg je
op een gegeven moment dat mensen ontdekken dat een aantal dingen
niet kloppen. Er kwamen christenen die zeiden, dominee, je kunt me
wel veel vertellen en ik kom hier naar de kerk, maar wanneer ik mijn
ding moet doen, dan ga ik mijn ding doen. Met name op momenten
dat ze zich realiseerden dat de dominee of de priester niet overal de
handleiding voor konden geven. Dan krijg je een stukje samengaan
van het christendom en winti. Aan de ene kant heb je een kalebas en
aan de andere kant heb je een kruis, dat kan heel goed samengaan.
Natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen, het is afgodisch. Er zijn
mensen die het echt vervloeken.’
‘Als je op een zinvolle manier gebruik maakt van wat je hebt gekregen
van de natuur, dan denk ik dat de Schepper jou talenten heeft
gegeven om dat verder te ontwikkelen. In elk systeem, want winti is
een systeem, heb je mensen die er misbruik van maken en die er
gebruik van maken. Dat heb je ook in het christendom en in andere
religies. Hindoestanen gebruiken ook winti. Het leuke ervan is dat
winti Surinaams is. Wij zijn opgevoed in een multiculturele samenle
ving, een smeltkroes. Het woord multicultureel kenden we niet eens,
het was gewoon zo. Je leefde met elkaar en je werd automatisch
beïnvloed door elkaar. Als iets je hielp, why not? Het mooie van de
winticultuur is dat die vrij open is en sociaal. Iedereen mag participe
ren en kan meedoen aan de rituelen.’

Is het Afro-Surinaamse erfgoed bedreigd?
‘Het Afro-Surinaamse erfgoed, waar winti een onderdeel van is, is in
Suriname bedreigd geweest. Pas in 1972 is er een wet aangenomen
die ervoor zorgde dat de wintirituelen overal konden worden
uitgevoerd. Daarvoor werden ze heimelijk gedaan. In Nederland is er
zeker interesse in. Mijn klantengroep bestaat voornamelijk uit
vrouwen, de leeftijd ligt meestal tussen de 18 en 45. Die zijn heel
actief bezig om via hun roots hun eigen successen te ontwikkelen. De

40

Immaterieel Erfgoed nummer 3 | 2015

‘De werking van alle Surinaamse kruiden is beschreven en in beeld
gebracht in boeken. Elke week krijg ik een levering kruiden uit
Suriname. Die worden geplukt in de Surinaamse oerwouden en ik
heb ze dan binnen twee dagen hier binnen. De kennis van de werking
van de kruiden is honderden jaren oud. Mijn voorouders hebben al
kennis van kruiden meegenomen uit Afrika. Het was hun apotheek.
Die kennis is aanvankelijk alleen mondeling van de ene generatie op
de andere overgedragen. Pas later is alles gedocumenteerd.’
U richt zich niet alleen op de verkoop van uw producten, maar ook
op educatie en op de beleving die de klanten erbij hebben. Hoe doet
u dat?
‘In de detailhandel zijn mijn collega’s enorm gefocust op de kassa.
Dat is logisch want je moet ook je huur betalen, en zo. Daar is niks
mis mee. Maar wat je moet doen, is ervoor zorgen dat je boven die
kassa uitstijgt door je winkel neer te zetten als iets bijzonders. Wat je
ook verkoopt, wat je ook doet.
In het onderwijs is het de kunst je leerlingen te boeien door duidelijk
te maken dat het vak dat je geeft, meer inhoudt dan de repetities die
je ervoor moet maken. Dat betekende dat ik mijn lessen vaak
ombouwde tot vertellessen. Als ik het had over de stelling van
Pythagoras dan ging ik nooit regelrecht naar het bord om een
driehoek te tekenen, maar ik liet ze eerst kijken in de ruimte naar de
aanwezige vormen. Ik heb toen gemerkt dat het vertellen een leidraad
is voor een heleboel dingen, met als gevolg dat wat hier in de winkel
staat door mij ook op die manier wordt gebracht. Bij tijd en wijlen
zijn er organisaties op zoek naar de diepgang van de Afro-Suri
naamse cultuur, bijvoorbeeld door middel van een lezing, een
workshop of een meerdaags gebeuren. Ik ben soms intermediair of ik
organiseer het zelf in de zin dat ik mensen inhuur. Ik krijg bij tijd en
wijlen hier ook groepen en dan vertel ik over de winticultuur en
Suriname. Soms wordt er een beroep op me gedaan door scholen en
vertel ik mijn verhalen aan de leerlingen. Er is hier meer dan een
product dat over de toonbank gaat, het gaat om het belevingsproces
van de klanten.’
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Traest-Kruiskade
op de W

Een onderzoek naar
immaterieel erfgoed
in een veelkleurige
Rotterdamse wijk

Tekst Jos Wassink

Foto’s Rick Huisinga

Er staan nu rond de tachtig tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland. Het zijn bijna allemaal tradities die hun wortel hebben in Nederland. De roots van enkele
tradities liggen buiten ons land. We kunnen daarbij denken aan Hennakunst, Chanoeka en Angisa binden.
Nederland, zeker in de grote steden, is een multiculturele samenleving. Het zou mooi zijn als de
Nationale Inventaris dat ook weerspiegelde. Deze Nationale Inventaris is geen lijst van typisch
Nederlandse tradities, maar van tradities ìn Nederland. Hij wordt van onderop, door gemeenschappen
zelf samengesteld en moet cultureel divers zijn. De inventaris is een middel om mensen te helpen hun
traditie zichtbaar te maken, te beschermen en levend te houden.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft als competent
body voor de uitvoering van de door Nederland
getekende UNESCO Conventie ter bescherming
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed een ver
antwoordelijkheid ten aanzien van het inven
tariseren van de tradities in Nederland en van
de gemeenschappen erachter. Het is van belang
dat ook de tradities in steden en wijken met
een grote culturele diversiteit in kaart worden
gebracht. De West-Kruiskade in Rotterdam is
zo’n gebied. In deze zeer levendige wijk met veel
ondernemers, wonen en werken mensen van
honderdvierenzestig (!) verschillende nationa
liteiten en culturele achtergronden.
Drie partijen, de Hogeschool Rotterdam, de
Alliantie West-Kruiskade en VIE, hebben de
handen ineengeslagen ten behoeve van het
immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade.
VIE werkt wel meer samen met onderwijsinstel
lingen. De Alliantie West-Kruiskade was echter
een bijzondere partner. Voor VIE vertegen
woordigt zij ‘het veld’. De Alliantie is een
samenwerkingsorgaan van de Gemeente
Rotterdam, de gebiedscommissie, de woning

