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Voor u ligt het laatste nummer van Immate rieel 
Erfgoed. Met ingang van 1 januari 2017 veran-
dert er veel. Het Kenniscentrum  Immaterieel 
Erfgoed Nederland wordt een afdeling van het 
Nederlands Openlucht museum en in febru-
ari verhuist ons kantoor naar het museum in 
Arnhem. En dan is het voor mij ook tijd om het 
stokje over te dragen aan mijn opvolger. Op 
zaterdag 18 maart 2017 neem ik afscheid tijdens 
een ontmoetingsdag immaterieel erfgoed in 
Culemborg. Allemaal grote overgangen, die wij 
het afgelopen jaar zorgvuldig hebben voorbe-
reid.

KOMENDE TIJD
De komende tijd zullen wij meer het land in 
trekken en de gemeenschappen van traditiedra-
gers en verwante organisaties opzoeken. Door 
middel van masterclasses voor erfgoedprofes-
sionals willen wij mensen en instellingen oplei-
den om samen met ons de UNESCO conventie 
uit te voeren en tot een succes te maken. Wij 
werken ook aan een goede samenwerking met 
de Caribische eilanden en Suriname om geza-
menlijk op te trekken bij de implementatie van 
de conventie en het zichtbaar maken van het 
gedeeld immaterieel erfgoed.

Met het uitgeven van tijdschriften en boeken 
gaan wij stoppen. Dit is dus echt het laatste 
exemplaar dat verschijnt. Hoe het de komende 
tijd zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. 
Misschien komt er op termijn een tijdschrift 
van het Nederlands Openluchtmuseum uit over 
materieel en immaterieel erfgoed, maar dat 
zal de tijd leren. Wij gaan in ieder geval op de 
website losse artikelen over kennisontwikkeling 
en erfgoedzorg publiceren, die gemakkelijk te 
lezen zijn op bijvoorbeeld een telefoon en ook 
gemakkelijk zijn uit te draaien voor mensen die 
liever op papier lezen.

LAATSTE WENS
Dit is dus mijn laatste inleiding en dan mag 
je een wens doen. Mijn wens is dat politici en 
beleidsmakers de komende tijd meer waarde-
ring gaan krijgen voor immaterieel erfgoed. Ik 
ben altijd verbaasd geweest over het feit dat 
sommige mensen, over toen nog volkscultuur 
en nu immaterieel erfgoed, zo denigrerend 
doen en alleen interesse hebben in de super-
diverse cultuur met een grote C in de vier grote 

steden. Net alsof er in de rest van Nederland 
geen mensen wonen die ertoe doen.

Bij het samenstellen van de inventaris hoor ik 
wel eens dat hij te traditioneel is. En dan denk 
ik: hoezo? Het is toch de bedoeling dat de 
inventaris van onderop samengesteld wordt 
en dat iedereen die zijn traditie wil borgen 
mee mag doen, ongeacht de plek waar het zich 
afspeelt of de leeftijd van de deelnemers? Op 
de inventaris staan veel jongerentradities en 
ook veel tradities waar iedereen – jong en oud – 
aan kan deelnemen. De uitwisseling tussen 
generaties is nu juist een kenmerk van immate-
rieel erfgoed. Al die traditiedragers verdienen 
waardering voor hun passie en inzet. Zonder 
hen zou de samenleving er veel kleurlozer uit-
zien. Natuurlijk hoeft niet iedereen dezelfde 
liefde voor een traditie te voelen, tradities kun-
nen ook schuren in een diverse culturele samen-
leving. Dat mag best, als je er maar samen over 
praat met respect voor elkaars mening. 

De UNESCO conventie heeft in Nederland 
gezorgd voor de emancipatie van de traditie-
dragers. Omdat het een sector is die niet draait 
op subsidie, was het ook een onzichtbare sector 
voor beleidsmakers en politici. Dat is nu aan het 
veranderen. Bij immaterieel erfgoed zijn héél 
véél mensen actief betrokken en sommige tra-
dities trekken ook nog eens héél véél publiek. 
Er is geen gemeente waar geen immaterieel 
erfgoed te vinden is. Het wordt hoog tijd dat 
dat gezien wordt. Immaterieel erfgoed verbindt 
mensen en – dat hebben wij gezien met Zwarte 
Piet – kan ook mensen uit elkaar drijven. Maar 
discussie hoort ook bij onze dynamische samen-
leving. Immaterieel erfgoed heeft te maken 
met identiteit en dan kunnen de emoties hoog 
oplopen.

Mijn wens is dat er meer waardering en onder-
steuning komt voor al die vrijwilligers die 
zich met passie belangeloos inzetten voor het 
behoud en doorgeven van hun traditie.  
Want je moet er niet aan  
denken dat ze er 
allemaal mee zouden 
stoppen. Laten wij 
er zuinig op zijn 
en ze koesteren!
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Procedure
1. De traditiedragers melden hun 

 traditie aan en beantwoorden enkele 
vragen

2. De dragers wonen een informatie
bijeenkomst bij en beslissen of ze 
willen borgen

3.  De dragers zetten erfgoedzorg op
4.  De dragers vragen plaatsing aan
5.  De directeur Kenniscentrum neemt 

voorlopig besluit tot plaatsing
6.  De Toetsingscommissie neemt het 

besluit tot plaatsing
7.  Het bestuur bekrachtigt het besluit
8.  De traditie wordt door de dragers 

geplaatst op de inventaris en een 
vertegenwoordiger van de dragers 
tekent het certificaat

9.  De dragers voeren het erfgoedzorg
plan uit

10.  Tweejaarlijks worden de vorderingen 
geëvalueerd

Criteria om op de inventaris te komen
1.  Gaat het om immaterieel erfgoed in de zin van de UNESCO conventie?  

Is het cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven?
2.  Gaat het om levende, dynamische cultuur?
3.  Zijn het de traditiedragers die de plaatsing aanvragen?
4.  Willen die dragers zich inzetten voor borging?
5.  Is het erfgoedzorgplan in orde?

Erfgoedzorgplan 
1.  Wat is de sociale waarde en functie 

van het immaterieel erfgoed voor de 
betreffende traditiedragers?

2.  Wat zijn de risico’s en bedreigingen?
3.  Wat is de doelstelling en wat zijn de 

verwachte resultaten van de erfgoed
zorg?

4.  Wat zijn de concrete haalbare acties 
voor de komende twee jaar?

5.  Wat heeft men nodig om de acties uit 
te voeren?

Fundament leggen
Al gauw kwamen er traditiedragers bij ons die van het 
UNESCO verdrag gehoord hadden. ‘Is dat ook iets voor 
ons?’ vroegen zij zich af. ‘Is onze traditie immaterieel erf-
goed?’ Immaterieel erfgoed was een heel nieuw begrip 
in Nederland. Aanvankelijk was ik nogal sceptisch over 
of je immaterieel erfgoed wel kon beschermen en of het 
 UNESCO verdrag wel iets voor Nederland was, maar de 
traditiedragers wisten me te overtuigen. Beschermen deden 
ze al, al noemden ze het niet zo. Beschermen is immers niets 
meer dan het doorgeven van liefde, kennis en vaardigheden 
aan volgende generaties en het oplossen van de problemen 
die zich hierbij voordoen. Ik was overstag. 

Vanaf het eerste moment hebben wij de traditiedragers 
bij het opzetten van het immaterieel erfgoedfundament in 
Nederland betrokken. Ze dachten mee met het vaststel-
len van de criteria en de procedure, ze hielpen mee met het 
logo ontwikkelen en samen met hen hebben wij het huidige 
model voor een beschermingsplan – wij hebben het erf-
goedzorgplan genoemd – ontwikkeld en uitgetest. Op hun 
verzoek hebben wij ook het certificaat, dat bij plaatsing op 
de  inventaris getekend wordt, in het leven geroepen. Tegen-
woordig tekenen veel burgemeesters mee en dat blijkt een 
heel grote steun bij borging te zijn.

Ook hebben wij samen met de immaterieel erfgoeddragers 
een structuur ontwikkeld om, nadat de traditie op de inven-
taris immaterieel erfgoed geplaatst was, gezamenlijk met 
erfgoedzorg aan de gang te gaan. Jaarlijks organiseren wij 
een contact- en een inspiratiedag, trainingen en bijeenkom-
sten ‘leren van elkaar’. Met de Sesam Academie hebben wij 
een project opgezet ‘Begeleiding op maat’, waarbij gepensi-
oneerde experts gemeenschappen helpen om strategische 
plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Dat kan gaan om 
leden werving, het opzetten van een promotiecampagne, het 
op papier zetten van kennis, fondsenwerven, lobbyen bij 
gemeenten enzovoort. 

Ruim honderd elementen op de inventaris
In augustus 2016 werd de honderdste traditie op de Natio-
nale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst: het 
Zomercarnaval in Rotterdam. Een goed moment om te eva-
lueren. Een van de dingen die een land op zich neemt met het 

In 2003 namen de lidstaten aangesloten bij UNESCO 
een conventie aan om het immaterieel cultureel erf-
goed te gaan beschermen. De conventie trad in 2006 in 
werking en België was een van de eerste landen die het 
verdrag ondertekenden. Dankzij onze Vlaamse colle-
ga’s hebben wij vanaf het begin mogen meedenken met 
het implementeren van het verdrag in Vlaanderen en 
met de opbouw van de Vlaamse Inventaris Immateri-
eel Cultureel Erfgoed. Ik weet nog goed de vergadering 
waarin de allereerste voordrachten besproken werden. 
Er was een oproep rondgestuurd aan erfgoedorganisa-
ties om tradities in te dienen voor de Vlaamse inven-
taris en de vergadertafel lag vol met papieren, foto’s, 
boeken en video’s. De indieners hadden heel erg hun 
best gedaan, maar voor ons was het bijna niet te doen 
om alles te bekijken. Het was veel te veel informatie. 
Dat was een goede ervaring. 

Wij hebben veel geleerd van onze Vlaamse collega’s. 
Daar zijn wij hun zeer erkentelijk voor. Wij leerden 
niet alleen van wat er goed ging, maar ook van wat niet 
goed ging. Immers, alles moest van de grond af wor-
den opgebouwd. Buitenlandse voorbeelden waren er 
 nauwelijks. Het wiel moest nog uitgevonden worden.

Jaar van de Tradities en Jaar van het 
 Immaterieel  Erfgoed
Omdat Nederland het verdrag nog niet had onderte-
kend, konden wij nog niet officieel beginnen. Waren 
de Vlamingen begonnen met een oproep om tradities 
in te dienen, wij begonnen met het in kaart brengen 
van het immaterieel erfgoed in Nederland. 
In 2008 hebben wij een jaar lang iedereen in Neder-
land gevraagd om zijn of haar favoriete tradities in te 
sturen. Het leverde ons duizenden tradities op. De 
honderd meest genoemde tradities zijn door (toen nog) 
koningin Beatrix bekend gemaakt en beschreven in het 
boek Dit zijn wij. 

In 2012 hebben wij het Jaar van het Immaterieel Erf-
goed georganiseerd. Toen hebben wij ons vooral op 
de gemeenschappen achter de tradities gericht. Deze 
twee themajaren hebben ons veel kennis en informatie 
opgeleverd, waar wij nu nog steeds profijt van hebben. 

Vier jaar Nationale 
Inventaris Immaterieel 
Erfgoed in Nederland

Vier jaar geleden ondertekende 
Nederland het UNESCO Verdrag 
inzake de Bescherming van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Toenmalige staatssecretaris Halbe 
Zijlstra gaf op 2 september tijdens 
het  Bloemencorso Zundert het start
schot voor de Nationale Inventaris. 
Tijd om terug te kijken en de balans 
op te maken.

De wens 
om door 
te  geven 
aan de 
toekomst

TEKST Ineke Strouken
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Regionale spreiding Aantal

1. Algemeen Nederland  24

2. Groningen   1*

3. Friesland   2*

4. Drenthe   6

5. Overijssel  11

6. Gelderland  10

7. Utrecht   3*

8. Flevoland   0*

9. Noord-Holland   7

10. Zuid-Holland  13

11. Zeeland   1*

12. Noord-Brabant  13

13. Limburg   9

 *Hiervoor komt een speciaal promotietraject.

Domeinen UNESCO Aantal

1. Orale tradities  2

2. Sociale praktijken 68

3. Podiumkunsten  7

4. Ambachten 21

5. Natuur en universum  2

Vorderingen in
Aantal 

elementen op 
de inventaris *

1. Lokale en regionale samenwerking   38

2. Internationale contacten   22

3. Jongerenprojecten   37

4. Contacten met gemeenten   26
* van de 67 plaatsingen die gemonitord zijn

Je kunt dus zeggen dat er vier jaar na de ratificatie van 
het UNESCO verdrag al behoorlijk wat resultaten zijn 
geboekt.

Inventaris
Daarnaast is door een externe medewerker de inventa-
ris met toen nog honderd elementen erop tegen het licht 
gehouden. Hij heeft bij zijn onderzoek de erfgoedzorg-
plannen en monitoringsgegevens gebruikt, jaarverslagen 
en krantenknipsels gelezen en alle websites nauwkeurig 
bekeken. 

De eerste vraag was: hoe staat het met de diversiteit van de 
inventaris immaterieel erfgoed? Zijn alle provincies ver-
tegenwoordigd? Staat er zowel immaterieel erfgoed uit de 
stad als van het platteland op? Hebben jongeren en nieuwe 
Nederlanders de inventaris gevonden? Staan er tradities 
uit alle domeinen van UNESCO op? In welke categorieën 
is de inventaris onder te verdelen? 

Wij hebben ook gekeken of wij met de wijsheid van nu 
misschien elementen toch niet op de inventaris zouden 
zetten. Gelukkig was dat niet zo. De meeste gemeen-
schappen zetten zich voor honderd procent in om hun 
immaterieel erfgoed te borgen, maar nog een behoorlijk 
aantal heeft daarbij hulp nodig. Er zijn ook wat elementen 
die niet of nauwelijks bescherming nodig hebben omdat 
ze enorm populair en goed georganiseerd zijn. Denk maar 
eens aan de Nijmeegse Vierdaagse. 

Stand van zaken erfgoedzorg Aantal

1. Voldoen niet aan de criteria en horen niet 
op de inventaris thuis

  0

2. Hebben hulp nodig  22

3. Zijn heel goed met erfgoedzorg bezig  32

4. Kunnen uitgroeien tot voorbeeld van erf-
goedzorg 

 13

De meeste traditiedragers gebruiken de plaatsing op de 
inventaris om hun immaterieel erfgoed te borgen. Ze heb-
ben meer ingangen bij gemeenten en sponsors gekregen en 
op lokaal niveau is er meer samenwerking met andere erf-
goedinstellingen, zoals historische verenigingen, archieven 
en musea. Opvallend is dat tweeëntwintig gemeenschap-
pen na plaatsing op de inventaris internationale contacten 
hebben aangeknoopt met andere immaterieel erfgoed-
gemeenschappen elders in de wereld.

Ook is gekeken waar de gemeenschappen tegenaan liepen 
bij het borgen van hun traditie. Het opzetten van erf-
goedzorg is een proces. De traditiedragers gaan over de 
toekomst van hun traditie nadenken. Waarom zouden 
volgende generaties de tradities willen overnemen? Sluit 
de traditie wel aan bij de belevingswereld van jongeren? 
Wat zijn de kernwaarden en wat mag wel en wat mag niet 
veranderd worden? Wat moet er gebeuren om een traditie 
van waarde te laten blijven in een snel veranderende diver-
se en digitale samenleving?

Na vier jaar ervaring met borgen beginnen de eerste resul-
taten zichtbaar te worden. Wij hebben gekeken naar vier 
borgingsactiviteiten:

 ondertekenen van het verdrag is het in kaart brengen van 
het immaterieel erfgoed en het aanleggen van een of meer-
dere inventarissen. Het eerste hadden wij al gedaan in de 
twee themajaren. Daarom konden wij in september 2012 
al meteen beginnen met de Nationale Inventaris Imma-
terieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Uitgangspunten 
voor de inventaris waren: hij moest van onderop samen-
gesteld worden, laagdrempelig zijn en cultureel divers. De 
eerste drie elementen – Bloemencorso Zundert, Boxmeer-
se Vaart en de Sint-Maartenviering in Utrecht – werden 
in oktober 2012 op de inventaris geplaatst. In december 
2016 stonden er honderdzestien tradities op de inventaris.

Na vier jaar is het nu tijd om te evalueren. In hoeverre 
voldoet de inventaris? Is er behoefte aan verbeteringen? 
Moeten wij bijsturen? Hoe kunnen we de inventaris nog 
toegankelijker en diverser maken? Op 8 juni hebben wij 
met enkele betrokkenen en onze Vlaamse collega’s hier-
over gebrainstormd. Verder hebben wij gekeken naar de 
vorderingen in het borgen.

Monitoring
Wij zijn in het voorjaar begonnen met alle elementen 
die tussen 2012 en 2015 geplaatst zijn op de inventaris, te 
monitoren. Dit waren er zevenenzestig. In het erfgoed-
zorgplan worden de knelpunten in de overdracht naar 
volgende generaties in kaart gebracht en concrete actie-
punten om die knelpunten op te lossen, benoemd. Elke 
twee jaar doen de mensen die een traditie geplaatst heb-
ben op de inventaris verslag van hun vorderingen. Bij elke 
traditie hebben wij gekeken of het hun gelukt is om de 
actie punten uit te voeren en of daarmee het probleem is 
opgelost of (nog) niet. 
Voor de komende twee jaar hebben de dragers nieuwe 
actiepunten geformuleerd. Ook is gekeken op welke 
manier ze het aangepakt hadden en of dat tot voorbeeld 
kan dienen voor anderen. Wij hebben verder gekeken naar 
welke gemeenschappen extra hulp nodig hebben en om 
wat voor hulp het gaat. Vaak gaat het hier om bedreigd 
erfgoed. Meest genoemd zijn: opvolgers zoeken, ken-
nis op papier zetten, gemeentelijke regelgeving, erfgoed 
zichtbaar maken, aansluiting vinden bij jongeren en imago 
versterken. 
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breedte zichtbaar te maken. Daarom introduceren wij 
in de komende periode een laagdrempeliger inventa-
ris. Om dit voor te bereiden is er uitgebreid overleg 
geweest met collega-expertinstellingen en met andere 
Europese landen, zoals Finland, Duitsland, Hongarije, 
Zwitserland en Vlaanderen, die ook nadenken over 
een laagdrempelige inventaris die voldoet aan de voor-
waarden van de conventie.

Vanuit de randvoorwaarden die UNESCO stelt, is een 
interactieve ‘wikimethode’ onvoldoende, nog afgezien 
van het feit dat een dergelijke methode niet per defini-
tie leidt tot een meer gevarieerde inventaris. Een inven-
taris moet meer zijn dan een lijst met namen en moet 
up-to-date gehouden worden. Ook dient de medewer-
king van de traditiedragers gegarandeerd te zijn in het 
opstellen van de inventaris. Vanuit deze overwegingen 
hebben wij gekozen voor een opzet met drie stappen:

Stap 1 – Identificatie: een lijst van tradities waarvoor 
de dragers zich door middel van een eenvoudig online 
aanmeldformulier kunnen opgeven.  
Stap 2 – Borging: een inventaris van immaterieel 
erfgoed waar gemeenschappen, groepen en indivi-
duen achter staan die hun immaterieel erfgoed willen 
borgen en daarvoor een erfgoedzorgplan hebben 
opgesteld.
Stap 3 – Goede voorbeelden: een register van dragers 
van immaterieel erfgoed die in hun borging als goed 
voorbeeld gelden. 

