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RESPECT VOOR TRADITIES
Wie er even bij stilstaat komt tot de ontdekking dat we allemaal onze geliefde tra-
dities hebben. Of het nou gaat om een kusje voor het slapengaan, een bruidstaart 
aansnijden, carnaval vieren of het familiediner met kerst, het zijn allemaal tradi-
ties. Daarom verbaast het me iedere keer dat er mensen zijn die doen alsof het gaat 
om cultuur van een minderwaardig soort, over rariteiten. Tradities zijn het cement 
van de samenleving, het is datgene, waarmee we ons identificeren. Hoe individu-
alistisch onze samenleving ook mag zijn, tradities vier je meestal samen. Samen 
werken aan een corsowagen, een surprise maken voor een ander, meelopen met 
de Vierdaagse, het zijn allemaal bindende elementen. 

Alleen de ambachtslieden werken vaak alleen en juist in die sector is er sprake van 
een verhoogde waardering. Nadat decennia lang de meeste aandacht is gegaan 
naar hoofdarbeid, beginnen mensen steeds meer de waarde te beseffen van het 
echte handwerk. Vormgevers wenden zich tot ambachtslieden om nieuwe produc-
ten uit te voeren, omdat de ambachtsman of -vrouw de kennis en de vaardigheid 
bezit, de eigenschappen van de materialen kent en een heel product kan maken 
met zijn of haar eigen handen.

Ik denk dat het in deze snel veranderende wereld niet lang kan duren voordat er 
ook een opleving komt in de waardering voor tradities die zorgen voor een goe-
de sfeer onderling, voor herkenning en eigenheid. Die ook flexibel zijn en nieuwe 
vormen binnenlaten. Die essentiële kenmerken gemeen hebben met tradities die 
afkomstig zijn uit andere culturen, die onze cultuur verrijken. Die ervoor zorgen 
dat nieuwkomers in Nederland mee kunnen doen, dat zij ook staan te juichen bij 
het Zomercarnaval in Rotterdam of meelopen in de Sint-Maarten lichtjesoptocht 
in Utrecht.

Neem het Volksfeest in Winterswijk. Wat is dat, het ‘volk’? Dat is juist zo fijn: ‘het 
volk’ betreft iedereen. Huidskleur, geloofsrichting, leeftijd of functie: het doet er 
niet toe. Er mogen dan mensen met hogere en lagere functies in een plaats wo-
nen, rangen en standen vallen weg bij tradities. Natuurlijk vindt niet iedereen alle 
tradities leuk. Carnaval vieren… het moet je liggen. Valkerij… daar moet je hart 
naar uitgaan.

Waar ik hier voor pleit, is de erkenning van ieders tradities als passend bij hem of 
haar, zonder ze langs een lat te leggen, zonder ze een waardeoordeel toe te ken-
nen of er neerbuigend over te praten. Tradities zijn tenslotte geen kwestie van het 
hoofd, maar van het hart. Het is waar een mens van houdt, wat hij graag wil blijven 
doen en waarvan hij hoopt dat zijn nazaten het met net zoveel liefde willen doen. 
Dat verdient respect.

Als plotseling alle tradities zouden wegvallen, zou iedereen figuurlijk zijn huis 
 kwijt zijn, daar ben ik van overtuigd. Het is als de vis die niet weet dat hij in het 
water woont, tot het moment dat het opdroogt. Laten wij goed zorgen voor ons im-
materieel erfgoed, voor we verschrikt moeten omkijken 
en inzien hoe belangrijk het was.
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TEKST Jip Lensink  
 FOTO’S Fanfare Orpheus

Fanfares maken meer dan muziek. Ze zijn diep verbonden met het dorpsleven en allerlei tradities 

door het jaar heen. Sinds antropologiestudente Jip Lensink met haar opa de film Fanfare van 

Bert Haanstra bekeek, laat het onderwerp haar niet meer los. Tijdens een onderzoeksstage bij de 

IJsselacademie vergeleek zij de fanfares in Bathmen, Lettele-Okkenbroek en Aalten op aspecten 

als jeugdbeleid, activiteitenprogramma, kleding en dorpsrol. Haar centrale onderzoeksvraag was in 

hoeverre fanfaremuzikanten zichzelf ook als dragers van immaterieel erfgoed beschouwen.

‘De fanfare mot  
blieven, die mag  

nit vot’

FANFARES ALS  

IMMATERIEEL  

ERFGOED IN  

OOST-NEDERLAND

Fanfares bestaan in Nederland en de 
rest van de Benelux al meer dan hon
derdvijftig jaar en kunnen vanwege de 
samenstelling van koperblazers aan
gevuld met saxofonisten als uniek 
 worden gezien.  
Maar hoeveel toekomst heeft deze 
vorm van muziekbeoefening nog?  
Welke bedreigingen liggen er op de loer? 
Welke rol zien de fanfares nog voor 
 zichzelf weggelegd?

De fanfaremuzikanten uit OostNeder
land vertellen over de rol van de fanfare 
in het dorp vroeger en nu en over de 
betekenis van de fanfare voor henzelf en 
de dorpsbewoners.

Samenstelling en jeugdbeleid
De grootste bedreiging van de fanfare is 
het gebrek aan jeugdaanwas. De onder
zochte fanfares gaan verschillend met 
dit probleem om. Fanfare Orpheus uit 

Bathmen en De Eendracht uit Aalten 
hanteren een uitgebreid jeugdbeleid met 
opleidingsorkesten en samenwerkings
verbanden met muziek – en basisscho
len om op deze manier de jeugd aan zich 
te binden: ‘Ze groeien op in het gezin 
Orpheus.’ Er wordt veel tijd, energie 
en geld in het jeugdbeleid gestoken om 
de aanwas te waarborgen: ‘De jeugd 
is gewoon je winst, als je jeugd hebt, 
dan kan je orkest en vereniging blijven 

De jeugd moet de liefde voor de fanfare willen overnemen.

 Je kunt je hele leven lang bij de fanfare spelen.
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bestaan.’ Men is van mening dat je inven
tief moet zijn, naar kansen moet kijken 
en niet in de slachtofferrol moet gaan 
zitten. De samenstelling qua leeftijd van 
beide verenigingen is dan ook divers. 
De Eendracht bestaat zelfs voor het 
overgrote deel uit jeugdleden. Men ziet 
de toekomst positief in: ‘De fanfare zal 
nooit verdwijnen.’ Daarentegen schrijft 
Fanfare Beatrix uit LetteleOkkenbroek 
de bedreigingen toe aan externe factoren 
(bijvoorbeeld imago, individualisme, 
relatief jonge leeftijd van de vereniging 
waardoor de binding met het dorp zwak 
is) en heerst hier het idee dat de kan
sen zijn uitgeput. Beatrix heeft geen of 
nauwelijks jeugdleden, noch een jeugd
orkest: ‘De dorpsfanfare, ook Beatrix, 
die zal over een jaar of tien niet meer 
bestaan.’

Rol en betekenis
De fanfares vervullen nog altijd een 
belangrijke rol in het dorp, die veelal 
bestaat uit muzikale begeleiding bij fees
telijkheden en optochten, zoals tijdens 
Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Bevrij
dingsdag en de dorpskermis. Daarnaast 

DE LIEFDE 

VOOR DE 

 FANFARE 

WORDT  

IN  FAMILIES  

DOOR-

GEGEVEN.

worden er concerten gegeven. Hoe
wel ten opzichte van vroeger de dorps
activiteiten enigszins zijn afgenomen 
(denk aan de serenades), is men er bij 
Fanfare Orpheus van overtuigd dat de 
fanfare nog steeds een belangrijke bete
kenis in het dorp inneemt: ‘De men
sen vinden het prachtig als Orpheus 
komt. Want een dorp zonder fanfare, 
dat gaat niet.’ Een bepaalde kern aan 
dorps tradities blijft gelijk: ‘Je hebt wel 
echt een dorpsfunctie, die is niet veel 
veranderd. Bij Bathmen hoort Orpheus.’ 
Wel heeft Orpheus met kleding (men 
draagt zwart in plaats van het uniform 
tijdens con certen), repertoirekeus en 
algehele presentatie een modernisering 
ingezet, die zonder de gewenste rol aan 
te tasten juist de continuïteit waarborgt. 
De functie van de fanfare verschuift 
naar een orkestfunctie, waar men met 
vernieuwende concertconcepten werkt: 
‘Je moet grenzen verleggen. Wil je blij
ven bestaan, dan zal je mee moeten 
bewegen.’  

Muzikanten van Orpheus vinden het 
belangrijk dat het spelen bij de fanfare 

wordt doorgeven, via jeugdbeleid en 
familie. Het sociale aspect en de saam
horigheid van een fanfare brengen een 
stukje persoonlijke ontwikkeling met 
zich mee: ’Het maakt je rijker op een 
bepaalde manier.’ Hoewel Orpheus 
vroeger meer uit grote familiegroepen 
bestond dan tegenwoordig, spelen ook 
nu nog meerdere familieleden met elkaar 
in het orkest: ‘Het heeft toch vaak met 
familiebanden te maken of je bij het 
orkest gaat of niet.’ Bovendien is het 
opvallend dat juist Orpheus’ jeugd zowel 
positief tegenover de traditionele dorps
rol staat als tegenover het uniform. 

Bij Fanfare Beatrix is een heel ander 
geluid te horen. De dorpstradities blijven 
qua functie en inrichting gelijk, hoewel 
sommigen het een oubollig fenomeen 
noemen en ze in belang afnemen. Men 
draagt het uniform tijdens uitvoeringen 
en er worden geen vernieuwingen inge
zet: ‘Het dorp verandert en de fanfare 
niet.’ Men denkt daarom dat de fanfa
retraditie niet doorgegeven zal worden, 
ook omdat familielijnen worden afge
broken.

Fanfare De Eendracht kan tussen boven
staande uitersten in worden geplaatst. 
De muzikanten hier vinden dat hun 
dorpsrol aan het veranderen is en men 
speelt daar sinds kort bewust op in. 
Ondanks een bepaalde continuïteit wat 
betreft rol en activiteiten (waarvan de 
kern wordt aangeduid als ‘samenbin
dende factor’), probeert men zowel in 
straatoptredens als in concerten met 
vernieuwende concepten te werken. Pre
sentatie, repertoire (niet alleen marsen) 
en kleding (sinds een jaar nieuwe pakken 
in plaats van uniformen) moeten het stof
fige imago tegengaan: ‘We willen een 
bepaalde cultuurfunctie bewaken. Daar 
horen bepaalde tradities bij maar die 
hoeven niet altijd op plek één te staan.’ 
Familie speelt bij De Eendracht boven
dien een erg grote rol: generaties lang 
spelen familieleden al samen bij de ver
eniging, inclusief de huidige jeugd. Zo 
wordt de fanfaretraditie doorgegeven.

Immaterieel erfgoed:  
identiteit en erkenning
De passie voor de fanfare en de beteke
nis van de fanfare in het leven van de 

muzikanten wordt door leden van met 
name Orpheus nadrukkelijk verwoord. 
De fanfare heeft een rol gespeeld in wie 
ze zijn.

André Olden: ’Toen mijn broertje ver
ongelukt was, hadden we een afscheids
dienst in de aula en vandaaruit ging de 
baar naar de begraafplaats en toen stond 
Orpheus daar te spelen; nou dat gaat 
door merg en been hoor. Dan heb je een 
dirigent die ervoor staat te zwaaien en 
te janken en niemand houdt het droog. 
Omdat je vanaf zevende, achtste jaar 
kunt beginnen met muziek, en tot je 
negentigste bij wijze van spreken muziek 
kunt blijven maken, kun je gewoon je 
hele leven daarmee bezig zijn. Je ziet 
mensen komen en je ziet mensen gaan. 
Je maakt van alles mee, mensen trouwen, 
mensen scheiden, er komen kinderen bij, 
noem maar op. Je ziet van alles ontwik
kelen, het is gewoon een familie.’ 

Fokko Brouwer: ‘Ik wil blijven spelen 
totdat ze me hier met m’n voeten het 
huis uit dragen, naar voren toe. Net 
zo lang tot het afgelopen is voor mij, 

Bij belangrijke gebeurtenissen in het dorp is de fanfare aanwezig.
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 helemaal. Want zonder muziek? Nee, 
nee. Een dag geen muziek gemaakt, is 
een dag niet geleefd, want muziek maken 
is het mooiste wat er is. Eens muzikant, 
altijd muzikant.’ 
Joop Vukkink: ’Ik ben zestig jaar bij de 
fanfare. De muziek kwam altijd op de 
eerste plaats. En nog altied.’
 
Levende traditie
Alle muzikanten van Orpheus zien de 
fanfare als immaterieel erfgoed. Men 
kent een bredere culturele betekenis 
toe aan de fanfare, die wordt gezien als 
een levende traditie en niet slechts als 
een hobby: ‘Het is iets in een dorp wat 
er hoort te zijn, anders mis je een stuk 
cultuur.’ Bovendien denkt men dat de 
fanfare altijd een bepaalde dorpsfunc
tie binnen de gemeenschap kan blijven 
vervullen: ‘Die vaste kern wordt door
gegeven en beweegt mee in de tijd.’ De 
kern betreft de saamhorigheid die wordt 
gecreëerd in het dorp: ’Je bent betrokken 
bij de hele gemeenschap in Bathmen. 
Het zorgt voor een bepaalde connectie 
met elkaar.’ 

Leden van Beatrix zijn verdeeld over 
de kwestie. Sommige muzikanten zien 
de fanfare als een hobby, anderen als 
een culturele traditie van voorbijgaande 
aard, waardoor het doorgeven een pro
bleem vormt. 

De meeste muzikanten van De Een
dracht zien de fanfare als een levende 

Op de wekelijkse repetities ontmoeten de leden elkaar. Dat zorgt voor een grote sociale verbondenheid.

culturele traditie: ‘De muziek heeft een 
stukje identiteit binnen het dorp die 
wel voort blijft bestaan. Misschien in 
een andere vorm dan vroeger of met een 
andere betekenis.’ 

In het hart
Fanfares Orpheus, Beatrix en De Een
dracht tonen dat de fanfare gezien kan 
worden als immaterieel erfgoed. Juist 
wanneer de fanfare als immaterieel erf
goed ofwel als onderdeel van de eigen 
identiteit wordt erkend, gaat men aan 
de slag met vernieuwingen qua kleding, 
repertoire en orkestfunctie, om zo de 
traditie levend en dynamisch te houden 
en de continuïteit van de vereniging te 
waarborgen. De fanfare heeft dan een 
duidelijke dorpsrol, stimuleert soci
ale cohesie en is van groot persoonlijk 
belang voor haar muzikanten. Deze fan
faretraditie wordt doorgegeven binnen 
families en via jeugdbeleid, die de toe
komst van de fanfare bepalen. 

Muzikaal immaterieel erfgoed kan 
alleen worden bewaard als dit erfgoed 
leeft, als het in de harten en hoofden van 
de mensen zit, die willen dat dit erfgoed 
blijft bestaan. In de woorden van Joop 
Vukkink ligt de passie en toekomstvisie 
voor de fanfare besloten: ‘Ja tuurlijk! Dat 
blijft gewoon, dat moet doorgaan. De 
fanfare mot blieven, die mag nit vot.’
 〈❰

EEN DORP 

ZONDER  

FANFARE, 

DAT KAN 

GAAT NIET.