bouwcoöperatie Woonstad Rotterdam en de
winkeliersvereniging. Een belangrijk doel van
de Alliantie is het veiliger en aantrekkelijk
maken van de wijk. Er zijn verrassend goede
resultaten geboekt. Was deze wijk, vlakbij het
Centraal Station van Rotterdam, een aantal
jaren geleden nog het domein van de drugsdea
lers, nu kunnen ze er beter wegblijven. Mensen
met heel verschillende achtergronden en
culturen werken hier samen aan de opbouw van
de wijk. Alle panden werden opgeknapt. Er is
niemand die hier niet durft te genieten van een
broodje kousenband.
Voor de samenwerking hebben VIE, de
Hogeschool Rotterdam en de Alliantie een
aantal doelen geformuleerd. De partijen willen
het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade
zichtbaar maken. Ze willen een bijdrage leveren
aan het levend houden en versterken van
tradities van de gemeenschappen op de
West-Kruiskade. Er zal meer bekendheid
gegeven worden aan tradities van mensen met
roots in andere landen. Ook wil men de
onderlinge contacten van de dragers van de
tradities versterken.

Immaterieel erfgoed in een multiculturele wijk
Kijkend naar de West-Kruiskade kun je je afvra
gen wat het immaterieel erfgoed in een derge
lijke multiculturele samenleving betekent voor
de hele wijk en in hoeverre het zorgt voor soci
ale cohesie en harmonie. Is er in deze mix van
culturen sprake van een gedeelde identiteit, een
eenheid? Met andere woorden bestaat er een
cultuur van de West-Kruiskade? Een tegenover
gestelde vraag is of de diverse gemeenschappen
op de West-Kruiskade hun eigen tradities, hun
eigen culturen, kunnen handhaven. Dragers van
tradities leven hier ver van het oorspronkelijke
moederland. Als je naar een ander land ver
huist, word je je dikwijls nog meer bewust van
je tradities. Je wilt ze koesteren en vasthouden.
Ze geven je houvast. Immaterieel erfgoed heeft
altijd te maken met de identiteit van de men
sen. Het is levende cultuur van nu en is dus per
definitie dynamisch. Het kan een opgave zijn
voor de bewoners van de West-Kruiskade hun
tradities levend te houden.

Werkende weg
VIE, de Alliantie West-Kruiskade en de
Hogeschool Rotterdam besloten op z'n
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Rotterdams te werken en dus gewoon praktisch
aan de slag te gaan. Op 21 mei 2015, op de
Werelddag voor Culturele Ontwikkeling
(interculturele dialoog) van UNESCO, wilden ze
een inspiratiedag, met lezingen, presentaties en
workshops houden over het immaterieel erfgoed
van de West-Kruiskade. De dag was bedoeld
voor bewoners van de wijk, professionals die
zich bezighouden met immaterieel erfgoed en
studenten Culturele Maatschappelijke Vorming
aan de faculteit Sociale Opleidingen van de
Hogeschool Rotterdam. Het was de bedoeling
dat de dag praktisch werd ingevuld zonder
hoogdravende theoretische verhandelingen.
Vooral de dragers van de tradities zelf zouden
aan het woord komen en zelf zorgen voor
presentaties en workshops.
De werkgroep die met de organisatie was belast
maakte een quick scan van een aantal tradities
op de West-Kruiskade. Daarbij werd niet
gekeken of het daadwerkelijk immaterieel
erfgoed betrof dat eventueel in aanmerking kon
komen voor plaatsing op de Nationale Inventa
ris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De lijst
omvatte een bonte verzameling van ambachten,
vieringen, feesten en rituelen, zoals: Keti Koti,
Divali, Pruiken maken, Eten van een broodje
Pom, Kleding maken, Schoenenreparatie,
Zomercarnaval, Angisa binden, Afro-Ameri
kaanse spiritualiteit, Chinees Nieuwjaar,
Chinese eettradities, Turkse verhalen en
Hoeden maken. Voorafgaand aan de Inspiratie
dag werden er vanuit de Alliantie West-Kruis
kade enkele informatieavonden voor de dragers
van deze tradities gehouden om ze te motiveren
voor het geven van een presentatie of een
workshop op de UNESCO-dag.