De Toetsingscommissie, bestaande uit onafhankelijke 
deskundigen, adviseert over plaatsing in stap 2 en 3. 
Gezien de mediagevoeligheid van sommige plaatsin-
gen worden voortaan de overwegingen om te plaatsen 
bekend gemaakt. Deze drie stappen zullen de komen-
de tijd zichtbaar worden bekendgemaakt op de website 
van de inventaris: www.immaterieelerfgoed.nl en wij 
hopen dat ook de tradities in Caribisch Nederland op 
den duur op deze website komen. De komende maan-
den zullen wij vooral ons best doen om zoveel mogelijk 
dragers te stimuleren om hun traditie aan te melden 
voor stap 1. 

Op deze manier willen wij het immaterieel erfgoed in 
Nederland een gezicht te geven en de dragers ervan te 
helpen met het toekomst geven van hun traditie.
 〈❰

Onder vrijwilligers verstaan wij mensen die 
zich op een of andere manier actief inzetten 
voor de traditie, zoals besturen, werkgroeps-
leden, organisatoren, corsobouwers,  men-
sen die meelopen in een processie of optocht, 
beoefenaars van een ambacht, cursisten 
enzovoort.  Onder bezoekers rekenen wij het 
publiek en de bezoekers.

Hoe nu verder?
Duidelijk is dat in vier jaar heel veel bereikt 
is. Het aantal van honderd elementen op de 
lijst is hoog vergeleken met andere Euro-
pese landen. Ook het aandeel van jongeren 
en ‘nieuwe Nederlanders’ begint te groeien. 
De inventaris wordt steeds diverser. Ook de 
structuur van ondersteuning door contact- en 
inspiratiedagen, trainingen, bijeenkomsten 
‘leren van elkaar’ werkt goed en is een steun 
voor de traditiedragers bij het borgen van hun 
erfgoed.

Inmiddels is nagedacht over een nog laag-
drempeliger manier van inventariseren. Om 
te beginnen hebben wij ervoor gezorgd dat 
het gemakkelijker werd om het formulier 
in te vullen, zonder afbreuk te doen aan de 
inhoud. Om ook zicht te hebben op infor-
mele tradities en op tradities die geen borging 
nodig hebben, is besloten om de inventaris in 
te delen in drie niveaus: identificatie, borging 
en goede voorbeelden, waarbij de gemeen-
schappen zelf kunnen kiezen  hoever ze willen 
groeien. Deze structuur zijn wij momenteel 
aan het uitwerken.

Laagdrempelige inventaris
Inventariseren is volgens UNESCO nooit 
een doel op zichzelf, maar staat altijd ten 
dienste van het ondersteunen van de traditie-
dragers bij het borgen van hun immaterieel 
erfgoed. Op de Nationale Inventaris Imma-
terieel Cultureel Erfgoed in Nederland staan 
overwegend tradities waarachter een dui-
delijk dragende gemeenschap staat die zich 
inzet voor de borging. Ongeorganiseerde vor-
men van immaterieel erfgoed komen minder 
aan bod. Het is onze ambitie om de diver-
siteit van immaterieel erfgoed in haar volle 

Categorieën Aantal

1. Ambachten en beroepen 21

2. Culinaire tradities  4

3. Evenementen 22

4. Feesten en vieringen 20

5. Kunsten  8

6. Levenslooprituelen  1

7. Levensstijlen  1

8. Natuur en universum  2

9. Orale tradities  2

10. Sociale cohesie en identiteit  10

11. Sociale praktijken   1

12. Vrije tijd   8

Diversiteit Aantal

1. Tradities uitsluitend in een van de vier grote steden 12

2. Tradities van uitsluitend jongeren  9

3. Tradities van nieuwe Nederlanders 10

Verder is op basis van de erfgoedzorgplannen, jaarverslagen, websites 
en krantenknipsels een schatting gemaakt van het aantal vrijwilligers en 
bezoekers dat bij de elementen op de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland zijn betrokken. 

Categorieën Aantal Vrijwilligers Bezoekers

1. Ambachten en beroepen 21   3.360   153.720

2. Culinaire tradities  4     270   203.500

3. Evenementen 22  10.100  2.155.000

4. Feesten en vieringen 20   4.300 15.063.500

5. Kunsten  8   2.940  1.085.000

6. Levenslooprituelen  1   4.500     90.000

7. Levensstijlen  1  30.000

8. Natuur en universum  2      50     25.000

9. Orale tradities  2     350     10.000

10. Sociale cohesie en identiteit  10 265.755     157.000 

11. Sociale praktijken   1     600

12. Vrije tijd   8   7.725     70.000

Totaal 100 329.950  19.012.720

Speciaal 
nummer 
van 
Traditie

Met uitgeverij Virtumedia heeft het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland voor de tweede 
maal in een heel grote oplage een speciaal num-
mer van Traditie uitgegeven om het begrip immate-
rieel erfgoed onder het publiek bekend te maken. 
Immaterieel erfgoed heeft in 2012 zijn intrede ge-
daan toen Nederland het UNESCO Verdrag ter Be-
scherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
ondertekende. Immaterieel erfgoed gaat over cul-
tuur die van generatie op generatie wordt doorge-
geven en die door de mensen die het in praktijk 
brengen wordt gezien als deel van hun identiteit. 
Iedereen heeft immaterieel erfgoed, ongeacht uit 
welke cultuur zijn wortels komen. Denk maar eens 
aan feesten als Sinterklaas, Suikerfeest en het Chi-
nees nieuwjaar. Het zijn dan ook heel grote groe-
pen mensen die achter de tradities die op de Na-
tionale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
schuilgaan. Omdat de sector immaterieel erfgoed 
niet op subsidies draait, was het tot voor kort ook 
een onbekend onderdeel van cultuurland. 

Traditie is gratis te bestellen bij: 
info@immaterieelerfgoed.nl.

Traditie
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Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland riep in 2013-2014 het Jaar van 
het Ambacht uit om ambachten meer 
aandacht te geven. Aan het begin van de 
twintigste eeuw werd al voorspeld dat het 
handmatige ambacht zou uitsterven en 
vervangen worden door machinaal werk. 
Een aantal ambachten zijn inderdaad ver-
dwenen, anderen zijn nog een tijd door-
gegaan. Zij zijn als nostalgische beziens-
waardigheden op braderieën en dergelijke 
terechtgekomen.  In het laatste kwart van 
de twintigste eeuw besloot de regering dat 
Nederland een kenniseconomie moest 
worden, met als gevolg dat handwerk op 
een zijspoor werd gezet. Dat leek de defi-
nitieve doodstijding voor de ambachten. 

Jaar van het Ambacht
In 2012 luidde het Kenniscentrum dus 
de noodklok over de situatie van de 
ambachten in Nederland. Het centrum 
organiseerde congressen, waaronder één 
internationaal, bracht diverse publica-
ties uit en bracht door allerlei activitei-
ten de ambachten voor het voetlicht. 

Tijdens de contactdag immaterieel erfgoed op 24 september 
2016 van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
is het boek Op zoek naar het nieuwe ambacht. De stand 
van zaken van ambachten in Nederland gepresenteerd. Het 
boek is door Elise Meier geschreven in opdracht van het 
Kenniscentrum.

Diverse organisaties en ambachtslieden werden bij elkaar gebracht om elkaar 
te inspireren. Ook werden nieuwe initiatieven ontplooid met als brandpunt de 
ambachten.

In 2016, drie jaar later, wilde het Kenniscentrum weten hoe de situatie is. 
Leven die initiatieven nog, wat doen ze en is de situatie voor ambachten ver-
beterd of zijn ze inmiddels een zachte dood gestorven? 

Hoe ben je te werk gegaan?
Elise Meier:  ‘Ik heb met verschillende organisaties die zich met ambachten 
bezighouden gesproken en daarnaast ook met ambachtslieden zelf. Het boek 
bestaat uit drie delen. Het eerste deel laat een aantal instanties aan het woord 
die de belangen van de ambachten op diverse vlakken behartigen, zoals pro-
motie, kennis en vakopleidingen. De afgelopen jaren is er op dat gebied het 
een en ander veranderd, wat de situatie niet voor elke ambachtsman of -vrouw 
vereenvoudigd heeft. Ik probeer daar weer iets meer helderheid in te brengen. 
Verder hebben deze instanties veel interessants te bieden en vormen zij de 
spreekbuis van de ambachten naar de overheid.’

‘Het tweede deel is veruit het grootste deel. Het bestaat uit een divers sca la 
aan organisaties die zich bezighouden met ambachten, maar zelf niet uit 
ambachtsleden bestaan. Het is een steekproef, want er borrelen elke week wel 
nieuwe organisaties en initiatieven op. Dit is werkelijk een wereld in beweging. 
Voorbeelden daarvan zijn diverse festivals zoals Festival Ambacht in Beeld en 
Festival Ambacht 21, diverse vakopleidingen zoals SintLucas, Mondra 
Opleidingen in Smeden en het Hout- en Meubileringscollege. Ook heb ik met 

OP ZOEK NAAR HET 
NIEUWE AMBACHT

Ambachtelijk gemaakte producten zijn altijd uniek, waardoor designers er graag gebruik van maken.

Handwerk vergt veel tijd en aandacht, maar 
levert daardoor bijzondere producten op.

Werken met de handen en het hoofd is erg bevredigend.

10 11Immaterieel Erfgoed 2016 nummer 4 Immaterieel Erfgoed 2016 nummer 4



ambacht. Maar dat er nieuwe ambachten 
aan het ontstaan zijn, is duidelijk voor de 
goede kijker.’

‘Dan het doorgeven van de kennis en 
ervaring aan de volgende generatie. Het 
is een feit dat wij een hele generatie vak-
mensen missen door de sluiting van de 
technische scholen. Momenteel begint 
men dat gemis te voelen en wordt er weer 
geld en aandacht gestoken in goede tech-
nische vakopleidingen. Door nieuwe ont-
wikkelingen en toegenomen toekomst-
mogelijkheden neemt de interesse voor 
vakopleidingen weer langzaam toe. Of het 
voldoende is om het tij te keren, zullen we 
de komende jaren merken. De behoefte 
aan goede vaklieden die hun ambacht 
beheersen, blijft voorlopig waarschijnlijk 
groeien.’   

‘Het wordt tijd dat ambachten weer 
zichtbaar terugkomen in de maatschappij. 
Ambachten zijn namelijk ook voor 
gemeenten interessant. Ze vormen een 
niet te onderschatten bron van economi-
sche activiteiten, maar zijn ook van belang 
voor de toeristische aantrekkingskracht 
van een gemeente of streek. En dan niet 
als een in tijd bevroren museale attractie, 
maar als handwerk-van-nu met mooie 
producten. Ambachten hoeven niet in de 
watten gelegd te worden, maar steun aan 
initiatieven en wat minder regels worden 
van harte toegejuicht.’

‘Ten slotte een persoonlijke noot. Ik vond 
het ontzettend leuk en interessant om 
dit project uit te voeren. Het zoeken naar 
oplossingen en het maken van dingen is 
inherent aan de menselijke natuur. Het 
geeft zo veel voldoening om te werken 
met hoofd, handen en hart dat ik per-
soonlijk denk dat handwerk altijd op de 
een of andere wijze zal blijven bestaan. Ik 
heb voor het boek het grootste deel van de 
foto’s gemaakt, waardoor ik de kans kreeg 
het ambachtelijke proces van dichtbij mee 
te maken. Dat was een unieke en inspi-
rerende ervaring, ik hoop dat dat gevoel 
ook uit het boek spreekt en anderen 
 inspireert.’
 〈❰

‘De huidige aandacht voor duurzaamheid en lokale producten kan de ambach-
ten ook veel goeds doen. Daarnaast is er een groeiende interesse naar techniek. 
Mensen willen weten hoe iets in elkaar zit. De ambachtsman of -vrouw weet 
dat, dus die kan daarbij behulpzaam zijn. De workshops rijzen dan ook de pan 
uit. De diverse makerfestivals die her en der gehouden worden, zijn ook een 
mooi voorbeeld van deze trend. Ambachtslieden zouden daarbij kunnen aan-
haken.’

Wat heeft het Jaar van het Ambacht opgeleverd?
Meier:  ‘Wat de diverse doelen van het Kenniscentrum met het Jaar van het 
Ambacht betreft, is het wisselend gesteld. Meer aandacht voor ambachten is 
er zeker gekomen. De kenniseconomie voorziet niet in alle behoeftes van de 
mensen. Men wil ook met de handen bezig zijn en weer de voldoening kennen 
van het zelf maken. Het lijkt erop dat we onderweg zijn naar een meer even-
wichtige balans tussen hoofd en handen. Daar ligt een kans voor de ambach-
ten. Of zij daarvan profiteren, is aan hen. Er bestaat niet zoiets als één nieuw 

landen om enerzijds iets te doen aan de afvalproblematiek en anderzijds de 
mensen daar een toekomstperspectief te bieden met behulp van het ambacht 
touwslaan, maar dan met plastic van petflessen als grondstof. Een traditio-
neel ambacht op een nieuwe manier toegepast. De lokale mensen weven mooie 
gebruiksvoorwerpen van de plastic touwen en de afvalberg vermindert. Het 
apparaatje om touw te slaan uit plastic is zo simpel, dat het voor die mensen 
eenvoudig te maken is, maar het is wel gebaseerd op het ambacht. Ik vond dat 
zo’n mooi idee, dat het op de voorpagina staat.’

Is er een verandering te zien?
Meier: ‘Niet eenduidig, al is er zeker reden voor een voorzichtig optimisme. 
Er is op dit moment meer aandacht voor handwerk, duurzaamheid en vooral 
nieuwe technieken. Toch profiteren ambachtslieden niet automatisch van die 
beweging. Je moet als ambachtsman of -vrouw wel weten aan te haken. Als je 
iets doet met design of je werkt samen met kunstenaars of designers, is het iets 
eenvoudiger. Dat is erg in.’

‘Tegelijk lijkt de toenemende aandacht voor design en handwerk ertoe te lei-
den dat er een groep mensen aan het ontstaan is die bereid is het handwerk 
naar waarde te schatten en een iets hogere prijs te betalen. Nog steeds is het 
vrijwel onmogelijk voor een ambachtsman of -vrouw om een reële prijs voor 
alle gewerkte uren te krijgen, maar dat een uniek product met een verhaal iets 
meer kost dan een lopendebandproduct uit China, wordt wel geaccepteerd. 
Uiteraard heeft dit ook veel te maken met de economische situatie in het land.’

Wat is het nieuwe ambacht?
‘Tijdens het onderzoek kwam ik erachter dat het ambacht in het algemeen 
bezig is met een inhaalslag. Een tijdlang hebben de ambachten vrijwel stilge-
staan in hun ontwikkeling. Niet allemaal natuurlijk, en die ambachten gaat 
het dan ook nog redelijk, maar een aantal ambachten is als het ware geconser-
veerd en werd op die manier als oude ambachten gepresenteerd op braderieën 
en in musea. Stilgezet in de tijd. Dan is het geen wonder dat er geen vraag 
meer is naar de producten en dat geen kind meer opgeleid wil worden in zo’n 
ambacht. Het leeft niet meer, er zijn geen toekomstperspectieven.’

‘Ambachten zijn taai. Ambachtslieden werken met passie. Daardoor is het nu 
mogelijk dat  verschillende ten dode opgeschreven ambachten bezig zijn aan 
een inhaalslag. Er worden nieuwe materialen, nieuwe gereedschappen, nieuwe 
toepassingen en nieuwe combinaties gebruikt. Staphorster stipwerk in haute 
couture bijvoorbeeld. Of op maat geslagen touw in designproducten. En niet te 
vergeten social design, een voor veel mensen nieuwe term. De ontwerper maakt 
een prototype met de hand en laat dit vervolgens door een sociale werkplaats 
of ander sociaal centrum produceren. ‘

‘Het gebruik van nieuwe technieken is een ander voorbeeld. Lasertechnolo-
gie staat nog in de kinderschoenen. Het kan een middel worden dat ambach-
ten helpt, maar dat moet nog onderzocht worden. De meeste mensen die ik 
sprak, raadden de ambachtslieden aan om vooral mee te gaan in die zoek-
tocht, om vooral nieuwe technieken uit te proberen. In feite hebben ambachten 
nooit stilgestaan door de tijden heen. Altijd zijn er nieuwe materialen, nieu-
we gereedschappen, nieuwe manieren gekomen, samen met andere vragen en 
behoeftes van de klant. ‘Als je je niet ontwikkelt, verdwijn je’ is een uitspraak 
die je wel hoort. Dat geldt zeker ook voor ambachten.’ 

Crafts Council Nederland gesproken, dat 
hard aan de weg timmert om het creatieve 
ambacht in Nederland te behouden en 
met het Fonds voor Cultuurparticipatie, 
dat veel interessante ambachtsactiviteiten 
subsidieert. Verder komen ook twee grote 
museums aan bod.’

‘Het derde deel is voor de ambachtslieden 
zelf. Individueel of verenigd in groeps-
verband vertellen zij over de situatie voor 
hun ambacht zoals zij dat ervaren. Dit 
biedt interessante inzichten en wijze 
woorden.’ 

Wat is je het meest opgevallen?
‘Ambachten zijn niet meer stoffig. De 
associatie met braderieën bestaat niet bij 
de jongere generaties. Ambachten staan 
nu voor hard werken met pure materia-
len, het zweet des aanschijns, in contact 
komen met je wortels en meer van dat 
soort beelden. Het is stoer en hip. De 
jongere generatie is opgegroeid met veel 
(wereld)problemen, zoals bedreiging van 
natuur en milieu, vermindering van fos-
siele brandstoffen, een groeiende afval-
berg, van met name moeilijk afbreekbare 
materialen zoals plastics. Handwerk en 
ambachten worden niet alleen gezien als 
alternatief, maar ook als een mogelijke 
manier om voor die problemen een oplos-
sing te bieden.’ 

‘Soms lijkt het iets te idealistisch, maar 
het uitgangspunt is goed en in sommige 
gevallen werkt het. Zo kwam ik op een 
festival een bedrijfje tegen dat projec-
ten opzet en uitvoert in derde wereld-

AMBACHTEN 
ZIJN WEER 
TERUG IN DE 
MAATSCHAPPIJ.

Touwslaan op traditionele wijze.

Touwslaan op moderne wijze, met grondstof uit petflessen.
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Voed hen, staat er op een van de A4-tjes die de eerste groep deel nemers van 
de stoet met zich meedraagt. Verzorg hen, begraaf hen, laaf hen, kleed hen. 
Een indrukwekkend simpele weergave van een paar van de zeven werken 
van barmhartigheid. Aan kop loopt Maria: de inspirerende moeder. 

MARIA OMMEGANG IN BERGEN OP ZOOM

De zeven 
vreugden 
van Maria
TEKST EN FOTO’S Jolly van der Velden

Barmhartigheid is dit jaar het thema van de 
Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Elk 
jaar trekt op de laatste zondag in juni de kilo-
meterslange stoet door de straten van het 
historische stadscentrum. Duizend deelne-
mers brengen net als ieder jaar passages uit de 
geschiedenis van de stad, de Bijbel en in het bij-
zonder de zeven vreugden van Maria tot leven. 

Op de dag van Maria Hemelvaart, 15 augustus, 
in 1942 deed kapelaan Ooijens de parochianen 
het voorstel om elk jaar een ommegang ter ere 
van Maria te houden, als Bergen op Zoom zou 
worden gespaard van ernstig oorlogsgeweld. 
Dat voorstel viel in goede aarde, alleen kon er 
vanwege de bezetting geen processie door de 
stad plaatsvinden, waardoor die aanvankelijk 
noodgedwongen in de kerk werd gehouden. 