F E E S T ! 
WEET  

WAT JE VIERT
SAMENWERKING GEMEENSCHAPPEN EN MUSEA

Opening tentoonstelling Feest!
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TEKST Elise Meier 
FOTO’S Museum Catharijneconvent

‘Gezien de populariteit van de exposi
tie wilden we dit project graag delen met 
alle kinderen van Nederland. Daarom 
is in 2012 het landelijke Feest!project 
gestart. In 2013 zijn het Bijbels Museum 
en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
in Amsterdam bij het project gekomen, 
in 2014 heeft het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen zich erbij aangesloten en in 
2015 het Nederlands Openluchtmuse
um in Arnhem en Kasteel Huis Bergh 
te ’sHeerenberg. We zijn nu bezig met 
mogelijke partners in het zuiden en in 
het hoge noorden van Nederland om 
 landelijke dekking te krijgen. Door de 
 uitbreiding naar een landelijk project is 
er nu budget vrijgemaakt om alles groter 
aan te pakken.’

Samenwerking met  
gemeenschappen
Elke museale partner in dit project legt 
zijn eigen accenten en is eigen samenwer
kingsverbanden met (lokale) gemeen
schappen aangegaan. Museum Catha
rijneconvent werkt al vanaf het begin van 
de expositie samen met het Utrechtse Sint 
Maartensberaad, dat zich ten doel stelt de 

Een voorbeeld van zo’n samenwerkingsproject dat inmiddels bezig is zich te 
verspreiden over heel Nederland, is Feest! Weet wat je viert, dat is geïnitieerd 
door het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het rijksmuseum voor chris
telijke kunst en erfgoed. Het museum merkte dat de kennis over feestdagen 
bij de bezoekers aan het afnemen was. Een paar jaar geleden werd besloten 
een expositie in te richten voor kinderen van vier tot twaalf jaar en hun fami
lie, met uitleg over christelijke feestdagen, waarbij ook overeenkomsten en 
verschillen met andere religies aan bod komen. Inmiddels is de expositie uit
gangspunt voor diverse programma’s en evenementen rondom de verschillende 
religieuze feesten die in Nederland worden gevierd. 

Saamhorigheid en identiteit
Feesten, religieuze en nietreligieuze, zijn bij uitstek gelegenheden die omringd 
zijn met gebruiken en rituelen. Ze zijn vaak erg belangrijk voor gemeenschap
pen. Zij ontlenen er hun identiteit aan en de feesten zorgen voor saamhorig
heid. Het doorgeven van de feesttradities aan nieuwe generaties, die deze op 
hun beurt weer aanpassen aan hun eigen ideeën, hoort daar ook bij. Dat is 
immaterieel erfgoed. Het is ook niet voor niets dat er zoveel feesten op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland staan: 
 Sinterklaas, SintMaarten, Chanoeka zijn enkele voorbeelden.

Museum Catharijneconvent geeft aan de hand van voorwerpen en interac
tieve installaties uitleg en context bij de feestdagen: hun ontstaan, betekenis 
en  ontwikkeling. Ook worden er vergelijkingen gemaakt tussen de wijze van 
vieren van vroeger en nu en daarnaast ook tussen de verschillende religies. 
‘We merkten dat er behoefte was aan uitleg over de feesten, niet alleen bij 
 kinderen, ook bij volwassenen,’ zegt Dimphy Schreurs, programmaleider Feest! 
De expositie heeft inmiddels een vaste plek in het museum. 

Immaterieel erfgoed is 

een relatief nieuwe tak aan 

de erfgoedboom. Samen-

werkingsverbanden en 

onderzoeken komen net pas 

van de grond. Allerlei mogelijke 

partners zitten nog in een 

 wen-fase. Vragen zoals: op 

welke gebieden is samen-

werking mogelijk, wat levert dat 

op voor alle partijen en wat zijn 

de knelpunten en oplossingen, 

moeten nog beantwoord 

worden. Het Kenniscentrum 

Immaterieel Erfgoed Nederland 

volgt deze interessante fase 

nauwlettend, ondersteunt waar 

mogelijk en doet verslag van 

de projecten om de kennis die 

hieruit voortkomt te delen met 

andere gemeenschappen en 

mogelijke partners. 

WAT KUNNEN 
 GEMEENSCHAPPEN 
EN MUSEA VOOR 
 ELKAAR BETEKENEN?

Sint-Maarten in het Museum Catharijneconvent

Het joodse feest Chanoeka in het Zuiderzeemuseum
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er activiteiten, zoals samen lekkere hapjes maken die passen bij feesten, 
bijvoorbeeld schaafijs bij Keti Koti en amandelbonbons bij het Suiker
feest. Ook is er bij het item Holi Phagwa, carnaval en Keti Koti voor de 
kinderen een interactieve dansgame. Het project Feest! sluit aan bij het 
canonvenster Veelkleurig Nederland.

Win-win?
Het is duidelijk wat de voordelen van de samenwerking voor de musea 
zijn: meer bezoekers, van wie een aantal die anders niet zomaar naar het 
betreffende museum zou gaan. Nieuwe doelgroepen dus. ‘We doen het 
niet zozeer om hogere bezoekersaantallen, want dat is met de tweedui
zend Sint Maartenbezoekers op het totaal van honderdduizend mensen 
die ons jaarlijks bezoeken te verwaarlozen. Natuurlijk zijn we daar wel 
blij mee, maar we steken verhoudingsgewijs wel veel tijd en geld in deze 
tweeduizend mensen. Het kost ons namelijk drie medewerkers. Waar
om we het dan doen, is vanwege andere redenen. Bijvoorbeeld vanwege 
het feit dat het nieuwe bezoekers zijn, die niet eerder in het museum 
zijn geweest. Ook is het samenwerken met gemeenschappen belangrijk 
voor musea vanwege het doorgeven van kennis. Dit is overigens ook van 
belang voor de gemeenschappen.’

‘Verder is het voor ons een manier om de ‘dode’ collectie levend te maken 
door die met een hedendaagse context te verbinden. Helaas zien veel 
mensen musea nog altijd als statische en saaie instituten. Door samen te 
werken met gemeenschappen kunnen we laten zien dat ook musea dyna
misch zijn en dat er veel creativiteit aanwezig is. Kortom, de reden voor 
ons om samen te werken zit niet in kwantiteit, maar is vanuit de inhoud 
gedreven. In feite draait het erom dat je relevant wilt zijn voor de maat
schappij en de collectie wilt ontsluiten.’

De voordelen voor de gemeenschappen zijn dus promotie van hun tra
ditie en meer bekendheid met het verhaal en de achtergronden ervan. 
Ze bereiken een groter publiek. ‘Bij musea is veel kennis aanwezig,’ legt 
Dimphy uit. ‘Niet alle gemeenschappen maken gebruik van de kennis 
die er is bij musea, archieven en bibliotheken. Door samen te werken met 
musea gaan er vele deuren voor hen open, bijvoorbeeld voor onderzoek 
naar de traditie.’

Verder heeft een grotere instelling als een museum vaak een ruimer 
 budget dan een gemeenschap, vooral als het project past in de program
mering. En dan komen we meteen bij een struikelblok: de programme
ring. Musea werken vaak met een meerjarenplan waarin niet gemakke
lijk op korte termijn een verandering gemaakt kan worden. Het ruimere 
budget voor dit project kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat meer vol
wassenen en kinderen kennismaken met de traditie. ‘Sinds 2014 bieden 
we aan de basisscholen uit de hele provincie gratis busvervoer aan, zodat 
nu veel meer scholen hun weg naar ons vinden,’ vertelt Dimphy. Museum 
Catharijneconvent heeft speciale ruimtes waar kinderen lesprogramma’s 
volgen, grenzend aan de expositieruimte van Feest!

‘Op het moment van de viering, zoals met SintMaarten, hoeven de 
 kinderen en volwassenen die meegelopen hebben met de optocht geen 
entree te betalen. Van de vierduizend mensen die meeliepen vorig jaar, 

SintMaartenviering te promoten en meer 
bekendheid te genereren voor het verhaal 
en de betekenis van dit feest. Dit doen zij 
door initiatieven en organisaties te steunen 
die zich hiermee bezighouden. Het museum 
werkt ook samen met Sharing Arts Society, 
die de Sint Maarten Parade organiseert.

‘Museum Catharijneconvent is vanaf 2015 
het start en eindpunt voor de lampion
nenoptocht met SintMaarten. Daarna is 
er voor de kinderen een speurtocht door de 
expositie met een boekje dat ze mee mogen 
nemen. Dan kunnen ze thuis de informatie 
nog eens nalezen,’ vertelt Dimphy. ‘We gaan 
in 2016 ook in samenwerking met het Sint 
Maartensberaad en de Universiteit Utrecht 
een serie lezingen over SintMaarten orga
niseren, dat is uiteraard voor volwassenen.’
Met Sinterklaas werkt het museum samen 
met de intochtcommissie en verandert 
de Feest!expositie in het Huis van Sint 
Nicolaas. Rond kerst zijn er kerststallen. 
‘Het verhaal achter elke traditie is de aan
leiding voor het feest, maar de traditie is 
dynamisch. Een feest wordt telkens anders 
gevierd, door de tijden heen. Dat is voor ons 
als museum een interessant gegeven. Wij 
sturen daar niet in, dat doet de samen leving. 
Wij willen wel onze ruimtes en kennis 
beschikbaar stellen.’

Eigen accenten
De andere musea in het project doen het 
op hun eigen manier. Zo heeft het Zuider
zeemuseum vanaf een paar weken voor een 
feest een speciaal programma voor het basis
onderwijs. Vanaf volgend jaar komt daar ook 
een programma voor families bij. Zij bie
den bijvoorbeeld met Pasen, Pinksteren en 
Driekoningen een tocht langs verschillende 
locaties op het terrein, waar kinderen iets 
lekkers krijgen en het verhaal verteld wordt. 
Met SintMaarten hebben zij een acteur die 
een zwerver speelt die de gedachte achter het 
SintMaartenfeest duidelijk maakt: naasten
liefde en samen delen. De kinderen kunnen 
ook een lampion maken van een suikerbiet. 

Op het Kindererf van het Nederlands Open
luchtmuseum is de Feest!presentatie het hele 
seizoen door te zien. Elke week staat er een 
ander feest centraal. Naast de informatie zijn 

Suikerfeest in  
het Nederlands 
Openluchtmuseum

Kinderen leren over 
joodse feesten op 
Kasteel Huis Bergh.
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Soms leidt de samenwerking tot eye 
 openers. ‘Door de verschillende werk
wijzen en uiteenlopende doelstellingen 
van musea en gemeenschappen, kan het 
in het voortraject richting het feest toch 
onhelder zijn hoe je echt op elkaar kunt 
aansluiten. Pas op de dag van het feest 
zelf, bijvoorbeeld met SintMaarten,  
vielen alle kwartjes. Daarna hebben we 
het uitgebreid geëvalueerd. De volgende 
keer zal alles nog soepeler gaan en beter 
aansluiten, de parade, de middeleeuwse 
kermis op onze binnenplaats en de speur
tocht in het museum.’

Op dit moment loopt er een onderzoek 
door het museum naar de samenwerking 
tussen musea en gemeenschappen binnen 
het project Feest! Wat kunnen gemeen
schappen en musea voor elkaar beteke
nen? Hoe ziet een ideale samenwerking 
eruit? Welke rol kunnen en willen musea 
spelen op het gebied van het verbinden 
van materieel en immaterieel erfgoed? 
Hoe kunnen kennis en krachten in de 
samenwerking het best worden gebun
deld? De resultaten van het onderzoek 
zullen in 2017 openbaar gemaakt worden.

zijn er tweeduizend naar de expositie geweest om de speurtocht te doen. Als 
museum kunnen wij laten zien waar de traditie vandaan komt. De tentoon
gestelde voorwerpen vormen een illustratie bij het verhaal van de traditie. Zo 
komt het plezier van het beleven van het feest samen met de leeropbrengst. 
Dat is ook goed voor de gemeenschappen. Onze mogelijkheden zijn ruimer. 
Het opzetten van een lezingenreeks is voor een gemeenschap bijvoorbeeld wat 
moeilijker dan voor een museum.’

Leren van samenwerken
Dit klinkt allemaal heel mooi, meer bekendheid voor de tradities en gemeen
schappen, meer onderzoeksmogelijkheden, meer kinderen die bereikt worden, 
dus nieuwe generaties om de traditie op over te brengen. Zijn er ook nadelen of 
hobbels in de weg tot samenwerking? We noemden al de programmering van 
een museum. ‘Dat is soms lastig te begrijpen voor gemeenschappen. Voor hen 
is hun ene traditie de core business, wij zijn daarentegen bezig met meerdere 
tradities en met inhoud en kennisoverdracht. Beheer, behoud en onderhoud 
van de collectie zijn, naast publieksbereik, ook kerntaken van musea, die veel 
aandacht vragen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat niet alles zomaar kan. Een 
reliekschrijn uit de vitrine halen en meedragen in de Sint Maarten Parade kan 
niet zomaar vanwege de kwetsbaarheid, daar moet eerst zorgvuldig naar geke
ken worden. We staan overigens wel zeer open hiervoor. Het is geweldig wan
neer een voorwerp gebruikt kan worden zoals het oorspronkelijk bedoeld is en 
onderdeel kan uitmaken van een levende traditie.’

Met andere woorden: de wederzijdse verwachtingen van een samenwerking 
moeten duidelijk zijn. Wat is er mogelijk en wat niet? ‘Dat is de reden waarom 
we de samenwerking in kleine stappen opgezet hebben. We hebben de speur
tocht uitgezet en kijken vervolgens wat de behoefte bij het publiek is. Vervol
gens passen we het aan. Het tijdpad en de dynamiek van een grotere instelling 
als een museum zijn soms wat lastig te doorgronden voor een gemeenschap.’

Voorbereiding op de 
Heilige Communie in 

Museum Ons’ Lieve 
Heer op Solder

anansi vertelcultuur 

Verhalen geven 
 plezier, moed, hoop 
en herkenning
TEKST: Jolly van der Velden
FOTO’S Wijnand Stomp, Jean Hellwig

Jean Hellwig (links) en Wijnand Stomp (rechts) bij de opnamen voor de portretten, waarin 
mensen vertellen over hun link met het slavernijverleden.
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Het is wel goed dat er Anansiverhalen 
te boek worden gesteld, maar het aller
mooiste is het toch als ze worden ver
teld door een bevlogen verteller. Die kan 
zijn verhaal iedere keer aanpassen aan de 
omstandigheden. Gewoonlijk gebruiken 
zij hun mimiek en veel gebaren om het 
verhaal kracht bij te zetten. Bij de Anansi
boom krijgen de bezoekers dus een proeve 
van de echte levende Anansi vertel traditie.

Een verhaal als verbinder
Hellwig en Stomp hebben met hun pro
ject De kracht van het verhaal een vrucht
bare samenwerking tot stand gebracht 
door een bundeling van krachten. De 
methode die ze gebruiken is documentary 
meets storytelling: een mix van verhalen en 
gefilmde portretten.
Hun samenwerking begon doordat 
Hellwig, in het kader van zijn project 

Anansi Masters, een evenement had 
georganiseerd dat Stomp presenteerde. Er 
bleek een wederzijdse bevlogenheid met 
betrekking tot Anansi. 

Jean Hellwig is van huis uit antropoloog 
en daardoor geïnteresseerd in hoe cultu
ren met elkaar samenwerken, in gevecht 
gaan of zich vermengen. ‘Ik ben zelf ook 
een resultaat van een cultuurvermen

Het project De kracht van het verhaal 
combineert de verhalen met dit verle
den, want Anansi, de listige spin die zich 
(bijna) uit elke penibele situatie weet te 
redden, heeft alles met slavernij te maken. 
Ze komen uit WestAfrika en zijn door 
de slaventransporten onder meer op de 
Antillen en in Suriname terechtgekomen, 
maar daarmee was hun reis nog niet ten 
einde. 