Tradities beleven
De deelnemers aan de inspiratiedag werden
ondergedompeld in de cultuur van de WestKruiskade. Het motto van de organisatoren was
dat je de West-Kruiskade moet beleven. De dag
begon daarom met een gezamenlijk ‘cultureel
ontbijt’. Ook tijdens de ‘running lunch’ in de ver
schillende toko’s en restaurants maakten de deel
nemers kennis met de verschillende culturen in
de wijk. Nadat er eerst aandacht was gevraagd
voor de UNESCO Conventie ter Bescherming
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en het
belang van het behoud van tradities van cultu
rele minderheden werden er vier tradities door
de dragers ervan gepresenteerd.
De eerste drager sprak over de actuele betekenis
van spiritualiteit vanuit de Afro-Surinaamse
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De deelnemers
aan de
inspiratiedag
werden
ondergedompeld
in de cultuur
van de
West-Kruiskade.
traditie. Veel jongeren zijn op zoek naar hun
roots. Tradities en rituelen en omgang met
spiritualiteit zijn onderdelen van iemands
identiteit. Voor de Afro-Surinaamse spirituali
teit is het belangrijk dat ouders de liefde voor de
Surinaamse cultuur al vroeg overbrengen op
hun kinderen. Deze vorm van spiritualiteit uit
zich in de harmonie van het leven en het
afweren van het kwaad. Hierbij behoren ook
rituelen zoals het baden van een kind in water
met blauwzout om het bescherming te bieden.
Een traditie die meer zichtbaar is, is de henna
kunst. Met de kleurstof uit hennabladeren
maakt men op de huid tijdelijke versieringen.
Het gebruik van henna is al eeuwen oud. De
hennakunst is beïnvloed door diverse culturen.
Interessant is dat hennaschilderingen steeds
meer worden gezet bij Nederlandse vrouwen.
Het is nog altijd heel populair bij vrouwen uit de
Marokkaanse cultuur. Je ziet de traditie verande
ren en overwaaien naar andere groepen. Werden
vroeger vooral handen beschilderd, nu zie je dat
ook buiken van zwangere Nederlandse vrouwen
met henna bezet worden. De diepere betekenis
van henna is wereldwijd hetzelfde. Hoewel elk
patroontje zijn eigen betekenis heeft, brengt
men henna in het algemeen aan om het lichaam
te beschermen en om geluk te verkrijgen. Henna
moet de drager beschermen tegen het Boze Oog.
De traditiedrager vindt het belangrijk dat de
mensen de diepere betekenis van henna kennen.
De derde traditie die werd gepresenteerd was de
Chinese eetcultuur. Om deze cultuur levend te
houden is het belangrijk dat de mensen het hele
proces, van het doen van de boodschappen tot
en met het samen eten, meemaken. Zelfs
Chinezen in Nederland zijn vaak niet goed op
de hoogte van hun eetcultuur. Bij mensen van

de tweede en derde generatie in ons land is de
kennis echt minimaal. Een extra handicap bij
het levend houden van deze traditie is dat
Chinezen de cultuur niet bewust doorgeven.
Men moet vooral afkijken.

Vastleggen en documenteren
Op die UNESCO-dag waren niet alleen op
diverse locaties in de wijk workshops over
allerlei ambachten en tradities, maar er werden
ook presentaties verzorgd om de deelnemers wat
meer achtergrondinformatie te bieden over
immaterieel erfgoed. De Stichting Rotterdam
Vertelt legde uit hoe men verhalen van migran
ten kan vastleggen. De Stichting stimuleert en
ondersteunt activiteiten op het gebied van de
mondelinge geschiedenis in Rotterdam. De
nadruk ligt daarbij op de geschiedenis van de
gewone Rotterdammer en zijn of haar straat of
wijk. Ook het werk, het geloof en het dagelijks
leven van deze Rotterdammers verdient daarbij
aandacht. Tijdens de presentatie stond het
Kaapverdiaanse project ‘Storia de nhas Pais’ (het
verhaal van mijn ouders) centraal. Het gaat om
verhalen van migranten die weinig geschreven
herinneringen zullen nalaten.
Het Stadsarchief Rotterdam liet zien hoe de
veelkleurige West-Kruiskade is vastgelegd in
documenten, beelden en geluid. Om de
hedendaagse culturen, gewoonten en gebruiken
goed te begrijpen, is het van belang dat je ook de
geschiedenis en de ontwikkeling ervan kent. Het
belang van het documenteren van de samenle
ving, van gebruiken uit het dagelijks leven, maar
ook van grote evenementen, zoals de viering van
het Chinees Nieuwjaar, Zomercarnaval en
Suikerfeest werd benadrukt.

Kick-off
De lezingen, de presentaties en de workshops
hebben de deelnemers geïnspireerd om verder te
werken aan de inventarisatie, het zichtbaar
maken en het levend houden van de tradities.
De dag was duidelijk een kick-off van een proces
waarbij het immaterieel erfgoed van de WestKruiskade in beeld wordt gebracht. Steeds meer
mensen en organisaties willen bij het proces
betrokken worden. We kunnen spreken van een
olievlekwerking. Het Museum Rotterdam heeft
zich bijvoorbeeld nadrukkelijk als partij
aangediend. Een expositieruimte van het
Museum Rotterdam, Het Timmerhuis, aan de
Meent achter het Stadhuis opent in 2016. Hier
wil het Museum onder andere aandacht
besteden aan verhalen en tradities van de
mensen op de West-Kruiskade.

Onderzoek studenten Hogeschool
Niet alleen de bewoners van de West-Kruiskade,
de dragers van de tradities, zijn door de inspi
ratiedag getriggerd om zich meer te richten op
hun tradities. De studenten van de Hogeschool
Rotterdam gaan nu een onderzoek doen naar
het erfgoed. Zij gaan zich bezighouden met
de vraag wat het immaterieel erfgoed van de
West-Kruiskade is en in hoeverre het zorgt voor
sociale cohesie en maatschappelijk welbevin
den. Deze hoofdvraag splitsen zij verder uit en
uiteindelijk willen ze concreet kijken welke tra
dities er zijn te benoemen. Wie zijn de dragers
van immaterieel erfgoed op de West-Kruiskade?
Zijn er gemeenschappen op de West-Kruiskade
te traceren die hun tradities willen en kunnen
voordragen voor de Nationale Inventaris Imma
terieel Cultureel Erfgoed in Nederland?
De studenten zullen ook meedenken over de
knelpunten in het behouden en doorgeven van
de tradities. Welke mogelijkheden zijn er om de
tradities levend te houden en ze door te geven?
Studenten gaan interviews afnemen om hierover
helderheid te krijgen. De bewoners van de
West-Kruiskade worden zich, doordat ze met
studenten in gesprek gaan, wellicht nog meer
bewust van het belang van hun tradities. Ze
zullen daarbij ook geattendeerd worden op de
Nationale Inventaris.