Pas na de bevrijding kon er een ommegang 
worden georganiseerd die door de straten trok. 

Kapelaan Ooijens baseerde zich op de plaat-
selijke Cruysommeganck uit de veertiende/
vijftiende eeuw. Deze was begonnen nadat er 
rond 1360 een houten beeld, een koningscruci-
fix met kroon, was aangespoeld op het strand 
van de Oosterschelde. Uit eerbied is dit crucifix 
in processie de stad ingedragen. Sindsdien werd 
er jaarlijks op Beloken Pasen, de tweede zondag 
na Pasen, een ommegang gehouden in de stad. 
Een beeld van Maria van het Lievevrouwegilde 
werd na verloop van tijd aan de stoet toege-
voegd. Dit duurde tot 1572. In dat jaar werd 
door de kerkhervormingen de Kruisommegang 
door het gemeentebestuur verboden vanwege 
het katholieke karakter. 

De Bergse 
Maria wordt 
hoog op de 
schouders 
rondgedragen. 
De eerbied is 
voelbaar. 
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nis van stad en land voor hun rekening 
nemen, zijn ook divers, zoals de heilige 
Sint Joris die de draak doodt of de reus 
Sint Christoffel die het kindje Jezus op 
zijn schouder heeft om hem de rivier over 
te brengen. Ook Sint Gertrudis is aan-
wezig, samen met haar kindermuizen-
groep. Gertrudis schijnt het volk ooit van 
een muizenplaag afgeholpen te hebben. 
Kapelaan Ooijens loopt ook mee, prekend 
en wel, evenals een groep jonge zwaard-
dansers die ‘het goede beschermen en met 
hun zwaarden het kwaad buitensluiten’. 

Er ‘vaart’ een schip mee, er rijden 
verschillende wagens, er lopen twee 
reuzen mee, paarden, er is wierook en de 
draak die verslagen wordt, produceert een 
heleboel stoom. 

De processie eindigt met Maria. 
Voorafgegaan door wierookzwaaiers, 
reliekhouders, vaandels en Mariabeelden 
die te gast zijn, wordt de Bergse Maria 
in een prachtig geborduurde blauwe 
mantel, omkranst door bloemen, hoog 

Voordat de Ommegang start, wordt 
onder luid klokgelui het Mariabeeld door 
het stichtingsbestuur uit de Grote of Sint 
Gertrudiskerk opgehaald en plechtig naar 
de Markiezenhof gebracht. Daar hebben 
pakweg duizend deelnemers zich verza-
meld. Om klokslag drie uur gaat de poort 
open en vertrekt de kilometerslange stoet 
om via de Grote Markt een ronde door 
de binnenstad te lopen, eindigend bij de 
Gevangenpoort. 

De stoet is niet alleen om naar te kijken, 
er is veel meer: toneelspel, er wordt gede-
clameerd, muziek gemaakt en gezongen. 
Elke groep beeldt een ander verhaal uit. 
Bijzonder aan deze stoet ten opzichte van 
andere processies elders, is dat deze religi-
euze passages combineert met historische 
taferelen uit de Bergse geschiedenis. 

Er zijn passages uit het Oude Testament, 
zoals de levieten met de Ark van het 

Verbond, Job of de farao met Mozes. De 
zeven vreugden van Maria geven momen-
ten uit het leven van Maria weer, onder 
meer de aankondiging door aartsengel 
Gabriël, of Jozef en Maria op weg naar 
Bethlehem op een ezel. De herders met 
echte schapen lopen langs en de Ding-
donggroep beeldt de engelen uit die de 
geboorte van Jezus aankondigen. De 
groepen die de plaatselijke geschiede-

Ingeborg Versijp ziet de Ommegang vooral als een dankstoet aan Maria. 
‘Dat Bergen op Zoom bespaard is gebleven van veel oorlogsgeweld, daar sta je 
meer bij stil als je verhalen van huis uit hebt meegekregen over hoe belangrijk dat 
is geweest.’

In Bergen (plaatselijk kort voor Bergen op Zoom) kent iedereen die er geboren en 
getogen is de Maria Ommegang. Naar inschatting van het bestuur geldt dat ook 
voor bijna iedereen die er al wat langer woont. Tegelijkertijd lijkt het in Roosen-
daal al behoorlijk onbekend te zijn, vandaar dat het bestuur van de stichting er 
hard aan werkt om meer bekendheid te genereren in de regio, zelfs in Vlaanderen. 
Samen met het gemeentebestuur wordt gekeken hoe de PR kan worden verbeterd. 
Het gemeentebestuur denkt mee, ziet de Maria Ommegang als een belangrijk 
Bergs evenement: een traditie die het immaterieel erfgoed van de stad verrijkt. 

Mariadevotie
Frans de Vos: ‘De Mariaverering zit in het bloed van de Brabander, in Oost-
Brabant nog veel meer dan hier. Daar heeft elke katholieke kerk wel een goed 
onderhouden kapel. Midden-Brabant zit daartussenin en hier in West-Brabant 
is de verering het minst intensief, maar wel duidelijk aanwezig. Mensen bidden 
tot Maria, zien haar als steun en toeverlaat. Er zijn ook Marialiederen. Een van 
de uitingsvormen van de Mariaverering hier is de Ommegang. Het beheer van de 
Mariakapel in de Markiezenhof en in de kapel op het Borgvliet valt ook onder 
onze zorg. Mariadevotie is echt Brabants cultureel erfgoed.’

Stoet en spel
De betekenis van de Ommegang voor de bevolking ligt vooral in het begrip ‘stoet 
en spel’. ‘Dat is een begrip dat echt past bij Bergen op Zoom, net zo goed als car-
naval. Als een Bergenaar zich kan verkleden, dan doet hij mee,’ zegt De Vos.

In 1945 trok er dus na een 
onderbreking van ruim drie en 
een halve eeuw weer een Omme-
gang door de stad, georganiseerd 
door een heropgericht Onze 
Lievevrouwegilde. Aanvanke-
lijk gebeurde dit op 15 augustus, 
maar vanwege de vakantietijd op 
een gegeven moment werd het 
vervroegd naar de laatste zondag 
van juni. 

Dankstoet
Trots wijst Ingeborg Versijp op 
de blauw-witte Maria Omme-
gangvlaggen die aan de winkel-
panden hangen. ‘Die zijn er dit 
jaar voor het eerst.’ 
Ingeborg is secretaris van het 
bestuur van de Stichting Lie-
vevrouwegilde/Maria Omme-
gang. De gestileerde afbeelding 
van Maria met kind valt op. De 
vlaggen zijn een onderdeel van 
het actieve PR-beleid van het 
bestuur. Juist in een tijd waarin 
een aanzienlijk deel van de men-
sen niet meer kerkelijk gebonden 
is, vraagt het extra inspanning 
om een ‘devotionele dankstoet’ 
als de Maria Ommegang ieder 
jaar opnieuw te organiseren. 

Frans de Vos is voorzitter van de 
stichting. ‘Ik loop al vanaf mijn 
twintigste met de Ommegang 
mee. Ik ben geen vaste kerkgan-
ger, maar ik vind de combina-
tie van een religieuze traditie, 
gekoppeld aan de cultuurhisto-
rische waarde voor de stad heel 
mooi. De volkstraditie die het 
heeft, vind ik belangrijk, juist 
óók om die in stand te hou-
den, zeker in een tijd waarin 
het moeilijk is om dat te doen. 
Je wordt op het ogenblik bijna 
elke week ingehaald door nieuwe 
activiteiten, hier in Bergen op 
Zoom. Er is veel concurrentie. 
Wij hebben best last van het feit 
dat iedereen iets kan beginnen, 
al is het maar voor twee of drie 
jaar. De vluchtigheid waarmee 
dingen gebeuren is toegenomen.’ 

Jozef en Maria op 
een ezel op weg 
naar Bethlehem.

De Maria Ommegang 
zoekt elk jaar de 

 aansluiting bij een 

actueel thema.

op de schouders rondgedragen. De 
eerbied is voelbaar. Gemeentebestuur 
en stichtingsbestuur volgen haar. Een 
rijdende beiaard is de afsluiting. 
De stoet is theatraal, plechtig, kleurrijk, 
toegewijd en ingetogen uitbundig. Er valt 
echt wat aan te beleven. Een spektakel, 
dat tegelijkertijd spreekt van devotie. 

De beweegredenen van de deelnemers 
zullen divers zijn. Religieus, sociaal, 
intentioneel of getuigend. Sommigen 
doen al jaren mee, zelfs hele families. 
Brabanders zijn van oudsher vertrouwd 
met Maria. Haar vereren is voor veel 
mensen nog steeds een troostrijk of 
inspirerend gebeuren. 
De toeschouwers hebben mogelijk 
dezelfde intenties, ze worden geraakt 
door wat ze zien en horen, herkennen 
zich erin of laten zich simpelweg graag 
vermaken. Of ze komen kijken omdat 
ze iemand kennen die meeloopt in de 
stoet. Er wordt geschat dat er ieder 
jaar ongeveer tienduizend mensen op 
afkomen. De thuisblijvers kunnen de 
stoet via de plaatselijke omroep op tv zien. 

Zorgen en beleid
Ogenschijnlijk zijn er weinig vuiltjes 
aan de lucht. De Maria Ommegang is 
een prachtige stoet, die overduidelijk 
kan rekenen op een grote inspanning 
en bereidwilligheid van de plaatselijke 
bevolking. 

Toch heeft het bestuur ook zorgen en die 
beschrijven ze in hun notitie Herbronnen 
van onze belofte. ‘De vanzelfsprekende ver-
binding met de kerktradities verdampt,’ 
schrijft het bestuur, en: ‘De deelnemers 
van nu, de derde en vierde generatie die 
de Ommegang dragen, zitten religieus 
anders in elkaar dan hun voorouders.’ 
Hoe ziet dat eruit voor de volgende gene-
raties? Blijven er voldoende vrijwilligers? 
Een van de aandachtspunten van het 
bestuur is dan ook kinderen en jongeren 
betrekken bij de Ommegang. 

Ingeborg Versijp: ‘We hebben speciaal 
voor de kinderen een folder laten maken 
en we zijn dit jaar voor het eerst presen-
taties gaan geven op de basisscholen in 
de groepen 3, 4, en 5. De tradities waar 
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niet te religieus bezig willen zijn, maar ook weer 
niet te oppervlakkig. Hoe je het wendt of keert, het 
begrip barmhartigheid heeft niet alleen een religi-
euze, maar ook een menselijke, sociaal-maatschap-
pelijke betekenis. Dat is het mooie ervan.’
 
De Stichting Lievevrouwegilde/Maria Omme-
gang is een private stichting. Frans de Vos: ‘Wij 
laten ons niet leiden door de kerkelijke overheid. 
We hebben ook geen toestemming van de bisschop 
nodig, maar we hebben wel in de statuten opgeno-
men dat we gelieerd zijn aan de parochie. Zon-
der die relatie hebben wij als stichting ook geen 
bestaansrecht. Het is zo in een goede balans met 
elkaar.’ 

Dynamiek
De Maria Ommegang is net als alles en iedereen 
aan verandering onderhevig. Ingeborg Versijp: ‘Ik 
denk dat er de laatste jaren veel meer ontwikkeling 
is geweest dan de jaren ervoor, vooral in die zoek-
tocht naar de actualiteit, maar er zijn ook veel ont-
wikkelingen geweest in de vormgeving van de stoet. 
Er worden nieuwe groepen toegevoegd, zodat er 
elk jaar weer iets nieuws is waar je naar wilt komen 
kijken. Of er zijn veranderingen aan een bestaan-
de groep, bijvoorbeeld door er een kwinkslag in te 
brengen.’ 

Bergen op Zoom zo rijk aan is, willen sommige scholen 
toch wel meegeven aan hun leerlingen. We gaan vertellen 
waarom de stoet er is en we gaan terug in de tijd naar zeven-
tig jaar geleden, naar het einde van de oorlog. We laten ook 
foto’s zien van wagens en van groepen waar kinderen een 
rol in pelen. Meisjes houden meestal wel van zingen, dan-
sen en een mooie jurk. De haren worden gedaan, dus dat is 
een feest. Die melden zich wat gemakkelijker aan dan de 
jongens, maar voor de twee groepen voor de jongens, de sol-
daatjes en de zwaarddansers, is toch ook wel animo.’

Alle leeftijden zijn wel vertegenwoordigd bij de vrijwilligers. 
De oudste deelnemer, die twee jaar geleden nog meeliep, was 
86 en de jongste een baby van nog geen jaar. Ook de leeftijds-
categorie tussen de twintig en de veertig is goed vertegen-
woordigd. Het zijn overigens ook niet alleen katholieken die 
meedoen of komen kijken en het is al jaren traditie dat het 
gemeentebestuur meeloopt in de stoet, waarbij het niet uit-
maakt of er een protestante of katholieke burgemeester is.

Buiten de deelnemers aan de stoet zijn er ook nog een stuk 
of vijftig à zestig vrijwilligers die het allemaal mogelijk 
maken qua kleding, rekwisieten, wagens, enzovoort. Zij zijn 
verdeeld over verschillende werkgroepen. De Vos: ‘We zou-
den eigenlijk wat uitbreiding moeten hebben. We zijn rede-
lijk kwetsbaar. Als er een paar belangrijke mensen wegval-
len, is er meteen een behoorlijk gat.’ 

De voorbereidingen voor een Ommegang nemen zo’n drie-
kwart jaar in beslag. Eerst wordt de huidige stoet geëvalu-
eerd. In september bedenkt het bestuur het thema voor het 
volgende jaar. Dat wordt op 8 december officieel bekend-
gemaakt, op het feest van Maria’s geboorte. De voorberei-
dingen gebeuren planmatig, zodat iedereen gefaseerd kan 
werken aan kleding en rekwisieten en op tijd kan beginnen 
met repeteren. 

Actualiteit
Het bestuur vindt het ook belangrijk om de actualiteit erbij 
te betrekken. In 2016 is dat dus het begrip barmhartigheid – 
denken aan je medemensen – waarbij de stoet aansluit bij de 
ontwikkelingen omtrent vluchtelingen en de samenkomsten 
van mensen na de aanslagen van de afgelopen jaren. 

Ingeborg: ‘We proberen naar de kinderen over te brengen 
dat het niet alleen maar religieus is, maar dat meedoen ook 
uit dankbaarheid kan zijn. Dankbaar dat je hier en nu leeft, 
met alles wat je hebt. Dat vrijheid voor sommige kinderen 
heel betrekkelijk is en dat je daarvoor niet eens zo ver weg 
hoeft te gaan. Kijk bijvoorbeeld maar naar de kinderen in de 
vluchtelingenkampen in Griekenland. Dat ervaren wij nu 
hier niet, daar willen we bij stilstaan.’

Frans de Vos: ‘Willen wij blijven bestaan, dan moeten we 
wel dit soort vragen meenemen. Je kunt niet alleen een tra-
ditionele stoet hebben, er moet ook een inhoudelijke lading 
bij zijn. Die dingen komen in onze zoektocht naar hoe ver-
der allemaal bij elkaar. Bij ons speelt ook de discussie dat we 

Frans de Vos vult aan: ‘Tegelijkertijd moet het 
format van de Ommegang herleidbaar blijven naar 
hetgeen waarvoor het opgebouwd is. Het is een 
samenvoegsel van cultuurhistorische beelden van 
de stad, de verbeelding van het Oude en Nieuwe 
Testament, gelieerd aan de zeven vreugden van 
Maria. Dat format blijft altijd hetzelfde. Nieuwe 
ideeën krijgen een kans, maar moeten wel passend 
zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een kun-
stenaar, Ward Warmoeskerken, sinds een aantal 
jaren een themajurk ontwerpt voor de Maria van 
vlees en bloed die de stoet opent. Dit jaar heeft hij 
zich laten inspireren door een schilderij van Cara-
vaggio. Op dat schilderij worden de zeven vreug-
den van Maria verbeeld, daar geeft hij een moderne 
vertolking van. Maria als inspiratiebron om barm-
hartig te zijn.’ 

Toekomst
Is er over 25 jaar nog steeds een Maria Omme-
gang?  ‘Dat is wel de bedoeling,’ zegt Ingeborg.
‘Ik denk dat we er rekening mee moeten houden 
dat op termijn de Ommegang kleiner zal zijn,’ zegt 
De Vos. ‘Of je de traditie voort kunt zetten, is erg 
afhankelijk van de vraag of er mensen zijn die de 
kar willen blijven trekken. Uiteindelijk moet de 
jeugd van nu, het straks gaan doen.’ 
 〈❰

Sint Joris en 
de draak SURINAME  

  GAAT HET 
UNESCO  
  VERDRAG 
TEKENEN

Suriname gaat ook het UNESCO Verdrag ter 
 Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erf-
goed ondertekenen. De directeur van Cultuur, 
 Stanley Sidoel, zei dat tijdens een boekpresentatie 
in  Parimaribo. De Staatsraad heeft al een positief 
advies uitgebracht aan de President. 

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap maken het dossier 
om te ratificeren momenteel klaar om in te die-
nen bij UNESCO. Daarvoor moet er eerst een wet 
 gemaakt worden die de toetreding tot de conventie 
faciliteert. 

Onze Surinaamse collega’s zijn momenteel bezig 
om voorbereidingen te treffen om de UNESCO 
 conventie te implementeren. Vanuit Nederland 
 ondersteunen wij hen waar mogelijk.
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KOPRO 
BEKI

Gedeeld erfgoed van Afrika, Suriname en Nederland dam geïntroduceerd door de oprichting 
van de Surinaamse groep Kopro Beki 
Prodo. De groep heeft als doelstelling op 
een kleurrijke, ambachtelijke en kunstzin-
nige manier de traditie van tyari boskopu 
levend te houden. Tyari boskopu is een 
typisch vrouwelijke, Surinaams-Creool-
se traditie, die bestaat uit het maken én 
geven van een kopro beki, een met geste-
ven hoofddoeken opgemaakt koperen 
bekken. Hillewiese Held (Nana Abrewa), 
Lilian Dubois en Conny Pufflijk maken 
de kopro beki’s in opdracht, bijvoorbeeld 
voor een verjaardag, meestal een bigi jari, 
bij een huwelijk, de opening van een zaak, 
een jubileum, een geboorte of ter onder-
steuning bij het rouwen. Ook kan een 
kopro beki worden gegeven ter verering 
van de voorouders.

De dames van de groep worden inge-
huurd om op te treden. Ze doen sketches, 
ze dansen, er is muziek en de kopro beki 
wordt overhandigd. Dan vertellen ze ook 
aan de ontvanger van wie de gift afkom-
stig is. Het kan aan iedereen gegeven 
worden: jong, oud, vrouw of man en het 
maakt niets uit tot welke bevolkingsgroep 
degene hoort. De traditie is een typische 
vrouwenaangelegenheid, maar bij de sket-
ches doet een enkele keer een man mee. 

BOSKOPU
Kopro beki betekent letterlijk koperen 
bekken. De traditie heeft zich door de 
eeuwen heen ontwikkeld en is in Suri-
name zo oud als het slavernijverleden. 
De wortels ervan liggen echter in Afrika. 
Er werden daar rieten manden gebruikt, 
net als in de eerste tijd in Suriname. In 
de manden lagen kente-doeken, kleurige 
stoffen waarvan iedere stam zijn eigen 
patroon en kleuren had. 

