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vier jij ieder jaar vol overgave het Holi-feest, oud & nieuw, koninginnedag,
Carnaval, kerst of het suikerfeest? vind jij jouw dorpstraditie, stadsfeest of
geloofsritueel belangrijk? Of ben jij trots op jouw graffitikunsten, henna
tekeningen of dansstijl? Dan heb jij het goede magazine in handen! In deze
speciale editie van het tijdschrift Immaterieel Erfgoed zetten wij jongeren ons
immaterieel erfgoed in the picture.
Immaterieel erfgoed zijn de tradities en rituelen die we zo belangrijk vinden,
dat we ze niet verloren willen laten gaan. We doen daarom ons best om die
tradities in stand te houden en we willen de liefde ervoor later doorgeven
aan onze kinderen. vandaar ook de naam ‘erfgoed’.
zo vertellen robin en Janneke in deze speciale editie van Immaterieel Erfgoed
dat ze ieder jaar weer vele uren doorbrengen in de ‘corsotent’, waar ze wagens
maken voor het jaarlijkse bloemencorso in hun woonplaats zundert. Hannah
laat zien dat de molukse bruiloften waar ze naar toegaat heel anders zijn dan
de gemiddelde nederlandse huwelijksvoltrekking. De tradities die haar opa en
oma hebben meegenomen uit de molukken zijn in haar familie nog steeds heel
belangrijk! Hanneke draagt de klederdracht van haar moeder en danst bij de
schermer Dansers en Jojanneke zag met eigen ogen welke betekenis tradities
hebben in zuid-Afrika.
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UNESCO
Waarom nou een heel magazine over immaterieel erfgoed? nou, dat heeft
te maken met een internationaal UnEsCo verdrag dat nederland ongeveer
een jaar geleden heeft ondertekend. UnEsCo, één van de organisaties van
de verenigde naties, kenden we al van de Werelderfgoedlijst. over de hele
wereld staan 981 gebouwen, bouwwerken en natuurgebieden, die we werelderfgoederen noemen. Deze zijn onvervangbaar en uniek, en zijn een beetje
van ons allemaal. op de lijst staan bijvoorbeeld de Grand Canyon in de
verenigde staten, de Taj mahal in de India, maar ook onze Amsterdamse
Grachtengordel en de Waddenzee.

pa

In mei 2012 heeft nederland daarnaast ook een handtekening gezet onder
het UnEsCo verdrag voor de bescherming van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed. niet alleen nederlandse gebouwen staan nu op een lijst om beschermd
te worden, maar ook onze tradities en rituelen. Iedere groep mensen die een
traditie wil bewaren en doorgeven, kan een aanvraag doen om een plekje te
krijgen op de nationale Inventaris. ook jongeren dus!
natuurlijk is het wel belangrijk dat we nadenken over hoe we een traditie
willen doorgegeven aan volgende generaties. Want hoe zorgen we ervoor
dat niet alleen wij, maar ook anderen onze tradities net zo belangrijk (gaan)
vinden? De jongeren in dit magazine hebben daar wel een mening over.
met dit magazine zetten we een aantal interessante tradities en rituelen in
the picture. Aan jou de taak om dat ook met jouw traditie te doen!
veel leesplezier!
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Welke

Iedereen heeft wel tradities, we nemen ze over van onze
ouders en grootouders. Vaak gebeurt dit onbewust en
sta je er niet eens bij stil dat je ze hebt meegekregen.
Denk maar aan elkaar een hand geven of drie keer
kussen, kaarsjes uitblazen als je jarig bent, erwtensoep
en stamppot eten in de winter of feesten als carnaval en
moederdag. Het kan gaan om gebruiken die in je eigen
familie leven of in heel Nederland. Je vindt die tradities
vaak zo gewoon, dat je er niet bij stilstaat of dat je denkt
dat iedereen het zo doet en dat het altijd al zo geweest is.
Natuurlijk is dit niet altijd zo, sommige gebruiken bestaan
nog niet eens zo lang en worden al snel tradities, zoals
bijvoorbeeld de Nieuwjaarsduik. Andere tradities kennen
wij alleen in Nederland, zoals geboortekaartjes sturen.

Immaterieel erfgoed heeft alles met tradities te maken, maar
gaat een stapje verder. Het zijn geen onbewuste, maar bewuste
tradities. Immaterieel erfgoed gaat om tradities en gebruiken
die bewust worden doorgegeven aan volgende generaties,
omdat de mensen die ermee bezig zijn het belangrijk vinden
dat de traditie blijft bestaan.

Immaterieel Erfgoed
Vorig jaar heeft Nederland het UNESCO verdrag ter bescherming van immaterieel cultureel erfgoed ondertekend. Hiermee
kreeg Nederland er een nieuwe tak van erfgoed bij. Naast
gebouwen, museumvoorwerpen en archiefstukken worden nu
ook de tradities en rituelen tot ons erfgoed gerekend. Om een
beeld te krijgen van welk immaterieel erfgoed er allemaal in
Nederland bestaat, is de Nationale Inventaris in het leven
geroepen. Groepen mensen die bezig zijn met het doorgeven
van hun traditie kunnen een aanvraag indienen om op deze
inventaris geplaatst te worden. De viering van Koningsdag en
het ambacht van molenaar staan al op de Nationale Inventaris,
maar ook feesten als Sinterklaas en Keti Koti, de herdenking
van de afschaffing van de slavernij, horen erop. Om op de
Nationale Inventaris geplaatst te worden moeten de aanvragers
nadenken over de toekomst van hun traditie. Die toekomst staat
of valt met het doorgeven van de traditie aan volgende generaties, die het wellicht net iets anders willen doen. Die flexibiliteit
moet er wel zijn. Dit wordt in een erfgoedzorgplan vastgelegd.

tradities

wil jij
doorgeven
aan je
kinderen
en
kleinkinderen?
Tekst Ineke Strouken
Foto Nationale Beeldbank

Wij vinden dat de Nationale Inventaris een afspiegeling
moet zijn van de hele Nederlandse samenleving. Dus van
alle culturen en bevolkingsgroepen die in het Koninkrijk der
Nederlanden wonen, maar ook van elke leeftijdsgroep.
Wij willen heel graag dat er ook immaterieel erfgoed van
jongeren op staat.

Oproep
Vandaar onze oproep: welke traditie zou jij op de Nationale
Inventaris geplaatst willen hebben? Als je er één of meer
weet, geef dat dan aan ons door via de enquête op:
http://www.traditie.nl/enquete.

›

‹
4

Immaterieel Erfgoed Jongeren

Jongeren Immaterieel Erfgoed

5

Iedere eerste zondag van
september trekken twintig
met bloemen versierde
wagens door de straten van
het Brabantse dorp Zundert.
Vergezeld door muziekkorpsen en aangemoedigd door
tienduizenden bezoekers
leggen deze indrukwekkende, rijdende bouwwerken
een parcours van ruim vijf
kilometer af. Het bloemencorso in Zundert is het
grootste en best bezochte
corso in Nederland. Op 13
oktober 2012 is het bloemencorso als eerste traditie op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland geplaatst. Robin
Schijfs en Janneke Buijnsters
vertellen over ‘het geheim

Het
corsovirus
wordt je in
Zundert met
de paplepel
ingegoten!

Jong en oud
werken mee
aan het corso.

van Zundert’.

Janneke Buijnsters, 19 jaar
Janneke ging vroeger met haar ouders
kijken naar de corso-optocht en helpt vanaf
2007 actief
mee met het
bouwen van
de wagens.
Daarnaast
deelt Janneke met het
corsopromotieteam flyers,
stickers,
heliumballonnen en polsbandjes uit en
ontvangt ze op
de corsodag de
Janneke Buij
gasten op de
nsters tijden
s het lassen
.
hoofdtribune.

H

et Zundertse bloemencorso is het grootste corso ter
wereld. Niet alleen de grootte van de wagens is
bijzonder (zo’n 19 meter lang, 9 meter hoog en 4,5
meter breed), maar ook het aantal bezoekers (wel 70.000)
is op z’n minst indrukwekkend te noemen. Het hele jaar zijn
de inwoners van Zundert in touw om deze prestatie te
kunnen leveren en dat leidt tot een bijzonder gemeenschapsgevoel in het dorp. ‘Het idee dat we met zoveel
vrijwilligers dit allemaal voor elkaar krijgen, vind ik heel
bijzonder! Het gevoel dat je samen zoiets groots kunt
bereiken is onbeschrijfelijk!,’ vertelt Janneke. Robin wijdt uit
over de corsogekte: ‘Het normale leven ligt helemaal stil,
vakanties worden verschoven en vrije dagen worden
opgenomen in aanloop naar de eerste zondag in september.’ Het hoogtepunt van het corso is de Zundertse Jubel.
Tijdens de optocht worden de punten toegekend en stopt
alleen de winnende wagen voor de hoofdtribune. ‘Een spannend moment! Wanneer de winnaar bekend is, barst onder
de inwoners van de bijbehorende buurtschap een enorme
vreugde los. Iedereen valt elkaar vol emotie in de armen.’

Corso en jongeren
Robin vertelt dat alle inwoners van Zundert betrokken zijn
bij de traditie en dat leeftijd geen enkele rol speelt. ‘In de
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corsotent is iedereen welkom. Jong en oud bouwen samen
aan een corsowagen. Het Zundertse corso is voor jongeren
leuk, omdat je de mogelijkheid krijgt om zelf mee te helpen
met het bouwen van de wagens. Deze bouwavonden in de
tent zijn ontzettend gezellig.’ Wanneer de bouwperiode
begint, is Robin twee avonden per week in de tent te vinden.
‘Hoe dichter het corso nadert, hoe vaker ik in de tent ben.
De laatste weken is dat het hele weekend, iedere doordeweekse avond, en vaak ook nog overdag.’
Ook Janneke brengt jaarlijks heel wat uren door in de
corsotent. ‘Vanaf begin juli tot het corso in september ben ik
iedere week wel even in de tent geweest. Ik breng papiermaché en karton aan op de wagen, steek en tik de bloemen, en heb dit jaar voor het eerst geholpen met het slijpen
en lassen. Nadat we een avond gebouwd hebben, drinken
we vaak samen nog een biertje. Dat is erg gezellig!’
Daarnaast is Robin één van de ontwerpers en daar is hij het
hele jaar mee in de weer. Zodra het corso is afgelopen,
beginnen hij en zijn twee compagnons met tekenen. Begin
januari ligt een 3D-model klaar, dat wordt gepresenteerd
aan de inwoners van de buurtschap. De ruim honderd
aanwezigen kiezen vervolgens één van de ontwerpen. De

Tekst
Anne Schepers
Foto’s
Malou Evers, Niels Braspenning, Robin Schijfs en VIE

afgelopen drie jaar is het ontwerp van de groep van Robin
als winnaar uit de bus gekomen. Robin geeft aan dat meer
dan de helft van de ontwerpers tussen de twintig en dertig
jaar oud is. ‘Daaruit kun je wel opmaken dat het corso geen
oubollig gedoe is. Het soort wagens dat in Zundert meerijdt,
straalt dat ook uit, al zou je dat van mij nog wel wat meer
mogen zien.’