Een meester in het uit de penarie 
komen
Anansi is een fabeldier met menselijke 
karaktereigenschappen. Deze spin is 
slim, egoïstisch, lui, hij liegt en bedriegt, 
vermoordt zelfs andere dieren en is zon
der enige gewetenswroeging uit op zijn 
eigen voordeel. Tegelijkertijd is hij op 
zijn manier recht door zee, optimistisch, 
moedig, volhardend en is als een echte 
strateeg de luisteraar of lezer altijd een 
paar stappen voor. Dit levert bijzonder 
grappige verhaalwendingen op. Nee, bij 
een Anansiverhaal valt niemand in slaap. 
Hij zet je aan het denken over hoe het 
tussen de dieren  nou ja mensen eigen
lijk  in elkaar zit. Hij is de meester van 
het perspectief, doordat hij altijd wel een 
of andere weg weet om uit de penarie te 
komen. 

Nu is de spin ‘meesterlijk’, maar vroeger 
was hij zelfs goddelijk! Toen had Anansi 
de rol van schepper, wordt gezegd. Ook 
werd hij opgevoerd als brenger van cul
tuur, maar ook van ziektes. Bij een orale 
traditie ligt de oorsprong als gewoonlijk in 
nevelen verborgen maar in Afrika wordt 
Anansi geassocieerd met de zon, die haar 
stralen naar de aarde zendt. Anansi kan 

ook nu nog met een gesponnen draad van 
de aarde naar de hemel reizen en 
vice versa. Zo kan hij goddelijke wijsheid 
overbrengen op een manier die de mensen 
verstaan: door ze een spiegel voor te hou
den. Dat is vaak een lachspiegel, want met 
humor is het spiegelbeeld wat makkelijker 
te verteren.

Protestverhaal
De verhalen zijn oorspronkelijk een 
onderdeel van de orale traditie van West
Afrika. Anansi is in het Akan, de taal 
van onder andere het Ashantivolk, het 
woord voor spin. In deze traditie van 
verhalen vertellen heeft Kweku Ananse, 
zoals hij in Ghana heet, vaak een hoofd
rol. Vaak, maar niet altijd. Er zijn ver
halen waarin hij niet meedoet, die tóch 
een Anansiverhaal worden genoemd. 
Dat is interessant, want blijkbaar is er 
iets dat bepalender is dan zijn rol en dat 
is de les die eruit te halen is. De verhalen 
hebben een mythische lading en ze zijn 
zo belangrijk voor mensen dat ze nog 
steeds worden verteld in heel andere 
omstandigheden, op een ander continent. 
De inhoud verandert mee en past zich 
aan bij de nieuwe werkelijkheid van het 
harde leven van de slaven op de plantages. 
Zingen en dansen is ze verboden, maar 
elkaar verhalen vertellen mag wel. Al 
snel gaat bijvoorbeeld een dikke, wat 
domme tijger een rol spelen en het is 
wel duidelijk dat die symbool staat voor 
de plantagehouders. Anansi is de tijger 
natuurlijk keer op keer te slim af en zo 
worden de verhalen protestverhalen. Een 
sluimerend protest dat bemoedigt en 
troost geeft. 

Mensen uit Ghana, Suriname en de 
Antillen die naar Nederland migreren, 
nemen Anansi mee in hun koffer. In 
de jaren tachtig, toen velen van hen 
hier gesetteld waren, werd Anansi zelfs 
heel populair en er verschenen heel 
wat (kinder)boeken over hem. Het 
televisieprogramma Klokhuis besteedde 
er aandacht aan en de NOT maakte een 
schooltelevisieles over hem. Kinderen 
kunnen erg van de verhalen genieten en 
dat is uitstekend, maar het zijn eigenlijk 
geen kinderverhalen. 

B
 

 

ij een negentiende-

eeuws Meppels thee-

huis in het Nederlands Openlucht-

museum staat sinds april dit jaar 

een mysterieuze boom. Hij is kaal, 

maar er hangen heel veel schoenen 

aan. Wat doet die boom daar? En 

waarom schoenen?  Op initiatief 

van verhalenverteller en theater-

maker Wijnand Stomp en documen-

tairemaker Jean Hellwig heeft het 

museum een vertelplek gecreëerd, 

een Afro-Caribische oase waar ver-

halen verteld worden: de Anansi-

boom. Anansi is de figuur waarom-

heen heel veel verhalen spelen die in 

West-Afrika en het Caribisch gebied 

een belangrijk onderdeel van de 

dagelijkse cultuur vormen.  

Sinds de jaren tachtig zijn ze ook 

in Nederland heel bekend.  

De schoenen waarmee de boom is 

behangen zijn meer dan een blik-

vanger. Ze symboliseren het feit dat 

wij allemaal in de voetsporen van de 

slavernij lopen. 

La troupe Anansi: de groep vertellers die 
opgeleid zijn om in het Nederlands Open-
luchtmuseum Anansiverhalen te vertellen.

Zaterdag 8 oktober is de ondertekening van de plaat-

sing van de Anansi vertelcultuur op de Nationale 

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Neder-

land. Dit gebeurt in de theaterzaal van de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam, tijdens een verhalenmiddag 

met spoken word en muziek. Anansi, geef die fakkel 
door! Met Akwasi, Hillie Arduin, Roland Colastica, 

Insayno, Pablo Nahar, Ineke Strouken, Jean Hellwig 

en Wijnand Stomp. Aanvang 15.30 uur.

Anansi is een fabeldier met menselijke 
karaktereigenschappen. 
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Vanuit die gedachte is het project De 
kracht van het verhaal gestart. Ze waren 
het erover eens dat Anansi belangrijk is 
en gevoed mag worden met nieuwe impul
sen. Door hun samenwerking was het heel 
goed mogelijk om de anansigedachte dat 
je met een verhaal een bepaalde bood
schap kunt overbrengen, gestalte te geven. 
Het uitgangspunt was mensen informe
ren over belangrijke historische gebeur
tenissen, zoals de slavernij, en tegelijker
tijd nieuwe verhalen maken. Zo zijn ze 
op het idee gekomen om mensen op te 
zoeken langs de driehoek van het slaver
nijverleden  – Nederland, WestAfrika, 
Caraïben – waar je Anansi kunt vinden. 
Van gewone mensen in al die landen zijn 
documentaireportretten gemaakt, waarin 
zij vertellen over wat hun link met het sla
vernijverleden is. 

Verbinder
Wijnand: ‘Ik ging op zoek naar mijn 
wortels en dan stuit je op zo’n groot stuk 
bepalende geschiedenis. Ik was benieuwd 
naar hoe het met de andere mensen gaat 

die hier ook uit zijn voortgekomen, of hoe 
is het met de mensen die aan de andere 
kant hebben gestaan. Zowel hier als bij
voorbeeld in Ghana. Een vrouw op St. 
Eustatius zei: ‘We are still mental slaves.’ 
Dat pakt me en boeit me. De kern is dat 
iedereen er zijn eigen verhaal over te ver
tellen heeft. Dat geeft bewustwording, 
betekenisgeving en daar maak ik dan weer 
een Anansiverhaal van.’

Jean: ‘Het grappige is dat veel van de 
mensen die we gefilmd hebben Kompa 
Nanzi, zoals hij op de Antillen heet, of 
Anansi, wel kennen, maar dat het voor 
hen toch ook vaak een bewustwording is. 
Overal waar we gaan en met ons verhaal 
bezig zijn, doet Anansi zijn werk al.  

Het is absoluut een verbinder tussen 
mensen, tijden en culturen!’

Anansiboom
De Anansiboom in het Openluchtmuse
um noemen ze unaniem ‘fantastisch’. 
‘Verhalen geven mensen plezier, moed en 
hoop,’ zegt Wijnand. ‘Het museum wilde 
iets doen met hun canonvenster rondom 
slavernij. Een boom waar verhalen onder 
worden verteld, past daar helemaal bij. Zo 
is het gaan groeien. Het is uniek. We ver
trouwden erop dat we uit de gemeenschap 
mensen zouden krijgen die mee wilden 
werken en dat is ook gelukt. We hebben 
vrijwilligers opgeleid en zij vertellen met 
trots hun geschiedenis. De bezoekers rea
geren heel positief.’ 

Jean: ‘De mensen vinden het erg leuk om 
ontvangen te worden door een echt per
soon. Door de filmpjes hebben ze een ven
ster waardoor ze naar Afrika of de Antil
len kijken, begeleid door een echt verhaal.’
De werkelijkheid wordt gekoppeld aan 
de fictionele werkelijkheid, waarbij de 

bezoekers worden uitgedaagd om zelf na 
te denken over hún link met het slaver
nijverleden. Er wordt ze ook gevraagd een 
bijdrage aan het project te leveren door 
hun gedachten op papier te zetten en te 
delen. 

Interactie
‘Anansi kan nog alle kanten op,’ zegt 
Stomp. ‘Actuele misstanden kun je ook 
gebruiken voor een nieuw verhaal. De 
documentairefragmenten kunnen zor
gen voor actuele feiten over hoe men
sen leven. Er wordt weleens gezegd dat 
je die Anansiverhalen niet aan kinderen 
moet vertellen, omdat ze te gruwelijk 
zijn. Ik vertel juist veel voor kinderen. Ik 
wil instappen in hun belevingswereld en 

aanvoelen hoe zij reageren. De spannings
boog kan ik veranderen door de interac
tie. Ik stel vragen en onderbreek ook mijn 
verhalen, bijvoorbeeld als een kind iets 
roept. Dan neem ik dat weer mee in mijn 
verhaal. Er is altijd interactie en die moet 
er ook absoluut zijn. Juist daardoor kun 
je heel goed een koppeling met de reali
teit maken. Een goede verteller ademt en 
voelt mee met het publiek. Elk publiek is 
anders. Een Anansiverteller moet kunnen 
brullen als een tijger en kunnen dansen 
als een vogel. Dat is het benutten van de 
beeldtaal. Ik gebruik mijn stem en mijn 
lichaam. De kracht van het verhaal is het 
verbinden van mensen. Als wij de kracht 
van Anansi daarvoor kunnen gebruiken, 
dan is dat een hele mooie stap.’

Inventaris Immaterieel Erfgoed
Anansi heeft ook in de Nederlandse 
 cultuur zijn woning betrokken. Anan
siverhalen worden in de huiselijke kring 
verteld op feesten en rond begrafenis
sen, maar ook door beroepsvertellers 
en verwerkt als theaterstukken of films. 

Hoewel na de jaren tachtig de aandacht 
wat taande, is Anansi hier niet meer weg 
te denken. De Anansiboom zet de traditie 
middenin de samenleving. De volgende 
stap is dat de Anansi vertelcultuur op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultu
reel Erfgoed in Nederland komt. In okto
ber is het zover, dan zullen in Amsterdam 
de nodige papieren worden ondertekend 
tijdens een feestelijke bijeenkomst. Stomp 
en Hellwig zijn hier vanzelfsprekend 
heel blij mee. ‘Het is terecht dat Anansi 
hier in Nederland wordt gezien als ons 
eigen cultureel erfgoed. Het liefst zou
den wij er een koninkrijk brede plaatsing 
van maken en hopen ooit internationaal 
 voorgedragen te worden.’ 
 〈❰

ging: half Indonesisch, half Nederlands. 
Daarnaast ben ik filmmaker en zie ik een 
verhalentraditie die zich over de wereld 
heeft verspreid door historische feiten. 
Die traditie is nog echt levend. Mensen 
hebben er werkelijk iets aan. Het geeft ze 
identiteit, maar ook de mogelijkheid om 
te communiceren, bijvoorbeeld over hun 
verschillende achtergronden. Dat vind ik 
buitengewoon fascinerend.’ 

Wijnand Stomp is in Nederland geboren 
en op Curaçao opgegroeid. Hij heeft de 
Anansiverhalen daardoor als kind al mee
gekregen. ‘Ik ben AntilliaansSurinaams
Nederlands,’ zegt hij. ‘In Ghana kwam 
ik de Anansiverhalen opnieuw tegen en 
toen ben ik er pas achter gekomen dat ze 
met de transAtlantische driehoek van 
de slavernij te maken hebben en dat de 
verspreiding daarna ook verder is gegaan. 
Bijzonder vind ik dat bij deze verhalen 
niemand een negatieve associatie met de 
slavernij legt. Niemand! Dat zegt iets over 
de kracht die erin zit. De slaven hebben 
ze gebruikt als protestverhalen. Het was 

een manier van verzet. Er zit veel power 
in, nog steeds. Je kunt er veel in stoppen 
en in de nieuwe verhalen zit altijd weer 
iets van de tijdgeest waarin ze geschre
ven zijn. Je kunt Anansi een popster laten 
zijn. Je mag er vrij mee omgaan en dat is 
de enige kans om de verhalen überhaupt 
te laten overleven. Dat vind ik zo jam
mer als je het verhaal van bijvoorbeeld 
Reinaert de Vos leest, dat is helemaal 
hetzelfde gebleven. Er zijn natuurlijk ook 
mensen die er anders over denken. Er 
zijn er die zeggen dat het niet kan wat wij 
doen, omdat het anders is dan in het boek 
van hun oma.’ 

Jean vult aan: ‘Ik ken ook vertellers op 
Jamaica die vinden het een soort godslas
tering als er een verhaal is waarin Anansi 
iemand anders vermoordt, terwijl dat best 
vaak voorkomt. Anansi zou dat, in hun 
beleving, nooit doen.’

De kracht van het verhaal
De Anansiverhalen ontwikkelen zich 
overal op hun eigen manier, maar ze zijn 

toch allemaal met elkaar verbonden door
dat ze gaan over leren, doorgeven, opvoe
den, bemoedigen en plezier. Ze gaan 
over het leven en spiegelen de mensen en 
wat zij meemaken. Een duidelijk voor
beeld daarvan is dat op de Caraïben er in 
de rouwdagen tijdens de wake Anansi
verhalen worden verteld waarin de over
ledene een rol heeft. 

Sinds de vorige eeuw zijn de verhalen ook 
opgeschreven, waardoor het behalve een 
orale, ook een geschreven traditie werd. 
De verhalen worden daardoor behouden, 
maar ook geïnterpreteerd en een beetje 
gekuist, vindt Hellwig. ‘Er zijn mensen 
die zeggen dat de verzamelde verhalen in 
de boeken hun traditie is, maar zij ver
geten dat Anansi groter is dan dat en 
dat je ook nieuwe verhalen kunt maken. 
Soms dreigt een traditie te verstarren, 
maar tegelijkertijd wordt die dan vaak 
ook weer door andere mensen vlot getrok
ken. Ik vind dat een traditie zich moet 
ver nieuwen en dat je daar andere media 
tegenaan mag gooien.’

Wijnand Stomp ver-
telt bij de opening 
van de Anansiboom 
in het Nederlands 
Open luchtmuseum.

De spin is slim, egoïstisch, lui, hij liegt en bedriegt en is uit op zijn eigen voordeel. 
Tegelijkertijd is hij recht door zee en de luisteraar altijd een paar stappen voor.
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om klompen mee te maken. De klom
penmakers werkten de klompen met 
de hand af. Vanaf de Tweede Wereld
oorlog is het ambacht eigenlijk passé, 
vanaf die tijd werden alle klompen 
machinaal gemaakt. In 1925 waren 
er in Nederland nog 4000 klompen
makers, in 1952 1700,’ vertelt Ton.

Zelf heeft hij les gehad van 1979 tot 
1984. Waarom heeft hij zoveel tijd 
gestoken in een ambacht dat eigenlijk 
niet meer rendabel was? ‘Puur als uit
daging. Ik kom uit de elektrotechniek, 
maar heb me altijd erover verbaasd hoe 
mensen uit een stuk hout een klomp 

Begin augustus heeft een aantal organisaties die zich 

bezighouden met de ambachtelijke, handmatige vervaar-

diging van klompen maken, zich verenigd. In een ultieme 

poging proberen zij het tij te keren en dit ambacht te 

behouden voor de toekomst. Dit gebeurde door onder-

tekening van het certificaat van de Nationale Inventa-

ris Immaterieel Cultureel Erfgoed tijdens de Europese 

Demonstratiedagen Handmatig Klompen maken in Enter, 

die waren georganiseerd ter ere van het veertigjarig 

bestaan van de enige opleiding tot klompenmaker. Het 

ambacht van handmatig klompen maken wordt ernstig 

bedreigd in zijn voortbestaan. Hoe erg is de situatie en 

wat gaan de organisaties doen?