2
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Henna schilderen

2 Chinese kalligrafie
3 Chinese eetcultuur
4 Pruiken maken
5 Ambachtelijk kleren maken
6 Divali

3

5

Follow-up
Voor alle organiserende partijen is het duidelijk
dat de inspiratiedag van 21 mei een followup moet krijgen. Er wordt naar gestreefd om
volgend jaar 21 mei, op de UNESCO-dag, een
aantal tradities van de West-Kruiskade op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed te plaatsen. Gezien wat bij diverse
dragers van de tradities is losgemaakt, moet
dat lukken. Het is gevaarlijk om daarvoor nu
al tradities te noemen omdat de dragers zelf een
voordracht met een erfgoedzorgplan moeten
indienen. Maar wellicht kunnen we denken aan
Chinese eettradities, Divali (het hindoestaanse
Lichtjesfeest), Afro-Surinaamse spiritualiteit en
Keti Koti (herdenking van de afschaffing van
de slavernij).

4

6

Het is duidelijk dat er bij de mensen op de
West-Kruiskade iets in gang is gezet dat hun
bewustzijn van hun immaterieel erfgoed heeft
vergroot. Het zou mooi zijn als ze aan de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed meer kleur zouden toevoegen.
Een uitgebreid verslag is te downloaden op
www.immaterieelerfgoed / platform.
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Immaterieel erfgoed beoefening

Onderzoek en
erfgoedwet

Tekst Gábor Kozijn

Grafieken RCE, VIE

De nieuwe Erfgoedwet en een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau over
erfgoedbeoefening zijn twee v erschillende zaken, maar ze zeggen allebei veel over de plek
van immaterieel erfgoed in de hedendaagse samenleving.
In de lente is een interessant onder
zoek uitgekomen over de plek die
cultureel erfgoed heeft in onze
samenleving. Dit onderzoek valt
toevallig samen met de voorbereiding
van de eerste Nederlandse wet die al
het cultureel erfgoed met elkaar gaat
verbinden. Alle onderdelen van wat
wij samen cultureel erfgoed noemen
zijn in de wet vertegenwoordigd. Naar
verwachting gaat de wet in op 1 janu
ari 2016. Wat is de plek van immateri
eel erfgoed in deze wet?

Een nieuwe Erfgoedwet

Voor we een antwoord kunnen geven
op deze vraag is het goed om te
kijken naar de aanleiding en beteke
nis van de Erfgoedwet. De Erfgoed
wet is een verzamelwet waarin zes
bestaande wetten worden verenigd.
Deze voorgangers gaan over musea,
collecties, monumenten en archeo
logie. De UNESCO Conventie ter
Bescherming van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed wordt niet in de
Erfgoedwet geïntegreerd. Hier komt
dan ook het dubbele: de nieuwe
Erfgoedwet gaat in principe niet over
immaterieel erfgoed, maar het wordt
er wel in genoemd. Zo staat in de wet
tekst mooi beschreven dat cultureel
erfgoed bestaat uit ‘uit het verleden
geërfde materiële en immateriële
bronnen’. En in de belangrijke ‘bijslui
ter’ bij de wet staat immaterieel erf
goed ook meerdere keren genoemd.
Van verschillende kanten is er met
verbazing gereageerd op het feit dat
immaterieel erfgoed maar kort wordt

44

Immaterieel Erfgoed nummer 3 | 2015

genoemd in de Erfgoedwet. Er wordt gevraagd
om meer aandacht voor immaterieel erfgoed,
bijvoorbeeld voor de onlosmakelijke connec
tie die er bestaat met materieel erfgoed, zoals
te zien is bij bijvoorbeeld molens. Het zijn de
molenaars met hun kennis en vaardigheden
die molens maalvaardig houden. Het grote
belang dat de Nederlandse overheid getuige het
ondertekenen van de UNESCO conventie aan
immaterieel erfgoed hecht, komt niet echt naar
voren in de tekst van de Erfgoedwet.
In de begeleidende tekst, de Memorie van Toe
lichting, staat meer over immaterieel erfgoed.
Hierin zegt minister Bussemaker dat ‘met
het ratificeren van het UNESCO Verdrag ter
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erf
goed Nederland het belang van de bescherming
van immaterieel erfgoed heeft onderstreept
en zich aan deze vorm van erfgoedzorg heeft
verbonden. (...) Legenden, tradities, feesten,
rituelen en gebruiken vertellen samen met de
roerende en onroerende erfgoederen in ons
land het verhaal van ons verleden en verdienen
daarom passende bescherming voor de toe
komst’.

Kamerdebat

In het Kamerdebat over de Erfgoedwet maakte
Alexander Pechtold (D66) de volgende opmer
king: ‘Daarnaast bestaat er heel waardevol
niet-tastbaar erfgoed: carnaval, Sint-Maarten,
Leidens Ontzet en misschien zeg ik hier ook wel:
Sinterklaas. Moeten wij ons niet op z’n minst
de vraag stellen of hier bescherming geboden
is, zo vraag ik ook de minister. Al lijkt mij zelf
terughoudendheid hierbij geboden.’
Dit was het antwoord van minister Bussemaker:
‘De heer Pechtold heeft ook een vraag over Sin
terklaas gesteld. Het duurt nog een tijdje, maar