Met de tijd meegaan
Het corso gaat volgens Janneke en Robin goed met z’n tijd
mee. ‘Vroeger zaten de mooiste meisjes en kinderen van de
buurt zwaaiend op de wagen. Dat was wel schattig, maar
dat past niet meer bij deze tijd. Er wordt steeds meer
geëxperimenteerd en dat is goed! Ieder jaar zijn er buurtschappen bij die risico nemen en wat bijzonders doen.
Ontwerpers komen met steeds uitdagendere ontwerpen.
Zo kan een wagen eigenlijk al niet meer zonder bewegende
onderdelen en lichteffecten.’ Ook de komst van sociale
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Tekst
Ilona Rozenboom
Foto
ISW Gasthuislaan
's-Gravenzande

Robin Schijfs, 23 jaar
Besmet met het corsovirus gaat Robin van kinds
af aan met zijn ouders mee naar de corsotent.
Inmiddels is hij ontwerper bij buurtschap Molenstraat en vrijwilliger voor de pr-commissie van
het corso. Dit jaar sleutelde hij aan de website en
ontwierp hij flyers, posters en het programmaboekje. Daarnaast is Robin nog steeds regel
matig in de corsotent te vinden.

Het Bloemencorso van Zundert is het
grootste corso van de wereld.

media heeft veel veranderd. Er wordt in Zundert actief
gefacebookt en getwitterd, en dit jaar is de corso-app
geïntroduceerd. Geïnteresseerden ontvangen daarmee
onder andere live de uitslag op hun mobiele telefoon.

Als kind begon ik met gitaar spelen. Als hobby, één lesje in de week en thuis een
beetje oefenen. Maar in mijn middelbare schooltijd veranderde dat toen ik naar het
ISW Gasthuislaan in ’s-Gravenzande ging. Sinds 2001 werd er op mijn middelbare school
ieder jaar een schoolconcert georganiseerd. Alle leerlingen die konden zingen, musiceren,
dansen, decors maken of veel van techniek wisten, konden meedoen aan het concert. En ieder
jaar waren dat er meer!

Op de vraag of het corso in Zundert over vijftig jaar nog
steeds bestaat, antwoorden Laura en Robin beiden vol
mondig: ‘Ja!’. ‘Er wordt veel gedaan om het corso over te
dragen aan de nieuwe generatie. Er zijn lespakketten voor
de basisscholen en kinderen kunnen wekelijks naar een
kinderuurtje om meer te weten te komen over het bouwen
van een wagen, om bloemen te steken en om wagens te
ontwerpen met verf, klei of papier-maché. Twee weken na
het corso is er zelfs een kindercorso waaraan jaarlijks
tweehonderdvijftig wagentjes deelnemen van meer dan
achthonderd kinderen.’
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‘Het corso zal ieder jaar een beetje veranderen, maar dat is
prima! Als je ziet hoe kinderen vanaf hun geboorte betrokken worden bij het corso, dan denk ik dat we ons geen
zorgen hoeven te maken over het voortbestaan. Iedereen in
Zundert is besmet met het corsovirus.
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Het eerste schoolconcert in 2001 bestond uit één concert, op één avond. Bij mijn laatste concert, in 2009,
waren het zeven voorstellingen in een week. Onder leiding van Martin Verheesen, onze muziekdocent,
probeerden wij ieder jaar de lat weer een beetje hoger te leggen. Door deze schoolconcerten werd iedere
leerling aangemoedigd om het beste uit zichzelf te halen. Er komen fantastische muzikanten van mijn
middelbare school af. Naast muzikale vaardigheden boden de schoolconcerten ons ook de kans om onszelf
te ontwikkelen.
Ik zie de concerten als mijn immaterieel erfgoed, omdat ik het graag door wil geven aan volgende generaties. Bij de schoolconcerten hoort een hele cultuur. De saamhorigheid in de school is tijdens de weken van
de concerten erg groot. Ieder jaar doen er nieuwe leerlingen mee. De overdracht van deze cultuur gaat
vooral van leerling op leerling. Ik ben ervan overtuigd dat de concerten zouden verdwijnen, of in ieder
geval ernstig bemoeilijkt zouden worden, als de muziekdocent zou vertrekken. Tot die problemen
zich voordoen, zal er niemand opstaan om de voortgang van de concerten veilig te stellen.

‹

Veel jongeren van Zundert
zijn betrokken bij het corso.

Mijn schoolconcert
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Dat is het probleem met het immaterieel erfgoed van jongeren: het is in de regel
populair, dus niemand ziet reden om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Tot die dag zullen we gewoon genieten van de concerten die er zijn.
Ik zal ze in ieder geval ieder jaar blijven bezoeken! ‹
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Tekst Hanneke Kramer
Foto's Elsbeth Pilz, Oud Westfriese
dansgroep De Schermer Dansers

Het is mooi om
de sieraden
van de oma
van mijn oma
te mogen
dragen.

De Schermer Dansers laten de geschiedenis
van West-Friesland rond 1850 herleven.

Mijn folklore uit
West-Friesland
Het immaterieel erfgoed dat ik met
veel plezier uitdraag, is de kleding en
de volksdansen van rond 1850 uit de
regio Schermer en West-Friesland. De
kleding is de rijke boerendracht die
door welgestelde boeren en boerinnen werd gedragen op zondag naar
de kerk, naar belangrijke gebeurtenissen en feesten.
10
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Ik krijg veel reacties op het feit dat een
‘jongere’ in folkloristische kleding loopt.
Blijkbaar is dit niet gebruikelijk en dat
vind ik jammer. Ik vind het namelijk leuk
en mooi om de sieraden uit mijn familie
– die zijn gedragen door de oma van
mijn oma – te kunnen dragen zoals ze
dat vroeger deden. De meeste sieraden
kun je namelijk vandaag de dag niet
dragen, omdat ze onderdeel uitmaken
van een hoofdtooi en daar ook een
functie in hebben. In totaal heeft de

hoofdtooi vier lagen die één voor één op
het hoofd worden gezet en precies recht
moeten zitten voordat je de volgende
laag vastspeldt. Zit het scheef of vergeet
je een mutsje, dan is dat in het resultaat
direct zichtbaar.

Van mijn moeder
Vroeger was ik al gefascineerd wanneer
mijn moeder de kap opzette. Ik zat er
graag met mijn neus bovenop om alles
goed te kunnen bekijken. Vooral het feit

dat zij spelden in haar voorhoofd stak,
kon ik niet begrijpen: dat doet toch pijn?
In kinderkostuum ging ik regelmatig mee.
Op mijn achttiende besloot ik om te gaan
dansen bij de groep. Toen hebben wij in
Amsterdam mooie stoffen uitgezocht voor
mijn kleding. Het model is afkomstig van
een jakje dat een clublid heeft uit haar
familie. Mijn kostuum bestaat uit een
dubbele handdoek op mijn heupen om
meer vorm te krijgen, twee of drie
onderrokken, een overrok, een zijden
sierschort, een halsdoek en een jak.

Cultuur verbindt mensen
Ondanks dat er weinig leeftijdsgenoten
zijn, vind ik het een leuke hobby. Ik heb
al veel mooie momenten meegemaakt
met de groep en ben op bijzondere
plekken geweest. Mijn eerste grote
optreden was in het buitenland, in het
bovenste puntje van Schotland, Thurso.
Tijdens mijn verblijf daar logeerde ik met
drie clubgenoten bij een familie die een

Het dansen op verschillende podia in binnenen buitenland is een aparte belevenis.

Schots kasteel had in Scrabster. Interesse
in elkaars cultuur wordt gedeeld tijdens
zo´n buitenlandse reis. Dat cultuur,
ondanks de grote verschillen, toch sterk
kan verbinden, vind ik een mooi verschijnsel. Elke keer als ik nu een doedelzak hoor spelen, krijg ik kippenvel en
denk ik terug aan de modderige Highland Games waar wij voor waren
uitgenodigd. Wij dansten op het gras tot
het modderig werd en de regenwormen
omhoog kwamen. Daarna moesten we
snel door naar een andere locatie, waar
wij ook werden verwacht voor een
optreden. En wat moet je dan, als je
mooie witte kousen zwart van de modder
zijn? Gewoon omdraaien en doen alsof
er niets aan de hand is! Aan het einde
van een lange dag met diverse optredens
wist het gastgezin waar wij naar verlangden: zelf gevangen zalm op brood met
een glas pure Schotse whisky! En als wij
het glas te snel leeg hadden, dan was het
weer vol voor wij het wisten.

In Portugal zijn de Schermer Dansers te
gast geweest tijdens een pompoenfestival
in het portgebied. Bijzonder hoe mensen
daar leven met de weinige middelen die
zij hebben en hoe gastvrij zij zijn.
Communiceren was iets lastiger, want de
meeste gastgezinnen spraken geen
Engels. Tijdens een reis naar het buitenland heb ik me nooit alleen gevoeld. Er
wordt altijd goed op mij gepast. Het voelt
alsof ik met een hele grote groep ooms
en tantes op stap ben. Er wordt veel
gelachen en ik weet nu: hoe ouder, hoe
gekker!
Op festivals blijkt dat er toch veel dansen
zijn die op elkaar lijken. Na afloop van
de optredens wordt er soms nog even na
geborreld en gedanst tijdens een feestavond. De grote groep mensen in
klederdracht uit verschillende landen
worden dan één. In landen als Polen,
Letland, Oostenrijk, Hongarije,
Spanje, Italië en Roemenië zijn veel
›
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jongeren bij de folkloristische groepen,
wat een totaal ander beeld geeft dan de
gemiddeld iets oudere Nederlandse
groepen.

Creatief handelen
Soms maak je de meest aparte dingen
mee en er gaat ook wel eens iets niet
helemaal zoals het gepland was. Door de
optredens heb ik goed leren improviseren. Je staat elke keer weer op een ander
podium met andere omstandigheden.
Soms moet je de dansen
uitvoeren binnen een
ruimte die eigenlijk te
klein is. Of je zilveren
beugeltas ligt opeens
op de grond omdat
de haak is afgebroken. Ik ben ook wel
eens met een
danspartner
uitgegleden
over een stuk
tomaat dat
tijdens het
diner op de
grond was
gevallen, of heb
mijn rok door
het toetje van de
gasten laten
zwieren. In de

vreemdste situaties wordt je als groep
creatief in het oplossen van problemen en
dat versterkt de band met elkaar.
Het opnemen van een tv-commercial voor
SIRE was een aparte gebeurtenis. Daar
sta je dan in de kleedkamer, tussen de
dragqueens, wat leuke herinneringen
oplevert. In totaal zijn wij een hele
ochtend met de filmploeg bezig geweest
voor de opnamen. Toen het spotje op tv
kwam, bleek het maar twee seconden te
duren. De reacties waren leuk. Veel
mensen moesten het een paar keer
terugkijken om te zien of ik het echt wel
was.

Prinsjesdag
Ook de route met historische kleding
opvrolijken tijdens Prinsjesdag is zo’n
moment dat ik niet snel vergeet. De
Gouden Koets met Koningin Beatrix,
Maxima en Willem-Alexander reed bijna
over mijn tenen, zo dichtbij was het! De
militaire stoet was een aparte ervaring
waarbij strakke gezichten langs marcheerden. En dan hoor je opeens: ‘Hé, er
staat een jonkie tussen!’ wat op mij sloeg,
en de serieuze rij langs de optocht barstte
uit in lachen. Tja, ze zijn misschien
zeldzaam, jongeren in klederdracht,
maar ze bestaan nog wel!