NOODKLOK SLAAT 
VOOR HET AMBACHT  
VAN HANDMATIG 
KLOMPEN MAKEN.

Laten we beginnen met wat cijfers. 
Volgens Ton Verheijen, Nederlands 
kampioen handmatig klompen maken 
in de afgelopen acht jaar, zijn er op dit 
moment in Nederland rond de twin
tig mensen die in staat zijn handma
tig klompen te maken. Daarvan zijn 
er tien die klompen kunnen maken 
waarop goed gelopen kan worden. 
Ton heeft zelf het vak geleerd van vier 
verschillende leermeesters, van wie de 
oudste in 1893 en de jongste in 1916 
geboren was. Dat was de generatie die 
nog handmatig klompen maakte voor 
het gebruik. ‘Begin 1930 kwamen in 
Nederland de eerste Franse machines 

kunnen maken. Dat wilde ik ook kunnen, zo ben ik begon
nen.’ Het blijkt dat de meeste mensen die het ambacht klompen 
maken leren ‘iets hebben’ met gereedschap of met hout bewerken.

Buiten, voor de deur van het Zompen en Klompenmuseum in 
Enter, staan Jan Hendrikse en Janneke Zuyderwijk handmatig 
klompen te maken, als demonstratie voor bezoekers. Jan vertelt: 
‘Thuis maak ik in tweeënhalf uur een paar klompen, maar hier 
doe ik er veel langer over door de toeristen.’ Janneke is nu een jaar 
bezig met de opleiding tot klompenmaker in Enter. Ze heeft nog 
vier à vijf jaar te gaan voordat ze een volleerd klompenmaker is. 
Ze mag nu alleen de buitenkant van de klomp maken, het grove 
deel. Waarom is zij met de opleiding begonnen? ‘Ik ben archeo
loog en zeer geïnteresseerd in hoe het dagelijkse leven van de 
gewone mensen er vroeger uitzag. Hoe leefden ze, wat deden ze, 
hoe kwamen ze aan kleding, schoenen en eten? Dat soort vragen. 

Icoon van  
Nederland met  
uitsterven  
bedreigd

TEKST Elise Meier 
FOTO’S Elise Meier, Stichting Klompen Monument

Hoewel de klomp als nationaal symbool van ‘Holland’ geldt, is het een 
Franse uitvinding. In het midden van de veertiende eeuw bedacht 
iemand dat je hout kon uithollen, zodat er een voet in paste. Een jaar of 
vijftig later kwamen klompen ook in Nederland in zwang. Ze stonden 
goed bekend: ze waren goedkoop, warm, droog en ze ventileerden 
goed. Bovendien kon je met je versleten klompen de kachel opstoken. 

Er bestond een gezegde: ‘Wie zijn jeugd op hout verslijt, zeker een lang 
leven heit.’ Eeuwenlang deed de klomp zijn werk, vooral bij het volk. 
Toen de leren schoen werd uitgevonden, kreeg de klomp het zwaar. 
Vooral rijkere mensen schakelden over.

Er zijn niet veel klompen bewaard gebleven, omdat ze als gebruiks-
voorwerpen werden gezien en dat waren ze natuurlijk ook. De oudste 
klomp die in Nederland gevonden is, dateert uit ongeveer 1230. Toch 
werden klompen ook vaak versierd en bestonden er heel wat verschil-
lende modellen. Veendersklompen bijvoorbeeld, met een vlakke, 
brede zool zodat de veenarbeider niet wegzakte en de turflaag niet 
beschadigd werd. Babyklompjes, om de voetjes te beschermen als de 
wieg met het open voeteneinde bij het vuur werd gezet. IJsklompen, 
met punten onder zool waarmee je stevig op het ijs kon staan. Vissers-
klompen met lange, scherpe neuspunten om het net mee strak te trek-
ken. Halve klompen, met een open hiel of een bandje over de wreef. 
Uiteraard werd de klomp ook gebruikt om de plaatselijke identiteit 
te benadrukken. Zo werden ze rood (Brabant) of hagelwit (Twente) 
geschuurd, versierd met Fries kerfsneewerk of met bloemmotieven. 
Er bestonden zelfs sierlijke verlovingsklompen. 

Dat de klomp een nationaal symbool is geworden, is welverdiend voor 
dit trouwe schoeisel dat uiteraard nog steeds dezelfde goede eigen-
schappen bezit. Het is een stoer, duurzaam, ambachtelijk en gezond 
product. En laten dat nou heel moderne eigenschappen zijn!

De jongste klompenmaker in 
Nederland, Daniël Koster

Klompen, versierd met 
Fries houtsnijwerk
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ben ik de enige,’ vertelt Ton. ‘Negen
tig procent van de klompenmakers van 
Nederland is hier opgeleid. Wel heb ik 
het afgelopen seizoen assistentie gehad, 
van Jan Hendrikse.’ Dat is een kwets
bare situatie, die snel moet veranderen. 

Klompenmusea
De klomp is in het buitenland een van 
de symbolen van Nederland. Toeris
ten komen van heinde en verre naar 
de diverse klompenmusea en naar 
demonstraties. Vreemd genoeg heeft de 
klomp binnen Nederland een veel min
der belangrijke status, wellicht omdat 
de klomp nog met armoede geassoci
eerd wordt. Zodra schoenen betaalbaar 
werden in de loop van de twintigste 
eeuw, stapte men massaal over naar 
lederen schoeisel. ‘Alleen stratenma
kers, boeren en mensen die in de tuin 
werken, bleven nog klompen dragen,’ 
zegt Bertus. ‘Klompen beschermen de 
voeten tegen zware voorwerpen. Veel 
mensen denken dat ze ongemakke
lijk zitten of dat ze er niet op kunnen 
lopen.’ 

Ton weet wel hoe dat komt: ‘Vroeger, 
toen klompen nog algemeen waren, 
was de kwaliteit over het algemeen 
minder. Klompen waren goedkoop en 
werden toch wel verkocht. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw heeft de 
Nederlandse Vereniging van Klompen
fabrikanten (NVK) de maten gestan
daardiseerd en sindsdien passen ze veel 
beter. Een goede klompenmaker kan 
dan ook nog de klomp aan passen aan 
elke voet.’

Toen klompen nog algemeen schoeisel 
waren, had elke beroepsgroep en elke 
regio zijn eigen klomp. Er waren ook 
mannen, vrouwen en kinderklompen. 

anders. Ze zijn zo verschillend als wat. 
We kunnen wel samen het klompen 
maken promoten en dat zijn we zeker 
van plan. ’

Opleiding 
De heren brainstormen over de moge
lijkheden van meerdere locaties in 
Nederland voor klompenmakers
opleidingen. ‘Het zou mooi zijn als 
we ook in NoordHolland een plaats 
hebben, bijvoorbeeld op de Zaanse 
Schans. Daar is al een klompenmu
seum en heb je een groot bereik,’ stelt 
Bertus voor. 

Ton is al enige tijd bezig om met steun 
van het Kenniscentrum Immateri
eel Erfgoed alles op papier te zetten 
wat hij weet over handmatig klompen 
maken en het gebruikte gereedschap. 
‘Hoe ziet een goed paalmes eruit, bij
voorbeeld. Waar moet je op letten, hoe 
slijp je de boren om de binnenkant van 
de klompen uit te boren, hoe maak je 
een goed snijpaal? Dat soort dingen. 
Wat we ook nodig hebben, is een goe
de smid. Op dit moment hebben we 
geen smid meer die ons gereedschap 
kan maken. Wel hebben we nog de 
mallen in Enter. Wellicht kunnen wij 
samenwerken met de opleiding smeden 
in Andelst, dat ook op de Nationale 
Inventaris staat. 

Uiteraard is het belangrijk dat de ken
nis op papier gezet wordt, maar zoals 
met de meeste ambachten leer je het 
het beste door het te zien en het zelf te 
proberen. Daarom zijn ze het er alle
maal over eens dat de eerste prioriteit 
het overdragen van meester op leerling 
is, zolang er nog goede vakmensen zijn. 
‘Er zijn bijna geen goede klompen
makers meer die lesgeven, in Enter 

Elke klompenmaker had zelfs zijn eigen model en kleur. Het Klom
penmuseum in Enter richt zich vooral op de plaatselijk gangbare 
klompen, de Twentse klomp, en op het klompen maken. Er staan 
verschillende machines, waarmee ook een demonstratie gegeven kan 
worden. Daarnaast zijn er bijzondere klompen te bewonderen, zoals 
voetbalklompen, smokkelklompen en schaatsklompen. Enter was 
vroeger een echt ‘klompendorp’ en telde ooit meer dan driehonderd 
klompenmakers. 

Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde heeft meer dan 2.300 
paar klompen uit meer dan veertig landen. Het is de meest uitge
breide collectie ter wereld. Vroeger was hier het Klompenmuseum 
Gebr. Wietzes, genoemd naar de twee laatste klompenmakers in 
Eelde. ‘De gebroeders Egbert en Eiso Wietzes waren handmatig 
klompenmakers die laat zijn overgegaan op machinaal klom pen 
maken. In de jaren zestig begonnen zij met verzamelen,’ vertelt 
Bertus. ‘Ze kochten klompen op van klompenmakers die stopten. 
Tot 1988 hebben ze ongeveer zeshonderd paar verzameld. De 
collectie werd uitgebreid met de collectie van de heer H.P. Bongers 
uit Enschede, leraar aan een Technische school in Enschede. Zijn 
verzameling bestond uit klompen en uniek klompenmakergereed
schap uit verschillende Europese landen.’ 

Acht kilometer verderop, in Goor, is ook een klompenmuseum. 
Waarom is dat allemaal apart? ‘Tja, dat zijn bepaalde sentimenten 
uit het verleden,’ vertelt Ton. In Goor zijn ongeveer achthonderd 
paren klompen te zien, waarvan 550 paar van Ton, die daar ook in 
het bestuur zit.
Dan is er nog een klompenmuseum in Noardburgum (Friesland), 
bij de machinale klompenmakerij van de familie Scherjon. En uiter
aard het klompenmuseum, op de Zaanse Schans dat jaarlijks vele 
toeristen trekt.

Jonge generatie
‘Al dat erfgoed… de klomp is een van de iconen van Nederland, het 
zou toch zonde zijn als dat verdwijnt?’ roept Bertus uit in een ver
twijfelde, retorische vraag. De samenwerkende organisaties hopen 
aan te kunnen sluiten bij de huidige behoefte aan duurzaamheid en 
ambachtelijkheid. Een andere mogelijkheid om nieuwe afzetmo
gelijkheden aan te boren, en misschien ook wel aspirantklompen
makers. De heren hebben er wel oren naar om ook eens de jongere 
generatie klompenmakers en leerlingen voor ideeën te polsen. Om 
een traditie door te geven is het uiteindelijk van belang dat de vol
gende generatie deze aanpast aan zijn eigen behoeften. Alleen zo 
blijft het een levende traditie. 〈❰

Ik heb ook leren spinnen en smeden. Een soort proefondervindelijk 
onderzoek dus, ook wel bekend als experimentele archeologie.’ Ze 
reist wekelijks voor les heen en weer tussen Apeldoorn en Enter.

Samenwerking
Nu is er dan een handtekening gezet onder een samenwerkings
overeenkomst tussen de klompenmakersopleiding van de Stich
ting Oudheidkamer Enter, het Internationaal Klompenmuseum te 
Eelde, de Stichting Klompen Monument en de EWSF (European 
Wooden Shoes Foundation). Wat zijn nu de plannen? 

Bertus van den Hof, bestuurs
lid van het Internationaal 
Klompenmuseum en pen
ningmeester van het EWSF 
legt uit: ‘We gaan een strate
gisch plan schrijven om het 
handmatig klompen maken te 
bevorderen en de klompenop
leiding te promoten. De klom
penmakersopleiding in Enter 
bestaat dit jaar veertig jaar en 
is de enige nog actieve oplei
ding in Nederland. Hier is 
nog kennis en ervaring, maar 
we hebben nieuwe docenten 
nodig en uiteraard nieuwe leerlingen. We gaan inventariseren wie 
van de huidige klompenmakers les zouden kunnen geven en dat ook 
willen. Uiteraard hebben we geld nodig om dit alles te realiseren. 
We vertrouwen erop dat er subsidies komen.’

Ben Kornegoor, een van de organisatoren van de Europese Demon
stratiedagen Handmatig Klompen maken en penningmeester van 
de Stichting Oudheidkamer Enter, vult aan: ‘Door het evenement 
zijn er al vier nieuwe aanmeldingen voor de opleiding, dus het leeft 
nog steeds. Daniël, de jongste klompenmaker van Nederland, gaf 
ook demonstraties en dat trok veel geïnteresseerde jongelui.’

Andere klompenmakers die acte de présence gaven tijdens de 
demonstratiedagen kwamen onder meer uit GrootBrittannië, 
België, Duitsland en natuurlijk uit ons eigen land. Is een Europe
se samenwerking mogelijk? ‘Jazeker,’ beaamt Bertus, ‘daar zijn we 
al mee bezig. We hebben contacten in Duitsland, België, Frank
rijk, Spanje, Engeland en de Alpenlanden. Maar Europese kampi
oenschappen zijn niet te doen, want ze maken overal de klompen 

Klompenorganisaties 

slaan de handen ineen 

om het  ambacht van 

hand matig klompen 

 maken te behouden.

Met de hand een 
paar klompen 
maken
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 HET 
MOEILIJKSTE

 VAK
DAT ER IS

Goochelen immaterieel erfgoed? Nou, het is 

nog niet zo ver, maar het zou in theorie kunnen. 

Het klinkt misschien vreemd. Toch, als je er 

goed over nadenkt, is het een soort ambacht. 

Je maakt iets uit niets, schaaft en vijlt het bij 

tot het naar je zin is. Verder leer je het vooral in 

de praktijk met  vallen en opstaan en heel veel 

oefenen. En het is een traditie die geschiedenis 

heeft en wordt doorgegeven, in ieder geval bij de 

familie Kazàn. Wij zochten Hans en zoon Steven 

op in Hotel Figi te Zeist.

TEKST Elise Meier
FOTO’S Elise Meier en Kazàn Theaterprodukties

MAGIC ALS  
FAMILIETRADITIE
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en ze in elkaar knutselen vond ik ook fijn. Het fascineerde 
me enorm. En het voordeel was dat ik het alleen kon doen, 
ik was altijd al een echte solist en een buitenbeentje.’ Zijn 
vaste overtuiging om goochelaar te worden, leidde hem over 
een eenzame en moeilijke weg. Hij heeft nooit les gehad en 
er was niemand die hem leerde hoe hij zijn weg in de show
business kon vinden. 

Wel kwam hij rond zijn zestiende in contact met Henk Ver
meyden. Hij was een expert en adviseur op het gebied van 
magic en illusies. Ook had hij een zeer uitgebreide biblio
theek met boeken over het vak. Daar mocht Hans, wanneer 
hij maar wilde, de boeken bestuderen. ‘Van de daar opgeda
ne kennis heb ik nog steeds profijt. The Illustrated History of 
Magic van Milbourne Christopher is nog steeds mijn favo
riete boek. De hele geschiedenis van ons fascinerende vak 
wordt daarin behandeld. Vermeyden was ook onder meer 
de coach van Fred Kaps. Deze goochelaar heeft, samen met 
Paul Daniels, mij geïnspireerd door hun wijze van omgaan 
met het vak. Zij maakten mij duidelijk dat het niet alleen 
gaat om verbazen maar vooral om entertainen. Ook David 
Copperfield heeft die benadering. Hij werkte volgens de 
principes: optreden, optreden en nog eens optreden! en luis
ter naar de publiek, dat vertelt je precies wat je moet doen. 