hij vroeg zich af of wij het in het kader van immaterieel
erfgoed niet ook daarover moeten hebben. Ja, daar moeten
wij het ook over hebben, maar niet bij dit wetsvoorstel. Dit
wetsvoorstel gaat over het beschermen van een breed spec
trum van cultureel erfgoed, maar niet over het immateri
ële. Daar heeft Nederland wel een UNESCO verdrag over
getekend en geratificeerd. Een goed voorbeeld daarvan is
Sinterklaas, maar het gaat ook over polsstokspringen, het
bloemencorso en nog een heleboel andere dingen. Dat
past daar ook allemaal in. Daarin gaat het eigenlijk om het
levend houden van het immaterieel cultureel erfgoed. Dat
doen wij door erfgoedgemeenschappen de kans te geven
het erfgoed door te geven aan volgende generaties. Daar
hebben wij een speciaal kenniscentrum voor, het Neder
land Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed,
dat de Nationale Inventaris beheert. Hieruit kunnen voor
drachten voor UNESCO voortkomen. Recent heb ik de
Kamer daarover nog een brief gestuurd. Dat heeft dus wel
degelijk mijn aandacht, maar het zit niet in deze wet.’
En als je erover nadenkt, heeft de minister een goed punt.
Dat immaterieel erfgoed niet in de wet staat, laat zien dat
het echt iets is van de beoefenaars. Er zijn geen wettelijke
regels nodig om het in te kaderen of vorm te geven. Het
zijn de mensen die het doen. Erkenning is ook niet per se
nodig via de nieuwe Erfgoedwet, dat hebben de gemeen
schappen al via de internationale UNESCO conventie, die
bovendien nadrukkelijk genoemd is in de begeleidende
tekst bij het wetsvoorstel. Duidelijk is dat het draait om
de beoefenaar. Dat blijkt ook zeer zeker uit de publicatie
Gisteren Vandaag: erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefe
ning van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

‘Beoefenaars van immaterieel erfgoed’

Het onderzoek begint met allemaal jubelcijfers. Bijna 80%
van de bevolking heeft interesse in erfgoed en geschiede
nis. Hieronder verstaan we geschiedenis in het algemeen,
familie- of lokale geschiedenis, historische steden of
gebouwen, historische voorwerpen en natuurlijk oude
gebruiken, tradities of ambachten. De lezers van het
Immaterieel Erfgoed magazine staan niet alleen, meer dan

50% van de Nederlanders heeft interesse in immaterieel
erfgoed. Bijna anderhalf miljoen mensen zijn zelfs zeer
geïnteresseerd in tradities en gebruiken.
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Verrassend is dat we eigenlijk niet weten hoeveel organisa
ties, vrijwilligers, informele groepen en solisten er in totaal
bezig zijn met immaterieel erfgoed. Ook is niet precies
bekend hoeveel bezoekers er in totaal naar de diverse
uitingen van immaterieel erfgoed komen en kijken. Wat we
wel kunnen berekenen, zijn alle bezoekersaantallen van de
eerste vijftig tradities op de Nationale Inventaris Immate
rieel Cultureel Erfgoed. Als je die bij elkaar optelt, krijg je
bijna acht miljoen bezoekers. Een behoorlijk aantal!

Aantal bezoekers per jaar (N=7.863.200)
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Het startpunt van het onderzoek is de vraag welke plaats
erfgoed inneemt in het leven van mensen. Duidelijk is dat
veel mensen geven om cultureel erfgoed en bovendien dat
veel mensen er in de praktijk mee bezig zijn. Interessant is
dat de onderzoekers merken dat erfgoeddragers of -beoe
fenaars verschillen van kunstbeoefenaars in hun gevoel bij
het woord ‘amateur’. Mensen die voor hun plezier kunst
bedrijven heten amateurs. Erfgoedbeoefenaars worden
liever geen amateur genoemd. Wie bijvoorbeeld molenaar
is of een corso organiseert, ziet zichzelf niet als amateur
maar als vrijwilliger. Er is namelijk veel vakkennis nodig
voor beide activiteiten. Daarom spreken de onderzoekers
over ‘erfgoedbeoefening’. Een term die goed aansluit bij het
werk dat de vele leden van gemeenschappen doen.
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Aantal per traditie-cluster (N=63)
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Immaterieel erfgoed leeft

10

Culinaire traditie

Met de nieuwe Erfgoedwet en het rapport Gisteren Vandaag, Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening kun je met
recht zeggen: immaterieel erfgoed leeft, zowel bij mensen
die er actief als beoefenaar mee bezig zijn, als bij mensen
die er passief van genieten. Immaterieel erfgoed blijkt
bovendien vaak voor mensen dichtbij te zijn en een sociale
bezigheid, maar er is ook nog veel te winnen door mensen
actief te krijgen en het draagvlak te vergroten. Al deze
conclusies zijn geen nieuws voor de vele gemeenschappen,
maar het is goed dat het nu zwart op wit staat.
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Om een goed beeld te krijgen van de veelheid aan imma
terieel erfgoedvormen hebben de onderzoekers één
gemeente helemaal uitgeplozen. Alphen aan de Rijn bleek
als gemeente rijk aan tradities. Carnaval in de verschil
lende dorpen, kermissen en een jaarmarkt met de bij
behorende tradities, verschillende Oranjeverenigingen
en ambachten. Een van deze ambachtslieden is de heer
Vrolijk, die met trots als vrijwilliger de Vrouwgeestmolen
in Alphen bemaalt. Sinds 1797 wordt deze molen binnen
zijn familie van vader op zoon overgedragen.

