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Voor u ligt het nieuwe tijdschrift Volkscultuur Magazine. Het
vervangt het nieuwsblad Alledaagse Dingen dat elf jaargangen lang nieuws bracht over ontwikkelingen en activiteiten
uit het volkscultuurveld. Van een simpele nieuwsbrief was
Alledaagse Dingen uitgegroeid naar een volwassen tijdschrift.

noemen. Er is een grote behoefte aan duiding. Mensen zijn geïnteresseerd in hun tradities in een snel veranderende samenleving.
Wat wij voelen, denken en doen is niet meer vanzelfsprekend.
Vroeger bleef je wonen op de plek waar je geboren was, met
dezelfde mensen, met dezelfde gewoonten en gebruiken. Maar
door de komst van grote getale mensen met een andere culturele

10
De oude traditie
van het eiergadder’n
werd dit jaar bijna
verboden.

10

15

Nederlands Openlucht-

15

19

museum voert je terug

achtergrond, door onze eigen mobiliteit en door de snelheid van

derlands Centrum voor Volkscultuur een goed bezochte website

de technologische ontwikkelingen hebben wij behoefte om ons te

www.volkscultuur.nl, waar wij nieuws uit het veld brengen. Een

verdiepen in onze wortels.

tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt kan niet altijd actueel zijn.

14

Rijk en arm, zo hielden zij het warm

Eiergadder’n

Een wandeling door het

Nieuw nummer van Levend Erfgoed

In onze digitale wereld willen wij snel op de hoogte zijn van alles

Immaterieel erfgoed

waar wij interesse in hebben. Daarom hebben wij besloten om Alle-

Daarom is de interesse in erfgoed zo groot. Volgens de woorden-

daagse Dingen weer terug te brengen naar wat het ooit geweest is:

boeken is erfgoed niets anders dan de spullen die deel uitmaken

een nieuwsbrief, maar nu een digitale, gekoppeld aan de website. De

van een erfenis. Zaken die van de ene generatie worden door-

eerste komt in september uit. U kunt u daar voor opgeven.

gegeven aan de andere generatie. Het gaat hierbij niet alleen om
materiële dingen, zoals monumenten, archiefstukken en museum-

Toch hebben wij gemeend om naast onze tijdschriften Traditie en

voorwerpen, maar ook om immateriële zaken als tradities en

naar waar de

Levend Erfgoed nog een periodiek op papier te moeten uitgeven:

rituelen. De zorg voor dat niet-tastbare erfgoed zal de komende

Nederlandse keuken

Volkscultuur Magazine. Er zijn namelijk erg veel ontwikkelingen

jaren hoog op de politieke agenda staan. Nadat UNESCO in 2003

gaande op het gebied van volkscultuur en immaterieel erfgoed.

hierover een conventie aannam, is de discussie over hoe wij imma-

Ontwikkelingen waar u als instelling of als particulier belang bij

terieel erfgoed moeten beschermen en promoten opgelaaid. Want

hebt. Daarom willen wij via Volkscultuur Magazine zorgen dat u

hoe kun je feesten en gewoonten levend houden, zodat latere

op de hoogte blijft. Maar wij willen u ook diepgaander informatie

generaties ze ook nog zullen herinneren? Immaterieel erfgoed is

bieden over de dingen die spelen: een beleidsnota die uitkomt, de

immers levend erfgoed. Het zijn gewoonten en gebruiken uit het

resultaten van een onderzoek, een bijzondere tentoonstelling, een

verleden die nu nog een functie hebben. Het is erfgoed dat gedra-

geslaagd voorbeeldproject enzovoort. Alle dingen die voor u, als

gen wordt door mensen voor wie het een belangrijk onderdeel van

volkscultuur liefhebber, interessant zijn om te weten.

het dagelijks leven is. Het is letterlijk onvoltooid verleden tijd.