‘Wanneer je zegt dat 
je goochelaar wilt worden als je negen 
bent, is het schattig. Op je vijftiende 
wordt het al bedenkelijk. Wanneer je 
het nog steeds volhoudt tegen je twin
tigste, vragen mensen of je niet goed 
snik bent.’ Hans Kazàn schetst in het 
kort de reacties van de meeste mensen 
op zijn beroepskeuze. Eerlijk gezegd 
kan hij ze geen ongelijk geven, want 
‘het is het moeilijkste vak dat er is.’ 
Toch heeft hij het zijn kinderen nooit 
uit het hoofd gepraat toen ze ook kozen 
voor een carrière in de showbusiness, 
al had hij er ook vrede mee gehad als ze 
iets anders hadden willen worden. ‘Elk 
mens is uniek en heeft iets anders dat 
hem of haar gelukkig maakt. Dat is het 
belangrijkste. Wel heb ik tegen elk van 
mijn kinderen gezegd: denk goed na 
voordat je dit vak kiest. Professioneel 
goochelen is niet voor iedereen wegge
legd.’

Hans raakte zelf op zijn negende gefas
cineerd door de goochelkunsten van de 
kraamverzorgster van de moeder van 
een vriendje en heeft zich sindsdien als 
een pitbull vastgebeten in de materie. 
Alles wat hij aan boeken kon vinden, 
las hij. En alles probeerde hij uit, tot hij 
zelf nieuwe trucs kon bedenken en een 
show in elkaar had gezet. Ondertussen 
werd de jonge Hans al gevraagd voor 
sinterklaas en verjaarsfeestjes door 
heel Nijmegen heen. Dan reed hij met 
hoge hoed, wapperende cape en één 
hand op zijn toverkoffertje achterop 
zijn fiets door de stad. Al snel besloot 
hij dat dat geen opkomst was voor een 
echte goochelaar en liet hij zich in een 
taxi vervoeren. Tegen die tijd vroeg hij 
een kleine vergoeding, net genoeg voor 
het vervoer met de taxi en de boterkoek 
die hij tevoorschijn toverde. 

Cape en hoge hoed  Heerlijk 
vond hij het. ‘Ik was als kind vrij ver
legen en door de trucs kón ik eindelijk 
iets. Het lezen, zelf bedenken van trucs 

In ons vak geldt ook de regel: het gaat er niet om wát je doet, 
maar hóe je het doet!’

Rond zijn achttiende is Hans theateragenten en bureaus 
aan gaan schrijven met de vraag of ze hem wilden boeken. 
Dat was moeilijk. Er waren veel goochelaars en niemand 
kende zijn naam. Hij kwam tot de conclusie dat hij een 
andere marketingstrategie moest proberen en besloot het 
op tv te proberen. In die tijd waren er twee kinderprogram
ma’s op tv, Ren je rot en Stuif es in. Hij schreef ze beide aan. 
De regisseur van Ren je rot woonde in de buurt, kwam een 
keer naar zijn trucs kijken en uiteindelijk heeft Hans zeven 
jaar een act in het programma gehad. Dat zorgde wel voor 
naamsbekendheid. Daarna heeft hij precies 888 afleveringen 
van Prijzenslag voor RTL gedaan. Daarnaast toerde hij met 
shows door binnen en buitenland.

Erfelijk  Ondertussen was hij getrouwd en had kinderen. 
Hoewel je zou verwachten dat zijn kinderen opgroeiden met 
overal in het huis speelkaarten, hoge hoeden met konijnen 
en slierten gekleurde zakdoekjes, was niets minder waar. 
Zijn kinderen hoorden pas van vriendjes op school dat hun 
vader een bekende goochelaar was. ‘Ik oefende nooit zicht
baar in huis,’ vertelt Hans. Toch zijn al zijn zoons, hij heeft 

er drie en ook een dochter, al jong met goochelen aan de slag 
gegaan. Blijkbaar was de fascinatie voor goochelen erfelijk. 
Hoe kan het ook anders, met zo’n vader en zoveel boeken 
over goochelen in huis. Hans heeft zijn zoons nooit ‘lesge
geven’ in goochelen. ‘Dit vak leer je alleen door het heel veel 
zelf te doen. Ik gaf ze wel tips, maar dat was het.’

En dat deden ze. Oudste zoon Oscar zag tijdens een school
reis in Londen twee musicals en besloot een eigen muzikale 
goochelvariant te maken. Magic Unlimited was geboren! 
Samen met dansvriendinnetje Mara en broer Renzo ont
wikkelde hij een show die zo nieuw was, dat ze een jaar 
later in Las Vegas geboekt werden. Daar stonden de tieners, 
van 17, 16 en 15 jaar op het podium van Caesars Palace, het 
grootste hotel daar. Jongste broer Steven ging ook mee om 
kisten het podium op te duwen en vader zorgde voor de 
nodige support. Ondanks dit succes besloot Oscar psycho
logie te gaan studeren, al duurde dat niet lang. Na nog drie
kwart jaar als accountant gewerkt te hebben, wist hij heel 
zeker dat hij illusionist wilde worden.

‘Toen heb ik dus het eerste zou je dit wel doengesprek 
gehad,’ vertelt Hans lachend. ‘Ik heb hem gezegd dat hij 
het grootste deel zelf moest ontwikkelen. Natuurlijk gaf ik 

HET GAAT ER NIET OM WÁT JE DOET, 

MAAR HÓE JE HET DOET!

Steven heeft 
inmiddels een 
eigen stand-up 
magic show. 
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Na een pauze van een jaar miste hij het 
applaus en vroeg hij aan zijn vader wat hij 
het beste kon doen. Hij raadde zijn zoon 
aan iets te doen met zijn humor. Uitein
delijk is dat stand up magic geworden. 
Een illusionistische variant op stand up 
comedy dus. ‘Ik ben de enige die dit doet. 
Mensen willen graag lachen, ik geef ze 
dat, mét magic. Ik heb verder geen pak 
aan of een groot decor.’
Steven heeft inmiddels een show van 
anderhalf uur in elkaar gezet. De tryouts 
waren een succes. Hans was erbij en ver
telt: ‘Ik was nog zenuwachtiger dan Ste
ven. Ik wist wat hij ging doen, maar had 
het nog nooit anderhalf uur achter elkaar 
gezien. Het is moeilijk om de aandacht 
van het publiek vast te houden, maar 
iedereen was enthousiast na afloop.’

Volgende generatie  Om de 
vergelijking met immaterieel erfgoed en 
ambachten nog even door te trekken: 
ambachten moeten, zoals alle tradities, 
meegaan met de tijd, elke generatie past 
het aan. Dat is precies wat er is gebeurd 
met de traditie van Hans Kazàn: zijn 
zoons zetten het ambacht voort, ieder op 
zijn eigen manier. ‘Maar,’ voegt Steven 
toe, ‘Hans is wel de beste. Hij weet zo 
veel en kan bijna alles.’ Hans nuanceert 
het enthousiasme van zijn zoon: ‘Toch is 
het een continu leerproces. Tijdens mijn 
loopbaan zijn er verschillende momenten 
geweest dat ik opeens merkte: hee, ik ben 
weer vooruitgegaan.’

Ondertussen heeft de derde generatie het 
licht gezien. De grote vraag is natuurlijk: 
treden zij ook in de voetsporen van hun 
ouders en grootvader? Het is nu nog te 
vroeg om daar een antwoord op te geven. 
Hoe zou Steven het vinden als zijn zoon 
hem wil opvolgen? ‘Het maakt me niet 
uit. Als hij ervoor kiest om dit ook te gaan 
doen, zal ik hem zeker daarbij helpen. 
Het is een moeilijk vak, maar als hij er 
echt in gelooft, zal ik hem niet tegenhou
den. Maar als hij iets anders wil, is het 
ook goed. Ik ga hem niet dwingen.’ Hij 
voegt er vertederd aan toe: ‘Het zou me 
niets verbazen als hij cabaretier wordt. 
Hij is pas anderhalf jaar, maar hij is nu al 
een grappig manneke.’
 〈❰

hem soms wat aanwijzingen om een truc beter te doen en kon ik hem 
helpen vanwege mijn ervaringen in de showbusiness. Maar hij moest 
zijn eigen weg vinden.’ De traditie werd doorgegeven van generatie op 
generatie, ook al was dat niet een vooropgezet plan. Alleen dochter 
Lara heeft niet de showbusiness gekozen. ‘Zij had wel veel talent en 
viel soms in voor Mara,’ vertelt Hans, ‘maar het is niet haar passie. 
Zij is een andere richting in geslagen.’

De meester  Opgroeien in de schaduw van een bekende vader 
kan lastig zijn. Aan de ene kant heb je je naam mee die deuren kan 
openen, aan de andere kant wil je niet als kopie van je vader gezien 
worden. Hans is als het ware de meestergoochelaar. De zonen 
van Hans hebben zich moeten bewijzen met eigen acts. Hans is de 
goochelaar die een verhaal bij zijn trucs vertelt. ‘Als je je publiek wilt 
boeien, moet je ze iets persoonlijks vertellen. Je bent geen robot die 
kunstjes staat te doen. Het verhaal is een kapstok om de goocheltrucs 
aan op te hangen.’ 
De show van Magic Unlimited van zonen Renzo, Oscar en zijn 
vrouw Mara bevat meer muziek en humor, naast de illusionistische 
trucs. Het lijkt moeilijk om nog iets anders te bedenken naast die 
twee succesvolle acts van vader en broers, maar voor jongste zoon 
Steven is dat eigenlijk min of meer vanzelf gegaan. ‘Zoals ik vertelde, 
duwde ik altijd de kisten het podium op tijdens de shows van Magic 
Unlimited. Mara vroeg me een keer: ‘Is het je wel eens opgevallen dat 
het publiek al begint te lachen als jij opkomt?’ Dat zijn we uit gaan 
werken. Ik deed toen een act waarin ik mijn zwarte pak uittrok op 
het podium. Daaronder had ik een zwart balletpakje aan en deed dan 
een dansje met doekjes. Het was allemaal zonder praten. Aan het 
einde kreeg ik altijd het meeste applaus.’ Zo is zijn aandeel langzaam 
uitgebouwd. 

In het verleden is meerdere keren voor-
speld dat ambachten zouden verdwijnen 
uit Nederland. De keuze voor een kennis-
economie zou het einde betekenen van 
handmatig vakwerk. Drie jaar geleden 
luidde het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland de noodklok en riep 
het Jaar van het Ambacht uit om meer 
aandacht voor dit handmatig vakwerk te 
genereren. Inmiddels lijkt het tij te keren. 
Hoofdwerk is niet langer heilig, mensen 
willen weten waar producten vandaan 
komen, hoe en door wie ze zijn gemaakt. 
De doe-het-zelfcultuur zet mensen aan 
tot nieuwsgierigheid naar hoe dingen in 
elkaar zitten, de trend van duurzaamheid 
en lokale producten brengt een her-
waardering teweeg van handgemaakte 
producten uit de buurt. De ambachten 
in Nederland kunnen daarbij aansluiten. 
Maar doen ze dat ook? Of is het al te laat 
en zijn er definitief te weinig vakmensen 
die meesters in hun ambacht zijn?

Het boek Het nieuwe ambacht is de weer-
slag van een rondgang langs diverse in-
stanties, organisaties en ambachtslie-
den zelf. Het is als het ware een vervolg 
op het Jaar van het Ambacht. Slagen de 
ambachten erin om hun oubollige imago 
van zich af te schudden en weer anno-nu 
te worden? Wat is er nodig om in Neder-
land een levensvatbare ambachtscultuur 
met dito publiek te laten ontstaan?

HET NIEUWE 
A M B A C H T 
DE STAND VAN ZAKEN VAN AMBACHTEN IN NEDERLAND

Hoe staat het ervoor met de ambachten in Nederland? 
Verdwijnen ze om nooit meer terug te keren of zijn ze 
bezig aan een langzame maar wederopstanding? Het 
boek Het nieuwe ambacht. De stand van zaken van 
ambachten in Nederland geeft een zoektocht weer naar 
antwoorden op deze vragen. Het boek is op zaterdag 
24 september in Culemborg tijdens de contactdag over 
borgen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland gepresenteerd.

Belangenbehartigers zoals het Centrum voor Ambachtseconomie en het Plat-
form Ambachten, organisaties zoals Crafts Council Nederland, het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en het Ambachtshuis Brabant, festivals zoals Ambacht in 
Beeld en het Maker Festival Twente, musea zoals het Zuiderzeemuseum en het 
Nederlands Openluchtmuseum, vakopleidingen zoals het Hout- en Meubile-
ringscollege en Mondra Vakopleidingen Smeden, ambachtencollectieven uit 
stad en van het platteland, zijn maar enkele voorbeelden van organisaties die 
zich uitspreken over de huidige stand van zaken, de toekomst, de noden en de 
kansen van het ambacht in Nederland.
Een onmisbare momentopname van het ambacht voor beleidsmakers, mensen 
uit het erfgoedveld en voor ambachtslieden zelf, met mooie foto’s van ambach-
telijke processen.

Het boek is te bestellen voor € 15 via emzovoort@hotmail.com.  〈❰

Made in de Pijp:  
vereniging van 

ambachtslieden,  
van kleermakers  

tot smeden.

Hans heeft zijn zoons 
nooit lesgegeven in 
goochelen, maar gaf ze 
wel tips.
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deel van de jongerencultuur. Er kwa
men ook vernieuwingen in, zoals ele
menten uit jazzmuziek. Het is nu heel 
populair.’

Bij sevdah is de tekst belangrijk, er 
worden allerlei verhalen in verteld. Er 
zitten veel invloeden van andere cultu
ren in, want BosniëHerzegovina is al 
tijdenlang een smeltpot van verschil
lende culturen. ‘Toch waren we voor 
de oorlog een heel hecht volk,’ vertelt 
Emina. ‘Nu zijn sevdah en andere tra
dities voor ons in Nederland belang
rijk, enerzijds uit nostalgie, anderzijds 
uit een behoefte aan identiteit. Wij 

zijn hier gekomen als oorlogsvluch
telingen, waren gedwongen om ons 
land te verlaten, dus dan zijn dat soort 
gevoelens belangrijk.’

Feesten
Toch is het niet zo dat Bosniërs zich 
isoleren in Nederland. ‘Veel kinde
ren worden tweetalig opgevoed, met 
Bosnisch en Nederlands. Dat hangt 

natuurlijk ook van de ouders af, maar 
vaak wordt er thuis Bosnisch gespro
ken en buiten Nederlands. Dat gaat 
prima.’ 
Gelegenheden om bij elkaar te komen, 
de eigen taal te spreken en feest te 
vieren zijn er door het hele jaar heen. 
‘Er zijn veel Bosnische verenigingen 
in het hele land,’ vertelt Emina. ‘Ik zit 
zelf in het bestuur van de overkoe
pelende organisatie Platforma BIH. 
Er wordt veel georganiseerd door de 
verenigingen. Op 1 maart is er de Dag 
van de Onafhankelijkheid van Bosnië
Herzegovina en op 25 november de 
Dag van de Staat. Op die dagen vieren 

we feest, net zoals op de religieuze 
feestdagen natuurlijk. Maar ook op 
8 maart, de internationale Vrouwen
dag.’ En hoe ziet zo’n feest eruit? Met 
muziek, dat ligt voor de hand. Sev
dah natuurlijk. En dansen. Kolo is een 
 traditionele dansvorm, die ook onder 
jongeren heel populair is. ‘Je kunt het 
een beetje vergelijken met het Ameri
kaanse line dance,’ vertelt Emina. 