12

14

16

18

Meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl en Andries van
den Broek en Pepijn van Houwelingen, Gisteren vandaag,
Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening, Sociaal en
Cultureel Planbureau (Den Haag 2015)
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Jacques Cuijpers
een veelzijdig meester

Zelden zal een schoolmeester zoveel aandacht
hebben gekregen als Jacques Cuijpers, en dan
nog wel honderd jaar na zijn dood. De vijftienjarige Heemkundekring Zeelst heeft twee
schitterend uitgevoerde boeken, met dvd,
uitgebracht over deze veelzijdige man, die van
groot belang is geweest voor historisch Zeelst.
Zo speelde hij een grote rol in de plaatselijke
harmonie, waar hij jaren lang president van was,
hij verzamelde volksverhalen en hij was dus
schoolmeester. Zo bijzonder is die combinatie nu
ook weer niet, daarom was zijn naam al in de
vergetelheid geraakt. Maar Heemkundekring
Zeelst kwam de naam steeds tegen bij allerlei
projecten en beetje bij beetje kwam er een beeld
naar voren dat zoveel interessants bood, dat er
sprake was van een ware erfgoedschat. Er
werden onder andere prachtige kalligrafische
werken van de hand van Cuijpers gevonden en al

Evenement ontwikkelt

Nederland kent een lange traditie van

oude traditie in een

typische wintergerechten. Om de

nieuw jasje

winter door te komen moest men leven
van gedroogde peulvruchten, groenten

gauw doken Frank van der Maden en Piet
Vermeulen helemaal in het leven van
Cuijpers, dat zo buitengewoon veel
aanknopingspunten bood.
Het werden twee grote dikke delen. Deel 1 is
de biografie van Cuijpers, geschreven door
Frank van der Maden, aangevuld met
hoofdstukken over Taalkunde (Jos Swanenberg), Volksverhalen (Willem de Blécourt),
Zeden en Gebruiken (Cor van der Heijden) en
Kinderrijmen (Jant van der Weg), gelardeerd
met de originele teksten van Cuijpers. Deel 2
bevat zeer veel kalligrafisch werk van Cuijpers,
met een inleiding van Albert Pennings. Daarnaast bevat het drie boekjes die Mariavereerder
Cuijpers maakte over Onze Lieve Vrouw ter Eik te
Meerveldhoven. Het eindigt met een geografisch en een bibliografisch overzicht en persoons- en plaatsnamenregisters.

die bewaard konden worden zoals
winterpenen en van de paar winterharde groenten zoals boerenkool en
spruiten. Gerookt spek en worst zorgden voor het vlees. Zo ontstonden er
gerechten als snert en stamppot. De

De dvd toont handgeschreven en gepubliceerde
teksten en kalligrafische werken die ook in het
boek staan. Vanwege de hoge resolutie kunnen
deze werken tot in detail worden bestudeerd.

recepten hadden vaak dezelfde basis,
zoals spliterwten en selderieknol voor
snert, maar de variaties waren talrijk.

Heemkundekring Zeelst, Jacques Cuijpers. Een
veelzijdig meester. Te bestellen via: http://www.
zeelstschrijftgeschiedenis.nl/jacques-cuijpers


Ze werden vaak doorgegeven van
moeder op dochter.

FEEST!
In het Nederlands Openluchtmuseum is een nieuw
familieproject, FEEST! In
Nederland te zien.
Hierin maken kinderen en
hun ouders kennis met de
feesten die we in Nederland vieren. Het gaat om
Foto Gert Janssen / Vidiphoto
oude en nieuwe feesten,
religieuze en andere feesten. We vieren Kerstmis, Suikerfeest, Pesach, Chinees Nieuwjaar en
Divali, maar ook Keti Koti en Bevrijdingsdag.
Feesten lopen als een rode draad door ons leven. Ze geven ritme aan het
jaar en zorgen voor ontspanning. We kijken ernaar uit en bereiden ons voor.
In de feestruimte op het Kindererf in het museum hangen vijfenvijftig
ballonnen met de namen van feesten die in ons land worden gevierd. De
ballonnen zijn veelkleurig, net als de moderne Nederlandse samenleving.
Kinderen en hun ouders maken spelenderwijs kennis met feesten in
Nederland. Zo versieren ze de huiskamer voor bijvoorbeeld Suikerfeest of
Chinees Nieuwjaar en aan de verhalentafel spelen ze een feestverhaal
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In Nederland
na, als een Poppenkast 2.0.
Met een interactieve
dansgame leren levensechte leraressen (Kinect) ze
dansen voor Keti Koti en
Holi-Phagwa. Natuurlijk is
er geen feest zonder lekker
eten, dus maken en
proeven ze een lekker hapje
dat past bij een actueel
feest. Surinaams schaafijs voor Keti Koti, om de afschaffing van de slavernij
te vieren, en amandelbonbons voor Suikerfeest. Zo draagt het project bij
aan kennis van en interesse in feesten in het Nederland van vandaag.
FEEST! In Nederland hoort bij het initiatief FEEST! Weet wat je viert van
Museum Catharijneconvent. Zij willen alle kinderen van Nederland leren
waar onze feestdagen vandaan komen. Daarom is een nationale coalitie
van musea gevormd die een presentatie of programmering over feesten
in hun tentoonstellingsaanbod hebben opgenomen. Naast Museum
Catharijneconvent besteden ook het Bijbels Museum, Museum Ons’ Lieve
Heer op Solder, het Zuiderzeemuseum en Huis Bergh aandacht aan Feest! 

WK

In Groningen, waar de winter vaak net nog een
tikkeltje guurder is dan in de rest van Neder
land, kent men een rijke traditie van winterge
rechten. Om deze traditie in stand te houden en
een nieuwe impuls te geven, organiseren een
paar mensen een ludiek evenement: het WK
Snert- en Stamppotkoken. Hoe luchtig de start
van dit WK ook was, er zit wel degelijk een
serieuze ondertoon in. Steeds minder mensen
weten hoe ze zelf een goede pan snert moeten
maken of een lekkere stamppot. Daarom is
het belangrijk om de kennis vast te leggen en
door te geven. In Groningen wisselen oude en

Tekst Elise Meier

Foto's WK Snert- en Stamppotkoken

Snert- en
Stamppotkoken
nieuwe recepten elkaar af. Zelfs ‘nieuwe’
culturen leveren hun bijdrage. Zo is er ooit op
het WK een echte Afghaanse snert geweest,
met witte erwten. De maker van dat gerecht
heeft zelfs meegedongen naar de felbegeerde
Zilveren Snertslaif.