Volkscultuur

Een paar jaar geleden vroegen wij u om een lijst te maken van

Volkscultuur houdt zich bezig met de vormgeving van het dagelijks

belangrijke tradities, want wij wilden weten wat u aan volgende

leven. Het is een breed vakgebied waar iedereen mee te maken

generaties zou willen meegeven. Uit al die lijsten zijn wij nu

dat Carnaval nog

heeft. Het gaat om alledaagse dingen, tradities en rituelen, maar

de honderd meest genoemde gebruiken aan het beschrijven.

steeds een heel

heeft ook te maken met normen en waarden. Op het Nederlands

De populairste tien zijn: sinterklaasfeest, beschuit met muisjes,

Centrum voor Volkscultuur krijgen wij dagelijks vragen om ge-

koninginnedag, kofﬁe met een koekje, bruine café, haring happen,

beurtenissen uit te leggen: bijvoorbeeld waarom mensen bang zijn

ﬁetsen, gezelligheid en stamppot met een kuiltje jus. Als wij dat

voor de duivel op 6-6-2006, om maar een actueel onderwerp te

onderzoek over een tijdje herhalen, dan zal die lijst niet helemaal
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en met je thuis voelen. Het is logisch dat wij daar in een multicultu-

er gewerkt worden aan een gedeelde cultuur, vindt men. Er moet

rele maatschappij over willen nadenken. Identiteit heeft te maken

nagedacht worden over de essentiële dingen die elke Nederlan-

met waar je vandaan komt en hoe je gewend bent de dingen te

der, oud en nieuw, moet weten: de canon. Vooral de Nederlandse

doen. Als je uit een cultuur komt waar je geleerd is dat mannen

geschiedenis zou voor iedereen een identiﬁcatiepunt bieden en als

vrouwen geen hand mogen geven, dan moet je iets overwinnen

bindend element in de samenleving kunnen fungeren. Voorwaarde

om het wel te doen. Zo was het voor de Nederlandse vrouwen

is wel dat wij onszelf herkennen in die geschiedenis. Daarom pleitte

die in de jaren vijftig naar Nieuw Zeeland emigreerden ook heel

het Nederlands Centrum voor Volkscultuur er al in 2004 met het

raar om te merken dat ze van Nieuw Zeelandse mannen geen

pilotproject Werken, werken, werken. De geschiedenis van gastar-

hand kregen. Als je niet weet waarom dat is, word je daar erg

beiders 1963-1974 voor om het verhaal van de nieuwkomers ook

onzeker van. Identiteit heeft vooral te maken met een gevoel, het

in de canon op te nemen, want inmiddels hebben wij wel degelijk
samen geschiedenis gemaakt.

Het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur houdt
zich zowel met de cultuur
van het dagelijks leven
als met het immaterieel
erfgoed bezig.

Voor het immaterieel erfgoed ligt in de gedachte van gedeeld
erfgoed wel een kans. Mits wij accepteren dat mensen zichzelf het
lekkerst voelen bij hun eigen tradities en dat integratie een aantal
generaties duurt. Het heeft immers ook lang geduurd voordat wij
vergeten waren dat de kerstboom en de paashaas door de Duitse
immigranten naar Nederland zijn gebracht. Voorlopig moeten wij
prioriteit geven aan het uitwisselen van kennis over de achtergronden van elkaars immaterieel erfgoed, want inzicht hebben in
elkaars culturele achtergronden schept begrip en respect.

Oranjegekte 2006

gevoel van bij elkaar horen, elkaar begrijpen en dezelfde zeden en

Wat dat betreft kan het best zo zijn dat over een tiental jaren twee

Identiteit en imago

gewoonten delen. Identiteit zit hem vooral in de kleine alledaagse

feesten in de top vijf van Nederlands belangrijkste tradities staan:

vinden wij het suikerfeest meer bij onze cultuur horen dan luilak.