In Suriname ontstond de gewoonte om bij 
een feestelijke gelegenheid bij elkaar langs 
te gaan met een baskiet, een rieten mand 
gevuld met etenswaar zoals suiker, kool, 
koffie, thee of bloem. De levensmiddelen 
werden meestal gedrapeerd op een pagni. 
De mand werd met allerlei zelfgemaakte 
sketches en onder muzikale begeleiding 
overhandigd. Vaak zat er ook een takje 
van een croton in de mand, hier bekend 
als kamerplant. Dat bracht namelijk 

Als de tien dames van de Surinaamse 
culturele groep Kopro Beki Prodo optre-
den, kom je als toeschouwer ogen en oren 
tekort om alles in je op te nemen. Het is 
een kakofonie van stoffen in verschillende 
kleuren en patronen, mooi opgemaakte 
hoofddoeken, bevallige heupbewegingen, 
glimmend koper, muziek en joelende uit-
roepen. Ze stralen trots uit en enthousi-
asme, in hun prachtige koto’s. Het werkt 
aanstekelijk om naar ze te kijken en te 
luisteren. Het geheel is dusdanig vrolijk 
dat je een glimlach niet kunt onderdruk-
ken en je voeten onwillekeurig meetikken 
op de maat van de muziek. 

Het is nogal een spektakel voor de toe-
schouwers. Hoogopgemaakte koperen 

bekkens en emmers balanceren schijnbaar 
moeiteloos op de hoofden van de dames. 
Een enkeling houdt een handje vast, maar 
de meesten draaien zelfverzekerd rond en 
swingen relaxed door de ruimte, terwijl 
de bekkens keurig op hun hoofd blijven 
staan. Ongelofelijk knap dat zoiets lukt, 
maar het is vooral waardevol om zo je 
cultureel erfgoed tot uitdrukking te kun-
nen brengen. In feite kijk je als toeschou-
wer naar Afrika, Suriname en Nederland 
tegelijk, naar een schouwspel waar alle 
migraties en de tijd hun invloed op heb-
ben gehad. 

KOPRO BEKI PRODO
Zes jaar geleden werd de honderden jaren 
oude traditie van tyari boskopu in Amster-

Kopro Beki is een Afro-Surinaamse traditie waarin gesteven doeken in een koperen bekken 

worden geschikt. De doeken zijn op een kunstmatige manier gevouwen en waar nodig vastgezet 

met spelden. Er worden vaak stoffen met verschillende motieven en kleuren gebruikt. Die 

kleuren hebben verschillende betekenissen. Naast doeken zitten er soms ook objecten in het 

bekken, zoals etenswaren of een pakje thee. Dit is om de voorouders te eren. De kopro beki 

speelt een belangrijk rol bij plechtige momenten, zoals bij wintirituelen. Sinds kort staat Kopro 

Beki op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Kopro Beki

De kleurige doek, mooi gedrapeerd in het bekken, 
wordt op het hoofd gedragen.

TEKST Jolly van der Velden
FOTO’S Nationale Beeldbank
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glas orgeade en doen een beetje Helio-
trope Blanc op, een parfum. Dat helpt om 
sneller bij onze bovennatuurlijke krachten 
te komen. We worden geleid en gestuurd. 
We hebben eigenlijk allemaal het zesde 
zintuig. We maken de kleding en de kop-
ro beki namelijk niet zomaar.’ 

‘Wat ik maak, hangt af van wat ik van de 
ontvanger doorkrijg. Ik zie het helemaal 
voor me, hoe ik de kleding moet maken,’ 
vervolgt ze, ‘net als hoe de kopro beki 
gaat worden. Ik kom in een soort trance. 
Het lijkt alsof iemand naast mij staat en 
mij influistert: doe het zus of zo. Ieder-
een is anders, iedereen is uniek. Elk stuk 
dat ik maak is uniek. Het is een gave van 
moeder aarde dat ik het zo kan maken. 
Daarnaast moet je trouwens ook gewoon 
geduld en doorzettingsvermogen hebben 
om het te leren, je wordt zo vaak gestoken 
door de spelden!’

In het bekken of de emmer staan de 
met gomma gesteven en op een bepaalde 
manier gevouwen doeken in een sarong 
of een pagni. Er is een kleurensymboliek 
waarmee in principe wordt gewerkt, al 
kan daar ook van worden afgeweken. Bij 
dertig jaar past groen, bij veertig roze, 
bij vijftig geel, bij zestig paars en lila, bij 
zeventig bruin en bordeaux, bij tach-
tig blauw en grijs en vanaf negentig jaar 
worden vaak de kleuren voor de rouw 
gebruikt.

geluk. Soms was er ook een fles rum te 
vinden in de baskiet. 

De sketches hebben waarschijnlijk hun 
oorsprong in de traditie van de toneelge-
zelschappen, die in Suriname al optraden 
tijdens de slavernijperiode. Een deel van 
hun repertoire bestond uit het belichten 
van de levensloop van personen. Vanaf 
het begin van de twintigste eeuw is dit 
verschijnsel overgewaaid naar de huise-
lijke kring ter opluistering van feestelijke 
gebeurtenissen, al dan niet met behulp 
van verschillende attributen, zoals een 
tobbe of een houten kapmes. 

In de volgende fase van de tyari boskopu-
traditie werd de rieten mand vervangen 
door een udu baki, een plat, houten pla-
teau. Ook daar lag een lendendoek op en 
vergelijkbare levensmiddelen als voor-
heen. 

MONI RUIKER
Vanaf de zestiger jaren van de vorige 
eeuw heeft de traditie zich verder ontwik-
keld. Het houten plateau maakte plaats 
voor een koperen of zilveren bekken, 
gevuld met kunstig gesteven en gevouwen 
hoofddoeken, waar vaak een cadeau in 
verstopt zit. Dit kan een fles champagne 
zijn, of eau de cologne, bruin bier of een 
fles orgeade. Het kan ook iets anders zijn 
waar de ontvanger prijs op stelt, zoals een 
mooie lap stof. De gelegenheid bepaalt 
de kleur, de vorm en de motieven van de 
hoofddoeken, maar de makers laten zich 
ook inspireren door hun beeld van de ont-
vanger. 
Er worden ook wel bankbiljetten als bloe-
men gevouwen. Dit gebeurt dan dusda-
nig dat het geld daarna nog gewoon te 
gebruiken is. Dit wordt een moni ruiker 
genoemd. 

WINTI
De traditie is ingebed in de traditionele 
Afro-Surinaamse wintireligie. Ook alle 
bovennatuurlijke wezens die door de 
schepper van het universum zijn gescha-
pen, worden winti genoemd.
 
Toen de tot slaaf gemaakte bewoners van 
West-Afrika werden getransporteerd naar 
Suriname en de Antillen, namen som-

in Nederland. We reizen het hele land 
door. In Suriname doen ze er bijna niets 
meer aan. Ons streven is om de traditie 
daar nieuw leven in te blazen. Wij krijgen 
al positieve reacties daarvandaan. Bij onze 
groep horen ook twee enthousiaste tiener-
meisjes, kleindochters van de voorzitster. 
Zo wordt de traditie overgedragen aan de 
volgende generatie.’ 

De verschillende facetten van de tradi-
tie zijn nooit opgeschreven, maar altijd 
mondeling van de ene op de andere vrouw, 
vaak van moeder op dochter overgedra-
gen. De leden van Kopro Beki Prodo zijn 
nu bezig met een boek om het hele gebeu-
ren, inclusief de achtergrondverhalen, wél 
allemaal te documenteren. Dit doen zij 
onder meer om de traditie door te kunnen 
geven, althans, wat doorgegeven kán 
worden.

Conny Pufflijk: ‘Het is voor mij echt 
een familietraditie om hiermee bezig te 
zijn. Ik voel me erdoor verbonden met 
mijn voorouders en met Suriname. Mijn 
moeder en mijn oma deden het ook. Ik 
heb een oude tante van 103 jaar die mij 
veel heeft verteld, maar zij kan ook niet 
alles prijsgeven. Winti kun je namelijk 
niet zomaar prijsgeven, dat moet je 
overkomen.’
 〈❰

Als iemand zijn of haar voorouders wil 
vereren, wordt de groep uitgenodigd om 
wat ze noemen te ‘flankeren’. Dat doen ze 
altijd in Javaanse stof of persi. Glimmende 
stoffen worden gebruikt in de Sisi Beki, de 
kopro beki ter verering van de godin Sisi, 
vergelijkbaar met moeder aarde. Glim-
mende stoffen en glitters worden ook 
gebruikt om de watergodin Watra Bari-
nya en de big misi, de grote sterke vrouw 
in de winticultus te vereren. 
Om de kopro beki beter te kunnen dra-
gen, wordt er bovenop de angisa een 
 opgerolde doek, de tetyari, gelegd. 

KETI KOTI
Een kopro beki wordt niet alleen over-
handigd bij feestelijke gelegenheden. De 
groep wordt ook regelmatig gevraagd om 
mee te lopen tijdens rouwstoeten. De 
overledene wordt met muziek en dans 
naar het graf gebracht. Voor deze gele-
genheid worden zilveren emmers of bek-
kens gebruikt om te flankeren. Bij een 
rouwgelegenheid zit er tussen de hoofd-
doeken koffie en suiker in het bekken, om 
de hele nacht wakker te kunnen blijven 
om te rouwen. 

Tijdens Keti Koti, de jaarlijkse viering 
van de afschaffing van de slavernij op 
1 juli, lopen de dames van de groep in 
Amsterdam ook altijd mee in de Big 
Spirit-optocht. Conny Pufflijk: ‘De vrijge-
kochte slaven hadden na de slavernij geen 

De traditie van 
Kopro Beki is een 
bijna verdwenen 
ritueel uit het 

slavernij verleden.

Tijdens Keti Koti lopen de 
dames altijd mee in de 
Big Spirit-optocht.

migen een bundeltje of een rieten mand 
mee uit hun geboorteland, samen met de 
overtuiging dat daarin hun voorouders 
met hen meereisden. Zo ook Mama Aisa, 
het hoofd van alle winti, en hun djodjo, de 
bovennatuurlijke krachten die hun kin-
deren beschermen. Deze functie maakte 
de rieten mand en in de huidige vorm het 
koperen bekken, heilig.

De kopro beki wordt altijd op het hoofd 
gedragen of na ontvangst als een sierstuk 
in de woonkamer gezet, waar iedereen 
hem goed kan zien. Het bekken mag in 
ieder geval nooit op de grond staan, dat 
zou van onvoldoende respect getuigen. 
Het bekken kan ook worden gebruikt bij 
een spiritueel bad.

SYMBOLIEK
Met hart en ziel werken Conny Pufflijk en 
de andere dames van Kopro Beki Prodo 
bij elke gelegenheid opnieuw aan de bek-
kens, hun kleding en de sketches. 
‘De traditie verandert steeds een klein 
beetje qua vorm, doordat we het verder 
laten ontwikkelen,’ zegt Conny Pufflijk. 
‘We vergaderen voor een optreden hoe 
we de sketch gaan doen. Wat hierin helpt 
is een levensbeschrijving, die krijgen we 
vaak van de familie. Wat de kopro beki 
betreft, voelen wij aan wat degene nodig 
heeft aan wie het gegeven wordt. En zo 
maken we het. We hebben onze vaste 
rituelen. We drinken bijvoorbeeld een 

spiegels in huis. Dus als de vrouw zich 
had opgedoft voor een feest, de mannen 
trouwens ook, gingen ze naar buiten om 
zichzelf in de winkeletalages in de stad te 
kunnen bekijken. Dat deden natuurlijk 
meer vrouwen en mannen tegelijkertijd 
als er een feestelijke gelegenheid was en zo 
ontstond de grote optocht, de bigi spikri.’

DRAGERS VAN DE 
TRADITIE
Pufflijk: ‘De dragers van de traditie, dat 
zijn wij, de leden van Kopro Beki Prodo 

Aisa Mama                     
angisa 
antsisters 
baskiet 
bigi jari 
big misi                         
bigi spikri 
gomma                      
jaki 
keti koti                          
kopro beki                      
koto                                
moni ruiker                     
orgeade                                   
pagni 
persi
sarong

tetyari                   
                          
udu baki  
Watra Barinya                                   

moeder aarde 
hoofddoek 
voorouders
rieten mand
grote verjaardagen, kroonjaren 
grote, sterke vrouw in de winticultus
grote optocht 
stijfsel
bovenkledingstuk 
verbroken ketting, herdenking afschaffing slavernij op 1 juli 
koperen bekken 
grote rok 
boeket van bankbiljetten 
zoete amandeldrank 
lendendoek
donkerblauw met witte stof
meterslange omslagdoek die als kleding om het lichaam wordt 
geschikt
een tot een rol in elkaar gedraaide doek op het hoofd als basis-
steun voor het bekken of de emmer 
plat, houten plateau, rond, ovaal of vierkant
watergodin
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IMMATERIEEL ERFGOED 
EN WETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK 

Ingrijpende sociaal-culturele, econo-
mische en politieke veranderingen in 
onze huidige wereld hebben onzeker-
heden in het dagelijks leven teweeg-
gebracht. Mensen gaan op zoek naar 
hun eigen (groeps)identiteit, zij hebben 
behoefte aan rituelen, feesten en ande-
re culturele praktijken die hun houvast 
geven en die ze kunnen doorgeven aan 
volgende generaties. Immaterieel erf-
goed is in dit kader een belangrijk sleu-
telbegrip geworden. Het is een onder-
werp dat politiek is ingegeven maar 
dat vooral voortkomt uit en betekenis 
krijgt in de ervaringen van mensen 
in hun dagelijks leven. Dit dagelijkse 
leven staat in de bovengenoemde disci-
plines min of meer centraal. 

Op basis van de kennis die in deze 
disciplines wordt ontwikkeld, kun-
nen onderzoekers en andere erfgoed-
professionals onder andere:
– toelichten hoe alledaagse cultuur 

werkt: dat het steeds dynamische 
cultuur betreft, die met de tijd mee 
verandert en ook mee veranderen 
moet om te kunnen blijven bestaan,

– reflectie op processen bieden die 
maken dat cultuur tot immateri-
eel erfgoed wordt benoemd  dat 
gekoesterd dient te worden – dit 
proces wordt ook wel erfgoedise-
ring genoemd,

– uitleg geven over hoe de erfgoe-
disering de betreffende cultuur kan 
veranderen,

– aantonen wat immaterieel erfgoed 
doet met mensen,

– reflectie bieden op het erfgoed-
beleid en erfgoededucatie en samen 
nieuwe vormen ontwikkelen die 
misschien wel beter passen bij 
de geaardheid van cultuur en de 
gesteldheid van de samenleving, 
daarbij hoort ook:

– nieuwe inventarisatie- en borgings-
technieken voor immaterieel erf-
goed ontwikkelen,

– vanuit de ethische codes die in de 
genoemde vakken gehanteerd wor-
den ethische codes voor de bor-
gingspraktijken van immaterieel 
erfgoed ontwikkelen,

– en last but surely not least: vanuit de 
ervaringen in de geschiedenis en 
observaties in het heden waakzaam 
zijn en je stem laten horen waar 
immaterieel erfgoed voor politieke 
en andere doeleinden geïnstrumen-
taliseerd en daarmee misbruikt 
wordt.

In dit artikel worden enkele van de 
bovengenoemde aspecten verder uit-
gelicht.

‘Toegepast’ onderzoek
De organisatie die in Nederland het 
meest betrokken is bij immaterieel erf-
goed is het Kenniscentrum Immate-
rieel Erfgoed Nederland. KIEN heeft 
een eigen onderzoeksagenda ontwik-
keld – en zal deze in toekomst verder 
ontwikkelen – op basis van in kaart 
gebrachte relevante probleemstellin-
gen die voortkomen uit de implemen-
tatie van de UNESCO Conventie ter 
Bescherming van het Immaterieel Cul-
tureel Erfgoed die Nederland in 2012 
heeft geratificeerd. Steeds met het oog 
op een vertaling naar de praktijk heeft 
KIEN innoverende kennisprojecten 
opgesteld en (deels in samenwerking 
met partners) uitgevoerd en zal hier-
mee de komende jaren ook doorgaan. 
Het betreft onder andere onderzoeks-
projecten over immaterieel erfgoed en 
superdiversiteit in de stad en immate-
rieel erfgoed en jongerencultuur. Daar-
bij wordt gevraagd hoe met tradities in 
een veranderende samenleving omge-
gaan wordt, die bepaald is door verste-
delijking en diversivisering en waarin 
hybride cultuurvormen ontstaan. 
Welke kansen bieden – als erfgoed 

gekoesterde – tradities om identiteiten 
te formuleren en sociale cohesie bin-
nen de stedelijke superdiverse samenle-
ving en/of onder jongeren te scheppen 
en hoe kan het erfgoedbeleid hierop 
aangepast worden? (Van der Zeijden, 
Naar een onderzoeksagenda, 61-62, 
Van der Zeijden, Diversiteit, hybridi-
teit en de Nationale Inventaris) 

Ook de relatie tussen materieel en 
immaterieel erfgoed, die in de bena-
dering vaak kunstmatig gescheiden 
worden, maar eigenlijk onlosmakelijk 
met elkaar verweven zijn (denk bij-
voorbeeld aan het belang van bepaalde 
voorwerpen voor bepaalde rituelen 
enerzijds en aan het gebruik en de 
immateriële betekenis van bepaalde 
voorwerpen anderzijds) is een onder-
zoeksveld dat aandacht krijgt. In 
het bijzonder in samenhang met het 
samengaan van KIEN en het Neder-
lands Openluchtmuseum stelt zich 
de vraag hoe twee instellingen die de 
focus op verschillende vormen van 
erfgoed – immaterieel en materieel – 
leggen van elkaar kunnen leren en 
hun erfgoedzorg op een geïntegreerde 
manier kunnen aanpakken (vgl. Van 
der Zeijden, Naar een onderzoeksa-
genda, 66).

Naast het onderzoek dat KIEN zelf en 
in samenwerking met partners uit het 
erfgoedveld uitvoert en dat als belang-
rijk ‘toegepast’ oftewel praktijkgericht 
onderzoek kan worden beschreven, is 
er ook een meer theoretisch gericht 
onderzoek dat even belangrijk is voor 
de uitvoering van de UNESCO Con-
ventie ter Bescherming van het Immate-
rieel Erfgoed en voor het erfgoedbeleid. 

Community
Dit soort onderzoek kan een weten-
schappelijke onderbouwing van con-
cepten bieden die in het kader van de 
uitvoering van de UNESCO conventie 
gehanteerd worden. Zoals een onder-
bouwing van het dynamische concept 
‘safeguarding’ (levend houden, door-
geven, borgen) dat bij de ontwikkeling 
van de conventie in de plaats van het 
statische ‘protection’ kwam. Tegelijker-
tijd biedt theoretisch gericht onder-

TEKST Sophie Elpers FOTO’S Holland in pixels en Nationale Beeldbank

Wetenschappelijk 
onderzoek in de 
etnologie, antro-

pologie, cultuurgeschiedenis en 
andere verwante disciplines – niet 
te vergeten de critical heritage stu-
dies! – kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de beleidsontwikke-
ling rond en de borging van imma-
terieel erfgoed. Ook draagt het bij 
aan de nodige bewustwording van 
immaterieel erfgoed en kan het hel-
pen in de samenleving heersende 
 misverstanden rond erfgoed weg 
te nemen. 