Hollandse pot

Het evenement – dat bijna vijfentwintig jaar
geleden begon als grap om de Hollandse pot te
promoten – is inmiddels uitgegroeid tot een
culinaire broedplaats met invloeden van over de
hele wereld.

‘In december 1992 zaten Fré Schreiber, Etty
Bonnema en ondergetekende bij elkaar te
brainstormen. Op een gegeven moment hadden
we zin in een kop snert, waarbij de vraag rees
wie de lekkerste snert maakte. Dat was de
geboorte van het WK Snertkoken,’ vertelt Henk
van der Velde, mede-oprichter en stuwende
kracht achter het WK. Inmiddels heeft zijn zoon
Auke hem als voorzitter van de organisatie
opgevolgd, maar het WK ligt hem nog steeds na
aan het hart. ‘In die tijd waren origineel
culinaire producten nog niet zo hot als nu. Wat
begon als een grap is in de loop van de jaren
nummer 3 | 2015 Immaterieel Erfgoed
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uitgegroeid tot iets serieus. Oma’s recepten zijn
nog steeds de basis, maar vandaar uit worden de
recepten verder ontwikkeld en hedendaags
gemaakt. Ook hebben wij vastgelegd dat het WK
altijd in Groningen moet plaatsvinden.’

De vuurmeester maakte een bijzondere snert op een open vuur.

Zes jaar later is de stamppot erbij gekomen. Bij
stamppotten zijn alle soorten toegestaan.
‘Daarbij zie je ook meer varianten, zoals een
stamppot met een oosters tintje,’ vertelt Auke
van der Velde. ‘Maar vergis je niet, ook bij snert
zijn we al veel interculturele varianten tegen
gekomen. Wat dacht je van halal snert! Of
Australische snert met echt krokodillenvlees.
Vegetarisch of veganistisch komt ook regelmatig
voor.’ Speciaal voor het WK Stamppotkoken is
de Zilveren Opscheplepel als prijs geïntrodu
ceerd.

Recept
Het WK heeft een vaste kern van trouwe fans.
‘Voorheen werd het WK in een locatie van het
Noorderpoort College gehouden, een andere school in
Groningen. Helaas verhuisde het Noorderpoort op een
gegeven moment en werd het moeilijker bereikbaar.
Toen zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie en
hebben in het Alfa College een goede partner gevonden,’
aldus Henk. Dat de verhuizing van het WK onverwachte
consequenties zou hebben voor het publiek, zou later blijken.
‘Er komt elk jaar een oude mijnheer naar het WK op de fiets,’
vertelt Auke. ‘Hij is een jaar of negentig. Hij komt elk jaar de
snert proeven en zou het WK voor geen goud willen missen. ’
‘Het eerste jaar na de
verhuizing is hij nog
naar de Noorderpoort
gefietst, maar daar
was niets. Gelukkig
wezen mensen hem
door naar de juiste
locatie en kwam hij
op tijd aan! Hij geniet
er echt van.’

Liefhebbers uit het hele land

Aan deelnemers geen gebrek. Blijkbaar valt het
toch wel mee met de afgenomen bekendheid
van wintergerechten. Of zou het kunnen dat het
WK ervoor zorgt dat er nieuwe variaties op de
traditionele recepten bedacht worden? Het WK
Snert- en Stamppotkoken mag zich verheugen
in een groeiende populariteit, en niet alleen in
het hoge noorden.

De jury proeft en keurt de erwtensoepen.

De winnaars van de WK Snert- en Stamppotkoken worden in het zonnetje gezet.
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Matty Woldring, de contactpersoon voor de
deelnemers, vertelt dat het afgelopen jaar de
deelnemerslijst heel snel vol was. ‘De mensen
waren zó enthousiast, dat ze zich meteen voor
de volgende editie opgaven!’ De deelnemers
komen inmiddels uit het hele land, uiteraard
vooral uit het noorden, maar sommigen hebben
er een rit voor over vanuit Limburg of NoordBrabant. ‘Gelukkig hebben wij de laatste jaren
heel veel hulp van het Alfa College in Gronin
gen, waar het WK gehouden wordt. Een aantal
studenten helpt ons met de voorbereidingen en
krijgen daar ook studiepunten voor,’ vertelt
Auke. ‘Er is zo veel enthousiasme bij die school,
dat is heel leuk.’
Voor de bezoekers is er van alles te doen. ‘Er is
een soort winkelplein met stands waar onderne
mers uit de agrarische sector hun lokale
producten verkopen. Verder is er de Groene
Tribune, waarvandaan alle kookkunsten gevolgd
kunnen worden. Er zijn ook videoschermen,
zodat niemand iets hoeft te missen van de
spannende strijd. Dat is ook wel nodig, want
afgelopen jaar bereidde de Vuurmeester zijn
winnende snert buiten, in een grote ketel boven
een houtvuur! Er zijn twee sessies en naderhand
mag het publiek proeven van alle gerechten,’

vertelt Auke. ‘De juryleden geven op verschil
lende onderdelen punten aan de deelnemers,
zoals smaak, geur, kleur, ingrediënten, hygiëne,
tijd, bereiding, presentatie en originaliteit. Zo
wordt op een manier die een feest is voor het
oog en de tong een oude traditie op een nieuwe
manier doorgegeven. En het WK zorgt meteen
voor de broodnodige vernieuwing, want een
traditie die niet met zijn tijd meegaat, is ten
dode opgeschreven.

Koninklijk bezoek

De populariteit is terug te zien in de aandacht
van de media. RTV Noord zendt de hele
ochtend een live-reportage uit en inmiddels
hebben de landelijke media het evenement ook
gevonden. ‘Er zitten ook nogal wat gevolgen aan
het winnen van de titels,’ vertelt Auke. ‘De
winnaar wordt vaak als held in zijn of haar dorp
binnengehaald en verwelkomd door de burge
meester. Vaak komen ze ook op de landelijke tv.
En de stamppot van de laatste winnaar is door
een supermarktketen in Noord-Holland
verkocht.’ Dat komt overigens vaker voor, ook
een winnende snert is al eens in blik te koop
geweest.