Mijn zomer is niet compleet als ik geen festival heb
bezocht. Festivals doorbreken de dagelijkse sleur en
zijn tegelijk een broedplaats van culturele, muzikale
en zelfs culinaire creativiteit. Tegenwoordig is er een
grote verscheidenheid aan festivals in Nederland en
omliggende landen. Je hebt kleine festivals, die vaak
dienen als podia voor beginnende muzikanten,
terwijl de grote festivals juist een combinatie zijn van
aanstormend talent en muzikale wereldsterren.
Festivals zijn voor mij bronnen van inspiratie en
positieve energie, hier kan alles en mag alles. Het
Woodstock Festival van 1969 had als motto ‘3 days
of peace and music’ en dit is eigenlijk nog steeds de
sfeer die heerst op vrijwel elk festivalterrein. Vele
malen heb ik mezelf schor geschreeuwd in het
gezelschap van tienduizenden anderen of gedanst
tot het zweet me van alle kanten uitbrak. Maar ook
heb ik liggen zonnebaden in de zon onder het genot
van rustige gitaarnummers.

Ik denk dat er over vijftig jaar nog steeds festivals
zijn, Pinkpop heeft inmiddels ook al meer dan veertig
edities op zijn naam staan. Er komen altijd nieuwe
artiesten die een kans moeten krijgen om hun talent
aan een groter publiek te tonen. Dit is een belangrijke en waardevolle traditie, die moet blijven
bestaan.
Wat momenteel voor veel Nederlandse festivals een
probleem lijkt te worden, zijn de prijsstijgingen.
Hierdoor moeten festivals zichzelf dwingen om
steeds nóg bijzonderder te worden, willen ze hun
bezoekers niet verliezen aan een goedkopere
concurrent. Ondanks de hoge prijzen ben ik altijd
weer blij als ik het eerste waterige festivalbiertje aan
mijn lippen zet. Festivals zijn en blijven namelijk een
bonte verzameling van verschillende soorten talent,
mensen en activiteiten waar ik anders waarschijnlijk
nooit van had kunnen genieten.
Tekst Jonne Plagge
Foto Nationale Beeldbank

‹

Hanneke draagt de kleding zoals de rijke boerinnen uit
Schermer die bij feestelijke gelegenheden droegen.

Mijn festival
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Strijdliederen
en rode rozen

Tekst Janneke Holman
Foto's Nationale Beeldbank
Als je lid wordt van de Partij van de Arbeid, dan word je lid van een partij met geschiedenis.
Daar kwam ik achter toen ik precies één jaar geleden actief werd bij de jongerenafdeling, de Jonge Socialisten.

D

e PvdA is de oudste politieke partij
van Nederland, als je de SDAP als
voorganger (opgericht in 1894)
meerekent. Dit brengt een groot aantal
tradities met zich mee die op het eerste
gezicht misschien wat suf of ouderwets
lijken. Toch heb ik in de loop der tijd de
charme ervan ontdekt: daarom een
kleine kennismaking met het verleden in
het heden van de PvdA.

De Internationale
‘Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!’
zong de zaal uit volle borst op mijn eerste
PvdA congres afgelopen lente. ‘Bij wat
voor rare club ben ik terechtgekomen?’,
dacht ik toen ik deze vreemde tekst voor
het eerst hoorde. De Internationale is al
sinds 1892 het strijdlied van de arbeidersbeweging over de hele wereld. Het
voert je mee naar een periode waarin
politiek nog voorbehouden was aan een
kleine groep nors kijkende mannen. De
Internationale is zelfs nog even het
volkslied geweest van de communistische
Sovjet-Unie. Waarom zingen we het dan
nog als afsluiting van ieder congres, zélfs
van de Jonge Socialisten? Omdat zingen
verbroedert. Hoe hoog de discussies
soms ook oplopen, uiteindelijk sta je toch
naast elkaar, zij aan zij, lid van dezelfde
partij. Daarna kan er dus altijd weer
gezellig geborreld worden.

Dag van de Arbeid
Misschien heb je er wel eens mee te
maken gehad als je in de meivakantie in
het buitenland bent geweest: overal in
Europa is 1 mei een feestdag, behalve in
Nederland. Deze Dag van de Arbeid is
ontstaan als herdenking van de Hay

market rellen in 1886 in Chicago, waar
de demonstraties voor een achturige
werkdag flink uit de hand waren gelopen.
1 mei werd in veel landen een officiële
feestdag, maar niet in Nederland. Dit
komt doordat we hier nooit heel harde
confrontaties tussen arbeiders en de
overheid hebben gehad. Het is dus een
gevoel dat we in Nederland niet echt
kennen. Toch laten we deze dag als PvdA
en Jonge Socialisten niet helemaal aan
ons voorbij gaan. Vaak wordt er een
groot feest georganiseerd ergens in het
land. Daarnaast brengen we bosjes rode
tulpen langs bij alle oudere partijleden.
Klinkt suf? Juist niet!
Op deze dag
hoor je
juist de
mooiste
verhalen
over vroeger.

De roos is het
symbool van streven
naar gelijkheid en
democratie.

Rode roos
Misschien heb je er op straat wel eens
eentje gekregen rond verkiezingstijd: een
rode roos. Dat doen we niet zomaar. De
rode roos als symbool kent ook een lange
geschiedenis. Al in de Middeleeuwen was
het een symbool van de arme bevolking
die tijdens feesten rond de meiboom (nog
zo’n feest dat wij in Nederland niet meer
kennen) soms in opstand kwam tegen de
rijke elite. Ook bij de rechtszaken die
volgden op de Haymarket rellen werd de
rode roos gedragen als teken van
medeleven met de veroordeelde relschoppers. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de rode roos het symbool en dus
het logo van veel sociaaldemocratische
partijen in Europa. Rozen uitdelen in
verkiezingstijd is één van de leukste
dingen om te doen op straat: mensen
worden vrolijker van een roos dan
van een saaie flyer. Win-win dus!
Waarschijnlijk heb je nu een
enorm stoffig beeld van de PvdA en
de Jonge Socialisten. Stiekem valt dit
best mee. De Jonge Socialisten, trouwens
ook alle andere politieke jongerenorganisaties, organiseren heel veel leuke
activiteiten zoals debatten, trainingen,
excursies, borrels en feesten. Ben je
geïnteresseerd in politiek, kom dan vooral
een keer kijken bij een politieke
jongerenorganisatie. Dan kun
je zelf deze geschiedenis
ervaren, maar vooral samen
nadenken over de
toekomst!
‹

›
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Het ambacht bier maken
koo
kcol
u

Het uitgaansleven in Nederland is in elke stad of dorp verschillend. Elke stad, regio of streek heeft
haar eigen uitgaansbelevenis, er is echter een gedeelde noemer: bier. Bijna overal schenkt men een
A-merk bier. Deze bieren worden met zoveel smaakprecisie en op grote schaal gebrouwen dat er
eigenlijk geen sprake meer is van een ambachtelijk proces. Dit is niet het
geval in de vele nieuwe, kleine en ambachtelijke brouwerijen die overal in
Nederland uit de grond schieten. Deze semiprofessionele brouwers gooien
hun ziel en zaligheid in het brouwsel, en dat proef je! Het bier uit de ketel
van oktober zal net even anders smaken dan die van januari.

mn

Zelf heb ik zeven jaar in café-brouwerij de Beyerd in Breda mogen
werken. In oktober kwam, na weken van zwoegen, het eerste bruine
straaltje bier uit de tap gelopen. Hoe zou het bo(c)kbier dit jaar smaken? Want elke keer was dat weer net even anders. Dat is het mooie
aan ambachtelijke producten, je vind de persoonlijke beleving van de
meester erin terug.

‘Leidse Kots’
Tekst en foto´s Floor Koornneef
Ik weet nog goed dat ik voor het eerst door de supermarkt liep om boodschappen te doen voor het eerste avondeten in mijn studentenoptrekje. Er gaat een
hele nieuwe culinaire wereld voor je open als je gaat studeren en op kamers
gaat wonen. Het belangrijkste aspect van een avondmaaltijd wordt dan opeens
de eenvoud waarmee die voor een hele groep gemaakt kan worden. Maar het
allerbelangrijkste is toch wel dat het goedkoop moet zijn. Dus daar liep ik door
de gangpaden, op zoek naar de allergoedkoopste variant van pasta, kruidenkaas en spinazie. Ik stuitte op ondefinieerbare merken waar ik nog nooit van
had gehoord en uiteindelijk stond ik tevreden bij de kassa met mijn blok
diepvriesspinazie van 41 eurocent.

Thuisgekomen zet je alles in je eigen
kastje of op je eigen plank in de koelkast
en werk je de huislijst bij, want iedereen
betaalt uiteraard voor zijn eigen deel.
Gelukkig bestaan er websites die dat
allemaal voor je bij kunnen houden.
Maar je eet natuurlijk niet steeds met
hetzelfde gezelschap. Dan weer is het met
je huis, of met je roeiploegje en vriendinnen van de middelbare school komen
ook weleens over de vloer. Al gauw
ontstaat er een hele verzameling rekeningen op je wiebetaaltwat.nl-account.

Studentenrecept
Terug naar mijn eerst kookavond. Het
recept bleek later het meest befaamde
studentenrecept te zijn en staat in Leiden
te boek als ‘Leidse Kots’. Geloof me, de
naam doet de smaak geen eer aan, maar
ik moet toegeven, met veel fantasie lijkt
het er wel een beetje op. Omdat het
gerecht zo’n succes bleek te zijn volgt hier
het recept:
16
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in gezonden

Wat heb je nodig
–

–

–
–
–
–

75 à 100 gr. ongekookte pasta per
persoon (maakt niet uit welke vorm,
maar wel de goedkoopste)
Diepvriesspinazie (de goedkoopste
gaan meestal in blokken, 1 blok per
2 à 3 personen)
Spekjes (kun je weglaten als je met
vegetariërs eet)
Champignons
Ui(en)
Kruidenkaas (half bakje per blok
diepvriesspinazie, het onbekendste
merk, dat kost namelijk het minst)

Zo maak je het
De spekjes bak je eerst, dan
heb je geen olie nodig (scheelt
weer in de kosten). Dan
kunnen de gesneden ui(en) en
champignons erbij. Als dat
allemaal gebakken is, doe je
de spinazie erbij. Die hoef je niet
eerst te ontdooien. Ondertussen

kook je de pasta. Wanneer de spinazie
ontdooid en warm is, roer je de kruidenkaas erdoor en dan is het klaar. Met dit
recept kan je eindeloos variëren: paprika
of tomaat erbij, gehakt in plaats van
spekjes, lente-ui en wat pistachenootjes
extra voor als je geld over hebt of rijst in
plaats van pasta.

Afwaskast
Je kunt na het eten gelijk de afwas doen,
maar je kan het natuurlijk ook opsparen
totdat er geen schoon bord meer in de
kast staat. Als je geluk hebt, staat er in de
keuken een heuse ‘afwaskast’ waar je
alle vieze spullen in kunt zetten. Zo blijft
het aanrecht bruikbaar.
Kortom, studenten hebben zo hun eigen
manieren van koken en eten. Ik moet
zeggen: je verleert het niet snel, want bij
mij op tafel staat toch nog om de week
een pan Leidse Kots.