Divali is een Hindoeïstisch lichtjesfeest
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Commercialisering en 
politisering
Cultuur en daarmee ook immaterieel 
erfgoed bewegen zich in een dyna-
misch driehoekig krachtenveld dat 
bepaald wordt door samenleving, 
politiek en economie, zoals onder 
andere etnoloog Regina Bendix heeft 
uitgelegd (Bendix, Heritage between 
economy and politics, 259-260). In 
dit krachtenveld ageren verschillende 
actoren met verschillende interesses 
en belangen in immaterieel erfgoed. 
Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat de drie parameters samenle-
ving, politiek en economie bij erfgoe-
diseringsprocessen met elkaar verwe-
ven zijn. In het publieke debat wordt 
de economisering oftewel commerci-
alisering vaak gezien als een serieuze 
bedreiging waartegen men het erfgoed 

zou moeten beschermen (vgl. Dib-
bits et al., Immaterieel Erfgoed, 82-83; 
Tauschek, Wertschöpfung, 317-318).  
Het besef dat erfgoed en commercie 
echter onlosmakelijk met elkaar ver-
weven zijn en dat de economisering 
van erfgoed een algemeen feit is (vgl. 
Bendix, Heritage between economy 
and politics), kan leiden tot een meer 
ontspannen houding. Onderzoek naar 
de effecten die de economische exploi-
tatie op de als erfgoed gekoesterde cul-
tuur precies heeft, kan bijdragen tot 
een erfgoedbeleid dat in staat is hierop 
in te spelen.

Erfgoed en politiek – in brede zin! – 
is een veld waar veel onderzoekers zich 
mee bezighouden. Een onderzoeks- 
en subsidieprogramma als HORIZON 
dat door de Europese Unie is uitge-
schreven en waarin gevraagd wordt in 
hoeverre erfgoed kan bijdragen aan de 
overwinning van de EU crisis door een 
Europese cohesie te scheppen, stimu-
leert de aandacht voor erfgoed en poli-
tiek nog verder. Voor de Nederlandse 
situatie is – net als ook voor andere 
landen in Europa – de vraag relevant 
in hoeverre immaterieel erfgoed in 
het kader van nationaliseringsproces-
sen ingezet wordt als tegengif tegen 
een gevoel van verlies van de eigen 
cultuur en gebruikt wordt om ‘nati-
onale identiteit’ te representeren. De 
etnoloog Peter Jan Margry heeft dit 
als provocerende vraag geformuleerd: 
Is de UNESCO Conventie ter Bescher-
ming van het Immaterieel Erfgoed een 
‘cultuurpolitiek geschenk?’ (Margry, 
UNESCO en de paradox van bescher-
ming, 57). Of bevordert immaterieel 
erfgoed juist het respect tegenover ver-
schillende culturen – binnen naties en 
internationaal – zoals dat UNESCO 
eigenlijk nastreeft? Waarop onder-
zoekers in het kader van deze vragen 
focussen, zijn de in- en uitsluitings-
mechanismen die inherent zijn aan 
iedere vorm van immaterieel erfgoed, 
maar soms meer en soms minder dui-
delijk zichtbaar zijn. Zij laten zien dat 
erfgoed nooit onschuldig is en maken 
ons tegelijkertijd attent op de hoge 
symbolische en sentimentele waarde 
van erfgoed, in het bijzonder in het 

kader van nationaliseringsprocessen 
in heden en verleden. Op basis hiervan 
kan en moet waakzaamheid ontwik-
keld worden als immaterieel erfgoed 
voor nationalistische en andere poli-
tieke doeleinden geïnstrumentaliseerd 
en daarmee misbruikt wordt.
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Commercie en traditie, hier bij de Nieuw
jaarsduik in Scheveningen, gaan vaak 
hand in hand.

zoek ook de nodige kritische reflectie 
op de conventie op zich en op begrip-
pen en concepten uit de conventie. Een 
concept waarover veel onderzoekers 
nadenken, is ‘community’. Wat moet 
hieronder verstaan worden en is het 
begrip dat in de conventie zo veel voor-
komt en graag met ‘erfgoedgemeen-
schap’ vertaald wordt, niet ingehaald 
door andere concepten, zoals het con-
cept van ‘(erfgoed)netwerken’ enerzijds 
en zoals het begrip van ‘erfgoed dragers’ 
anderzijds? 

Het lastige aan het begrip gemeen-
schap is dat daarmee dikwijls hech-
te, homogene gemeenschappen met 
een sterk gevoel van saamhorigheid 
worden geassocieerd, terwijl het vaak 
genoeg vluchtige, losse gemeenschap-
pen betreft die slechts verbonden zijn 
door tijdelijke gemeenschapservarin-
gen, zoals onderzoekers aantonen. 
Sterker nog: antropoloog Irene Stengs 
heeft laten zien dat het in eerste 
instantie ook slechts belangenvereni-
gingen kan betreffen. ‘Hoewel derge-
lijke organisaties zijn gebaseerd op het 
idee dat daar het bestaan van een (...) 
gemeenschap aan ten grondslag ligt, in 
naam en ten behoeve waarvan wordt 
gehandeld, is meestal het omgekeerde 
het geval. Een aantal mensen organi-
seert bijeenkomsten, zoals (...) feesten 
of rituelen [en zorgt ervoor dat deze 
als erfgoed worden gekoesterd], en pas 
daardoor wordt een groep of gemeen-
schap in het leven geroepen.’ (Stengs, 
Inleiding, 10). 

Het denken in ‘netwerken’ zoals voor-
gesteld door onder andere etnoloog 
Hester Dibbits of cultuurwetenschap-
per Jorijn Neyrinck biedt hier oplos-
singen, omdat het beter past bij de 
sociale realiteit die bepaald is door 
een dynamische, heterogene, steeds 
meer superdiverse en transnationale 
netwerksamenleving en omdat het 
recht doet aan de sociale constellaties 
rond erfgoed die vaak beter in ter-
men van connectiviteit dan in termen 
van  collectiviteit beschreven kunnen 
worden (Dibbits, Delen van het ver-
leden,  Neyrinck, Van onvoltooid ver-
leden, 293-295). Ook het gebruik van 

het  neutrale begrip ‘erfgoeddrager(s)’ 
– ontleend aan het etnologisch onder-
zoek naar rituelen – biedt een oplos-
sing omdat het geen connotaties heeft 
van homogeniteit en bovendien indivi-
duen insluit.  

Wetenschappelijk onderzoek is in 
staat om de betreffende erfgoednet-
werken inclusief de daarachter liggen-
de machtstructuren te doorgronden. 
Met de opkomst van de zogenoemde 
digital humanity’s in de laatste jaren, 
een nieuwe richting in het geestes-
wetenschappelijk onderzoek waarin 
software en elektronische tools helpen 
(grote hoeveelheden) data te doorzoe-
ken en in beeld te brengen, kunnen de 
erfgoednetwerken in hun dynamiek 
gevisualiseerd worden. Dit kan bij-
dragen aan de analyse van het sociale 
krachtenveld waarin zich immateri-
eel erfgoed beweegt. Kennis over dit 
krachtenveld kan dan gebruikt worden 
om het immaterieel erfgoedbeleid en 
de erfgoededucatie aan te passen en 
kan ingezet worden in de bewust-
making van immaterieel erfgoed.

Naast ‘gemeenschap’ worden in 
Nederland ook andere lastige begrip-
pen gebruikt op het gebied van imma-
terieel erfgoed. Denk bijvoorbeeld 
aan ‘authenticiteit’, ‘identiteit’, ‘natie’ 
of ‘volksaard’. Onderzoekers uit de 
boven genoemde disciplines hebben 
kennis over de complexiteit van dit 
soort begrippen die vaak zonder enige 

reflectie als aantrekkelijke buzzwords 
worden gebruikt (en daarmee geen 
recht doen aan de complexiteit van de 
fenomenen die zij moeten beschrijven) 
en zij hebben kennis over het (poli-
tieke) misbruik ervan in heden en 
verleden. Zij zijn daarom in staat en 
hebben de taak om voor te lichten en 
misbruik van deze begrippen te voor-
komen (vgl. Dibbits et al., Immaterieel 
Erfgoed). 

Ook uitingen als ‘beschermen’, 
 ‘borgen’, ‘aan volgende generaties 
 overdragen’ of ‘waarderen’ kunnen 
 misverstanden oproepen, omdat zij 
door verschillende partijen verschil-
lende invullingen kunnen krijgen.  
Door hun observerende houding 
 kunnen en moeten onderzoekers 
 hierop attenderen.

Pinkpop is het 
oudste muziek
festival van 
Nederland.

De bakkers 
 hebben het 
druk voor het 
Suikerfeest.
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INGEZONDEN
Brochure Wat is immaterieel erfgoed?

Nieuwsberichten over immaterieel 
erfgoed worden altijd breed opge-
pakt door de pers. Immaterieel erf-
goed raakt aan wat Nederlanders 
belangrijk vinden. Door het UNES-
CO verdrag heeft het ook nog eens 
een officieel tintje. Immaterieel erf-
goed roept soms ook controversen 
op, recentelijk nog bij de plaatsing 
van de studentenmores. Immateri-
eel erfgoed is een goudmijn voor 
journalisten!

Over immaterieel erfgoed is veel 
te vertellen en er bestaan nog veel 
misverstanden over. Daarom heb-
ben wij de brochure Wat is imma-
terieel erfgoed? uitgebracht. Daar-
in hebben wij een en ander voor u 
op een rij gezet. Het biedt achter-
grondinformatie over de UNESCO 
Conventie ter Bescherming van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed en 
natuurlijk over de Nationale Inven-
taris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
in Nederland. Wat betekent het ei-
genlijk om geplaatst te worden op 
de inventaris? Het is een vorm van 
erkenning, maar wat wordt precies 
erkend? Waarom legt UNESCO het 

accent op een centrale rol voor ge-
meenschappen? UNESCO wil ge-
meenschappen, dat wil zeggen 
de erfgoeddragers zelf, laten na-
denken over de toekomst van hun 
traditie. Hoe kunnen mensen hun 
traditie van betekenis laten blijven 
ook voor toekomstige generaties?

Tradities raken aan de trots van wat 
Nederlanders belangrijk vinden. 
Misschien wel daarom zijn er soms 
ook heftige emoties. Toen Neder-
land het molenaarsambacht voor-
droeg voor de internationale inven-
taris van UNESCO was er veel in-
stemming voor zoiets dat toch dui-
delijk bij Nederland hoort. Dat im-
materieel erfgoed veel meer is dan 
alleen ‘typisch Nederlands’ bleek 
uit plaatsingen van tradities als de 
hennakunst, Chanoeka, Kopro Beki 
en het Zomercarnaval. Hoort dat 
tegenwoordig ook niet gewoon bij 
Nederland?

De inventaris immaterieel erfgoed 
wil breed inventariseren wat men-
sen in Nederland belangrijk vinden 
en waarvoor zij zich willen inzetten. 

Niet alles verdient echter een plek 
op de inventaris: tradities die bij de 
wet zijn verboden of die de men-
senrechten en/of de mense lijke 
waardigheid met voeten treden, 
zijn expliciet uitgesloten. Soms is 
er discussie. Een discussie die wij 
graag met respect over elkaars op-
vattingen tegemoet willen treden. 
Immaterieel erfgoed raakt ons al-
lemaal!

U kunt de brochure Wat is imma-
terieel erfgoed? gratis bestellen 
zolang de voorraad strekt op 
info@immaterieelerfgoed.nl.

HET HELE JAARFEESTEN
Dit boek helpt ouders om de jaarfeesten met hun kinderen te vieren. 
Ouders hebben het tegenwoordig heel druk. In dit boek leren ze hoe 
je Sint-Maarten op tijd kunt voorbereiden, iets origineels kunt maken 
voor Sinterklaas zonder dat je van alles vergeet en ondertussen ook 
nog je kinderen op tijd naar school brengen, werken en eten koken. 
Het hele JAARfeesten is een heel praktische hulp voor ouders die echt 
iets goeds willen met hun gezinsleven, die de jaarfeesten willen vieren 
en het druk hebben. 
De auteurs nodigen ouders uit om samen naar buiten te gaan, samen 
het eten voor te bereiden, verhalen te vertellen en veel te zingen. 
Het boek inspireert, is geen naslaggids, maar haalt uit het antropo-
sofische gedachtegoed datgene, wat tegenwoordig van pas komt en 
goed te doen is. Dit eerste deel begint met 11 november / Sint-Maarten 
en behandelt de herfst- en winterfeesten.

Lisa Waad en Daan Rot, Het hele JAARfeesten, jaarfeesten vieren thuis 
in de herfst en de winter (2016)

jaarfeesten

Christofoor

Jaarfeesten vieren thuis in de herfst en winter

Lisa Wade 
   Daan Rot

Kind weggeven
Het gebeurde dat in 
boeren families waar een 
echtpaar dat geen kinde-
ren had gekregen en waar-
door de opvolging van het 
bedrijf  in gevaar kwam een 
neef of nicht, dus een direct 
familielid, adopteerde. Een 
kind van een broer of zus 
werd opgenomen door het 
kinderloze stel, kwam daar 
wonen en moest mettertijd  
het bedrijf voortzetten.  
Dit kon een jongen of 
meisje zijn. Of dit notari-
eel werd vastgelegd weet ik 
niet, maar ik kwam diverse 
voorbeelden tegen. 
Ik lees hier nooit iets over 
en ik vind dat deze zaak, die 
ongetwijfeld veel emoties 
veroorzaakte, niet vergeten 
moet worden.

J. van Eck-van der Veld  
uit Goor

Immaterieel Erfgoed wordt gelezen in Mexico
Ik ben inmiddels weer teruggekeerd uit Mexico en heb het artikel gemaakt over de 
Vliegers van Cuetzalan dat gepubliceerd is in Traditie. Daarnaast heb ik een uit-
gebreide fotoreportage over Santa Muerte gemaakt dit jaar. Daarvoor ging ik terug 
naar het altaar waar ik vorig jaar een artikel over heb geschreven, dat geplaatst 
werd in Immaterieel Erfgoed. Ik had het blad meegenomen voor baas Miquel die 
in het artikel aan het woord komt. Ik werd als een koningin onthaald. Hij vond het 
echt fantastisch en het blad was misschien nog wel het mooiste cadeau. 

Sanne Derks

Meer circus 
Het Nederlandse circusveld gaat gezamenlijk het cultuurgoed Circus actief ontwik-
kelen. De laatste jaren heeft de bedrijfstak onder druk gestaan. Nieuwe ontwikke-
lingen zijn gestart maar zijn nog kleinschalig. Door de krachten in het circusveld te 
bundelen wil het Circus in 2025 een krachtige bedrijfstak en een volwaardig onder-
deel van de Nederlandse culturele sector zijn. Dat staat in de agenda #circusnl2025, die 
het circusveld presenteerde tijdens Festival Circolo in Liempde.
Het circus heeft in Nederland het laatste decennium een nieuwe impuls gekregen. 
Naast de traditionele circusvaardigheden hebben podiumkunsten de laatste jaren 
hun intrede gedaan. Losse acts hebben plaats gemaakt voor geregisseerde voorstel-
lingen. Er zijn twee professionele circusopleidingen gekomen. De rondtrekkende 
circussen zijn met twintig circusondernemingen gebleven. Met twee  internationale 
circusfestivals zijn er nieuwe speelplekken bij gekomen. Er zijn zestig jeugdcircussen 

die jaarlijks meer dan 100.000 kinderen circuslessen geven. Naar schatting zijn er honderdvijftig professionele artiesten die 
gedurende het jaar spelen in theaters en op festivals, die spelen voor een groeiend en vooral ander publiek.
Deze nieuwe impuls heeft de Stichting Circuscultuur ertoe gebracht alle betrokkenen in het circusveld bij elkaar te 
 brengen om te spreken over de ambities van de toekomst van het circus. Het resultaat van die gesprekken staat in de  
#circusnl2025. Het circus gaat voor meer publiek. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat circus sterk vernieuwend werkt 
voor cultuur en voor sociale en economische vraagstukken. Dat wil het circusveld ook in Nederland realiseren. 

Meer informatie: p.cramers@tiscali.nl 

Best zet zich in voor het klompen maken
Het afgelopen jaar hebben wij ons in Best sterk gemaakt voor het in 
stand houden van het met de hand maken van klompen door het mede 
opzetten van een cursus. Deze is verzorgd door de enige Nederlandse 
vrouwelijke klompenmaker, Nicole van Aarle. Enkele jaren geleden 
heeft Ineke Strouken in Sint Oedenrode bekendgemaakt dat het met 
de hand maken van klompen op de inventaris immaterieel erfgoed 
kwam te staan. Enige tijd later deed ze dat ook met het machinaal 
maken van klompen. Wij gaan proberen dit ambacht blijvend onder de 
aandacht te brengen van onze bevolking en zo nodig daarbuiten.

Harrie van Vroenhoven 
Voorzitter Heemkundekring Dye van Best

brieven
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om de eigen gekozen methode voort-
durend te bevragen. In andere lan-
den, zoals bijvoorbeeld Duitsland, 
ligt het accent op het zo snel en zo 
veel mogelijk voordragen van elemen-
ten van immaterieel erfgoed voor de 
inter nationale  UNESCO lijsten. In 
landen zoals Vlaanderen en Neder-
land ligt het accent veel meer op 
borging en op het ondersteunen van 
gemeenschappen en van de erfgoed-
dragers. Het is belangrijk om naar de 
voorbeelden van  anderen te kijken, 
omdat het ons scherp houdt. Omdat 
het om een internationaal verdrag 
gaat – dat inmiddels door bijna alle 
landen van de wereld is ondertekend 
en heeft geleid tot een internationaal 
discours over erfgoed en erfgoedzorg 
waarin ook Nederland participeert – 
biedt de UNESCO conventie een 
goed  uitgangspunt voor internationaal 
 comparatieve vergelijking.

De Research Fellow zal ook over de 
grenzen van de eigen discipline heen 
kijken en samenwerken in bredere 
onderwijs- en onderzoeksprogram-
ma’s. Een speerpunt voor het Ken-
niscentrum, en daarmee ook voor de 
Research Fellow Intangible Heritage 
Studies, is de verhouding tussen mate-
rieel en immaterieel erfgoed. Niet 
alleen omdat immaterieel erfgoed zich 
altijd afspeelt in een bepaalde context 
en omgeving, maar ook om de verschil-
lende vormen en methodieken van 
erfgoedzorg met elkaar te vergelijken. 
Nederland heeft een lange geschie-
denis met het aanleggen van monu-

mentenlijsten en met de borging van 
materieel erfgoed. Wat kunnen we 
van deze ervaring leren, ook over hoe 
we het misschien niet moeten doen? 
In de sector van het materieel erfgoed 
is steeds meer twijfel ontstaan over de 
almaar uitdijende erfgoedlijsten, waar-
bij wel eens uit het oog wordt verloren 
dat lijsten geen doel zijn maar slechts 
een middel tot borging. Omgekeerd 
kan de sector van het materieel erfgoed 
inspiratie opdoen bij de sector van het 
immaterieel erfgoed, met name bij het 
ontwikkelen van participatieve metho-
den van erfgoedzorg, waarbij geëx-
perimenteerd wordt met vormen van 

shared authority en co-production, om 
enkele sleutelbegrippen te gebruiken 
die verwijzen naar een grotere betrok-
kenheid van erfgoeddragers en van het 
brede publiek bij niet alleen processen 
van waardering en waardebepaling van 
erfgoed maar ook bij de borging ervan. 
Met de voordracht van het mole-
naarsambacht voor de internationale 
representatieve lijst nam Nederland 
hierop alvast een voorschot, waarin de 
verhouding tussen materieel en imma-
terieel erfgoedborging verkend wordt. 
Zonder molen immers geen mole-
naarsambacht, en zonder molenaar 
geen (draaiende) molen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het Research Fellowship Intangible 
Heritage Studies is ondergebracht 
bij het Departement Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis van de Universiteit 
Utrecht, meer specifiek bij de onder-
zoeksgroep Cultuurgeschiedenis, die 
onder meer is gespecialiseerd in public 
history en cultureel erfgoed.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Albert van der Zeijden 
(info@immaterieelerfgoed.nl).
 〈❰

Erfgoedstudies is een specialisme dat 
meer en meer beoefend wordt aan de 
universiteit. Tot nu toe ontbrak het 
aan een focuspunt voor onderzoek, 
specifiek gericht op immaterieel erf-
goed. Met de instelling van een onder-
zoeksfunctie voor immaterieel erfgoed 
komt daar nu verandering in. Voor 
twee dagen per week, en gedurende 
een periode van vijf jaar, gaat histori-
cus Albert van der Zeijden zijn werk 
bij het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland combineren met 
een Research Fellowship Intangible 
Heritage Studies aan de Universiteit 
Utrecht. Dit Fellowship wordt moge-
lijk gemaakt door het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland van 
het Nederlands Openluchtmuseum, 
dat Albert voor twee dagen per week 
vrij stelt (detacheert) om bij de univer-
siteit te werken aan een kennisagenda 
voor immaterieel erfgoed.

EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

Bij immaterieel erfgoed zijn er heel 
wat zaken die vragen om onderzoek 
en reflectie. De UNESCO Conventie 
ter Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed wil het doorgeven 
naar volgende generaties bevorderen 
van vormen van immaterieel erfgoed 
die gemeenschappen van belang vin-
den voor de eigen culturele identiteit. 
Met op de achtergrond het proces van 
mondialisering heeft UNESCO de 
aandacht gevraagd voor het immate-

rieel erfgoed, dat gezien wordt als een 
drijvende kracht achter culturele diver-
siteit en een waarborg voor duurzame 
ontwikkeling. Een internationalise-
rende samenleving staat voor speci-
fieke uitdagingen, waar het vanuit het 
onderzoek belangrijk is om op te reflec-
teren. De superdiverse samenleving, 
zoals die al gegroeid is in de meeste 
grote steden in West-Europa, is een 
van die uitdagingen waar de Research 
Fellow onderzoek naar gaat doen. 

Immaterieel erfgoed neem je mee over-
al waar je naar toegaat. Maar in een 
nieuwe omgeving krijgt het een andere 
betekenis, in interactie met anderen 
die steeds vaker een totaal andere ach-
tergrond hebben. Ook het proces van 
doorgeven krijgt een ander karakter. 
Hoe kun je daarmee omgaan, zeker als 
verschillen soms heftig bediscussieerd 
worden, denk aan de discussies over 
Zwarte Piet en over de boerka? Over 
dit soort vragen gaat de Research Fel-
low via (internationale) conferenties en 

kennisbijeenkomsten met specifieke 
thema’s agenderen en onderzoek enta-
meren en bevorderen. De Research 
Fellow gaat zich dus bezighouden met 
de vraag hoe immaterieel erfgoed vorm 
krijgt in een steeds diverser wordende 
wereld en hoe daarbinnen processen 
van social belonging, speciaal in relatie 
tot immaterieel erfgoed, in zijn werk 
gaan.

REFLECTIE OP DE CONVENTIE ZELF 

Daarnaast zal de Research Fellow 
kritisch reflecteren op de UNESCO 
conventie zelf en de wijze waarop deze 
geïmplementeerd wordt. Op welke 
wijze geeft Nederland invulling aan 
zijn immaterieel erfgoedzorg? Het 
begint al met het inventariseren, want 
welke methode is daarvoor het meest 
geschikt en sluit het best aan bij wat 
een land belangrijk vindt, ‘op een wijze 
die afgestemd is op zijn eigen situ-
atie’, zoals dat in de conventietekst 
wordt genoemd? Ieder land kiest zijn 
eigen methode en het is belangrijk 

ONDERZOEK NAAR  
IMMATERIEEL ERFGOED
Kennisontwikkeling is belangrijk voor immaterieel erfgoedborging. 

Albert van der Zeijden wordt gastonderzoeker bij de Universiteit Utrecht 

en gaat onderzoek doen naar immaterieel erfgoed.

KENNISCENTRUM 

GAAT SAMEN

WERKEN MET DE 

UNIVERSITEIT 

UTRECHT.
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SINTI EN   ROMA
TENTOONSTELLING OVER DE GESCHIEDENIS EN TRADITIES

TEKST Jolly van der Velden
FOTO’S O Lungo Drom en Spaarnestad

‘Weinig Nederlanders weten wie we zijn en weten van onze 

cultuur. Onbekend maakt onbemind,’ zegt Zoni Weiss in het 

stadhuis van Den Haag bij de opening van de tentoonstelling 

O Lungo Drom, Sinti en Roma door de eeuwen heen 

in Nederland. De samenstellers van deze reizende 

tentoonstelling willen wat aan die onbekendheid doen. 

Sinti en Roma
mensen trokken 
rond met de 
wagen, meestal 
in groepjes van 
vier of vijf 
wagens. 

De stichting O Lungo Drom, wat ‘De 
lange weg’ betekent in het Romanes, 
heeft dit initiatief genomen. Zij wil 
een bijdrage leveren aan meer weder-
zijds begrip en betere relaties met de 
‘burgerbevolking’. De naam verwijst 
niet alleen naar de letterlijk lange 
weg die deze bevolkingsgroepen zijn 
gegaan voordat zij in Nederland kwa-
men, maar ook naar de weg die nog 
te gaan is: de weg van acceptatie in de 
samenleving. 

TWEEDE  
WERELD OORLOG
De term antiziganisme wordt 
genoemd; racisme en discriminatie 
van Roma en Sinti, voorheen in de 
volksmond zigeuners genoemd. Ook 
dat verschijnsel heeft al een lange weg 
afgelegd, de vervolging in de Tweede 
Wereldoorlog was een van de diep-
tepunten daarvan. Op 16 mei 1944 
werd op bevel van de bezetter door de 
Nederlandse politie een razzia gehou-
den om ‘alle in Nederland verblijvende 
personen die de kenmerken der zigeu-
ners bezitten’ aan te houden en naar 
Westerbork te vervoeren. Een paar 
dagen later, op 19 mei, vertrok vanuit 
Westerbork een trein naar Auschwitz. 
In drie goederenwagons daarvan zaten 
245 Sinti en Roma dicht opeengepakt: 
het zogenaamde Zigeunertransport. 
Settela Steinbach is het gezicht gewor-
den van dit transport, het tienjarige 
meisje dat werd gefotografeerd toen 
ze vlak voor vertrek nog even door de 
deuropening van de wagon keek. Ze is 
niet meer teruggekomen. 

GESCHIEDENIS
In de vijftiende eeuw wordt er voor 
het eerst melding gemaakt van ‘Egyp-

Settela Steinbach, een tienjarig Sintimeisje, is het 
gezicht geworden van de transporten naar Duitsland. 
Ze is niet meer teruggekomen. 

tiërs’. Bij de stadspoort van Deven-
ter waren mensen neergestreken die 
‘kunsten vertoonden en een kampvuur 
maakten’, meldt een document in het 
stadsarchief. Ze werden aanvankelijk 
hartelijk ontvangen. Ze trokken in 
familieverband rond en kwamen aan 
de kost als muzikant, waarzegster of 
ambachtsman. Aan het eind van die-
zelfde eeuw werden de rondtrekkende 
bevolkingsgroepen echter steeds min-
der getolereerd. In Duitsland werden 
ze zigeuners genoemd: vagebonden. 
Vanaf de zestiende eeuw vond verdere 
stigmatisering plaats. Een negatieve 
stereotypering ging overheersen, waar-
bij mensen werden beschuldigd van 
criminaliteit en zwarte magie. Ver-
banning, lijfstraffen, heyden-jachten en 
moord waren het gevolg. 

Oorspronkelijk komen de Sinti en de 
Roma waarschijnlijk uit Noord-India. 
Uiterlijke kenmerken en gebruiken 
wijzen daarop, maar de taal, het 
Romanes, lijkt hiervoor het sterkste 
bewijs te leveren. Er is een verwant-
schap met talen uit die streek en er 
zijn leenwoorden uit de talen van de 
landen waar de groepen doorheen 
zijn getrokken richting het Westen. 
Het Romanes bestaat overigens uit 

zulke uiteenlopende dialecten, dat 
sommige wetenschappers zelfs spreken 
van verschillende talen. Via het 
Midden-Oosten trokken de bevol-
kingsgroepen naar Europa, de Roma 
vooral naar  Oost-Europa en de Sinti 
vooral naar het Westen, waardoor zij 
eerder in Nederland waren. Doordat 
er sprake is van een orale geschiedenis 
– het geschreven woord had geen 
 betekenis – is er geen verslaglegging 
van de diaspora.

Vanaf de negentiende eeuw werd de 
situatie wat beter voor de Sinti en de 
Roma. Steeds meer families kwamen 
hiernaartoe en woonden in hun woon-
wagens aan de rand van dorpen en 
steden waar bijvoorbeeld een kermis 
was, om daarna weer verder te trekken. 
Ze werkten als ketellapper, paarden-
handelaar of muzikant. De Woon-
wagenwet van 1918 bepaalde dat wie 
in een woonwagen wilde wonen een 
vergunning en een nummerbord moest 
hebben. Er werd in die tijd nog volop 
rondgetrokken. In 1968 werd dit door 
een nieuwe wet aan banden gelegd. 
De overheid verplichtte de mensen in 
woonwagencentra te gaan wonen, eerst 
in grote, regionale centra, later in klei-
nere, verspreid over het land. 
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UITSTERFBELEID
Sinds de Woonwagenwet in 1998 werd 
afgeschaft, zijn de gemeenten niet 
meer verplicht om woonwagencen-
tra, of zoals de bewoners zelf zeggen 
‘kampen’, aan te leggen of in stand 
te houden. Bij nogal wat gemeenten 
is het beleid erop gericht woonwa-
genbewoners, Sinti en Roma te laten 
integreren in de samenleving door ze 
naar een huis te laten verhuizen. Dit 
beleid zorgt voor een landelijk tekort 
van ruim tweeduizend standplaatsen 
voor een woonwagen, wat betekent dat 
kinderen soms noodgedwongen tot een 
jaar of veertig, soms met hun gezin, 
bij hun ouders blijven wonen. Anders 

moeten ze ervoor kiezen in een huis te 
gaan wonen, wat verreweg de meesten 
niet willen. 

Actief uitsterfbeleid van een gemeente 
manifesteert zich door op een woon-
wagencentrum betonblokken op een 
plaats te zetten waar voorheen een 
woonwagen stond. Men spreekt van 
‘passief beleid’ als er geen nieuwe ter-
reinen beschikbaar worden gesteld. 
Waarschijnlijk werkt het niet mee dat 
de ‘burgermaatschappij’ in het alge-
meen de Sinti en Roma nog steeds 
ziet als een aparte groep met een eigen 
cultuur én omgekeerd dat de Sinti 
en Roma zichzelf zien als een aparte 
groep in de samenleving, die – terecht 
– hun eigen cultuur en tradities wil 
behouden. Dat botst nog steeds regel-
matig en tegelijkertijd gebeuren er ook 

dingen waaruit blijkt dat er onderling 
meer toenadering en samenwerking 
is. De rondreizende tentoonstelling 
O Lungo Drom is daar een mooi voor-
beeld van. 

DE LANGE WEG
Beike Steinbach is voorzitter van de 
stichting O Lungo Drom en een van 
de initiatiefnemers van de tentoonstel-
ling. ‘Deze tentoonstelling gaat over 
mijn volk, maar ook over mijzelf,’ zegt 
zij. ‘Onze cultuur wordt bedreigd. 
De kinderen moeten in huizen gaan 
wonen en Sinti houden het niet uit in 
een huis, tussen vier muren. Die wor-
den ziek, gaan dood. Ze willen dat er 
in de toekomst geen woonwagenkam-
pen meer zijn, dat we integreren in de 
samenleving. Waarom mogen wij niet 
leven zoals we willen? Zo’n uitsterf-
beleid gebeurt met geen enkele andere 
groep. We moeten alles steeds maar 
weer uitleggen en stuiten steeds weer 
op onbegrip. Daar word je zo moe van. 
Ze hebben zo’n lage dunk van je.’

EIGEN TAAL EN MUZIEK
‘Het meest wezenlijke van onze cul-
tuur is onze eigen taal, het Romanes. 
Dat spreken we allemaal met elkaar. 
Dat wij tweetalig zijn, vinden wij heel 
normaal. De kleintjes zijn het al als ze 
op de leeftijd komen om naar de kleu-
terschool te gaan.’ 

‘Muziek is ook altijd heel belangrijk 
voor ons geweest. Hier op het kamp 
hebben we veel muzikanten. Wij 
spelen uit ons hart. Een Sinto laat je 
voelen: het vrolijke, het verdriet, het 
drama. Een burger kan perfect spelen 
van zijn blad, maar een Sinto speelt uit 
zijn hart en dat klinkt duizendmaal 
mooier.’

‘En natuurlijk zorgen we voor elkaar. 
Heb je wel eens een van onze oude-
ren in een verzorgingshuis gezien? 
Nee, natuurlijk niet. Wij zorgen zelf 
voor ze. Ik heb zelf mijn eigen moeder 
twee jaar hier in de wagen verzorgd. 
Dat was zwaar, maar het gaf mij ook 
een heel goed gevoel. Bij ons ligt echt 

niemand een paar weken dood in zijn 
wagen. Iedereen wordt elke dag gezien. 
Er is controle en als er wat is, weet 
iedereen het. We zorgen voor elkaar, 
dat is onze bescherming.’

GEBOORTE, HUWELIJK 
EN DOOD
‘Trouwen is bij ons weglopen. Een jong 
stelletje is gek op elkaar en dan lopen 
ze weg. Dat betekent dat ze een paar 
dagen weggaan en als ze terugkomen, 
zijn ze voor ons getrouwd. Ze krijgen 
dan spullen voor hun uitzet van de 
familie en gaan meestal in een tijdelijke 
wagen wonen. De laatste jaren wordt 
er ook wel voor de burgerlijke stand 
getrouwd. Een jong stel heeft geen 
toestemming nodig om weg te lopen. 
Vroeger was het eigenlijk altijd familie 
die met elkaar trouwde en dan was het 
altijd goed. Nog steeds gebeurt het wel 
dat neven en nichten met elkaar trou-
wen. Als een meid hier met een bur-
gerjongen wil trouwen, dan is dat oké, 
al ligt het er wel aan wat de gedachte-
gang van die jongen is.’

‘Bij een geboorte is er niets anders dan 
elders en bij een overlijden is de hele 
familie erbij. We doen het allemaal 
zelf, dragen zelf de kist. Vaak wordt er 
bij de begrafenis muziek gespeeld. De 
meeste Sinti zijn katholiek en we gaan 
gewoon naar een kerk in de buurt.’

RESPECT VOOR OUDEREN
‘Er is niet echt een ‘baas’ in het kamp, 
maar eigenlijk is dat toch wel de oud-
ste. Vroeger hadden alleen de ouderen 
het voor het zeggen, nu spreken ook de 
jongeren mee en dat is goed. Zij heb-
ben soms een andere kijk op dingen. 
Toch zullen wij nooit tegen een oudere 
zeggen: ‘Dat klopt niet.’ Uit respect. Je 
gaat gewoon niet in discussie met een 
oudere. De jonge jongens hier krijgen 
tegengas van de ouderen, ze worden 
strak gehouden. Als ze uit willen, 
mogen ze geen auto rijden als ze ook 
drinken. Als iemand het waagt dron-
ken in de auto te zitten, al is het maar 
eenmaal, dan wordt de auto afgeno-
men. Daar kun je echt op rekenen.’ 

WAAROM 
MOGEN WIJ 
NIET LEVEN 
ZOALS WIJ 
WILLEN?

van onze ouders en in de praktijk. 
’s Avonds werd er een vuur gemaakt, 
muziek gespeeld en werden er ver halen 
verteld, oude verhalen van voor de oor-
log. We hadden zwarte gezichten van 
de in het vuur gepofte aard appels. 
Barbecueën doen we dus al meer dan 
honderd jaar. Nu doen de burgers dat 
zelf ook. We eten trouwens nooit paar-
denvlees. Paarden brachten ons vroe-
ger overal, vandaar.’

NOG STEEDS OORLOG
‘Mijn moeder is in de oorlog in drie 
concentratiekampen geweest, mijn 
vader in twee. Ik ben uit 1952, maar 
het is net alsof ik de oorlog zelf heb 
meegemaakt. Zo voelt het. Settela 
Steinbach, het meisje van de foto tus-
sen de schuifdeuren van de treinwagon, 
was een nichtje van mij. Onze vaders 
waren broers. Wat ik door de oorlog 
vooral heb meegekregen, is dat de over-
heid je grootste vijand is. Ik vroeg niet 
waarom, als kind nam ik dat aan. 
Het had veel gevolgen: ik was een kind, 
maar mocht bijvoorbeeld niet naar een 
dokter, niet naar een school. Dat von-
den ze allemaal gevaarlijk.’ 

‘Ik denk wel eens: mijn ouders hadden 
gelijk. Nog steeds gebeuren er dingen 
die je nauwelijks kunt geloven. Zoals 
hier op het kamp in 2007. Ik stond op 
een dag om zeven uur op en gooide 
zoals altijd direct de deur open. Ik wist 
niet wat ik zag! Het hele kamp stond 
vol met politie en speciale eenheden. 
Ze waren bewapend en hadden van 
die grote zagen bij zich. Ze waren op 
zoek naar wiethokken, maar ze hebben 
er hier niet één gevonden. We waren 
omsingeld alsof we terroristen waren, 
de kinderen waren doodsbang. Later 
kregen wij een excuusbrief van de 
gemeente. Het had niet mogen gebeu-
ren. Maar ze hebben niet door wat ze 
ons daarmee aangedaan hebben. Het 
was een traumatische ervaring. Wij 
zijn ook mensen! Mijn vader zei altijd: 
‘Een zigeuner is voor de maatschappij 
een grote nul, maar wees trots op wat 
je bent en op je cultuur!’ 
 〈❰

Muziek speelt een grote rol in de 
Sinti en Romacultuur.

VROEGER
‘Er is best veel veranderd. Toen ik 
kind was, zag ons leven er heel anders 
uit. We trokken rond met de wagen, 
meestal in groepjes van vier of vijf 
wagens. Dat was voor de gezelligheid, 
maar ook voor bescherming dat je niet 
alleen op pad ging. Als we ergens aan-
kwamen, liepen de kinderen van het 
dorp mee langs de wagens. ‘Zigeuners, 
zigeuners,’ riepen ze dan. De poli-
tie kwam ook meestal wel snel. Soms 
moesten we dezelfde dag al weer weg. 

De boeren hebben ons vaak geholpen. 
Daar haalden we eten, grote zakken 
bonen, aardappelen en kippen. Je at 
wel vaak hetzelfde. We stonden bijna 
altijd in de bossen en als kind was ik 
samen met de andere kinderen de hele 
dag buiten. We vermaakten ons best. 
We aten in de zomer de bramen en 
frambozen zo van de struiken. Naar 
school gingen we niet, alleen zo nu en 
dan in de winter naar een kampschool-
tje in Bergen op Zoom of Eindhoven 
als we daar stonden. Wij leerden alles 
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La Parranda de San Pedro uit Venezuela 
kent een Zwarte Piet, die de bevrijding 
van de slavernij symboliseert.