De vegetarische kerrie-erwtensoep van
Jitske Buijs uit Usquert

Benodigde Ingrediënten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 grote ui
1 winterwortel
boter
1 flinke el currypasta (Pataks) of 2 el kerriepoeder
275 g spliterwten
kruidenbouillontabletten voor 1,5 liter
3 tomaten
3 bosuitjes
peterselie
kopje diepvrieserwten
200 g (belegen) kaas

Bereiding:

Snijd de ui en de wortel in kleine stukjes en fruit ze in de
boter. Doe de kerrie of currypasta erbij. Voeg daarna de
afgespoelde spliterwten toe met 1,5 liter water. Breng het
aan de kook en laat het circa 45 minuten zachtjes koken.
Haal de pitjes uit de tomaten en snijd de tomaten in
kleine stukjes. Voeg deze na 45 minuten aan de soep
toe, evenals de bouillonblokjes en de diepvrieserwtjes.
Laat de soep nog even pruttelen. Maak indien nodig
de soep op smaak met peper en zout.
Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes en de
peterselie in kleine stukjes. Strooi dit ter
garnering over de soep. Snijd de kaas in
kleine blokjes, leg deze in de borden of
soepkommen en giet daar de hete soep
over.

Al met al lijkt het evenement steeds bekender te
worden, al hebben ze vanaf het begin niet over
aandacht te klagen gehad. ‘Het zal in het derde
of vierde jaar geweest zijn,’ vertelt Henk,’ dat we
van het Belgische Hof een verzoek kregen. Een
prins en zijn gevolg kwamen op bezoek in
Groningen, bij Lenie ’t Hart van de zeehonden
crèche, en wilden graag snert eten. Dat hebben
we toen geregeld voor alle gasten.’

een speciaal tintje te geven. ‘We willen koningin
Maxima uitnodigen om snert te komen eten,’
zegt Henk, ‘Zij heeft bij haar ontmoeting met
Willem-Alexander gezegd dat ze een hekel had
aan snert. We zijn benieuwd of ze na vijftien jaar
al gewend is aan snert eten. Daarnaast is de
intentie volop aanwezig om tegen die tijd op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed te staan!’

Er zijn ondertussen al lokale spin-offs gekomen.
‘We zijn benaderd door mensen die op Terschel
ling en Texel ook snertwedstrijden organiseren,
voor de eer van de lekkerste plaatselijke snert.’
Over een paar jaar wordt het vijfentwintigste
WK georganiseerd, een mijlpaal. Er zijn al
diverse plannen om deze heugelijke gebeurtenis

Dat zou een kroon op het werk van Henk, zijn
zonen en alle andere organisatoren zijn. Op die
manier is de aloude traditie van wintergerechten
zeker geborgd!
Meer informatie:
http://www.oudhollandschegerechten.nl
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Circus is een levende kunstvorm die volop in beweging is. In het kader
van het Nationaal Jaar van het Circus geeft dit boek de veranderingen
en ontwikkelingen in het huidige circuslandschap weer. Een boek voor
de circusliefhebbers, maar ook voor de mensen die meer willen weten
over de fascinerende wereld van puur en echt amusement die het
circus is.

Koperslager, bijenkorfvlechter, molensteen
maker, tingieter of goudsmid: wat drijft
ambachtslieden?
In een tijd waarin alles snel en goedkoop
machinaal gemaakt kan worden, is er nog een
handjevol mensen dat halsstarrig blijft doorgaan
met handwerk op een manier die soms al
eeuwenoud is. Waarom doen zij dat? Waarom
wijden zij er jaren van hun leven aan om de
traditionele technieken in de vingers te krijgen,
vaak letterlijk?
Het boek ‘Gouden handen. Ambachten in
Nederland’ licht een tipje van de sluier op. In dit
boek vertellen ambachtslieden over hun passie
voor het handwerk, waarbij ook het hoofd en
hart een belangrijke rol spelen. Gaandeweg
wordt duidelijk waarom oude ambachten en
hun producten nog steeds reden van bestaan
hebben. En meer dan dat: juist in deze tijd van
eenheid en massaproductie groeit weer de
behoefte aan eerlijke, unieke producten die een
verhaal hebben.
De verhalen van de ambachten en hun beoefenaars leest u in dit bijzondere boek, dat een
uniek inkijkje geeft in het geheim van de smid.
Geïllustreerd met mooie foto’s, een prachtig
boek om te hebben of weg te geven.
Gouden Handen. Ambachten in Nederland
(Beilen, 2013) is voor € 15,00 te bestellen in de
webwinkel van www.volkscultuur.nl.

Talloze insiders en kenners komen aan het woord in dit boek met veel
mooie kleurenfoto’s van het circus, de acts, de artiesten, maar ook van
het leven van de circusartiesten. Alle varianten van het huidige circus
komen aan bod: of het nu een klassiek circus is of een modern circus,
in een tent of in een theater, in de zomer of in de winter, dat maakt
niet uit. Een mooi overzichtswerk dus. Het toont duidelijk dat het
circus niet stilgestaan heeft in de afgelopen decennia en werpt ook
een blik op de toekomst.
Het circus in al zijn vormen staat sinds een jaar op de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Circus als kunstvorm is
uniek en springlevend, en de circusmensen zijn, met de kermis
mensen, de laatste echte nomaden van Nederland.
Circus: een bevlogen passie (Beilen 2014) is voor € 15,00 te bestellen
in de webwinkel van www.volkscultuur.nl.

Immaterieel Erfgoed is het tijdschrift voor de immaterieel

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

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

Immaterieel Erfgoed heeft te maken met de tradities die je van

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

culturele identiteit aan. In 2003 heeft UNESCO een verdrag

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

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

Cultureel Erfgoed in 2012 ondertekend. Een verplichting die

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

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

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