‹

Dit is niet alleen zo bij het brouwen van bier, dit geldt voor alle handgemaakte
producten. Je hebt een uniek stuk voor je neus staan, iets wat speciaal voor jou vervaardigd is
door een meester. Het is de tegenhanger van de eenheidsworst die de hedendaagse massaproductie tot stand heeft gebracht. Het geeft een product ziel en tegelijkertijd, in het geval van
bier, zaligheid!
Koen Embregts
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Lang geleden vond men het prima
om op de grond te spugen en
boeren en winden te laten. In de
veertiende eeuw kregen bezoekers
van het hof van Filips de Goede
een kaartje met hofregels, zodat
ze geen fouten zouden maken.
Dit noemde men etiquette. Een
paar honderd jaar later schreef
de filosoof Erasmus een boekje
met ‘wellevendheidsregels’ voor
kinderen. Dit boekje werd zo
populair, dat het op scholen als
lesmateriaal werd gebruikt: kinderen leerden eruit lezen en tegelijk
moesten ze de regels uit hun hoofd
leren. Er stond precies in stond hoe
ze zich moesten gedragen in het
bijzijn van volwassenen. Altijd een
zachte, eerlijke uitdrukking op je
gezicht, geen ruzie maken, volwassenen nooit tegenspreken. Deze
regels zijn lange tijd de standaard
geweest voor de omgang met
elkaar, ook voor volwassenen.

Tekst Elise Meier
Foto Nationale Beeldbank

Dat doe je
toch niet?
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H

oe is dat in onze tijd? Afgezien van enkele
boekjes over omgangsregels bestaan er
voor dit soort zaken voornamelijk ongeschreven regels. Hoe je je gedraagt in het openbaar wordt doorgegeven van ouders op kinderen
en de regels veranderen met de tijd. Naast de
gewone dingen als iemand met u aanspreken en
een hand geven ontstaan er ook nieuwe situaties,
zoals met internet en sms en door mensen uit een
andere cultuur. We weten allemaal wel dat vroeger
de kinderen gehoorzaam moesten zijn en vooral
naar hun ouders moesten luisteren. Maar sinds de
jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw zijn er
nogal wat van dat soort regels veranderd. Kinderen werden vrijer opgevoed door de invloed van
de hippies en tegenwoordig lijkt het soms dat
kinderen helemaal niet meer opgevoed worden
door ouders, dat zij dit overlaten aan de school.

Geleerd van mijn ouders
We vragen het aan iemand, die hier alles van af
weet omdat ze zelf in deze tijd is opgegroeid en
opgevoed: Eva van 20 jaar. Ze werkt en woont op
kamers.
Zegt zij altijd ‘u’ tegen vreemden? ‘Ja, eigenlijk
wel. In ieder geval tegen vreemden en oudere
mensen. Soms zelfs tegen mensen die ongeveer
even oud zijn, als ik niet zeker weet wat ze doen.
Gewoon voor de zekerheid om beleefd te zijn. Ik
kom uit een dorp waar veel kinderen tegen
iedereen u zeggen, zelfs tegen hun vader en
moeder. Dat doe ik niet, tegen mijn ouders en
grootouders zeg ik gewoon je.’
Zou zij dit ook aan haar kinderen leren of zijn de
tijden toch veranderd? ‘Natuurlijk hangt het ervan
af wat er tegen die tijd normaal is, maar ik weet
wel dat ik mijn kinderen ook leer om beleefd te
zijn en respect te hebben voor anderen. Het hangt
van hun eigen inschattingsvermogen af of ze dan
u zeggen tegen iemand. ‘
Nu we het toch over kinderen hebben, hoe kijkt
Eva tegen haar eigen opvoeding aan? Vindt ze dat
ze streng is opgevoed of juist heel vrij? ‘Ik ben vrij
streng opgevoed, als ik het vergelijk met anderen
van mijn leeftijd. Maar wel consequent, die manier
van opvoeden beschouw ik wel als iets positiefs. Ik
wist altijd waar ik aan toe was, mijn ouders stelden
heel duidelijke grenzen. Toen vond ik dat niet altijd
even fijn. Met feestjes of uitgaan mochten vriendinnen altijd heel laat thuiskomen, maar ik moest om
twaalf uur thuis zijn. Daar heb ik wel eens ruzie
over gehad,’ legt Eva uit.

Doorgegeven aan mijn dochter
We vragen aan haar moeder hoe zij dat zag.
‘Mijn man en ik wilden het alle twee anders doen
dan onze ouders, wij hebben erover nagedacht en
gepraat. We hebben heel bewust gekozen voor
een opvoeding met regels en consequent zijn,
waarin we wilden doorgeven wat wij belangrijk
vonden zoals respect voor anderen, maar ook
stevig genoeg in je schoenen staan om je eigen
weg te gaan. Ik ben er heilig van overtuigd dat
kinderen en ook pubers grenzen nodig hebben en
dat je die moet aanreiken. We hebben Eva geleerd
om rekening te houden met anderen, de wereld
wordt nu eenmaal steeds voller. Ook al hebben we
wel strijd gehad, ik hoop dat ze toch begrijpt
waarom we het zo gedaan hebben.’

Van generatie op generatie
En dan de nieuwe media, hoe zit het met de
omgangsregels daarbij? Eva is daar heel stellig in.
‘Daar gedraag je je hetzelfde als in de gewone
wereld, je bent beleefd en pest mensen niet.’ Haar
moeder vult aan: ‘Ook daar gedraag je je vanuit
respect naar de ander. Dat pesten op sociale
media is toch vreselijk, op het moment? Die
kinderen denken gewoon niet na over de impact
van hun gedrag, dat is ze nooit geleerd. Ook dat
heeft met opvoeding te maken.’ Kortom, eigenlijk
is het niet zo’n nieuw gebied, de nieuwe media. De
media misschien wel, maar de gedragsregels niet.
Eva voegt toe: ‘Ik ken nog de tijd van vóór de
mobiele telefoon en computer, maar niet heel
bewust. Ik ben wel blij dat ik die tijd nog heb
meegemaakt. Nu is iedereen alleen met zijn
mobiel bezig. Ik vraag me af hoe het vóór die tijd
bijvoorbeeld in de trein was, of het toen gezelliger
was. Laatst toen we stil stonden met de trein
ontstond er wel na een tijdje een gevoel van
verbroedering, van lotsverbondenheid, dat was
heel leuk. Natuurlijk heb ik ook een mobiel, maar
je hoeft er niet continu mee bezig te zijn. Dat heeft
allemaal te maken met een soort basisregels, die
onbewust worden doorgegeven over hoe je
omgaat met elkaar. Nu ik erover nadenk, weet ik
dat ik dat voor een groot deel van mijn ouders
heb meegekregen. Ik wil daar nu nog niet al te
veel mee bezig zijn, maar ik denk dat als ik
ooit kinderen krijg, ik dat ook aan hen wil
doorgeven.’

‹
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Waar ik
vandaan kom
Regelmatig word ik op straat door vreemden
aangesproken met de vraag ‘Waar kom je

Het huwelijksdiner is één van de
hoogtepunten van een bruiloft.

Tekst Hannah Saya
Foto’s VIE en Nationale Beeldbank

vandaan?’ Wanneer ik zeg dat ik uit Nederland kom, wordt er verbaasd met het hoofd
geschud en is de reactie over het algemeen:
‘Maar waar komen je ouders vandaan?’
‘Nou, ook uit Nederland,’ zeg ik dan. Maar
het kwartje is al gevallen. Zij zien een meisje
met donker haar, donkere ogen en een
donkere huidskleur en kunnen vervolgens
niet één-twee-drie plaatsen wat mijn afkomst
is. Ik vervolg snel: ‘Ah, mijn opa en oma
komen uit de Molukken.’

De Molukkers in Nederland vormen een bijzondere
etnische en culturele groep, maar wie zijn deze
mensen eigenlijk? Wat is hun geschiedenis? En wat
voor cultuur hebben zij in zestig jaar in Nederland
voortgebracht?

KNIL-militair
Mijn opa en oma komen uit de Molukken, een
eilandengroep gelegen in de Grote Oceaan die
officieel bij Indonesië hoort en uit ongeveer
duizend eilanden bestaat. Mijn opa en oma zijn
meer dan zestig jaar geleden in Nederland
aangekomen. Zij behoren tot de eerste generatie
Molukkers in Nederland. Mijn opa was een militair
van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)
en moest noodgedwongen samen met zijn gezin
het thuisland verlaten. Vrijwel meteen na aankomst
in 1951 werden zij geplaatst in geïsoleerde
woonkampen, verspreid over heel Nederland.
Enkele bekende woonkampen zijn de voormalige
werkkampen Westerbork (Schattenberg) en
Vught (Lunetten).
Van integratie was geen sprake. Beide partijen
– de Nederlandse overheid en de KNIL – dachten
hetzelfde: het verblijf in Nederland zou slechts
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tijdelijk zijn. Het is nu meer dan zestig jaar later,
de (meeste) Molukkers zijn gebleven, zo ook mijn
opa en oma. Zij zijn, samen met de andere
12.500 Molukkers die begin jaren vijftig naar
Nederland kwamen, de grondleggers van de
Molukse cultuur in Nederland.

Molukse bruiloft
De culturele tradities zijn sterk onder de Molukkers
en vormen een samenbindende kracht. Eén van
deze culturele tradities is de Molukse bruiloft.
De Molukse bruiloft is gezelliger dan een Nederlandse bruiloft, zullen veel Molukkers vast en zeker
zeggen. Een Molukse bruiloft is meestal een heel
groot feest, waarbij de bruid en de bruidegom in
Molukse traditionele kleding trouwen.
Ook dragen de mensen die meehelpen traditie
kleding: de dames dragen een sarong en een
kebaja en de mannen een zwarte broek met een
kebaja dansa.
Aan het begin van de dag verzamelen beide
families zich thuis bij de bruidegom en wordt er
gebeden. Nadat er is gebeden, gaat de bruidegom
de bruid ophalen. Dan worden de gebruikelijke
corsages uitgedeeld en opgespeld. Eerst wordt op
het gemeentehuis voor de wet getrouwd en
aansluitend vindt de kerkdienst plaats. Na de
kerkdienst wordt er thuis bij de bruid gebeden,
waarna de bruid door middel van een kleine
ceremonie officieel wordt opgenomen in de
familie van de bruidegom. Vervolgens zijn er twee
bruidstafels: er wordt eerst samen bij de familie
van de bruid aan de tafel gegeten en daarna bij
de familie van de bruidegom. Aan de bruidstafels
worden zoals gebruikelijk speeches gehouden.
Hierna vindt ‘s avonds de receptie plaats van
zeven tot tien uur.