Volkscultuur heeft ook vaak te maken met identiteit en imago. Dat

dingen en minder in de theorieën van bovenaf. Daarom is kennis

koninginnedag en de oranjegekte. Twee feesten waar iedereen,

Wie weet. Volkscultuur is tenslotte een dynamisch gebeuren.

is niet hetzelfde. Imago is hoe de buitenwereld tegen ons aankijkt.

van elkaars volkscultuur in onze multiculturele samenleving ook zo

autochtoon en allochtoon, aan meedoet. Deze feesten zijn niet van

Wat volkscultuur betreft hebben wij bij het Nederlands imago nog

belangrijk.

bovenaf gedicteerd, maar van onderop populair geworden. Dat

hetzelfde zijn. Dan is haring misschien vervangen door drop en

In Nederland houden zich heel veel mensen bezig met facetten

ze zo populair konden worden, komt doordat ze veel elementen

altijd last van Hansje Brinker en de Amerikaanse interesse voor Holland op het einde van de negentiende eeuw. Aanleiding was het

Gedeeld erfgoed

bevatten die in Nederland van oudsher bij feesten thuis horen:

Centrum voor Volkscultuur heeft het volkscultuurveld onderver-

honderdjarig bestaan van de Verenigde Staten in 1876, waardoor

Een term die de laatste tijd veel gebruikt wordt, is gedeeld erfgoed.

verkleden, drinken, zingen en saamhorigheid. Koninginnedag heeft

deeld in vier verschillende sectoren: volkscultuur (de cultuur van

men op zoek ging naar de wortels van de eigen geschiedenis. Die

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die van generatie op ge-

altijd al als samenbindende factor moeten dienen. In 1885 opperde

het dagelijks leven, vroeger en nu), regionale geschiedenis (de

vond men onder andere in Holland. Immers New York was door

neratie worden doorgegeven. Vroeger kregen wij voor een groot

de hoofdredacteur van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk

geschiedenis van de directe leefomgeving), folklore (het beleven en

Peter Stuyvesant gesticht als Nieuw-Amsterdam en de pilgrim

deel dezelfde tradities van onze voorouders mee. Tegenwoordig

Dagblad, J.W. Gerlach, al dat het goed zou zijn om een koninginne-

naspelen van aspecten uit het dagelijks leven vroeger) en volks-

fathers kwamen uit Leiden. Zo is het gekomen dat ons imago van

wonen er in Nederland een heleboel mensen met een andere

dag in te stellen als symbool voor de nationale eenheid, die toen

molens, dijken, tulpen en klompen in Amerika is ontstaan. Nog

culturele achtergrond. Die ouders geven hun kinderen een andere

ook ver te zoeken was. De koninginnedag met de vrijmarkten, zoals

steeds is dat het beeld dat het buitenland van Nederland heeft.

culturele bagage mee dan autochtone Nederlanders. Gewoonten,

wij die na de kroning van Koningin Beatrix zijn gaan vieren, sluit

van volkscultuur. Het is een breed vakgebied. Het Nederlands

kunst of erfgoedkunst (kunst gebaseerd op tradities). De eerste
twee sectoren houden zich vooral reﬂectief met volkscultuur bezig

gebruiken, normen en waarden worden niet meer gedeeld, met

heel goed aan bij de Nederlandse traditie van handelen, maar past

Volkscultuur Magazine aantreffen: het is een blad voor onderzoe-

Identiteit is wat wij zelf voelen. Wie zijn wij en wie ben ik?

als gevolg dat de cultuur van bevolkingsgroepen kan gaan botsen,

ook heel goed bij andere culturen waar markten hoogtepunten

kers en beoefenaars.

Identiteit heeft met verbondenheid te maken, met geworteld zijn

want de gemeenschappelijke waarden ontbreken. Daarom moet

van het dagelijks leven zijn. Typisch Nederlands is dat de overheid

en de laatste twee actief. Deze verdeling zult u ook in het nieuwe

4
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Feest! 20 jaar Open Monumentendag
meteen probeert er vat op te krijgen, dit jaar door een poging om

door je toch allemaal min of meer op dezelfde golﬂengte zat. In

het televisie kijken op straat te verbieden en vorig jaar door de

een land met zoveel verschillende culturen is die cultuuroverdracht

strenge regelgeving voor voedselverkoop.

niet gelijk. Kinderen van autochtone Nederlandse ouders krijgen
andere waarden mee dan kinderen van ouders die uit Somalië

Open Monumentendag bestaat dit jaar twintig jaar. Als
thema voor de Open Monumentendag, die dit jaar in
het weekend van 9 en 10 september gehouden wordt, is
daarom gekozen voor het thema Feest! Het onderwerp heeft
natuurlijk heel veel te maken met volkscultuur. Daarom
wordt ook aan de achterban van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur gevraagd om iets te organiseren op Open
Monumentendag. Het thema biedt daar meer dan voldoende
aanknopingspunten voor.