OP EEN CREATIEVE 
MANIER OP ZOEK 
NAAR CONSENSUS

Op 15 juni 2016 organiseerde het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland een expert meeting over ‘Omgaan met controversieel erfgoed’. 
Deze expertmeeting in Culemborg was georganiseerd in samenspraak 
met de UNESCO leerstoel kritische erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit 
 Brussel, een leerstoel die op dit moment bezet wordt door Marc Jacobs. 
Een week later, op 21 juni, stond ongeveer hetzelfde thema centraal in 
een discussiebijeenkomst in Amsterdam, ditmaal toegespitst op het thema 
Zwarte Piet. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Yvonne Donders, 
hoogleraar internationale mensenrechten en culturele diversiteit aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

TEKST Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
FOTO’S Zuiderzeemuseum, Standaard België

Verslag van de Nederlands-Vlaamse expertmeeting 

in Culemborg over controversieel erfgoed

In zekere zin vormden de bijeenkomsten 
elkaars tegenpool. Tijdens de bijeenkomst 
in Amsterdam ging het wat meer over de 
nut en noodzaak van de UNESCO Con-
ventie ter Bescherming van het Immate-
rieel Cultureel Erfgoed in het algemeen. 
Tijdens de expertmeeting in Culemborg 
werd dieper ingegaan op de praktijk, en 
dan met name hoe overheden en erf-
goedinstellingen kunnen bijdragen aan 
creatieve oplossingen voor vormen van 
erfgoed waar discussie over is. 

ROL VOOR OVERHEDEN EN 
ERFGOEDINSTELLINGEN 
De discussie over Zwarte Piet heeft het 
denken over immaterieel erfgoed op 
scherp gezet. Zelfs de Raad van State 
heeft zich in de discussie gemengd met 
zijn uitspraak over een initiatiefvoorstel 
van de PVV waarin overheden werd 
gevraagd zich op een actieve manier in te 
zetten voor het behoud van het traditio-
nele sinterklaasfeest. Moeten we niet 
doen, was de reactie van de Raad van 
State, de overheid moet zich niet bemoei-
en met de inhoud van een traditie als 
Sinterklaas. Toch zijn er diverse initi-
atieven, zoals bijvoorbeeld de door het 
ministerie van Sociale Zaken en Welzijn 
georganiseerde dialoogtafel. 

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland wilde de discussie opengooien 
door middel van een expertmeeting met 
overheden en erfgoedinstellingen. Deze 
expertmeeting ging om veel meer dan 
alleen Zwarte Piet. Er zijn ook andere 
kwesties waarover discussie is, zoals bij-
voorbeeld tradities met dieren en vuren. 
De centrale vraag was: is er een rol voor 
overheden en erfgoedinstellingen in dit 
soort maatschappelijke kwesties waar-
over verschillend wordt gedacht en zo ja 
welke? Vraagt controversieel erfgoed om 
een meer activistische en geëngageerde 
betrokkenheid van overheden en erf-
goedinstellingen?

ERFGOED IS DYNAMISCH
Zowel in Culemborg als in Amsterdam 
was iedereen het erover eens: erfgoed is 
dynamisch. Een van de sprekers in zowel 
Culemborg als in Amsterdam, de Vlaam-
se erfgoedspecialist Marc Jacobs, citeerde 
de conventietekst waarin immaterieel erf-
goed gedefinieerd wordt als iets dat steeds 
opnieuw gecreëerd wordt door gemeen-

schappen, ‘in reactie op hun omgeving, 
hun interactie met de natuur en hun 
geschiedenis’. 
Het gaat UNESCO absoluut niet om 
het bevriezen van tradities in een vorm 
van vroeger, maar juist integendeel om 
een toekomstgerichte benadering, waarin 
gemeenschappen hun tradities steeds 
opnieuw aanpassen aan de eisen van de 
nieuwe tijd. 
Het sinterklaasfeest is een goed voor-
beeld van een traditie die zich in de loop 
der tijd steeds opnieuw heeft aangepast 
en juist door deze aanpassingen levens-
vatbaar is gebleven. In de protestantise-
rende zestiende eeuw werd het feest bij-
voorbeeld ontdaan van zijn al te scherpe 
katholieke kantjes en evolueerde het feest 
zich van een katholieke feestdag tot een 
familiefeest dat in huiselijke kring gevierd 
werd met cadeautjes voor kinderen. In de 
negentiende eeuw werd Zwarte Piet aan 
het feest toegevoegd, een fantasiefiguur, 
die in de meer dan honderd jaar erna in 
sterke mate bijdroeg aan het succes van 
het feest. Tot deze fantasiefiguur vanaf de 
jaren zestig in de vorige eeuw onder vuur 
kwam te liggen vanwege de wijze waar-
op gekleurde mensen in een stereotype 
knechtenrol worden neergezet. De discus-
sie is bekend.

NOOIT ONSCHULDIG
Volgens Gerard Rooijakkers, een van 
de inleiders tijdens het symposium in 
Amsterdam en adviserend lid van de 
Raad voor Cultuur, is immaterieel erf-
goed nooit onschuldig. Erfgoed is van 
betekenis omdat het bijdraagt aan iden-
titeit en continuïteit. Maar erfgoed sluit 
niet alleen mensen in, maar ook mensen 
uit. Dat is de reden dat er altijd discussie 
over zal zijn. Dat een zwart-geschminkte 
figuur niet voor iedereen dezelfde bete-
kenis heeft, bleek uit het voorbeeld van 
Marc Jacobs vanuit een land dat in het 
zuiden grenst aan het Koninkrijk (slechts 
80 kilometer verwijderd van Caribisch 
Nederland). Het gaat om La Parranda de 
San Pedro uit Venezuela, in 2013 inge-
schreven op de internationale representa-
tieve lijst van UNESCO. Het is een feest 
waarin ook een zwart-geschminkte Pedro 
een hoofdrol speelt. Maar hier verbeeldt 
Pedro niet zozeer de onderdrukking 
van zwarten als wel hun bevrijding uit 
de slavernij, het feest en de plaatsing op 
de internationale UNESCO lijst wordt 

dan ook wereldwijd gepresenteerd als een 
internationaal voorbeeld. Dat de Pieten 
in het Nederlandse feest in verbinding 
zijn gebracht met het omgekeerde verhaal, 
heeft volgens Jacobs te maken met het 
Nederlandse koloniale verleden. Vanuit 
zijn Vlaamse perspectief noemde hij het 
vreemd dat een deel van het Koninkrijk 
in het Caribisch gebied ligt. Moet dat niet 
tot nadenken stemmen?

INVENTARISSEN NATIONAAL 
EN INTERNATIONAAL
Volgens Gerard Rooijakkers zou Neder-
land het sinterklaasfeest moeten voordra-
gen voor de internationale representatieve 
lijst van UNESCO. Niet om het feest te 
houden zoals het is, maar juist inclusief 
discussie. Hij sprak zijn teleurstelling 
uit over het feit dat het zolang duurde 
voor het feest op de Nationale Inventaris 
kwam. 

Volgens Marc Jacobs is een voordracht 
van het sinterklaasfeest kansloos bij 
UNESCO, juist vanwege de controver-
se. Andrée van Es, de derde inleider in 
Amsterdam, vindt het ook niet een ‘mooi’ 
dossier. De ‘debatten’ op de sociale media 
zijn niet in alle opzichten plezierig om te 
lezen. Het blijft echter wel een uitdaging 
om deze discussie tot een goed einde te 
brengen en in dat opzicht is zij positief 
gestemd. Volgens Van Es was er dertig 
jaar geleden al discussie over Zwarte Piet 
en was het feest toen al niet zo onschuldig 
voor zwarte kinderen. Toen nog was de 
reactie: het is toch een onschuldig kinder-
feest, waar maken jullie je druk om? Dat 
is inmiddels gekanteld, een proces dat 
Andrée van Es positief waardeert. ‘Het 
gaat mijns inziens gelukkig goed met het 
veranderingsproces in Nederland. Tradi-
ties hebben baat bij verandering.’ 

HET BETREKKEN VAN 
GEMEENSCHAPPEN
Volgens Rooijakkers staan er teveel safe 
story’s op de Nationale Inventaris en 
verdient de Nationale Inventaris in dat 
opzicht verbreding. Met de Raad voor 
Cultuur pleit hij voor een meer uitgebrei-
de identificatielijst, waarop zoveel moge-
lijk tradities een plaats zouden moeten 
krijgen en tegelijk voor een meer beperkte 
Nationale Inventaris met daarop vooral 
interessante voorbeeldpraktijken van bor-
ging die internationaal zouden kunnen 
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worden voorgedragen. Een ontwikke-
ling waarover ook bij het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland wordt 
nagedacht.
Bijna ongemerkt spitste de discussie in 
Amsterdam zich daarmee toe op nut en 
noodzaak van nationale en internationale 
inventarissen. Volgens Andrée van Es wil 
UNESCO met zijn internationale lijst de 
dialoog over tradities bevorderen en dan 
met name over de wereldwijde diversiteit 
van tradities, een diversiteit die UNES-
CO graag in stand wil houden. Een der-
gelijke functie zou de Nationale Inventa-
ris ook kunnen hebben. 

Met name Marc Jacobs benadrukte dat 
deze conventie niet gaat over staten maar 
over gemeenschappen. En dat het niet gaat 
om lijsten maar om borging. Albert van 
der Zeijden, wetenschappelijk beleidsme-
dewerker van het Kenniscentrum Imma-
terieel Erfgoed Nederland, citeerde de 
nieuwe chef van het bureau in Parijs dat 
de immaterieel erfgoedconventie coör-
dineert. In een recente bijeenkomst in 
Hongarije benadrukte Tim Curtis dat het 
bij inventariseren niet zozeer gaat om het 
maken van lijstjes maar om het betrekken 
van gemeenschappen. Tim Curtis: ‘In the 
inventorying of intangible cultural herita-
ge the process of involving communities is 
more important than the inventory itself.’ 
Van der Zeijden noemde de UNESCO 
conventie één groot experiment in het 
betrekken van gemeenschappen bij erf-
goedzorg. Vóór deze conventie lag in de 
erfgoedsector nog de nadruk op een top-
down perspectief met een hoofdrol voor 
erfgoedprofessionals en erfgoedinstel-
lingen. De immaterieel erfgoedconventie 
stelde er het bottum-up principe tegenover. 
In Nederland zijn we nog maar vier jaar 
bezig en het is nog te vroeg om hierover al 
conclusies te trekken of dit gelukt is. 

In vergelijking met de andere Europese 
landen is de Nederlandse inventaris al 
behoorlijk divers, maar blijft diversiteit 
echter om aandacht vragen. In aansluiting 
bij het advies van de Raad voor Cultuur 
experimenteert het Kenniscentrum op dit 
moment met een laagdrempeliger inventa-
ris. Verder noemde Van der Zeijden de 
voordracht van het immaterieel erfgoed 
van de West-Kruiskade, waar op dit 
moment aan gewerkt wordt. Wat bete-
kent immaterieel erfgoed in een wijk met 

meer dan 160 etniciteiten? Deze casus 
trekt internationaal veel aandacht, recen-
telijk nog in bijeenkomsten in Bonn en 
in Parijs. In bijvoorbeeld Duitsland heeft 
men te maken met vergelijkbare uitdagin-
gen zoals in Berlijn en in Keulen. Ook de 
discussie over Zwarte Piet trekt inter-
nationale aandacht. In de meeste andere 
Europese landen heeft men te maken met 
vergelijkbare controverses, zie bijvoor-
beeld de discussie over Driekoningen in 
Spanje, waar de zwarte koning Balthasar 
niet langer gespeeld mag worden door een 
witte, zwart-geschminkte man. Omgaan 
met controversieel erfgoed is een van de 
grote uitdagingen internationaal.

EEN ACTIEVE BENADERING
Vaak wordt gesteld dat een overheid 
boven de partijen dient te staan en dat een 
erfgoedinstelling neutrale en objectieve 
informatie dient te geven. De rol van de 
overheid ligt hooguit op het terrein van 
openbare orde en veiligheid, zie het advies 
van de Raad van State. In de dagelijkse 
praktijk ligt het heel wat ingewikkelder en 
is er een toegenomen druk op over heden 
en op instellingen zoals het Kenniscen-
trum Immaterieel Erfgoed Nederland om 
in te grijpen, bijvoorbeeld door dergelijke 
tradities waar discussie over is te weren 
van de inventaris. Ook niets doen is een 
standpunt. UNESCO heeft respect en 
dialoog hoog in het vaandel staan. Ligt 
hier niet een taak voor overheden en erf-
goedinstellingen?

In zijn inleiding voor de expertmeeting 
op het Kenniscentrum Immaterieel Erf-
goed Nederland refereerde Albert van 
der Zeijden aan het concept cultural bro-
kerage. Dit concept vereist een actieve en 
geëngageerde rol van erfgoedinstellingen, 
die als culturele makelaars de verschil-
lende partijen kunnen trachten bijeen 
te brengen. Samen met Marc Jacobs en 
Jorijn Neyrinck bracht hij een internati-
onale bundel uit, die eind 2014 in Parijs 
werd gepresenteerd: Brokers, Facilitators 
and Mediation. Critical Succes (F)Actors 
for the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage.
Aan de expertmeeting in Culemborg 
werd deelgenomen door circa 25 experts: 
enkele universitaire onderzoekers van 

bijvoorbeeld de Vrije Universiteit Amster-
dam en de Universiteit Utrecht, verte-
genwoordigers van erfgoedinstellingen, 
zoals de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de IJsselacademie, het Meer-
tens Instituut en uiteraard het Kennis-
centrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
zelf, dat mede vertegenwoordigd werd 
door leden van de Raad van Advies. Ook 
leden van de Toetsingscommissie Imma-
terieel Erfgoed namen deel. Van de musea 
waren aan wezig het Zuiderzeemuseum, 
het Nederlands Openluchtmuseum, het 
Museum Catharijneconvent en Museum 
Rotterdam. Uit België waren het Cen-
trum voor Agrarische Geschiedenis 
(belangrijk vanwege het dierenaspect), 
tapis plein en Faro aanwezig. Vanuit 
gouvernementeel perspectief waren er 
vertegenwoordigers vanuit de Nationale 
UNESCO Commissie, het ministerie 
van OCW en het ministerie van Sociale 
Zaken.

DE ROL VAN DE OVERHEID
De bijdrage van VU wetenschappers 
Jeroen Rodenberg en Pieter Wagenaar 
ging over de rol van overheden in maat-
schappelijke debatten over immaterieel 
erfgoed, toegespitst op de discussie over 
Zwarte Piet. De overheid mag dan mis-
schien geen taak hebben op het terrein 
van het bevriezen van tradities, zoals hier-
boven bleek uit het advies van de Raad 
van State over het initiatiefwetvoorstel 
van de PVV, dat wil niet zeggen dat er 
geen rol is voor overheden. In Amster-
dam speelt burgemeester Van der Laan 
bijvoorbeeld een belangrijke rol in het 
bevorderen van transitieprocessen, met 
als doel het sinterklaasfeest meer inclu-
sief te maken. Wagenaar en Rodenberg 
plaatsten hun verhaal in een meer alge-
mene wetenschappelijke theorievorming 
rondom controversieel erfgoed, oftewel 
contes ted heritage, waarin verschillende 
lagen van conflicten worden onderschei-
den: een rationele laag, een relationele 
laag (waarin relaties tussen groepen zijn 
verziekt) en een symbolische laag, die zij 
verbonden met de naam van M.H. Ross 
(onder andere zijn publicatie Cultural 
contestation and ethnic conflict, uit 2007). 
Volgens de theorie van Ross over ‘Cultu-
ral Contestation and the Symbolic Lands-

cape’, hebben conflicten vaak een symbo-
lische lading, tot uitdrukking komend in 
in- en uitsluitende verhalen of narratie-
ven. In een recent artikel voor de Interna-
tional Journal of Heritage Studies, ‘Essenti-
alizing Black Pete: competing narratives 
surrounding the Sinterklaas tradition in 
the Netherlands’, hebben Rodenberg en 
Wagenaar laten zien dat dergelijke essen-
tialiserende narratieven ook een sterke 
rol spelen in het verhaal over Zwarte Piet, 
waar in het ene verhaal Zwarte Piet wordt 
geëssentialiseerd tot een wezenlijk onder-
deel van een als nationaal geïnterpreteerd 
feest, een onmisbaar onderdeel van de 
Nederlandse culturele identiteit, en in het 
andere verhaal juist als een voorbeeld van 
een discriminerend vertoog van wit over 
zwart. Volgens Rodenberg en Wagenaar 
is het de uitdaging om een meer open nar-
ratief te verzinnen, een inclusief verhaal 
over Sinterklaas waarin uiteenlopende 
groepen in de Nederlandse samenleving 
zich kunnen herkennen. De grote vraag is 
echter: wie moet dat doen?

GEEN OVERHEIDSZAAK
In de theorie van Ross is het geen taak 
voor overheden om bij te dragen aan een 
nieuw narratief over Sinterklaas. Volgens 
Ross heeft bij dit soort conflicten de over-
heid geen enkele legitimiteit. Als de over-
heid al ingrijpt, dan heeft het vaak een 
averechts effect, waarbij Ross, en in diens 
voetspoor ook Rodenberg en Wagenaar, 
verwijzen naar de hoofddoekjesaffaire in 
Frankrijk, waarbij overheidsingrijpen juist 
leidde tot verscherpte tegenstellingen. 
Rodenberg en Wagenaar hebben onder-
zoek gedaan naar overheidsingrijpen in 
Nederland met betrekking tot het Neder-
landse sinterklaasfeest. Het meest succes-
vol lijken de initiatieven van plaatselijke 
overheden, waarbij Rodenberg en Wage-
naar met name verwezen naar Utrecht, 
waar geëxperimenteerd werd met regen-
boogpieten. Amsterdam organiseerde 
allerlei evenementen rondom Sinterklaas, 
waardoor de kou wat uit de lucht werd 
genomen. Ook nationaal waren er initia-
tieven, waarbij Rodenberg en Wagenaar 
met name het initiatief van het ministe-
rie van Sociale Zaken noemden tot een 
dialoogtafel met de belangrijkste organi-
saties van zowel voor- als tegenstanders. 

Volgens Rodenberg en Wagenaar lijken 
de initiatieven van lokale overheden het 
meest succesvol, ook al is er nooit een 
garantie. Ze noemden ook enkele initi-
atieven die mislukt zijn en zelfs hebben 
bijgedragen aan de controverse in plaats 
van minder. Misschien kon het voorbeeld 
van Utrecht goed uitpakken omdat daar 
de tegenstellingen nog niet zo verhard zijn 
als in andere steden en er gevoel is voor 
zowel de argumenten van voor- zowel als 
van tegenstanders, waar men op een crea-
tieve wijze op probeert in te spelen.