Molukse families wonen vaak verspreid over heel
Nederland en zij worden allemaal uitgenodigd.
Ze krijgen ruimschoots de gelegenheid om het
bruidspaar en de familie te feliciteren en er wordt
lekker gegeten. Na de receptie is het feest, dan
wordt er veel gedanst op livemuziek en er worden
Molukse traditieliederen gezongen, de lagu-lagu.
Het feest kan tot diep in de nacht doorgaan. De
dag na de bruiloft vindt een zogenaamde danktafel, medja terima kasih, plaats, waarbij de mensen
die geholpen hebben door het bruidspaar en de
familie worden bedankt.

Geld geven
De Molukse bruiloft kent een interessante traditie.
Er wordt namelijk van de gasten verwacht dat ze
een envelop met geld geven aan de familie van de
bruid en de bruidegom. Die wordt op een centraal
punt ingeleverd en ingeschreven in het gastenboek. Hiermee brengen de gasten tot uitdrukking
dat ze geweest zijn en leveren daarnaast ook het

bewijs een band te voelen die hiermee wordt
bevestigd. Met het geld kunnen de families van de
bruid en de bruidegom het grote feest bekostigen.
Cadeaus worden dus niet erg gewaardeerd. Bij
begrafenissen worden er eveneens enveloppen met
geld gegeven om de familie van de overledene
financieel te steunen.
Ik heb in mijn leven al een aantal Molukse
bruiloften meegemaakt. Ik heb als kind en als
jongere ook wel eens geholpen op een bruiloft. Zo
ben ik een keer bruidsmeisje geweest en ben ik
gastvrouw geweest op een bruiloft. Ik vind het heel
belangrijk dat de Molukse tradities en rituelen, die
mijn opa en oma hebben meegenomen naar
Nederland, blijven bestaan. Daarom doe ik mijn
best om dit erfgoed voort te zetten en zal ik mijn
kinderen dit later ook meegeven. Ik weet waar ik
vandaan kom en dat neem ik mee naar de
toekomst.

‹

Anak Maluku: dari mana? Ke mana?
Moluks kind: waar kom je vandaan? Waar ga je heen?
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‘Hoe (erf)goed of (erf)fout ben jij?’

Gedicht

22

Tekst Charlotte van Ommen Foto Nationale Beeldbank

Test het nu met de spannende immaterieel erfgoed quiz! Here we go!
1. Onze grote vriend Sinterklaas komt bijna weer in het land.
Wat doe jij?

Hoe (erf)goed, mwah of fout ben jij?
Tel je punten en lees snel verder!

A. Sinterklaas... één en al liefde voor Sinterklaas! Ik kijk al vier weken
van tevoren mee met mijn nichtjes en neefjes naar het Sinterklaasjournaal. Dat de pepernoten nog niet in maart in de winkels liggen
vind ik belachelijk en het liefst verkleed ik mij altijd als Zwarte Piet!
Laat 5 december maar komen.
B. Ik vier gezellig pakjesavond met mijn familie en heb veel plezier aan
het schrijven van een gedicht, maar daar blijft het wel bij.
C. Zwarte Pieten, Sinterklazen... ik vind het maar discriminatie en
daarnaast vind ik er geen bal aan. Geen Sinterklaas voor mij!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A=3
A=1
A=2
A=3
A=0
A=3

B=2
B=2
B=1
B=2
B=3
B=1

C=1
C=3
C=3
C=1
C=0
C=0

0-6 punten: Je hebt het nog niet
echt geërfd. Erffout kan natuurlijk

A. Doet daar niet aan mee, veel te koud. Die Unox-mutsen vind je
verschrikkelijk, en snert lust je ook al niet. Dikke doei!
B. Kijkt graag toe hoe de anderen het water inrennen, maar wil er zelf
helemaal niets van weten. Gezellig is het wel, maar voor jou (tot nu
toe) nog geen sprong.
C. Há, daar wacht je het hele jaar al op. Eindelijk snert, de welbekende
oranje muts, super gezellig en het brengt geluk! Eén jaar deed je het
niet en toen voelde je je verschrikkelijk! Was het maar vast zo ver!

niet, want wij vinden helemaal niets
fout, maar het immateriële erfgoed
staat niet op jouw lijf geschreven.
Nieuwjaarsduik, fierljeppen, het is
allemaal te ouderwets voor jou!
Doe jou maar een beautyblog of je
smartphone en je vermaakt je wel
op je eigen manier. Je vader en
moeder vonden het ook al niets,
maar een broodje hagelslag gaat er
dan nog net in!

3. Moederdag en Vaderdag, tijd om je ouders eens lekker te verwennen!
Wat doe jij?

6-12 punten: Ha, jij gaat mee met
de middelmoot! Mwah mwah, net

A. Voor mij is het elke dag Vader- en Moederdag!
B. Commercieel gedoe, ik doe er niet aan mee!
C. Héérlijke dag! De dag om lekker je vader en moeder te verwennen
met een ontbijt op bed, je hebt een gedichtje gemaakt op school en
we gaan ook nog eens naar opa en oma! Kassa, want zij hebben de
lekkerste taart van de wereld!

wel/net niet. Sinterklaas vind je
leuk, hagelslag kun je waarderen,
Vader- en Moederdag vind je ook
leuk, maar die Nieuwjaarsduik, die
vertik je! ‘Ach, kind! Je kunt niet
alles hebben’, zal menig oma
zeggen! We kunnen op jouw
voorhoofd de stempel ‘Erfmwah’
plakken. Net ertussenin!

2. Sinterklaas is voorbij, december begonnen... nog even en het is al
weer Oud & Nieuw! Tijd voor de, ja ja, Nieuwjaarsduik! Jij...

4. Het is weer 1 april! Ben jij ook zo’n grappenmaker?

A. Jazeker! Drie dagen van tevoren bedenk ik met mijn vader al foute
grappen die we uit kunnen voeren. Mijn moeder en mijn leraren
trappen er ieder jaar weer in. En ik maar lachen!
B. Ik verstop mij het liefst op 1 april, onder de dekens, met mijn laptop,
weg van de boze buitenwereld. Ik trap altijd in die domme grappen.
Dat gaat mij dit jaar niet gebeuren.
C. Hmm, ik probeer het altijd. Maar veel verder dan ‘Je veter zit los’
kom ik eigenlijk niet.
5. Wat is fierljeppen?

A. Ah, dat is opscheppen, dat doen de mensen uit het noorden toch
altijd?
B. Het is een transportmiddel en tevens een sport waarmee/waarbij je
sloten over kunt springen. Heel handig en snel.
C. Dat is een Fries suikerbrood.
6. Op mijn brood doe ik het liefst…

A. Hagelslag, pindakaas, kaas of speculaas.
B. Ik eet geen brood maar pap.
C. Kruidenboter, humus of kipkerrie salade. Lekker hartig!
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Je kon hem al wel ruiken,
dagen van te voren,
in de snelkookpan
Toen de dagen guurder werden
Kon je hem al horen en zien, maar nog niet echt
aanraken
Spannend was het, met trillende handjes voor de tv
Zou het wel goed komen?
Komt hij wel echt?
Dagen van te voren begon papa al
Boodschappen
De slager, de groenteman en de C1000 om de hoek
Het waren onze beste vrienden voor hetgeen wat
komen gaat
Tenminste, dat hoopten we dan. Of hij komen zal
Dat was altijd weer de vraag
Pruttel pruttel in de pan
Zo’n snelkookpan
Hij kwam één keer per jaar uit de garage
En dat rook je
Dat was feest. Groot feest

Daar zaten we dan, met zijn allen voor de tv
Toch altijd weer spannend of ‘die Goede Oude’
wel kwam
En de grote pan kwam op tafel
Dagen had de snert geprutteld
Een heksenprutje vond ik het vroeger
Groen, met stukken
En altijd kwam het goed
En altijd kwam de pan leeg
En nog altijd is snert wat papa maakt als de
stoomboot bijna in Nederland is
Je kunt hem bijna horen, maar nog niet aanraken
Maar je kon Sinterklaas al wel ruiken
In de snelkookpan
Dagen van te voren
Begon hij al

12-18 punten: Hoe (erf)goed ben jij!
Woehoe! Een lintje van de Koning
heb jij wel verdiend! Ik denk dat je

zelfs het hele Wilhelmus erbij zou
kunnen zingen. Wat een kanjer ben
jij! Je opa en oma en je vader en
moeder hebben je een boel
geleerd. Zeker weten dat jij je
kinderen later een boel immaterieel
erfgoed mee zult geven. Nou, leg
nu even dit blad weg en ga lekker
fierljeppen of een sinterklaasgedicht
schrijven, zeker weten dat je dat
ook goed kunt!
Niet vergeten ook weer verder te
lezen in dit blad, hè? Dat vind je
vast ook interessant.

Tekst Charlotte van Ommen
Foto Nationale Beeldbank

‹
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Kleding zegt veel
Met mijn kleding zeg ik wie ik ben. Natuurlijk weten we allemaal dat je niet
alleen naar uiterlijk moet kijken, maar ook naar het innerlijk. Maar we leven in
een tijd waarin we gewend zijn aan korte snelle flitsen, waardoor we met
één blik iets of iemand inschatten. Aan iemands uiterlijk kan je een
leefstijl aflezen, herken je of het iemand is met wie je in de kroeg zou
willen zitten of een verzekering bij af zou moeten sluiten.
We denken vaak dat het uitdrukken van je leefstijl in je outfit iets is van
hooguit de laatste veertig jaar. Dat het daarvoor één grijze massa was, een
soort stenen tijdperk van de kleding. Dat dacht ik ook, tot ik gevraagd werd een
modeshow te lopen voor allerlei projecten waarbij moderne kleding ontworpen was
die gebaseerd was op oude streekdrachten. Niet alleen was de kleding verrassend
origineel en soms bijna couture, maar er werd uitgelegd dat mensen vroeger
(vooral jonge vrouwen) hun kleding ook aanpasten aan nieuwe trends en om hun
individualiteit te laten zien. Zo werd vaak een nieuwe mode gestart.
Dat er ook zoiets als moderne streekdracht kan bestaan, bewees een ander project
waarbij jongeren streekdracht van nu mochten ontwerpen. Klompen beschilderd als
gympen, gebreide mutsen met onderdelen van kanten mutsen van vroeger, leuke
rijgsluitingen aan de voorkant in plaats van achterop, het zag er helemaal niet
oubollig of ouderwets uit. Een eyeopener! Individualiteit uitdrukken in je uiterlijk is dus
echt iets van alle tijden en dat hebben we gewoon overgenomen van onze voor
ouders, zonder dat we het bewust gemerkt hebben. Dat is pas immaterieel erfgoed.
Ik ga het wel bewust doorgeven aan mijn kinderen, dat weet ik nu al.
Iduna Meier

1 april

Toen ik nog op de basisschool op Goeree-Overflakkee zat, was het traditie om met
verschillende scholen uit het dorp deel te nemen aan de aubade, waarbij we de
koningin toezongen. Elk jaar zongen we precies dezelfde liedjes en ook nu nog weet ik de tekst van alle
liedjes uit mijn hoofd. Er was één liedje bij dat mij heel erg intrigeerde: ‘In naam van Oranje, doe open
de Poort!’ Het lied barst van de energie en gaat over watergeuzen die de inname van de stad Den Briel
eisen.
Den Briel, het huidige Brielle, ligt op het voormalige eiland Voorne-Putten en ten noorden van GoereeOverflakkee. Toen ik een jaar of 10 was ben ik met mijn ouders en broertje naar de 1-aprilviering
geweest. Op 1 april wordt de inname van Den Briel in 1572 elk jaar nagespeeld, waarbij iedereen
meedoet. De viering kan gezien worden als living history en mensen komen uit alle windstreken om dit
historische moment te herbeleven. Deze viering, het
naspelen van de gevechten die toen plaatsvonden, lijkt een eeuwenoude traditie, maar bestaat
in de huidige vorm pas sinds 1947.