Net zoals gebouwen een geschiedenis hebben en tot erfgoed zijn
geworden, geldt dit ook voor feesten. Onze manier van sinterklaasvieren bouwt bijvoorbeeld voort op tradities die teruggaan tot

Erfgoededucatie

gevlucht zijn bijvoorbeeld. Wij leren kinderen om iemand recht

In Nederland zijn wij toe aan een nieuw ‘wij-gevoel’. Er wordt

aan te kijken bij het praten, om eerlijk je mening te zeggen en om

nagedacht over een nieuwe nationale identiteit en wij mogen weer

ouders met de voornaam aan te spreken. In heel veel culturen is dat

trots zijn op ons land. Wij zijn dus op zoek naar gemeenschappelijke

heel onfatsoenlijk. Door uit te leggen waarom dat is, begrijp je dat

waarden, die samenhang en richting moeten geven. In een land

niet ieder mens dezelfde normen en waarden heeft en dat er ook

waar burgerschap een kwestie geworden is, wordt vaak een grote

veel te zeggen is voor een andere manier van denken. Wij missen

rol toebedacht aan erfgoededucatie. De school moet zorgen voor

echter de achtergrond informatie. Nederlandse ouders weten van

volksculturele onderwerpen die ontsloten wordt. Een kleine dertig

een gelijk rugzakje culturele bagage voor iedereen. Vroeger werden

heel veel tradities de achtergronden niet meer. De nieuwkomers in

feesten worden hier behandeld: van privé-feesten als verjaardagen

de tradities van generatie op generatie doorgegeven. Die cultuur-

Nederland kunnen hun kinderen ook niet de benodigde informatie

en huwelijksfeesten, tot traditionele feesten als carnaval en sinter-

overdracht was voor iedereen voor een groot deel hetzelfde, waar-

bieden. Zij missen vaak de kennis over de achtergronden van hun

klaas. Als u op zoek bent naar inhoudelijke achtergrondinformatie,

eigen cultuur en kunnen ook niet uitleggen

in de zestiende eeuw. Feesten horen daarom tot wat het immateriele erfgoed wordt genoemd.
Informatie op de website
Op de website www.volkscultuur.nl is heel veel over het thema
feest te vinden: onder de button kennis is feest één van de twintig

dan is deze site het ideale startpunt.

waarom Nederlanders zus of zo doen.
De site www.volkscultuur.nl is ook voor de monumentenzorgers
Jaar van de Tradities 2008

interessant. Om het gebouw dat zij beheren tot leven te brengen,

Om informatie te kunnen geven over al

zijn zij op zoek naar het verhaal achter dit erfgoed. Wat is de

die verschillende alledaagse dingen gaat

geschiedenis van de bioscoop? Wie kwamen er en wat voor ﬁlms

het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

werden er gedraaid? Iets dergelijks geldt ook voor schouwburgen,

de komende jaren veel onderzoek doen

theaters, muziektenten enzovoort. Het is dit jaar het Jaar van het

naar de belangrijkste tradities in Nederland.

Circus. Wist u dat het beroemde Theater Carré vroeger een circus-

In 2008 organiseren wij het Jaar van de

theater was? En dat er, zo rond 1900, in heel Europa dergelijke

Tradities en dan hopen wij dat u allemaal

grote circusgebouwen werden neergezet?

iets organiseert met dit boeiende thema.