‘Bosniërs blijven nooit stil zitten als 
er muziek is. Ze dansen spontaan in 
gewone kledij, maar voor een optreden 
dansen ze in Bosnische kostuums.’

Bij een feest hoort ook lekker eten. 
‘Samen eten klaarmaken en samen 
eten, dat is erg belangrijk in de Bosni
sche cultuur. Zelfs bij concerten zijn 
er altijd wel ćevapi, gekruide worstjes 
op brood, te koop. Elke regio heeft 
zijn eigen variant, die allemaal anders 
smaken. Ze worden op brood gege
ten met uitjes en kaimak, een soort 
crème fraîche.’ De Bosnische keuken 
kent ook andere kleine hapjes, zoals 

filodeeg gevuld met vlees, groente of 
aard appelen. 

Eetcultuur
Naast de kleine hapjes zijn er meer 
typisch Bosnische gerechten. Vanwege 
de lange strenge winters zijn er veel 
wintergerechten, zoals stoofpotten. 
Bosanski lonac is een populaire stoof
pot met vlees en groente. De Bosni

Er is veel contact tussen de Bosniërs 
onderling in Nederland, maar ook 
tussen de mensen hier en in Bos
nië en Herzegovina. ‘Het is een heel 
hechte groep,’ beaamt Emina Joosten
Beslagic. ‘Bosniërs hebben veel ver
enigingen in Nederland opgericht. Er 
worden soms Bosnische theatergroe
pen of muziekgroepen naar Neder
land gehaald om hier op te treden. Er 

is zelfs een populaire muziekgroep 
die twee leden heeft die in Nederland 
wonen, de rest in BosniëHerzegovina. 
Als ze gaan optreden, reizen ze samen, 
maar de twee in Nederland treden hier 
ook op als duo.’ 

Sevdah
En zo zijn we gelijk bij de culturele tra
dities aangekomen. Want de groep die 

het betreft, Mostar Sevdah Reunion, 
speelt een muziekgenre dat typisch 
Bosnisch is: sevdah. Het is melancho
lische volksmuziek die gespeeld wordt 
met onder meer accordeon en viool, 
enigszins te vergelijken met de fado 
uit Portugal. Het is al een heel oude 
muziekstijl. ‘Voor de oorlog was de 
sevdah vooral iets voor ouderen, maar 
na de oorlog werd het een belangrijk 

Bosnische tradities in Nederland

Nostalgie en identiteit
TEKST Elise Meier

FOTO’S Emina Joosten-Beslagic, Ado Avdic

We zouden het bijna vergeten in de hausse aan publiciteit die de huidige stroom vluchtelingen begeleidt, maar Nederland heeft 
al veel vaker grote groepen vluchtelingen opgevangen. In de jaren negentig kwamen die voornamelijk uit voormalig Joegoslavië, 
waar een bloedige burgeroorlog woedde. De eerste groep Joegoslaven was overigens al in de jaren zestig van de twintigste eeuw 
als gastarbeider hierheen gekomen. Zij vingen later een deel van de vluchtelingen op, vaak familie. Het andere deel bouwde hier 

een bestaan op na een asielprocedure. Onder de vluchtelingen uit de jaren negentig waren naar verhouding veel jongeren die 
redelijk hoog opgeleid waren. Een klein deel van hen is teruggekeerd na de oorlog, anderen zijn hier gebleven.

Sevdah is melancholische 
volksmuziek die gespeeld 

wordt met onder meer 
een accordeon en viool.

Via de weekend-
scholen voor kinde-
ren tussen de 6 en 
15 jaar wordt de 
Bosnische cultuur 
levend gehouden 
en doorgegeven.
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sche keuken kent daarnaast erg veel 
ingemaakte, gevulde groenten: punjene 
paprike (gevulde paprika), sarme (zure 
koolbladen) en tikvice (courgette). De 
vulling voor sarme is een mix van run
der en kalfsgehakt, rijst, ui, paprika
poeder, peper en zout. Deze gerechten 
zijn lang te bewaren en bevatten veel 
vitamine C, belangrijk in de winter. 
Zelfs het vocht van de zuurkool wordt 
gedronken, als vitaminebron.

‘De kool die voor het inmaken 
gebruikt wordt, is anders dan de 
zuurkool die in Nederland te koop is, 
al wordt die ook wel gebruikt,’ ver

telt Emina. ‘Sommige mensen kopen 
‘s zomers als ze in Bosnië zijn kool 
en paprika’s en nemen ze mee naar 
Nederland om hier in te maken. We 
eten de ingemaakte groenten ‘s winters 
koud, als een soort salade.’ Verder zijn 
er verschillende soorten gerookt vlees, 
suho meso of pečenica, en worst, sucuk.

Naast al deze hartige dingen kent de 
Bosnische keuken ook heerlijke zoe
tigheden zoals baklava. In Nederland 
kennen we dat vooral uit Turkije en 
Griekenland, maar baklava wordt in de 
hele Balkan gegeten. Alleen zitten er 
in  baklava geen pistachenoten, maar 
walnoten. ‘In Bosnië hadden we altijd 
wel zelfgemaakt gebak in huis, voor 

speciale gelegenheden, als er bezoek 
kwam bijvoorbeeld. Een ander heerlijk 
gebak is tufahije, dat zijn met walnoten 
gevulde appels. Doordat er veel suiker 
in zit, zijn ze lang te bewaren.’

Rijke cultuur
Het is duidelijk: de Bosnische cul
tuur is een rijke cultuur. Ziet Emina al 
verschillen ontstaan tussen de tradi
ties zoals ze in BosniëHerzegovina 
bestaan en in Nederland? ‘Nee, eigen

lijk niet, het gaat gelijk op. Er zijn veel 
contacten tussen BosniëHerzegovina 
en Nederland, het is ook niet zo ver 
weg. Via de ambassade wordt les
materiaal verspreid en er is een jaar
lijkse conferentie voor mensen in het 
buitenland. Ik ken veel mensen die 
teruggegaan zijn en daar een bestaan 
hebben opgebouwd. Zelf ben ik ook 
teruggegaan, maar ik kon er niet meer 
aarden.’
Ook de muziek is hetzelfde. Het 
opvallende is dat de verschillen tussen 
de bevolkingsgroepen die tijdens de 
oorlog zo werden uitgelicht, vrij snel 
na de oorlog weer minder belangrijk 
werden. ‘Dat is voor een deel ook aan 
de muziek en muziekprogramma’s te 

 danken,’ legt Emina uit. ‘Een televisie
programma zoals Idols was er na de 
oorlog voor iedereen, niet voor elke 
regio apart. Dat heeft veel grenzen 
geslecht. Natuurlijk waren er vlak na 
de oorlog nog wel liedjes met nationa
listische teksten, maar dat werd al snel 
minder. De pijn en het verdriet zijn nog 
niet verdwenen, maar dat is logisch.’

Doorgeven
Hoe worden de Bosnische tradities in 
Nederland doorgegeven? ‘Uiteraard via 
de ouders, maar in verschillende plaat
sen in Nederland zijn er Bosnische 
weekendscholen. Een goed voorbeeld 
is BIHRO, in Rotterdam. Daar zijn de 
Bosnische tradities onderdeel van het 
lescurriculum. De kinderen kunnen 
daar tussen hun zesde en vijftiende 
jaar naartoe. Er zijn toneel en zang
clubs, zodat de kinderen op een speelse 
manier van enthousiaste docenten hun 
cultuur leren.’

Deze scholen zijn vrijwillig, maar er 
moet wel contributie betaald wor
den. ‘Het scheelt dat ze vrijwillig zijn. 
Vroeger ging ik naar de moskee met 
de andere kinderen, maar dat moest. 
Als je er zelf voor kiest, is het anders. 
Zulke weekendscholen zijn er in Rot
terdam en Amsterdam. Ook zijn er 
andere organisaties, zoals Sedra, die 
de tradities bewaken.’

Emina heeft plannen om voor sevdah 
een aanvraag te doen voor de Natio
nale Inventaris, het is tenslotte levend 
immaterieel erfgoed van een grote 
groep mensen in Nederland dat de tra
ditie wil doorgeven. En wellicht gaat 
dan heel Nederland overstag voor deze 
muzieksoort! Dat is niet eens zo denk
beeldig, want het zangkoor Sevdah 
Zoete Liefde dat door de Bosnische 
accordeonist Sead Siocic in Neder
land is opgericht, bestaat helemaal uit 
Nederlanders. Dat is toch een mooi 
samengaan van verschillende culturen.  
 〈❰

In de jaren negentig was er hausse aan vluchtelingen, 
die voornamelijk uit voormalig Joegoslavië kwamen, 
waar een bloedige burgeroorlog woedde.

In Bosnië heeft men altijd zelfgemaakt gebak in huis, bijvoorbeeld voor als er bezoek 
komt.

Wie ergens een gebatikte lap tegenkomt kan er vol be-
wondering bij blijven staan. De kleuren en vormen trek-
ken vaak de aandacht en ook is de elementaire kennis van 
de batiktechniek bij veel mensen wel aanwezig. Daarbij 
blijven dan wel de mensen achter deze stoffen, de ma-
kers en de dragers, onzichtbaar en ook de rijke achter-
gronden en de verhalen die bij deze doeken horen. Batik-
expert Rens Heringa kwam met het idee om de verhalen 
van mensen die zij hoorde op haar ‘batikspreekuren’ te 
boek te stellen. 

Auteur Liesje de Leeuw maakte er een indrukwekkend 
boek van: Gedragen doeken – verhalen in batik, waarin 
eerst wordt ingegaan op wat batikwerk is, hoe het wordt 
gedaan, de historie en de betekenis van deze doeken, 
waaraan per doek soms wel negen maanden wordt ge-
werkt. Vervolgens komen er tweeëndertig eigenaren van 
batikdoeken aan het woord, die daar ieder hun eigen ver-
haal over vertellen. 

Identiteit
Batikdoeken zijn zeer belangrijk voor de identiteit van de 
drager. Ze zijn rijk aan symboliek, kunnen zowel oude, 
mystieke boodschappen bevatten als actuele politieke. 
Aansporingen tot moreel hoogstaand gedrag, liefdesge-
dichten, historische gebeurtenissen, gewenste ontwik-
kelingen, kortom: alles wat iemand tot uitdrukking wil 
brengen kan op een batikdoek voorkomen. Ze werden 
gebruikt als ruil- en betaalmiddel, waren het belangrijk-
ste onderdeel van de bruidsschat en werden en worden 
met verhaal en al gekoesterd en als kostbare schatten be-
waard. Voor iedere leeftijd en levensfase is er weer een 

andere batik, voor mannen en vrouwen en voor vorsten 
en edellieden die kleding droegen met motieven die al-
leen aan hen voorbehouden waren. Batiks zijn onmis-
baar bij religieuze rituelen en bij grote feesten kun je aan 
de motieven in de batikkleding zien in hoeverre iemand 
met iemand verwant is. Het zijn dus in iedere zin van het 
woord betekenisvolle doeken. 

UNESCO lijst immaterieel erfgoed
De ambachtelijk gebatikte stoffen werden natuurlijk vaak 
gebruikt voor kledingstukken, maar zijn ook vaak het ma-
teriaal voor kunstenaars. Inmiddels zijn er volop goedko-
pe namaakbatikstoffen te koop die digitaal geprint zijn, 
maar het echte werk verloochent zich niet. UNESCO heeft 
batik op de internationale lijst van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed van de Mensheid gezet. Er zijn in Indonesië meer-
dere instituten waar met steun van de overheid wordt ge-
werkt aan de kwaliteit en de bevordering van alle vormen 
van batikwerk, zodat het ambacht niet uitsterft. Voor veel 
Nederlanders van Indische oorsprong zijn de oude batik-
werken een een belangrijke herinnering aan het verleden. 
Maar er is ook een toekomst voor batik en daar wordt, 
mede door dit boek, door velen aan gewerkt.

De doeken leveren erg mooie illustraties op, die net zo-
zeer van elkaar verschillen als de verhalen van de eige-
naars. Een fascinerend boek, dat iedere lezer transfor-
meert in een liefhebber van batik. Het boek is uitgegeven 
in de reeks Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Liesje de Leeuw, Gedragen doeken – verhalen in batik.  
(Uitgeverij Pharos, Beilen 2016)  〈❰

Gedragen doeken
Intieme verhalen over batik
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Het zegt wel wat over de gedreven
heid van de kleine buurtschap in de 
gemeente RijssenHolten, in Sal
land. Ze zijn trouwens erg goed in 
het neerzetten van records in Espelo. 
Ook de grootste sneeuwpop van de 
Benelux en het wereldrecord hooi
vork gooien staan op hun naam. De 
traditie van het paasvuur leeft in de 
hele gemeente RijssenHolten, al 
tientallen jaren. Maar volgens Arjan 
is die traditie in Espelo het hevigst. 
Ze gaan daar elk jaar voor de groot
ste brandstapel. 

Competitie
Er worden in heel Noord en Oost
Nederland paasvuren gebouwd. Over 
de oorsprong van de paasvuren is 
weinig bekend. Vaak wordt er verwe
zen naar een voorchristelijk gebruik 
om de terugkeer van het licht rond 
de tijd van Pasen te vieren. Echter 
de eerste schriftelijke vermelding in 
Nederland dateert uit de zeventiende 
eeuw. Feit is dat er sinds 1964 in de 
omgeving van Espelo paasvuren in 
competitieverband werden gebouwd. 
In het begin waren de deelnemende 
buurtschappen De Kol, De Haar, 
Rietberg, Waterhoek, Noorden
berg, Vlishoek, Beuseberg, Dijker
hoek, Espelo en Holterbroek. Er 
werd zowel om het grootste paasvuur 

als om het mooiste paasvuur gestre
den. Het gaat dan om de brandsta
pel vóórdat deze in brand gestoken 
wordt.

De paasvuren werden in de loop 
der jaren dan wel steeds groter, het 
aantal deelnemende buurtschappen 
werd daarentegen kleiner. Som
mige buurtschappen werden opge
slokt door de dorpskern van Hol
ten en volgebouwd, zodat er geen 
plaats meer was voor een paas
vuur. Vanaf de jaren tachtig vond 
de paas vurenstrijd nog plaats tussen 
de buurtschappen Espelo, Beuse
berg, Dijkerhoek en Holterbroek, 
waarbij de strijd om het grootste 
paasvuur vaak tussen Espelo en Beu
seberg speelde.

Hout
Er zijn regels voor de bouw van de 
paasvuren. Omdat de vuren steeds 
groter worden, is er afgesproken 
dat vanaf een hoogte van 4,5 meter 
geen machines meer gebruikt mogen 
worden. De rest moet met de hand 
gebeuren. Het verzamelen van het 
hout begint al in november. Op 
oudejaarsdag wordt er een grote paal 
neergezet, waarna een shovel de eer
ste 4,5 meter neerlegt en in elkaar 
drukt. 

PAASVUUR 
      ESPELO
 

‘Er zijn zelfs mensen geweest die 

gestopt zijn met werken, om mee te 

helpen het oude record te verbete-

ren.’ Aan het woord is Arjan Stevens, 

secretaris van de  Stichting Paasvuur 

Espelo oftewel de Espelose Boake-

bouwers. Tot twee keer toe hebben 

ze een poging gedaan een wereld-

record paasvuur bouwen neer te 

zetten en het is ze alle twee keer 

gelukt. ‘De tweede keer hebben we 

zelfs ook nog een ander record ver-

broken, dat van het grootste kamp-

vuur ter wereld, dat op naam van 

een dorp in Slovenië stond.’ 