Nog steeds denken vele Nederlanders dat
vanwege deze gebeurtenis 1 aprilgrappen
worden gemaakt. Dit is echter niet de werkelijke
reden, in vele andere landen wordt ook 1 april
als een ‘grapdag’ gezien. Een Franse bron uit
1508 vermeldt al dat het traditie is om op 1 april
grappen te maken. De gebeurtenis in Brielle kan
dus niet als oorsprong van de 1 aprilgrap worden
gezien.
Tom Paape
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in gezonden
Breien
Breien is hot! Waar het handwerken vroeger iets functioneels was
– denk aan sokken, pantoffels en
dekens – is het vandaag de dag
een hobby geworden. Tegenwoordig breien we niet meer uit
zuinigheid. We breien omdat we
onze creativiteit de vrije loop
willen laten, omdat we de saaie
grijze wereld met onze wildbreisels
een kleurtje willen geven of omdat
we even tot onszelf willen komen
tijdens een ontspannen uurtje
handwerken. En dan heeft dat
tastbare, materiële breien ook een
immateriële kant gekregen. Het is
een opnieuw geboren traditie
geworden, die we willen koesteren
en doorgeven.
Een mooi initiatief vind ik Granny’s Finest. Senioren met behoefte
aan gezelligheid en het uitoefenen
van hun hobby, breien, weten de
prachtigste breisels te maken naar
het design van jonge professionals
uit de modewereld. Zo krijgen
jonge designers de kans om
unieke fashion-modellen te
ontwerpen en worden deze met
liefde gemaakt door de experts.
Jong leert van oud zodat een
stukje traditie in leven blijft!
Marijke Boessenkool

Marja van Halteren breide
met vrijwilligers een kleur
rijke hoes om een boom in
de Hortus in Leiden.
Foto: Nationale Beeldbank
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Eeuwenoude versieringen in een nieuw jasje

Lichaamskunst
Tekst Anne Schepers
Foto’s Fatima Oulad Thami, Laura Maatje, Jarno Scheve

Heb jij een tattoo? Dan ben je zeker niet de
enige. De ruim tweeduizend tattooshops in
Nederland verwelkomen dagelijks vele liefhebbers. Liever een tijdelijke hennaversiering
op je handen of zwangere buik? Ook dan
staan er genoeg kunstenaars voor je klaar.
Lichaamskunst is hot! In alle windstreken lijken
mensen in voor een persoonlijk stukje kunst op
hun lichaam en daarmee lijkt een nieuwe trend
geboren. Toch is dit niet nieuw. Al eeuwenlang
verfraaien mensen uit culturen van over de hele
wereld hun lichamen. Niet alleen de redenen
om dit te doen verschillen enorm, maar ook de
technieken, patronen en bijbehorende rituelen.
Welke tradities schuilen achter de lichaamskunst
die we dagelijks tegenkomen op straat?

Het aanbrengen van de henna is een ritueel op zich. Iedere
cultuur heeft haar eigen symboliek en patronen. De
Marokkaanse henna is bijvoorbeeld heel geometrisch,
terwijl de Arabische veel sierlijker en bloemrijker is.

De hennaversiering

Inmiddels heeft Fatima haar eigen hennabedrijfje Hand of
Fatima opgericht en probeert ze bruggen te bouwen tussen
verleden, heden en toekomst. ‘Culturele bewustwording
vind ik heel belangrijk. Henna is zoveel meer dan alleen
een mooi plaatje natekenen. In mijn ogen wordt daarmee
onrecht gedaan aan wat henna echt is. Hennakunst wordt
al duizenden jaren toegepast door en voor vrouwen in
verschillende landen en met verschillende culturele achtergronden. Het gaat gepaard met rituelen, symboliek,
mysteries en vrouwelijkheid. Juist die culturele bagage
maakt het zo interessant.’

Met henna versierde handen, voeten of zwangere
buiken. Regelmatig zien we er foto’s van voorbij
komen op Facebook of Instagram. Maar wat lijkt op
een nieuwe trend, is in werkelijkheid een eeuwenoude traditie. Vooral in Afrikaanse, Arabische en
Indische culturen wordt henna al sinds mensenheugenis gebruikt om lichaam en haren te
kleuren met verschillende doelen. Vaak staan
de gebruikte versieringen symbool voor
vrouwelijkheid, geluk en vreugde. Het
wordt bijna altijd gedaan bij
feestelijke gebeurtenissen,
zoals bruiloften en
zwangerschappen.

Cultureel erfgoed
Fatima Oulad Thami ontwerpt en maakt vanaf haar
veertiende hennaversieringen. ‘Mijn vader is Marokkaans en
mijn moeder is Nederlands. Iedere zomer bezochten we,
zoals de meeste gastarbeidergezinnen, onze Marokkaanse
familieleden. Van kind af aan ben ik betoverd door de
hennakunst. Op een gegeven moment ben ik zelf gaan
experimenteren. Ik begon met de traditionele Marokkaanse
motieven, maar naarmate ik meer ervaring opdeed,
kwamen daar ook de patronen en motieven uit de Golf
staten bij.’

De Ta Moko-tatoeage
In één van de meest online gedeelde filmpjes van september laat zangeres Rihanna in Nieuw-Zeeland met hamer en
beitel een tatoeage op haar hand plaatsen. Zowel de
techniek als het patroon vinden hun oorsprong in de cultuur
van de Maori's, de oorspronkelijke inwoners van
Nieuw-Zeeland. Deze zogenaamde Ta Mokotatoeages zijn geïnspireerd op de
Fatima Oulad Thami
‘Als vierjarig meisje had ik mijn
eerste henna-ervaring. Ik weet
nog goed hoe mooi ik mij voelde.
Ik was zo trots dat ik deel uitmaakte van iets veel groters.’
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natuur en zijn te herkennen aan de zwarte krulvormen en
spiralen op vooral bovenbenen, armen of gezicht. Alle Ta
Moko-tatoeages zijn uniek. Ze geven bijvoorbeeld informatie over sociale status, schoonheid, persoonlijkheid, speciale
gebeurtenissen, stam en familie. Door Europese inmenging
werd de Maori-cultuur een tijdlang onderdrukt, maar de
afgelopen decennia is deze steeds meer in ere hersteld. De
nieuwste generatie Maori hecht veel belang aan het
uitdragen en overbrengen van zijn erfgoed.

Meer dan versiering
De traditionele Ta Moko-tattoo wordt niet met een naald
aangebracht, maar met een scherp mesje of beitel en een
hamertje in de huid gekrast. Wanneer de huid zich herstelt
en er littekenweefsel ontstaat, wordt dit ritueel herhaald en
worden de wondjes met inkt gevuld. Niet alleen de kleur
blijft achter op de huid, maar ook de littekens, waardoor er
reliëf ontstaat. In de documentaire Tattoos of the World
vertelt een jonge tatoeëerder over deze techniek. ‘Vanaf de
laat-negentiende eeuw worden regelmatig naalden
gebruikt, waardoor de huid glad blijft, maar de jongste
generatie Maori kiest steeds vaker voor de traditionele
techniek.’
Laura Maatje
‘Tattoos geven
je de kans om
een persoonlijk
verhaal te vereeuwigen. In de
tatoeage op mijn
arm is de oxalisplant verwerkt.
Die plant is heel
bijzonder voor
mij, omdat die
altijd in de keuken van mijn
oma stond. Door
mijn tatoeage is
mijn oma altijd
bij me.’

Jarno Scheve
‘Toen ik achttien was heb
ik mijn eerste tattoo laten zetten. Dat
was geen grote verrassing, want ik ben er mee opgegroeid. Mijn vader heeft een zogenaamde sleeve tattoo en mijn broer is zelf tatoeëerder. Ik zie tatoeages als
kunstvorm. Mijn tattoos zijn heel persoonlijk.’

Hoewel Ta Moko-patronen enorm populair zijn over de
hele wereld (niet alleen de hand van Rihanna, maar ook
de arm van Robbie Williams en het hoofd van Mike Tyson
zijn ervan voorzien), is het niet de bedoeling dat een
niet-Maori een traditionele Ta Moko tattoo laat plaatsen.
De patronen zijn immers verbonden aan personen,
stammen, mythen en gebeurtenissen binnen de Maoricultuur. Daarom plaatsen tatoeëerders bij geïnteresseerde
buitenstaanders liever patronen die geïnspireerd zijn op de
Ta Moko. Soms doen zij dit met naald, soms met de
traditionele beitel en hamer. Dat dit een erg pijnlijke manier
van tatoeëren is, valt van Rihanna’s gezicht goed af te
lezen.

Nederland
In Nederland bestaat er niet echt een oude cultuur van
lichaamsversieringen, afgezien van zeelui, militairen en
criminelen. Ontdekkingsreizigers brachten in de achttiende
eeuw tatoeages naar Europa. Lange tijd werden tatoeages
gezien als iets dat hoorde bij de onderkant van de samen
leving. Pas met de komst van Molukkers in de jaren vijftig
veranderde dat beeld. Voor hen had een tatoeage een
speciale betekenis, vergelijkbaar met de Ta Moko van de
Maori’s. De door hen gebruikte symbolen en motieven
waren onderdeel van hun cultuur die al eeuwenlang zo
werd doorgegeven en heel persoonlijk was.
Nog weer later bracht de Marokkaanse cultuur de hennaversiering naar Nederland en zorgde vooral Henk Schiff
macher voor veel publiciteit met zijn tatoeagewinkel.
Tegenwoordig is het niet meer zo bijzonder om een
tatoeage te laten zetten, veel voetballers en popartiesten
hebben de weg geëffend. Bij jongeren is het taboe rondom
tattoo’s verdwenen. Zullen wij deze traditie ook gaan
doorgeven aan de volgende generaties?
‹
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Spraakverwarring of
sprakeloosheid?
In 2013 worden er naar schatting 6000 talen in de wereld gesproken.
Aan het einde van deze eeuw is daar nog de helft van over. Natuurlijk is het
uitsterven van talen niet iets van de laatste paar jaar. Talen ontstaan en
verdwijnen. Toch is het jammer dat talen verdwijnen. Taal is namelijk één
van de belangrijkste cultuurdragers en is vaak verbonden met andere
culturele uitingen. Je kunt je voorstellen dat literatuur en
muziek vaak verbonden zijn met één bepaalde taal,
maar dat geldt ook voor voedsel, kunst, normen en
waarden. Ook het Nederlands kan bedreigd worden
door bijvoorbeeld het Engels. Als dat op steeds meer
plaatsen de voertaal wordt, is het mogelijk dat het
Nederlands sterk in status daalt.
Wat kan er aan het uitsterven van een taal gedaan
worden? Een eerste stap is het van belang om een taal
officiële erkenning te geven. Er moet echter ook een ‘wil’
onder de sprekers zijn om hun taal door te geven aan
hun kinderen.
Janric van Rookhuijzen