Feest is een thema dat door veel mensen misschien niet automa-

Wij zorgen er voor dat wij veel kennis in

tisch geïdentiﬁceerd wordt met monumenten. Feesten hebben

Het verhaal achter de monumenten

huis hebben om u goed te kunnen onder-

echter wel degelijk een neerslag gekregen in het materiële erfgoed.

De Stichting Open Monumentendag roept organisaties op om iets

steunen. Volgend jaar beginnen wij alvast

Feest en vermaak spelen zich altijd ergens af: op een plein, in

te organiseren in het kader van Open Monumentendag. Gezien

met de multiculturele levenslooprituelen.

een kerk, in een circusgebouw, een café of een bioscoop. Het is

het thema van de dag, doet de stichting ook een beroep op de

Hoe wordt een geboorte, huwelijk, dood

daarom heel toepasselijk dat feest dit jaar het thema is van de

achterban van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Er zijn

of verjaardag gevierd door de verschillende

Open Monumentendag van 2006.

in Nederland heel veel folklore- en levende geschiedenisgroepen

culturen in Nederland.

tenorganisaties mensen nodig die hun gebouw tot leven brengen,

Over al deze ontwikkelingen en nog

Bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur hebben we er

bijvoorbeeld via levende geschiedenis.

veel meer zult u de komende jaren in dit

natuurlijk heel veel ervaring mee. Feest en vermaak vormen een

nieuwe tijdschrift Volkscultuur Magazine

onderdeel van de cultuur van het dagelijks leven en zijn daarom

Als u mee wilt doen, neem dan contact op met de Stichting

kunnen lezen.

volkscultuur. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, als het

Open Monumentendag: e-mail omd@erfgoedhuis.nl. Laat ons

landelijk instituut voor de cultuur van het dagelijks leven en het

ook weten of u meedoet: ncv@volkscultuur.nl. Dan vermelden

immateriële erfgoed, is hiervoor de landelijke instelling.

wij het op onze website.

Koninginnedag op Oosteind 2006

Wij houden u op de hoogte! ■
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Leve de geschiedenis!
Voor het verleden is er nu toekomst. De belangstelling voor
geschiedenis en haar voortbrengselen (ook wel erfgoed
genoemd) stijgt. Er is een stortvloed aan publicaties, mediaprogramma’s, plannen en evenementen die ons verleden,
vaak op nog nooit vertoonde wijze, omzetten in informatie,
lering, zingeving en vermaak. En niet voor insiders, maar
voor een miljoenenpubliek.

van de informatieve component van erfgoed, de achtergrond

Ook in de sector van de geschiedbeoefening zijn erfgoedhui-

ervan en deze omzetten in kennis en historisch besef bij diverse

zen actief. Zo kunnen historische verenigingen in praktisch elke

publieksgroepen. Natuurlijk neemt erfgoededucatie op scholen

provincie advies-op-maat krijgen van consulenten geschied-

daarbij een vooraanstaande plaats in. Veel erfgoedhuizen hebben

beoefening. Ook worden overal cursussen en trainingen gegeven

logie, regionaal historische centra enzovoort. Die structuren

Tekst

dus afdelingen erfgoededucatie die scholen en erfgoedinstellingen

voor zowel de professional (conservator, directeur)

verschillen per provincie, maar de laatste jaren is er sprake van een

Andries Ponsteen,

met elkaar in contact brengen, lesmateriaal en onderwijsprojecten

als de vrijwilliger (amateur-historicus, museumvrijwilliger).

toenemende clustering tot grotere samenwerkingsverbanden. In

directeur Erfgoedhuis

ontwikkelen en begeleiden.

een aantal gevallen heten deze Erfgoedhuis. Soms is alles al onder

Zuid-Holland en

Provinciale erfgoedinstellingen verzorgen publicaties, vaak in de

één dak gebracht, zoals in Zeeland en Zuid-Holland, soms vindt de

voorzitter OPEN

vorm van doe-het-zelf-handleidingen, zoals Op zoek naar een
biograﬁsch portret in het verleden.