‘We gebruiken al het hout, behalve 
dikke stammen en bedrijfshout,’ 
vertelt Arjan. ‘We gebruiken veel 
naaldhout. We hebben van Staats
bosbeheer en Natuurmonumenten 
een ontheffing om met wagens de 
heide aan de voet van het natuur
gebied de Holterberg op te gaan en 
alle jonge aangroei van naaldhout 
van de heide weg te halen. Vroeger 
werd dat gedaan door boeren, die 
de heide afgroeven voor plaggen 
voor hun schapen, maar dat wordt 
sinds de jaren vijftig niet meer 
gedaan. Om te voorkomen dat de 
heide dichtgroeit met bomen, halen 
wij de jonge aanwas nu weg. Zo 
blijft de heide in stand en daarmee 
de korhoenders die daar voorko
men.’ De paasvuren hebben naast 
een sociaalculturele dus ook nog 
een ecologische functie. 

Regels
Een andere regel is dat de verhou
ding tussen de hoogte en de omtrek 
1 op 8 moet zijn. Deze regel is er 
om te stimuleren dat de paasvuren 
zo hoog mogelijk worden. ‘De win
naar is het grootste paasvuur, dus 
het paasvuur met de meeste kubie
ke meters. Om te voorkomen dat je 
met een paasvuur kunt winnen van 
2 meter hoog en 1000 meter omtrek 

TEKST Elise Meier 
FOTO’S Stichting Paasvuur Espelo

DE GEDREVENHEID 
VAN EEN KLEINE 
BUURTSCHAP

Het opbouwen van de paasbult is 
secuur werk en daar zijn veel mensen 
bij betrokken.

De wedstrijd gaat om het grootste 
paasvuur vóór het aansteken.
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is de regel bedacht dat je voor elke 8 
meter omtrek minimaal 1 meter de 
lucht in moet gaan.’ Is het wel eens 
gebeurd dat een brandstapel omviel? 
‘Ja hoor, twee jaar geleden nog. Toen 
is hij ingestort, hij zakte helemaal 
scheef. Met man en macht hebben 
we hem weer opgebouwd en hebben 
uiteindelijk ook nog de prijs voor het 
grootste vuur gewonnen.’ 

Tegen de brandstapel aan worden 
steigers gebouwd, zodat alle tak
jes bovenop de stapel gelegd kun
nen worden. De steigers groeien mee 
met de stapel. Bovenaan staan de 
meest ervaren bouwers, onderaan de 
jonge beginners. Je moet namelijk wel 
weten hoe je de takken neer moet leg
gen of erin moet steken zonder dat de 
stapel instort. ‘Wij gaan meestal voor 
de meest efficiënte vorm zodat we 
de grootste inhoud hebben. Bij ons 
wordt het een soort kegel. Bij andere 
paasvuren, zoals die van Holterbroek 
is de vorm vaak een ‘chocozoen’
model. Zij leggen ook een soort van 
vacht van naaldtakken aan de buiten

kant. Dat doen wij ook wel, maar bij 
hen steekt er echt niets uit.’

Toch wordt er heel soms afgeweken 
van de vorm van de brandstapel, zoals 
in 2013 gebeurde. Noodgedwongen, 
dat wel. In dat jaar was het al lange 
tijd heel droog voor Pasen, zodat 
er strenge richtlijnen voor de vuren 
uitgevaardigd werden. ‘De brandsta
pel mocht niet groter zijn dan 500 m3 
wegens brand gevaar. Toen hebben 
we de brandstapel in de vorm van 
een kubus gemaakt met precies die 
inhoud. We hadden hem zelfs ver
sierd met dobbelsteenogen. Dat kreeg 
veel mediaaandacht.’

Gemeenschap
Echt iedereen helpt mee met het 
paasvuur, van klein tot groot. Veel 
mensen komen hout brengen, alle 
boeren uit de wijde omgeving doen 
dat ook. Een groep van een man of 
vijftien helpt de eerste maanden en in 
de laatste weken voor Pasen komen er 
steeds meer. Jongens vanaf een jaar of 
twaalf helpen al mee. ‘Ik ben zelf ook 

op mijn twaalfde begonnen en vond 
het maar wat prachtig, als jong jochie 
tussen al die grote jongens.’

Er is alleen sinds de zomer van 2015 
een probleem, want de lokale basis
school, de Bosschool, is toen geslo
ten wegens te weinig leerlingen. De 
kinderen zijn toen verspreid over 
de basisscholen in de andere buurt
schappen. ‘Dat is lastig, want als zij 
opgroeien en vriendjes in die buurt
schappen krijgen, gaan ze misschien 
wel meehelpen met hun paasvuur, in 
plaats van dat in Espelo,’ zegt Arjan 
zorgelijk. 

Voorafgaand aan het aansteken van 
het paasvuur wordt er traditiege
trouw een lampionnenoptocht voor 
de plaatselijke jeugd gehouden, die 
tot vorig jaar door de ouderraad van 
de basisschool georganiseerd werd en 
ook vertrok vanaf de Bosschool. ‘Nu 
die school dicht is en er geen ouder
raad meer is, is de organisatie van de 
optocht opgepakt door de jongeren
vereniging. De lampionnen optocht 

DE KENNIS OM EEN PAASVUUR TE 

 BOUWEN WORDT VAN GENERATIE OP 

 GENERATIE DOORGEGEVEN.

blijft, compleet met fanfare, en het 
vertrekpunt is ook nog steeds de 
voormalige Bosschool. We wachten 
met het aansteken van het vuur tot 
de kinderen er zijn, die dan voor
aan mogen staan. Met het vuur van 
de grote lampion die voorop gedra
gen wordt in de optocht wordt het 
vuur aangestoken. Om de kinderen 
nog meer te binden, denken we er 
nu over om het aansteken een uur te 
 vervroegen.’

Na het aansteken zijn er optredens 
van bands of dj’s en er is een tent waar 
drinken gekocht kan worden. Het 
is een echt feest voor de hele buurt
schap en ver daarbuiten. ‘We heb
ben altijd al veel mediaaandacht 
gehad, lokaal en lande lijk. Door de 
twee wereldrecord pogingen is dat nog 
meer geworden. Er komen mensen 
uit het hele land naar het paasvuur 
kijken.’ 

Wereldrecords
De competitiedrang is groot in 
 Espelo. De wereldrecordpoging van 
1987 is ook ontstaan uit wed ijver. 
Twee jaar eerder had Neede een 
wereldrecord gevestigd met hun paas
vuur van zestien meter hoogte. De 
Boakebouwers Splo, zoals de paas
vuurbouwers van Espelo zich ook wel 
noemen, voelden zich geroepen om 
dit record te verbeteren en bouwden 
met de hulp van de hele gemeenschap 
van Espelo een paasvuur van 27,87 
meter hoog. Dit bleef niet onopge
merkt, want de ontsteking trok 20.000 
bezoekers. 

Vijfentwintig jaar later vonden de 
inmiddels nieuwe bouwers dat het 
tijd werd om het record te verbreken. 

Had niet één van de bouwers destijds, 
Anton Reilink, in 1987 gezegd: ‘Er zal 
geen enkel dorp uit de buurt zo gek 
zijn om dit record opnieuw aan te val
len, misschien hooguit wijzelf!’ Hij 
kreeg gelijk. De zonen van de voorma
lige recordhouders wilden het record 
van hun vaders verbreken en kregen 
daarvoor zelfs hulp van diezelfde 
vaders. ‘Mijn vader zat in 1987 ook 
in het bestuur van de Stichting,’ ver
telt Arjan, ‘en hij hielp nu weer mee. 
Iedereen hielp mee en de brand stapel 
werd verrassend hoog.’

Een half jaar lang werd er elk week
end gebouwd aan het paasvuur. Een 
week voor Pasen werd het oude 
record uit 1987 al verbroken. Maar 
dat was geen reden om te stoppen 
met bouwen. Men besloot ook een 
aanval te doen op het wereldrecord 
hoogste kampvuur, dat in handen was 
van een dorp in Slovenië, een stapel 
pallets van 43 meter hoog. Op vrij
dag 6 april was het zover. De offici
ele opmeters werden begeleid door 
twee politieagenten, die dienden als 
officiële getuigen bij het opmeten. 
Dit was nodig voor een vermelding 
in het Guinness Book of Records. 
Het opmeten werd ook nauwgezet 
gevolgd door vertegenwoordigers van 
lokale en landelijke media. Om 16.00 
uur kwam uiteindelijk de uitslag waar 
iedereen op gewacht had: het paas
vuur had een hoogte van maar liefst 
45,98 meter. Die keer waren er 40.000 
bezoekers.

Doorgeven
‘Gewone paasvuren zijn niet zo hoog, 
hoor,’ relativeert Arjan. ‘Zo rond 
de achttien meter. Maar door die 
wereldrecords leeft het paasvuur hier 

als nooit tevoren. Elk jaar heb je hier 
ook reünies van oudbouwers, men
sen komen er speciaal voor terug naar 
Espelo. En we krijgen steeds meer 
bezoekers van buiten de gemeen
schap. De laatste vijf/zes jaar zijn we 
echt opgemerkt door de media.’ Is 
Arjan niet bang dat er teveel mensen 
komen door al die aandacht? ‘Nee 
hoor, het paasvuur wordt gebouwd 
op een groot stuk land, daar is ruimte 
genoeg.’

Afgezien van de sluiting van de basis
school lijken er dus voorlopig geen 
problemen te zijn voor het voort
bestaan van de traditie. Hoe zit het 
met de vaardigheden om zo’n grote 
brandstapel te bouwen, hoe worden 
die aangeleerd? ‘De jonge bouwers 
leren het van de oude. Je moet er wel 
een beetje inzicht en gevoel voor heb
ben, de takken niet teveel naar bin
nen steken. Je moet aanvoelen waar 
meer takken nodig zijn om een even
wichtige stapel te kunnen maken, 
maar dat leer je vooral door het te 
doen. En we kunnen altijd meer 
 bouwers gebruiken.’

Wat betreft documentatie is er een 
uitgebreide website met informatie 
en vooral veel foto’s. Verder is het 
de bedoeling dat er dit jaar een boek 
verschijnt over de traditie van het 
paasvuur in Espelo. Er is eerder al een 
time-lapse filmpje gemaakt waarop je 
de bouw in versneld tempo kunt vol
gen. Het samen bouwen zorgt voor 
een hechte gemeenschap en het feest 
erna verstevigt de banden. ‘In de late 
uurtjes, als de bezoekers naar huis 
zijn, gaan de Sploders nog even door 
met de band, dat is  gezellig.’
 〈❰

Het paasvuur is een reünie voor alle 
buurtgenoten. Ook de mensen die elders 
zijn gaan wonen, komen ervoor terug.
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Bij de aanblik van de karakteristieke zwart-witte 
vakwerkhuizen denken de meesten wellicht aan 
Duitsland, waar dit soort huizen nog vrij overvloedig te 
vinden zijn. In Nederland bestaan ze echter ook nog 
hier en daar,  vooral in het uiterste zuiden. Onlangs is er 
een boek verschenen over deze  speciale manier van 
bouwen, ook wel houtskeletbouw genoemd. Waar wij als 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland benieuwd 
naar zijn, is het ambacht, de gemeenschap daarachter 
en wellicht de  toekomst ervan. We spraken met de 
auteur, Coen Eggen, die jarenlang onderzoek heeft 
gedaan naar vakwerkbouw  
en het ambacht.

SLOW BUILDING

Het vlechten van wanden en deze bedek
ken met een leemvulling komt al duizen
den jaren voor, zo is uit opgravingen geble
ken. Het bouwen van huizen met een hou
ten skelet is in ieder geval vanaf de tijd van 
Karel de Grote (circa 800) vrij algemeen. 
Men woonde toen in huizen die óf hele
maal van hout waren, óf een houten skelet 
hadden. Zelfs stenen huizen hadden vaak 
een houten (vakwerk)skelet. Ook kerken en 
kastelen werden op deze manier gebouwd. 
Het bijzondere was ook dat er geen metaal 
gebruikt werd in de constructie, alle ver
bindingen werden van hout gemaakt.

De redenen om houtskeletbouw toe te pas
sen, liggen voor de hand: alle grondstoffen 
kwamen uit de buurt en waren redelijk 
goedkoop én de huizen waren verplaats
baar door hun houten skelet. Vooral leem 
was in grote hoeveelheden aanwezig. Hoe
wel het beschikbare hout uit de directe 
omgeving langzaam maar gestaag afnam, 
was het pas door Napoleon dat er minder 
vakwerkhuizen gebouwd werden. Vanaf 
die tijd schakelde men over naar mergel, 
die ook uit de eigen regio kwam en kwam 
de baksteenproductie op gang.

Weinig bronnen
Wie bouwden de huizen? Bouwde elke 
boer zijn eigen vakwerkschuur en dito huis 
of waren er toch wel speciale kennis en 
vaardigheden voor nodig? ‘Het was echt 
een vak apart,’ beaamt Eggen. ‘Er is niet 
heel veel bekend over de bouwers, deze zijn 
meestal anoniem. Binnen het timmermans
gilde van Maastricht waren er twee aparte 
subdivisies die zich bezighielden met het 
bouwen van houtskeletgebouwen: de hout
bouwers en de leemplakkers. Deze laatste 
groep maakte ook het vlechtwerk tussen de 
balken waar het stroleem tegenaan geplakt 
werd. Helaas is het archief van het tim
mermansgilde in de Franse tijd verloren 
gegaan, dus we hebben verder heel weinig 
informatie.’

Ondanks het feit dat de bouwers anoniem 
waren, is er uit het voorkomen van een 
bepaalde achternaam nog wel enigszins op 

te maken hoe omvangrijk deze beroeps
groep in het zuiden was: Ramaekers. 
‘Deze naam is afgeleid van het ambacht 
raam-maken, waarbij ‘raam’ staat voor de 
grondbalken van het skelet van de vak
werkgebouwen. Feit is dat het ambacht 
speciale vaardigheden en kennis vereiste, 
die zeer waarschijnlijk van vader op zoon 
door gegeven werden.

‘Men kan ook aannemen dat er veel con
tacten waren tussen de vaklieden, ook over 
de huidige landsgrenzen heen,’ aldus Coen. 
‘Er is een zekere eenvormigheid in de con
structieve oplossingen, die aangeeft dat 
er wel degelijk naar elkaar gekeken werd, 
ondanks de verschillende stijlstromingen. 
Er zijn invloeden vanuit Duitsland en Bel
gië te zien.’ Wel was er verschil tussen de 
manier van bouwen op het platteland en 
in de steden, vooral omdat er in de steden 
te weinig ruimte was om op de grond een 
spant te bouwen en dat vervolgens rechtop 
te zetten. In de stad moest elke bouwlaag 
op die daaronder gebouwd worden. 

Napoleon
Napoleon bepaalde aan het begin van de 
negentiende eeuw dat er geen vrije hout
garing uit de bossen meer mocht plaats
vinden, men moest daarvoor gaan betalen. 
Deze verordening betekende het begin van 
het einde voor de houtskeletbouw én voor 
de ambachtslieden. ‘Men heeft nog een tijd 
met sloophout gewerkt, maar er werden al 
snel geen reparaties meer uitgevoerd. Na 
verloop van tijd raakten de ooit zo rijke 
vakwerk huizen in verval en werd vakwerk
bouw gezien als een teken van sociale neer
gang,’ vertelt Eggen.

In de negentiende eeuw brak er ook nog 
een landbouwcrisis uit in Nederland door 
de opkomst van transportmogelijk heden 
en de invoer van landbouwproducten uit 
Amerika en Rusland. Hierdoor was er 
helemaal geen geld meer voor het onder
houd. Nieuwe huizen werden met mergel 
en baksteen gebouwd. Vakwerkhuizen 
waren de woningen voor de armen 
 geworden.   