Werelderfgoed
Reizen is de hobby van veel Nederlanders. Waarom reizen we
graag? Ik denk dat we avontuur willen, nieuwe impulsen en de
spanning van de culturele diversiteit. Een andere omgeving,
andere tradities, noem maar op. In 2009 las ik over de UNESCO
Werelderfgoedlijst. Het gaat hierbij om monumenten, gebouwencomplexen en landschappen die onvervangbaar en uniek zijn en
beschouwd moeten worden als eigendom van de hele wereld.
Het met eigen ogen aanschouwen van deze unieke plekken is
mijn doel. Nu, vier jaar later, staat de teller op 109 van de
inmiddels 981 werelderfgoederen. Het bekijken van een
locatie is echter niet wat de ervaring compleet maakt. De
tradities, de omgang tussen mensen, de klanken en de
geuren zijn allen even belangrijk om de culturele ervaring
compleet te maken. Zo was mijn bezoek aan werelderfgoed Venetië niet compleet geweest zonder de viering
van het carnaval en een traditioneel avondmaal bij de
familie Furlanetto. Ook de binnenstad van Sevilla was
s
ij
prachtig en dat werd versterkt door de krachtige zang
shu
Jon E
Foto:
en klanken van flamencogitaren die 's avonds door
de straten galmden. Erfgoed, dat van onszelf en dat
van anderen, moeten we koesteren.
Jon Eshuijs

reizen

in gezonden

Persoonlijke
reistraditie
Tekst en foto Jeska Onderwater

Met lichte nekpijn werd ik wakker op een bank in
de woonkamer van een klein appartementje. De
zon scheen fel door het raam naar binnen en
buiten hoorde ik mensen praten en auto’s voorbij
rijden. Waar was ik? Oh ja, Tarifa, het zuidelijkste
puntje van Spanje, waar de wind altijd sterk waait. De
deur die aan de woonkamer grensde ging open en
een slaperige kitesurfer groette mij: ‘Good morning!
How did you sleep on the couch?’
Dit was hoe mijn dag begon na mijn eerste nachtje
couchsurfen in mijn reizende leven en voor mij een nieuwe
traditie ontstond. Wakker worden op een onbekende bank,
in een onbekend huis met onbekende mensen is avontuurlijk
en huiselijk tegelijk. Als iemand je in zijn of haar huis met open armen
ontvangt, helpt dat om je sneller thuis te voelen op je bestemming. Toen
ik twee weken later vanuit Frankrijk terug naar Nederland reisde, ging het
minder snel en moest ik toch echt langs de weg gaan staan met een
bordje. Vele auto’s vol vakantiegangers passeerden mij. ‘Sorry, we zitten
vol’ was een veel gehoord excuus. Na een half uur passeerde er een
Italiaanse Citroën Eend. Met hoofdletters, want het autootje mocht dan
klein zijn, de gastvrijheid van de bestuurders was groot. Als enige autoo
tje dat écht had kunnen zeggen: ‘Sorry, we zitten vol’, stopten ze.
Couchsurfen en carsharen, beide associeer ik sinds deze zomer met
mooie herinneringen. De wereld aan reismogelijkheden wordt door
couchsurfing en carsharing vergroot. Het zijn niet per se nieuwe concepten, maar ze zijn in een ander jasje gegoten. De reizende jongere anno
2013 kan zijn of haar voordeel uit deze ontwikkelingen halen: gastvrijheid en spontaniteit vormen het hart van deze manier van reizen. En
vertrouwen. Het leven zit altijd vol verrassingen, ook als je denkt alles
gepland te hebben. Als je vertrouwen hebt en je gevoel volgt, beland je
op onbekende plekken en leer je de meest bijzondere mensen kennen.
Ik kan het iedere jongere die iets van de wereld wil zien aanbevelen.
Voor mij behoren couchsurfen, carsharen en liften tot mijn persoonlijke
tradities. Deze manieren van reizen verrijken de momenten die ik op reis
beleef en geven het leven een avontuurlijke wending. Ik zal deze traditie
zeker doorgeven aan anderen en wellicht ooit ook aan mijn kinderen.

‹
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Vrouwen

zitten
altijd
links
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Tekst en foto’s Jojanneke Tamis
Ik zit al een tijdje in het Zuid-Afrikaanse zonnetje,
wanneer ik mijn nieuwe vriendin Sma naar buiten zie
komen. Ze draagt een wit vestje met rode letters en een
strakke spijkerbroek om haar billen te accentueren. Net
als ze mij bereikt, komt er een grote touringcar de
parkeerplaats op rijden. Sma wil snel weglopen, maar het
is al te laat. In het gebouwtje verderop gaat de deur open
en haar baas roept dat Sma moet komen om nog een
extra uurtje te werken. Verontschuldigend kijkt Sma mij
aan. ‘Sorry, ik moet nog helpen. Maar het duurt niet lang,
dat beloof ik,’ zegt Sma, terwijl ze naar de stoet toeristen
knikt, die nu één voor één de bus uit klimmen. ‘Wil je
anders ook de Zulu-experience doen?’ voegt ze eraan
toe.

Zo loop ik tien minuten later achter de groep Amerikaanse
toeristen naar wat bij de kassa een authentiek Zoeloedorp
wordt genoemd. In werkelijkheid is de Zulu-experience een
openluchtmuseum, waarbij een Zoeloedorp speciaal voor
toeristen is nagebouwd. De Amerikanen worden langs een paar
kleihutjes met rietdaken geleid en moeten in zo’n zelfde hutje
plaats nemen. De groep gaat op de bank die bij de ingang
rechts staat, zitten en ik volg. Samen wachten we in spanning af
wat er zal gebeuren. Een grote, imposante man met een rieten
rokje, een kralenketting om zijn ontblote bovenlijf en een
verentooi op zijn hoofd komt de hut binnen. Hij kijkt rond en is
boos. Hij schreeuwt tegen ons dat we fout zitten en zo geen
respect tonen voor Zoeloecultuur. Terwijl hij de hut weer uit
loopt, roept hij over zijn schouder ‘Ik kom pas weer terug als de
mannen rechts en de vrouwen links zitten!’

‘Mannen zijn altijd rechts’
De groep kijkt elkaar een beetje verdwaasd aan. Een geroezemoes stijgt op en de andere vrouwen en ik schuifelen naar de
linkerkant van de hut. En inderdaad, als iedereen aan de juiste
kant zit, komt de man weer binnen. ‘Bij de Zoeloes zitten
mannen altijd rechts. Dat is een gebruik dat al tientallen jaren
van generatie op generatie wordt doorgegeven. Onze groot
vaders zaten rechts en onze overgrootmoeders zaten links.
Onze zonen zullen rechts zitten en onze kleindochters links!’
De man schreeuwt nog steeds terwijl hij zijn uitleg geeft. De
groep kijkt hem een beetje angstig aan, terwijl ze ademloos
luistert. De man vervolgt zijn verhaal en legt uit dat deze traditie
niet geheel uit de lucht is komen vallen. ‘Dat komt doordat
mannen meestal rechtshandig zijn. En wanneer er gevaar is, als
we bijvoorbeeld worden aangevallen, kunnen mannen zo
eerder klaar staan met hun speer in hun rechterhand.’ De man
wijst op de rechtermuur, waar inderdaad een paar speren uit
steken. ‘Plus, men are always right,’ voegt hij eraan toe als
grapje.

De Zoeloecultuur wordt opgevoerd voor toeristen.

Een zucht van verlichting gaat door de hut. De Amerikanen
beseffen dat de man niet echt boos is en durven eindelijk hun
camera te pakken. De man gaat door met zijn verhaal en geeft
Jongeren Immaterieel Erfgoed
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uitleg over de eeuwenoude tradities van de Zoeloecultuur.
De Amerikanen luisteren echter niet meer. Zij zijn druk bezig
foto’s te maken van de man, de hut en zichzelf. De man
negeert al het gefluister en de cameraflitsen echter stug,
terwijl hij de groep door de rest van het dorp leidt.

Levend houden van tradities
Wanneer hij begint over traditionele feesten, zie ik Sma aan
komen lopen. Ze heeft haar hippe outfit van daarnet
verruild voor een rieten rokje, een zwarte doek die om haar
heen gedrapeerd is en heeft tientallen
dikke kralenkettingen om haar nek. Zij
geeft samen met twee andere meisjes
een show van traditionele dansen. Ze
springt met haar benen recht vooruit,
klapt in haar handen en klakt met haar
tong. De groep vindt het prachtig en
na afloop worden er dan ook uitgebreid foto’s gemaakt.

brengen ís onze cultuur! Speervechten is inderdaad geen
gewoonte die je nog dagelijks ziet, maar juist daarom is
laten zien van oude tradities een nieuwe traditie geworden,
bedoeld om onze immateriële cultuur in stand te houden.
Zonder de Zulu-experience zouden vele gebruiken al
vergeten zijn.’
Terwijl we zwijgend onze weg vervolgen, denk ik daar eens
over na. Doen wij in Nederland eigenlijk niet hetzelfde?
Is het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen eigenlijk niet de
Nederlandse versie van de
Zulu-experience? Waar medewerkers nog in traditionele klederdracht lopen en oude ambachten
beoefenen om bepaalde technieken over te brengen? Waar men
nog op de traditionele manier
paling rookt of kleden weeft om
ervoor te zorgen dat die oude
tradities niet verloren gaan?
Langzaam begin ik beter te
snappen wat Sma bedoelt.

Het levend

houden van

eeuwenoude

Als Sma zich even later weer omgekleed heeft en wij naar haar huis
lopen, uit ik mijn verbazing over het
afgelopen uur.
‘Maar Sma, ik had geen idee dat die
gewoontes onderdeel van jullie cultuur
waren. Ik ken je nu al een tijdje en ik
heb nog nooit wat van die tradities
gezien. Of je zo zien dansen,’ voeg ik er verward aan toe.
‘Toch is het cultuur, erfgoed zelfs!’ houdt Sma vol. ‘Maar
hoezo dan? Het zijn niet eens je echte kleren die je net aan
had.’ Ik wijs op haar vest en spijkerbroek. ‘En jullie gebruiken echt geen speren meer, dan is dat toch een dode
traditie? Zijn jullie niet gewoon verouderde tradities en
cultuur aan het naspelen voor toeristen?’ ga ik ertegenin.
Sma blijft staan. ‘Dode tradities aan het toneelspelen?!’
roept ze verontwaardigd uit. ‘Onze oude tradities over

tradities van de
Zoeloecultuur.

Oude en nieuwe
cultuur bestaan
naast elkaar.
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Oude tradities zijn
springlevend

Als we eindelijk bij Sma’s huis
aankomen, word ik hartelijk door
haar hele familie verwelkomd.
Haar moeder rent naar de keuken om een bord eten voor
mij op te scheppen, terwijl ze naar de tafel wappert en zegt
dat ik daar moet gaan zitten. Ik pak de eerste stoel en Sma
schraapt haar keel. Ik kijk haar vragend aan: ‘Wat is er?’
‘Vrouwen zitten links,’ zegt ze met een grote lach. Ook ik
moet lachen. Toneelspelen of niet, de oude tradities hier
zijn nog springlevend.