DE DIALOOGTAFEL VAN 
HET MINISTERIE VAN   
SOCIALE ZAKEN
Ton van de Vossenberg sprak namens het 
ministerie van Sociale Zaken over het ini-
tiatief om de belangrijkste partijen bijeen 
te brengen in een dialoog op het ministe-
rie, de ‘Ronde Tafel van Asscher’. Van de 
Vossenberg benadrukte dat het ministe-
rie pal staat voor fundamentele vrijheden, 
maar dat Nederland ook een open samen-
leving is met open debat. Tot nu toe is er 
vier keer een Ronde Tafel georganiseerd, 
met als doel een common ground te vinden 
van overeenstemming, waar alle partijen 
zich in kunnen vinden. Volgens Van de 
Vossenberg kan de staat of de regering 
niet een oplossing voorschrijven (in de 
termen van Ross: daarvoor ontbreekt het 
de overheid aan legitimiteit), maar kan 
wel de dialoog tussen partijen bevorderen: 

het bevorderen van het uitwisselen van 
standpunten, een respectvolle dialoog, op 
zoek naar waar samenwerking mogelijk is. 
Mogelijk zijn de partijen te verenigen op 
een narratief waarin Zwarte Piet wordt 
gepresenteerd als schoorsteenpiet. Van 
de Vossenberg merkte echter dat het lang 
niet eenvoudig is om alle partijen te mobi-
liseren voor en te verbinden aan een geza-
menlijk standpunt. Daarvoor is de groep 
misschien ook te gemêleerd en misschien 
wel te officieel. Actievoerders en officiële 
vertegenwoordigers ontbreekt het in een 

gedemocratiseerde samenleving misschien 
ook aan legitimiteit of zeggingskracht om 
een compromis op te kunnen leggen aan 
de eigen achterban. Het oude, verzuilde 
model van de Nederlandse samenleving, 
waarin de leiders van de zuilen onderling 
namens de eigen achterban compromissen 
konden sluiten, ligt al ver achter ons.

ETHIEK EN UNESCO
Marc Jacobs plaatste de discussie in 
een breder, internationaal perspectief. 
Internationaal zijn er meer controverses 
dan alleen Zwarte Piet. Hij noemde het 
voorbeeld van het Carnaval van Aalst, 
waar ooit een aantal als SS-officieren 
verklede carnavalsvierders bij een nage-
maakte  gaskamer protesteerden tegen 
de ver hoging van de gasboeten. Omdat 
het Carnaval van Aalst op de interna-
tionale UNESCO inventaris staat, riep 

In Spanje mag 
de zwarte koning 
Balthasar niet 
 langer gespeeld 
worden door een 
witte, zwart
geschminkte 
man.

DAT IMMATERIEEL ERFGOED SOMS SCHUURT, HOORT BIJ  TRADITIES. HOE MOET JE DAAR ALS OVERHEID OF ERFGOEDINSTELLING MEE OMGAAN?
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het sterke reacties op in het buitenland, 
onder andere van Irena Bokava, directeur-
generaal van UNESCO, die de Vlaamse 
 regering een reprimande stuurde. Plaat-
sing op een internationale inventaris 
brengt status met zich mee, maar plaatst 
een traditie ook onder een (internatio-
naal) vergrootglas. Reden genoeg voor 
Jacobs om te pleiten voor een inventaris 
met louter feestelijke tradities, waarover 
onmogelijk controverse kan ontstaan, een 
standpunt, diametraal tegenover het voor-
stel van Gerard Rooijakkers! Verder wil 
Jacobs de lijsten zo omvangrijk mogelijk 
maken, zodat het lijstensysteem banali-
seert. En als er dan toch nog controver-
sen ontstaan, voeg dan zoveel mogelijk 
complexiteit toe, zodat het onderwerp 
ongrijpbaar wordt, is het advies van Marc 
Jacobs. In verband met de discussie over 
Zwarte Piet introduceerde Jacobs ook in 
Culemborg het voorbeeld van La Par-
randa de San Pedro uit Venezulea, waarin 
immers ook zwart-geschminkte mensen 
een hoofdrol spelen maar met een heel 
andere betekenis. Lijsten behoren niet 
onderscheidend te zijn, bijvoorbeeld door 
gebruik van een logo dat een vorm van 
erkenning inhoudt. Niet het werelderf-
goedlogo moet je gebruiken, maar liever 
een nieuw te ontwerpen zero logo, een logo 
dat niets voorstelt.
Jacobs wil het liefst af van het onderschei-
dende lijstensysteem en in plaats daarvan 
de nadruk leggen op borging. In dat ver-
band herhaalde hij dat de conventie niet 
is van staten maar van gemeenschappen. 
Overheden zouden moeten focussen op 
middelaars die consensus zoeken tussen 
allerlei groepen en instellingen, waarbij 
hij verwees naar de Faro conventie, niet 
ondertekend door Nederland en Vlaan-
deren, die is ontstaan uit de conflicten 
op de Balkan.

DE ROL VAN MUSEA
In de discussie na de inleidingen in 
Culemborg lag het accent met name op de 
rol van erfgoedinstellingen zoals musea, 
die mogelijk zouden kunnen bijdragen 
aan een meer open narratief over bijvoor-
beeld het Nederlandse sinterklaasfeest. 
De directeur van het Zuiderzeemuseum, 
Stephan Warnik, vertelde dat in zijn 
museum wordt gewerkt aan een meer 
inclusief verhaal ten behoeve van het 
Pietendorp dat het museum jaarlijks 
presenteert. Je bent er niet alleen met het 

geven van meer informatie, consensus kun 
je alleen vinden als je op een creatieve 
manier alternatieve, inclusieve verhalen 
verzint, bijvoorbeeld door in je verhaal 
niet de nadruk te leggen op de Moorse 
afkomst van Zwarte Piet maar hem te 
presenteren als een schoorsteenpiet met 
zwarte vegen. Voor de gedachtevorming 
is Warnik met heel veel partijen in 
gesprek geweest. Hij heeft ook te maken 
met zijn vele vrijwilligers die tot nu de 
Zwarte Piet-rol spelen en niet altijd 
geneigd zijn tot veranderingen. Rondom 
het idee van de schoorsteenpiet is hij voor 
zijn museum nu bezig met het ontwikke-
len van een verhaal dat hij beeldend in 

beeld wil brengen in zijn museum. Of het 
resultaat breed geaccepteerd zal worden, 
zal de tijd moeten leren, misschien gaat 
het voor de een te ver en voor anderen 
juist weer niet ver genoeg. Je kan er alleen 
achter komen door te blijven proberen, 
waarbij hij verwijst naar het experiment 
met verschillende pieten van Ineke 
Strouken in de uitzending van Knevel en 
van den Brink van enige jaren geleden, dat 
meteen werd neergesabeld in de media, 
maar achteraf toch een positieve impuls 
heeft gegeven aan het verzinnen van 
creatieve oplossingen over Piet. De 
presentatie van de verschillende pieten in 
de uitzending van Knevel en van den 
Brink heeft het beeld letterlijk verruimd. 

Warnik pleit voor een actieve rol van erf-
goedinstellingen in het aandragen van 
creatieve verhalen. Dit is geen neutrale, 

maar een geëngageerde rol. Ook volgens 
Marije de Nood van Museum Catha-
rijneconvent zijn erfgoedinstellingen nooit 
neutraal, ook als museummedewerker 
ben je altijd in discussie met je eigen tra-
dities, met je eigen geloof en met je eigen 
waarden. Voor een museum als Museum 
Catharijneconvent geldt dat misschien 
nog meer dan voor andere musea. Ook 
Marc Jacobs zegt erg in narratieven te 
geloven. ‘Is de schoorsteen niet het top-
punt van liminaliteit?’ Toch vreest hij ook 
voor een verharding van de tegenstellin-
gen, die hopelijk niet zal overwaaien naar 
Vlaanderen, waar de sinterklaastraditie 
veel minder controversieel ligt.

Is er nog een rol vanuit UNESCO per-
spectief? Sophie Elpers, verbonden aan 
het Meertens Instituut, zegt dat ze nauw-
keurig heeft geluisterd naar de inbreng 
van Marc Jacobs, met name naar zijn 
pleidooi om vanuit UNESCO perspectief 
zo ver mogelijk weg te blijven van contro-
versieel erfgoed. Uit de verhalen van de 
musea leerde ze juist dat er ook manieren 
zijn om proactief bezig te zijn met tradi-
ties. Naar haar mening kan je de inventa-
ris ook gebruiken om controverses onder 
ogen te zien en op een dynamische manier 
te werken aan verandering.

DIEREN
In tegenstelling tot wat vooraf gepland 
was, focuste de discussie in Culemborg 
zich met name op één onderwerp, name-
lijk Zwarte Piet. Zoals Albert van der 
Zeijden in zijn inleiding had laten zien, 

Het Zuiderzee
museum werkt aan 
een alternatief ver
haal voor het 
Pietendorp.

zijn er controverses op veel meer gebie-
den, waarbij hij verwees naar de interna-
tionale discussie over het Chinese Toorts 
Festival van het Yi volk, waarin dieren 
voor vermaak een rol spelen. De inter-
nationale oplossing is niet om dit soort 
tradities voor een internationale inven-
taris af te wijzen, het is niet een taak van 
UNESCO om tradities te verbieden, 
maar wel om in een internationale voor-
dracht zoveel mogelijk rekening te houden 
met gevoelens die anderen mogelijk over 
de traditie koesteren. 

Vanuit haar praktijk in Vlaanderen ging 
Chantal Bisschop, van het Centrum voor 
Agrarische Geschiedenis, uitgebreid in 
op de dilemma’s die spelen in tradities 
met dieren. Ook hier speelt geschiedenis 
een belangrijke rol, maar dan op een heel 
andere manier. Hier schuurt met name 
dat het om tradities gaat die uit een ande-
re tijd stammen. Wat vroeger een vanzelf-
sprekende plaats had in de plattelandssa-
menleving, waarin dier en mens onlos-
makelijk met elkaar verbonden waren in 
het werk dat ze verrichtten op het land, 
is dat nu anders geworden. In de steden 
zijn mensen veel verder komen af te staan 
van dieren en dat heeft geleid tot nieuwe 

gevoeligheden. Chantal gaat helemaal 
mee in het toekomstgerichte perspectief 
van borging zoals dat gehanteerd wordt 
voor de Vlaamse inventaris, maar wijst 
er tegelijkertijd op dat plaatsing op een 
inventaris niet alleen leidt tot verhoogde 
zichtbaarheid, maar ook tot meer kwets-
baarheid en aandacht van actievoerders. 
Ook voor de dierentradities dienen moge-
lijk alternatieve narratieven te worden 
ontwikkeld, die tegemoet komen aan de 
nieuwe gevoeligheden in de stad.

CONCLUSIES VOOR 
DE TOEKOMST
Belangrijkste conclusie van de bijeen-
komst was dat erfgoed nooit ontdaan 
kan worden van alle scherpe randjes. Dat 
erfgoed soms schuurt, hoort nu een-
maal bij tradities. Maar in een superdi-
verse samenleving is respect en dialoog 

ook onmisbaar, al was het alleen maar 
om op zo vreedzaam mogelijke wijze te 
kunnen samenleven. Voor erfgoedin-
stellingen en mogelijk ook voor over-
heden kan er een rol zijn als middelaars 
om de verschillende partijen bij elkaar te 
brengen. Het organiseren van dialoog-
bijeenkomsten kan hierin voorzien. In 
dat verband riep Jos Bazelmans, van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
op tot het organiseren van dialoogtafels, 

niet om standpunten uit te wisselen maar 
om wederzijdse pijn invoelbaar te maken. 
Daarnaast is er vooral veel behoefte aan 
creativiteit om alternatieve verhalen te 
bedenken die mogelijk kunnen leiden tot 
een nieuwe consensus. Dat deze strategie 
ook in het verleden al werkte blijkt uit het 
voorbeeld van Sinterklaas. In de zestien-
de eeuw werd een totaal nieuwe narratief 
bedacht, waarin het sinterklaasfeest ont-
daan werd van zijn ‘paapse superstitiën’. 
In dat proces werd de heilige Sint Nico-
laas zelfs volledig uitgewist en gemaakt 
tot een onzichtbare schenker van cadeaus, 
die zijn geschenken ’s nachts in het geniep 
in de schoorsteen deponeerde.

In de negentiende eeuw was Jan Schenk-
man de bedenker van een nieuw en niet 
minder succesvol verhaal over Sinterklaas, 
waarin Sinterklaas weer zijn opwachting 

maakte, ditmaal vergezeld van een 
zwart-gekleurde helper. Ook dit verhaal 
was bijzonder succesvol en vond navol-
ging, voor een periode van meer dan 
honderd jaar. Op dit moment wordt 
wederom hard gewerkt aan alternatieve 
narratieven en hierin kunnen creatieve 
erfgoedinstel lingen een belangrijke rol 
spelen als  culturele makelaars.  
Een van de vraagstellers in de zaal in 
Amsterdam formuleerde drie functies   

van de UNESCO conventie van het 
immaterieel erfgoed: zichtbaar maken 
van identiteit, van waarden en  normen en 
van verbinding. Ook het onderscheid 
tussen historisch erfgoed en levend 
erfgoed vond hij instructief. Immaterieel 
erfgoed verwijst voor deze vragensteller 
naar levend erfgoed waaraan steeds weer 
opnieuw gewerkt dient te worden, niet op 
zoek naar compromissen maar in onder-
ling respect op zoek naar consensus, 
waarbij ieder elkaar de ruimte gunt.

Voor het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland was de expertmeet-
ing het startschot voor een nieuw traject 
over controversieel erfgoed waarmee het 
de gemeenschappen en de erfgoedsector 
wil stimuleren tot creatieve ideeën. Wordt 
vervolgd dus. Ook in dit opzicht zijn 
 tradities nooit ‘af ’. 〈❰

IMMATERIEEL  ERFGOED IS  LEVEND ERFGOED, WAARAAN  
STEEDS OPNIEUW GEWERKT DIENT TE WORDEN.

Tijdens het 
Carnaval in Aalst 
protesteerden 
een aantal  als 
SSofficieren 
 verklede 
 carna vals  vierders 
bij een nage
maakte gas
kamer tegen de 
verhoging van 
de gasboeten. 
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Wecken is een manier om 
voedsel te conserveren. Door 

groenten, fruit, vis, vlees, 
brood of cake (of een combi-
natie daarvan) te verhitten 

in een speciale glazen pot, is 
het voedsel jarenlang houd-

baar. Wecken staat sinds 
2014 op de Nationale Inven-
taris Immaterieel Erfgoed. 
De noodzaak om te wecken 
werd veel minder door de 

komst van de diepvriezer en 
ingeblikte groenten. Dat gaf 
tege lijkertijd de populariteit 
een behoorlijke knauw. Een 
groot voordeel is dat wecken 

verspilling tegengaat.  
Je hoeft immers niets weg 

te gooien, alles kan gebruikt 
worden. Daarom helpt 

 Carolina Verhoeven mensen 
in arme gebieden om te leren 

wecken.

Kennis exporteren  
naar buitenland

Wecken 
in Nepal

Carolina Verhoeven spant zich al decennia lang 
in om wecken opnieuw op de kaart te zetten en 
te promoten. Inventief en doortastend zoekt ze 
haar weg om dit te bereiken. Ze noemt zichzelf 
een aanjager en is iemand die anderen weet te 
enthousiasmeren en mee te nemen. Niet alleen in 
Nederland, ook in het buitenland is ze al vijftien 
jaar actief. Juist in landen waar voedselschaarste 
heerst, kan geconserveerd voedsel van levensbe-
lang zijn. UNESCO hecht veel waarde aan het 
wereldwijd bewaren en verbeteren van methoden 
die bijdragen aan meer voedselveiligheid en een 
hogere voedingswaarde. Methoden om voedsel te 
verbouwen, te vergaren, te bewerken en te con-
serveren, gerelateerd aan plaatselijke rituelen en 
overtuigingen.

Zuurkoolfabriekje in Siberië
Carolina Verhoeven: ‘Die projecten doe ik voor 
een afdeling van het ministerie van  Buitenlandse 
zaken: de PUM (Professional Unlimited Mana-
gers). Dat is een organisatie die Nederlandse 
senior experts wereldwijd uitzendt naar projec-
ten waar hun expertise kan worden gebruikt. Ik 
werk al vijftien jaar voor ze en ben in veel landen 
actief geweest om mijn kennis en ervaring omtrent 
conserveren van voedsel over te brengen. Bij-
voorbeeld het verwerken van cactusvruchten in 
Marokko, wijn maken in India, groenten conser-
veren in Nepal en Nicaragua, energierepen maken 
in Zimbabwe, groenten inmaken en vermarkten in  
Oekraïne, een zuurkoolfabriekje in Siberië en een 
halal-vleesfabriekje in Palestina opzetten.’ 

‘Een mooi voorbeeld van hoe goed het kan werken 
is de situatie van een nomadenvolk in Mongolië 
dat op een gegeven moment vitaminetekort kreeg. 
Als je van plaats naar plaats reist, kun je natuur-
lijk geen moestuin meenemen, maar wel kool, wor-
tels, bieten, aardappels en uien. Dus ik heb om de 
veertig kilometer schuren opgezet, zodat ze daar 
hun paardenmelkkaas kunnen ruilen tegen groen-
ten. Op een andere plek in Mongolië hebben de 
herders in de bergen geen inkomen. Ze plukken 
de bessen die daar groeien en brengen die vervol-
gens te voet of te paard, al schommelend, naar een 
bedrijfje in het dal. Daar verwerken de mensen uit 
het dorp de vruchten tot weckconserven en wod-

ka, waarmee de lokale supermarkten en de horeca 
worden bevoorraad. Dat levert lokaal werk op. Er 
zijn daar jonge mensen die graag willen trouwen, 
maar die geen geld hebben voor een huis, want 
ze verdienen omgerekend ongeveer 150 euro per 
maand. Die krijgen dan een leegstaand pand waar 
ze kunnen wonen én de producten verkopen. Dan 
is voor mij de cirkel rond.’ 

Kennis overdragen
Verhoeven: ‘Regelmatig komen we terug op 
dezelfde plek en elk project wordt sowieso door de 
PUM vanuit Nederland gevolgd. Conserveren kan 
helpen voedseltekorten te verminderen. Door de 
klimaatverandering mislukken er oogsten, door 
aids vallen ouders weg, waardoor technieken niet 
meer van ouder op kind worden overgedragen. 
Kennis dreigt daardoor verloren te gaan, waar-
door het systeem nog kwetsbaarder wordt.’ 

‘Ik werk vanuit mijn gevoel. Ik kijk waar ter 
plekke behoefte aan is. Het bedrijf moet natuur-
lijk door kunnen gaan als ik weer weg ben. Ik geef 
niks, alleen kennis. Dat vind ik het allermooiste. 
Nieuwe inzichten, nieuwe methoden. Mensen 
enthousiasmeren, kijken hoe het voor hen werkt. 
Ik put uit mijn eigen ervaring, uit hoe ik zelf 
gestart ben. Ik kijk naar de authenticiteit van een 
product. Waarom groeit dat hier, waar hebben 
deze mensen het voor nodig? Wat is daar nog van 
over? Waarom willen ze allemaal een Amerikaan-
se manier van leven en zijn ze niet trots op hun 
eigen producten? Ik kijk naar de cultuur en hou 
rekening met het geloof. Ik ga uit van wat mensen 
kunnen en lees tussen de regels door. Ik ben echt 
bevoorrecht dat ik dit mag doen.’ 

Met de lokale bevolking
Carolina is vertrokken naar Senegal. Als ze net is 
aangekomen, schrijft ze: ‘Inmiddels heb ik ken-
nis gemaakt met de lokale bevolking. Hier ga ik 
drie kleine bedrijfjes begeleiden in de productie 
van groenten en fruit. Alles staat nog in de kin-
derschoenen en het hele proces van verwerken op 
semi-industrieel niveau moet nog opgezet worden, 
met de internationale kennis van nu. Morgen ga ik 
beginnen. Ik heb er zin in.’
 〈❰

Wecken biedt kansen in landen waar voedselschaarste heerst.
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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 (KIENL) 

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
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