TEKST Elise Meier
FOTO’S Coen Eggen

Het nieuwe hout-
skeletbouwen is geen 
fantasieloze kopie van 
het verleden, maar 
men combineert de 
goede elementen uit 
de historie met goede 
dingen van nu.
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INGEZONDEN

VERBIJSTERING

Mijn verbijstering heeft te maken met 
de uitlatingen van de heer Herman 
Pleij. Hij deed voorkomen dat de sta-
tus van immaterieel cultureel erfgoed 
inhoudt dat iets tot een curiositeit ver-
wordt. Als hij (of iemand van u) zich 
enigszins in het onderwerp had ver-
diept was bekend geweest dat het 
gaat om ‘een wezenlijke tak van erf-
goed, gedragen door mensen van nu, 
die hun immaterieel erfgoed door wil-
len geven aan de toekomst’. Zo staat 
het in de visie van de desbetreffende 
stichting, die gelieerd is aan UNES-
CO. Wist de heer Pleij niet dat je als 
hoeder van een erfgoed, in mijn geval 
heggenvlechten, een zorgplan schrijft 
waarover je jaarlijks verantwoording 
aflegt waarbij de afstemming op toe-
komstige doelen een belangrijke 
plaats inneemt? 
De heer Pleij liet zich voor mijn gevoel 
vervolgens met nauwelijks ingehou-
den dedain uit over heggenvlechten. 
Wist hij dan niet dat ons landschap de 

afgelopen vijf decennia een gigan-
tische aderlating heeft ondergaan? 
Berekend is dat 250.000 km aan heg-
gen is gerooid (tweehonderdvijftig-
duizend kilometer!). En dat is natuur-
lijk lang niet alles. De biodiversiteit is 
dramatisch achteruitgegaan, wat bij-
voorbeeld tot uitdrukking komt in een 
daling van de akkervogelstand met 
90%. Et cetera, et cetera. Onze stich-
ting zet zich in voor landschapsherstel 
en wil door middel van het ambacht 
van heggenvlechten binding aan kwa-
litatief hoogwaardig landschap reali-
seren. 
In alle bescheidenheid durf ik te stel-
len dat wij daar succesvol in zijn. Wij 
organiseren kampioenschappen, ge-
ven cursussen, onderhouden interna-
tionale contacten en niet in de laatste 
plaats: we zorgen voor herintroductie 
van heggen. De afgelopen drie jaren 
hebben wij met steun van het Fonds 
Yves Rocher 150.000 struikjes geplant 
en naar het zich laat aanzien zullen we 

dat de komende drie jaar herhalen. 
Mijn verbijstering heeft dus te ma-
ken met de arrogantie van de we-
tenschapper die overal verstand van 
denkt te hebben. Dat hij daarbij wei-
nig tot geen weerstand ontmoet, vind 
ik al even verbijsterend. Ik meld dit 
bij u omdat de kwaliteit van natuur en 
landschap mij na aan het hart ligt. Het 
zou mooi zijn als aan dit voor onze toe-
komst zo belangrijke thema een keer 
aandacht zou worden gegeven in uw 
programma.

Louis Dolmans

Voorzitter van diverse stichtingen op het gebied 
van natuur en landschap.  
Zie: www.hegenlandschap.nl
www.doorniknatuurakkers.nl
www.akkernaarbos.nl
www.onzewaal.info
Voorts: Bestuurslid Vereniging Nederlands 
 Cultuurlandschap
Voorheen: bestuurslid van Vogelbescherming 
Nederland, Sovon Vogelonderzoek en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland.

 〈❰

REACTIE OP DE TELEVISIE UITZENDING VAN PAUW 
OP 25 AUGUSTUS 2016 WAAR  HERMAN PLEIJ 
ZICH  UITSPRAK OVER DE NATIONALE  INVENTARIS 
IMMATERIEEL  CULTUREEL  ERFGOED.

Deze misvatting heeft nog lang bestaan en 
werkt ook nog door in de huidige tijd.

Uitgestorven en 
 herontdekt
In de twintigste eeuw waren de ambachten 
van vakwerktimmerlieden en leemplakkers 
uitgestorven en met hen de kennis. ‘Niemand 
wist er meer iets van. Zelfs de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg wist er maar bitter 
weinig van. Er werden heel lelijke en vooral 
verkeerde restauraties uitgevoerd, waarbij 
hele panden compleet geruïneerd werden.’ 
Dat lijkt het einde van het verhaal voor de 
vakwerkbouw, maar niets is minder waar.

Gelukkig waren er hier en daar nog wat 
mensen wie de deplorabele toestand van de 
vakwerkgebouwen aan het hart ging. Met 
een klein clubje zijn zij begin jaren zeventig 
van de twintigste eeuw begonnen met het bij
eenzoeken van alle beschikbare informatie, 
voornamelijk uit het buitenland, en met het 
zelf uitproberen. ‘Vooral in Duitsland was 
en is nog veel informatie te vinden. Daar is 
een ononderbroken lijn van houtskeletbouw 
tot op de dag van vandaag. Maar wij hebben 
vooral veel geleerd van het zelf doen, bijvoor
beeld door het uit elkaar halen van een vak
werkschuur en deze weer in elkaar zetten: 
hoe gaat dat?’

Het blijft toch een ambacht en dat leer je het 
beste door het te doen. Verschillende open
luchtmusea speelden hierin ook een belang
rijke rol, bijvoorbeeld met het gebruik van 
leem. Een ander aspect, dat op het eerste 
gezicht een miniem detail leek, bleek uiterst 
belangrijk te zijn: het togen van alle verbin
dingen, het met een toognagel op spanning 
brengen van pen en gat, zodat er geen naden 
bleven bestaan. ‘Moderne timmerlieden ken
nen het togen soms niet meer, waardoor er 
vocht en wind in de verbindingen doordrin
gen. Daardoor gaat het hout rotten.’

Al deze kennis en vaardigheden moesten 
herontdekt worden door een grondige ana
lyse van het oude materiaal en door ‘zindelijk 
nadenken’, aldus Coen Eggen, die er vanaf 
het begin bij is geweest. ‘Door proefonder

vindelijk en heel dynamisch alles te onder
zoeken en uit te proberen, hebben we de 
meeste geheimen van het ambacht weer her
ontdekt. Heel empirisch eigenlijk.’

Nieuwe generaties
Op dit moment is er een groep vaklieden die 
het ambacht weer redelijk tot zeer goed in de 
vingers heeft. Volgens Coen is er zelfs een 
tweede generatie aan het opstaan, die het van 
hun vaders overneemt, net als vroeger. ‘De 
jonkies melden zich en worden geplaatst bij 
zo’n timmerbedrijf. Een echte leerlingmees
terconstructie,’ vertelt Eggen. ‘We hebben 
het tijdsgewricht mee. Het gebeurt tegen
woordig vaak dat mensen met hun denk
baan stoppen om zich te bekwamen in werk 
met hun handen.’

Dat niet alleen, de interesse voor ecologisch
verantwoord en duurzaam bouwen is ook 
groeiende. En dat komt heel mooi samen in 
de volgende generatie houtskeletbouw. Want 
na een, zullen we maar zeggen, pauze van 
anderhalve eeuw gaat de ontwikkeling van 
deze manier van bouwen weer door. 

Duurzaam
‘Ik heb het slow building  genoemd, naar ana
logie van slow food: alle ingrediënten komen 
uit de eigen streek en het is duurzaam. Als 
je een grote kelder onder het huis uitgraaft, 
is dat een uitstekende vervanging van een 
koe l  installatie. De hoeveelheid uitgegraven 
leem is meteen voldoende om, gemengd met 
stro, te dienen voor de wanden. Uiteraard is 
het ontwerp wel modern, maar met elemen
ten uit de vakwerkbouw. Nieuwe onderdelen 
zoals waterbeheer, aardwarmte, sedum en 
zonnepanelen op het dak kunnen ook geïnte
greerd worden in het geheel.’
Kortom, het nieuwe houtskeletbouwen is 
geen fantasieloze kopie van het verleden, maar 
men combineert de goede elementen uit de 
historie met goede dingen van nu. Zo wordt 
de traditie vernieuwd en leeft zij voort. Het 
klinkt verdacht veel als immaterieel erfgoed.

Coen Eggen, Vakwerkbouw. 600 jaar bouwen 
met hout en leem in Zuid-Limburg en omstre-
ken (Nijmegen, 2016). 〈❰ 
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Een zonnige kijk op het vissersleven
De schilder B.J. Blommers (1845-1914), was binnen de Haagse School waar hij 
bij hoort, een buitenbeentje. Hij schilderde het vissersvolk in Katwijk, waar hij 
jarenlang woonde en het boerenleven, zoals hij het zag: vooral licht en blij. 
Waar zijn collega Israëls het sombere en zware, de armoede liet doorklinken, 
genoot hij vooral van de eenvoud en warmte van precies hetzelfde volk. Kin-
deren die speelden op het strand, zonder daar veel voor nodig te hebben, de 
liefdevolle blik van hun moeder, de zon die scheen op een visser die door de 
duinen liep, wachtende vissersvrouwen en vissers aan het werk, Blommers 
genoot ervan. 

Het Katwijks Museum toont zo’n zeventig van zijn werken, die in Blommers’ 
tijd zeer populair waren. Blommers kwam via Den Haag, waar hij zijn oplei-
ding kreeg, en Scheveningen in 1900 naar Katwijk, waar nog met traditionele 
bomschuiten werd gevist vanaf het strand. Hij vestigde zich in een villa naast 
de Oude Kerk en genoot intens van de taferelen die hij vanuit zijn atelier aan-
schouwde: ‘U moest dat eens zien, zoo van het balkon voor ons huis met naast 
ons die typische Katwijkse kerk en de mooie, golvende heuvels op de ach-
tergrond. Daar kan ik soms uren naar zitten kijken. Dan zie je daar zoo’n man 
of vrouw of zoo’n groepje voorbijkomen, dat doet ‘m dan zoo aardig. En dan 
moet er de zon op schijnen. Dan geniet je werkelijk!’

Zo schilderde hij ook en de mensen genoten op hun beurt weer van zijn schil-
derijen. Het Genootschap Oud Katwijk eerde ter viering van het vijftigjarig 
bestaan van het genootschap deze bijzondere schilder door een uitgebreide 
collectie van zijn werken samen te stellen, waarvan een groot aantal in bruik-
leen werden gegeven door musea, particulieren en kunsthandelaren. 
Tegelijkertijd verscheen er bij WBooks een uitgebreide catalogus, die onmis-
baar is voor wie meer wil weten over leven, werken en ideeën van de schilder.

B.J. Blommers (1845-1014). De zonnige Haagse School, tot en met 12 novem-
ber in Katwijks Museum, www.katwijksmuseum.nl. 
Meer informatie over het gelijknamige boek: www.wbooks.nl.

ETEN BIJ DE KUNSTENAAR

Het kunstenaarsechtpaar Hendrik Willen en Sientje Mesdag had zo’n gi-
gantische kunstverzameling naast hun eigen werken, dat ze in 1887 een ei-
gen museum bouwden naast hun huis in Den Haag. Het was op zondagoch-
tend altijd open en de rondleiding begon met een kijkje in de ateliers van 
meneer en mevrouw. Meneer is als schilder en verzamelaar genoegzaam 
bekend, maar mevrouw Mesdag-Van Houten was ook een gerenommeerd 
schilder, ze schilderde landschappen en stillevens. Zij had een eigen ate-
lier, een schilderhuisje in de Scheveningse bosjes. Volgens huisvriend en 
collega-schilder Jozes Israëls was Sientje Mesdag ‘een voorbeeld voor het 
feminisme’. Ze was als enige vrouw lid van Pulchri Studio en exposeerde in 
binnen- en buitenland.

In die tijd, eind negentiende eeuw, waren stillevens zeer populair. Sientje 
Mesdag schilderde bovendien niet alleen voedsel, maar gaf ook veel fees-
telijke diners in hun ‘eenvoudige home’ zoals de Nieuwe Rotterdamse Cou-
rant hun woning betitelde in 1906. Eten speelde dus een grote rol in haar 
leven en dit gegeven is als uitgangspunt gekozen voor een tentoonstelling 
over negentiende-eeuwse voedselstillevens en hedendaags fooddesign: 
Eten bij de kunstenaar. Een stilleven zoals dat vandaag de dag wordt vorm-
gegeven, lijkt totaal niet op het klassieke beeld en levert er soms zelfs com-
mentaar op. De grote veranderingen in de kijk op voedselstillevens zijn het 
thema van de expositie Eten bij de kunstenaar, maar er ligt ook een menu-
kaart van een van de diners van de Mesdags, want er werd daadwerkelijk 
‘gegeten bij de kunstenaar(s)’.

Eten bij de kunstenaar – van stilleven tot fooddesign,  tot 30 oktober bij 
De Mesdag Collectie Den Haag www.demesdagcollectie.nl

TENTOONSTELLING 
OVER DE TIELSE 
KERMISKOEK

Van 15 oktober tot en met 20 fe-
bruari 2017 wordt in het Flipje en 
Streekmuseum Tiel de tentoonstel-
ling Tielse Kermiskoek, een eeuwen-
oude traditie georganiseerd. 
De Tielse kermiskoek staat sinds 
2015 op de Nationale  Inventaris Im-
materieel Cultureel Erfgoed en in 
oktober vindt traditioneel de Tielse 

najaarskermis plaats. Twee redenen om aan-
dacht te geven aan deze bijzondere koek.

De kermiskoek heeft lang dienst gedaan 
als minnebrief. Daarom wordt de Tielse ker-
miskoek ook liefdeskoek genoemd. De ker-
mis was en is nog steeds een geschikt mo-
ment om iemand ‘te versieren’. De koek is 
vanaf eind 1800 een huwelijksmakelaar. Het 
verhaal staat geschreven in De Volksverma-
ken (Jan ter Gouw, 1870). Een boerenknaap 
loopt met zijn meid langs de koekkraam en 
koopt een koek voor haar, die ze mee naar 
huis neemt. Twee weken later komt de jon-
gen op bezoek en als ze hem de koek aan-
biedt, dan begint een romance. Krijgt 
hij het kapje van de koek of helemaal niets, 
dan kan hij vertrekken.

Koeken zijn sinds eeuwen belangrijke pro-
ducten op de kermis en worden vaker ge-
bruikt om een vrijerij aan te knopen. In 
Vlaanderen heeft men nog de uitspraak 
‘met de koek op het hoofd thuiskomen’, de 
koek werd niet geaccepteerd, de kandidaat 
werd afgewezen.
De Tielse koek vormt het middelpunt van 
de expositie en wordt in een brede con-
text geplaatst, namelijk de geschiedenis 
van de kermis. Ook vertelt de tentoonstel-
ling over de betekenis van dit feest, hoe het 
er vroeger aan toeging en wat er zoal in de 
loop der tijd is veranderd.

De expositie wordt geopend op vrijdag 
14 oktober om 15.30 uur door drs. Ineke 
Strouken, directeur van het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland. 
De tentoonstelling over de Tielse Kermis-
koek is te bezoeken in het Flipje en Streek-
museum Tiel, Plein 48, 4001 LJ Tiel 
(www.streekmuseumtiel.nl).

nieuws
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IMMATERIEEL ERFGOED IS HET TIJDSCHRIFT VOOR DE IMMATERIEEL 

 ERFGOEDSECTOR. HET BLAD VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR EN 

GEEFT  INFORMATIE OVER IMMATERIEEL ERFGOED EN OVER HET 

BELEID DAT HIERUIT VOORTVLOEIT. HET TIJDSCHRIFT IMMATERIEEL 

ERFGOED WORDT UITGEGEVEN DOOR HET KENNISCENTRUM 

IMMATERIEEL  ERFGOED NEDERLAND, 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 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 KENNISCENTRUM IMMATERIEEL  ERFGOED NEDERLAND (KIE-NL) 

IS AANGEWEZEN OM ZORG TE DRAGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE 

VAN HET UNESCO VERDRAG TER BESCHERMING VAN HET 

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED.

Multatulilaan 12,  4103 NM  Culemborg
Tel: 030-2760244, E-mail:  info@immaterieelerfgoed.nl
www.immaterieelerfgoed.nl