‹

Trots op geschiedenis
en tradities

A

yacucho, een streek in Peru, wordt
geteisterd door het bewind van
het Lichtend Pad. Langs de weg
staan kleine lemen huisjes met loslopende
kippen en koeien. De huizen staan dicht
naast elkaar, als overblijfsel van de angst
voor de rebellenbeweging. Je ziet de
mensen nieuwsgierig naar je kijken.
De kinderen vliegen in moeders rokken
en fluisteren angstig ‘Pishtaco’. Een
legende die al generaties lang verteld
wordt aan kinderen om ze te waar
schuwen voor blanken die kinderen
stelen voor hun vet.
Op straat zie je de vrouwen aan het werk
met hun haren netjes ingevlochten onder
een zwart hoedje. Aan deze vlechten valt
te zien of vrouwen getrouwd zijn of niet.
Dit is de echte cultuur van Peru, de
afstammelingen van het verloren Incarijk. Gediscrimineerd door de stedelingen
vanwege hun donkerdere huidskleur en
vaak met forse neuzen. ‘Cholo’ worden
ze genoemd, ‘pakezel’. Afgezonderd
leven zij in de bergen en op het platteland, ver weg van de drukke steden en
toeristische plekken.

Inca-tradities
Ook al zijn ze officieel katholiek, de
vergeten tradities van de Inca’s vind je bij
hen nog overal in terug. Zij geven hun
immaterieel erfgoed door van vader op
zoon en van moeder op dochter. De
recepten van vroeger zijn onveranderd
gebleven. Hier proef je de lekkerste
quinoa en zelfs cavia prijkt hier op de
tafel. Alles gebeurt hier nog met de hand,
weven, kaas maken, het land verbouwen
en de koeien melken. Ook staat Ayacucho bekend om de mooie handwerken.
Hun vloerkleden, beeldjes en sieraden
stralen authenticiteit uit.
Wil je het echte Peru kennen, dan ben je
niet op je plaats in de steden. Toch raken
ook deze afgelegen gebieden steeds
meer betrokken in verwikkelingen met het
Westen. Veel mensen trekken zich de
armoede in deze gebieden aan. Zo
proberen steeds meer projecten de
leefomgeving van de inheemse bevolking
te verbeteren. Dit kan positief zijn, maar
hierdoor wordt ook hun immateriële
erfgoed aangetast. De westerse cultuur
dringt door in de binnenlanden.

Tekst en
foto's
Marike
Hermens

Trots op hun roots
Toch valt aan dit land nog in alles de
geschiedenis te zien. In Nederland vind ik
dit wel terug in musea en archieven of
met feestdagen als Sinterklaas, maar de
levende ervaring als in Peru is in Nederland minder duidelijk aanwezig. Nederland gaat meer met de moderne tijd mee,
terwijl je in Peru het gevoel ervaart terug
in de tijd te zijn. Ook al hebben deze
mensen niet veel, ze zijn trots op hun
roots en tevreden met wat ze hebben.
Daarom vind ik het zo belangrijk dat dit
immaterieel erfgoed bewaard blijft.
Nederland kan ook veel leren van landen
als Peru, waar de geschiedenis zo
duidelijk aanwezig is. Ik vind het belangrijk dat mensen zich realiseren waar ze
vandaan komen en dit doorgeven aan
anderen. Geschiedenis en tradities
kunnen ons namelijk veel inzichten
geven in een cultuur.

‹
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Jongeren
vertegen
woordigers
en immaterieel
erfgoed
Tekst Cornelieke de Klerk
Foto Esmée L, In The Picture
Verhalen zijn overal. Soms zijn ze
spannend of juist saai, kunnen
ze je ontroeren of inspireren.
Iedereen heeft een verhaal.
Dit is het verhaal van de
jongerenvertegenwoordigers
UNESCO.

H

et begon allemaal op de zolder
van een oud pand aan de Kromme
Nieuwegracht in Utrecht, het
kantoor van NJR. De bijeenkomst van alle
jongerenvertegenwoordigers (JV’s) zat er
net op. De JV’s Europese Zaken hadden
een grote jongerenconsultatie achter de
rug en de JV’s naar de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
bereidden zich voor op een conferentie
over het recht op water. De JV’s Duurzame Ontwikkeling hadden samen met
de jongerenwerkgroep een stickeractie op
touw gezet om energiebesparing onder
de aandacht te brengen. Er was alleen
één gebeurtenis die een schaduw over de
vergadering had geworpen. De JV
UNESCO was opgestapt. UNESCO bood
zoveel mogelijkheden dat de JV door de
bomen het bos niet meer kon zien en had
besloten om te stoppen.
De mogelijkheden waren inderdaad
overweldigend. De Nationale UNESCO
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Commissie wilde graag samenwerken en
de eerste middelbare scholen die het
stempel ‘UNESCO school’ hadden
gekregen stonden te springen om
projecten. Zelfs het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap was
enthousiast over de functie. Deze kansen
mochten niet onbenut blijven! Dit
betekende dat er werk aan de winkel was,
maar het was hoog tijd voor een nieuwe
insteek. De thema’s onderwijs, wetenschap én cultuur waren te breed voor één
functie. Er moest een keuze worden
gemaakt. Wat leefde er nu onder
jongeren? Wetenschap sprak niet alle
jongeren aan. Onderwijs uiteraard wel,
maar dit was één van de speerpunten van
de JV’s naar de AVVN.

Cultuur
Wat nog volledig onderbelicht was binnen
het JV-project was het thema cultuur.
Terwijl iedere jongere toch op een of
andere manier in aanraking komt met

cultuur, of het nu gaat om je boeddhistische buurman of om sportcultuur.
Toevallig deed zich op dat moment nog
een kans voor. Nederland was bezig met
de voorbereiding van de ondertekening
van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed. Als dit door zou gaan, zou
‘immaterieel erfgoed’ direct een actueel
thema zijn. Immaterieel erfgoed sloot precies aan waar bij wij de JV UNESCO
functie op wilden richten. Zoals uit dit
tijdschrift blijkt, is immaterieel erfgoed
een ander woord voor tradities die bewust
van generatie op generatie worden
doorgegeven. Iedereen heeft van dit soort
gebruiken. Vaak zijn deze zo vanzelfsprekend dat we niet eens door hebben hoe
waardevol deze zijn, laat staan dat we
deze benoemen als immaterieel erfgoed.
Desondanks is het van groot belang voor
wie we zijn, voor onze identiteit. Dit
maakte immaterieel erfgoed het ideale
thema voor de JV UNESCO functie.

De verkiezingen konden gehouden
worden en in de zomer van 2010
konden na een spannende strijd twee
enthousiaste JV’s, waarbij ik één van
de gelukkigen was, aan de slag.

In the PIcture
Eén van onze prioriteiten als JV UNESCO
was het opstarten van het project ‘In the
Picture’. Het project had tot doel jongeren aan het denken te zetten over hun
eigen tradities, gebruiken en gewoonten.
Om dit toch een beetje tastbaar te
maken, vroegen wij jongeren om een foto
te maken van hun immaterieel erfgoed.
Op deze manier ontstond een verzameling van wat jongeren belangrijk immaterieel erfgoed vonden. Dit was echter niet
het enige doel. ‘In the Picture’ ging namelijk niet om de samenstelling van een
inventaris van immaterieel erfgoed dat
aan de definitie van het UNESCO
Verdrag voldeed, maar om de persoonlijke verhalen die verbonden waren met
het immaterieel erfgoed. Deze verhalen
werden tijdens de presentaties in de klas
verteld. Op deze momenten werden de
drukste klassen doodstil en wist menig
docent van verbazing niet wat hem of
haar overkwam. Tijdens deze lessen bleek
hoe bijzonder immaterieel erfgoed kon
zijn en hoe de kennismaking met elkaars
immaterieel erfgoed een positief effect
had. Hiermee was ‘In the Picture’ op
kleine schaal van grote waarde.
Inmiddels zijn er alweer een aantal jaren
voorbij, nieuwe JV’s UNESCO werden
verkozen en leverden hun bijdrage aan
het verhaal van ‘In the Picture’. Het
project wordt nu ook op nationale en
internationale schaal gewaardeerd
dankzij de inventaris van rond de
tweeduizend foto’s en verhalen van het
immaterieel erfgoed van jongeren die
inmiddels verzameld zijn. Deze vormde
de basis voor een tentoonstelling bij het
Ministerie van OCW en het UNESCO
hoofdkantoor in Parijs. Ondertussen loopt
‘In the Picture’ nog steeds en blijven de
JV’s UNESCO de verhalen van jongeren
verzamelen om zo het verhaal van de
Jongerenvertegenwoordigers UNESCO
voor te zetten. Hopelijk is het een
never-ending story.
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Dit is een speciale jongereneditie van het tijdschrift Immaterieel Erfgoed.
Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, het landelijk
kennisinstituut voor immaterieel erfgoed.
Wat is immaterieel erfgoed? Onder immaterieel erfgoed verstaan wij de
tradities die je van huis uit hebt meegekregen en die je deelt met anderen.
Tradities die belangrijk voor je zijn en die je niet verloren wilt laten gaan.
Zoals jij gewoonten en gebruiken overgenomen hebt van je ouders en
grootouders, geef je zelf later ook tradities door aan je kinderen en kleinkinderen. Immaterieel erfgoed is dus cultuur die van generatie op generatie
wordt doorgegeven.
In 2003 heeft UNESCO een verdrag aangenomen dat erop gericht is om
de tradities te beschermen, zoals oude gebouwen en historische voorwerpen
al heel lang worden beschermd. In 2012 heeft de Nederlandse regering dit
UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed
ondertekend. Daarmee nam de overheid de verplichting op zich om het
immaterieel erfgoed in Nederland in kaart te brengen en een Nationale
Inventaris aan te leggen van tradities en rituelen die belangrijk zijn voor
onze identiteit en die eventueel bescherming nodig hebben. Zoiets als
een monumentenlijst, maar dan niet voor gebouwen maar voor tradities.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE)
is aangewezen om het verdrag tot uitvoer te brengen en deze inventaris
samen te stellen.
Jongeren hebben hun eigen tradities en zijn zich niet altijd bewust van hun
roots. Vaak sta je er niet bij stil dat je dingen doet uit traditie. Denk maar
eens aan drie keer kussen als je iemand begroet of aan de kerstboom zetten
met Kerstmis. Voor jou is dat de normaalste zaak van de wereld en het is
moeilijk voor te stellen dat niet iedereen dat doet of dat het ook niet altijd zo
gedaan is. Kijk maar eens om je heen. Hoeveel mensen vieren geen Kerstmis maar het Suikerfeest bijvoorbeeld. Bovendien is de kerstboom zetten
helemaal nog niet zo’n hele oude traditie.
Tradities zijn een belangrijk onderdeel is van onze cultuur. Jongeren zijn
degenen die de tradities al dan niet overnemen van hun ouders, aanpassen
en nieuwe tradities scheppen. Zij zijn daarmee sleutelfiguren in de overdracht van immaterieel erfgoed, vandaar dit bijzondere nummer.
F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Telefoon 030 – 276 02 44
E-mail immaterieelerfgoed@live.nl Internet www.volkscultuur.nl