ondersteuning vanuit meer instellingen plaats.
Foto

Inmiddels tonen de Nederlandse provincies in hun nota Kiezen in

Regionaal Historisch

Digitalisering is sterk in opkomst. Provinciale erfgoedinstellingen

Het lijkt erop dat Nederland ondanks, of dankzij de overheersende

cultuurbeleid (september 2005) een nieuw zelfbewustzijn. Zij zien

Archief Tilburg

ontwikkelen en beheren websites en databanken waarin talloze

vernieuwingsdrang van de moderne tijd ontdekt, hoe zinvol het

zich als ‘vernieuwer’, ‘ontwikkelaar’ en ‘verbindende kracht’ voor

afzonderlijke erfgoedbeheerders deelnemen en die zich richten

gebruik van het verleden is. Het fungeert als onuitputtelijke bron

cultuur, samen met onder meer provinciale erfgoedinstellingen. Die

op ontsluiting van erfgoed. Bijvoorbeeld de Geschiedenisbanken

van informatie en verklaring (erfgoededucatie!). Maar ook als

woorden wachten nog op daden, maar mede op de tonen van die

van Noord- en Zuid-Holland: www.geschiedenisbank-nh.nl of

zingeving en amusement.

muziek is de provinciale infrastructuur voor erfgoed bezig aan een

geschiedenisbank-zh.nl.

Erfgoed is het gevolg van keuzes, die naar plaats en tijd verschillen.

opmars. Samen hebben deze instellingen sinds kort een vereniging

Het is er in soorten en maten en antiek of actueel. Je vindt het in

OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland). Doel is

Tenslotte zijn provinciale erfgoedinstellingen ook steeds vaker

collecties van musea en archieven, maar ook in de grond (archeo-

onder meer om de ondersteuning van erfgoed in elke provincie te

organisator. Bijvoorbeeld van provinciale evenementen binnen

logie) of in de vorm van vaste of mobiele monumenten.

verstevigen en uit te breiden.

themajaren als Het Jaar van het Kasteel, of van cultuurtoeristische

De geschiedenis van de eigen omgeving herleeft. Honderden his-

Provinciale erfgoedinstellingen en u

torische verenigingen houden zich er mee bezig. Het zogenoemde

Erfgoedhuizen of vergelijkbare ‘gebouwen’ bedienen grote en

Kort en goed: de dienstverlening op provinciaal niveau aan de

‘immateriële’ erfgoed – met folklore, dialecten, volkscultuur - stijgt

verschillende klantengroepen. Gemeenschappelijk hebben deze

erfgoedsector neemt toe.

in de belangstelling. In al deze bewegingen spelen provinciale

afnemers echter dat zij allemaal erfgoed beheren en gebruiken.

erfgoedinstellingen een groeiende rol.

Hieronder een paar mogelijkheden.

Provinciale erfgoedinstellingen in opmars

Musea en archieven kunnen rekenen op de steun van vakexperts

De Nederlandse provincies hebben pas de laatste decennia structu-

(consulenten) op bijvoorbeeld het gebied van registratie, docu-

reel taken op het gebied van erfgoed op zich genomen. Die richten

mentatie, behoud, beheer en ontsluiting van collecties. Gemeenten

Wilt u meer weten, dan kunt u een lijst van alle provinciale

zich veelal op de ondersteuning van erfgoedbeheerders en – instel-

worden ondersteund bij ontwikkeling en uitvoering van erfgoed-

erfgoedinstellingen vinden en downloaden onder:

lingen. Dus niet: als overheid zelf collectioneren, beheren, onder-

beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van archeologie en monumen-

www.erfgoedhuis-zh.nl/links/andere erfgoedhuizen.

zoeken of restaureren, maar degenen die dat wel doen helpen en

tenzorg. Sommige erfgoedhuizen beschikken over een Monumen-

faciliteren. Voorwaarden scheppen die hun werk vergemakkelijken

tenwacht die monumentenbeheerders van onderhoudsadviezen

en verbeteren. Dat takenpakket wordt ook bepaald door de positie

voorziet.

projecten.

Omgekeerd hebben de provinciale instellingen uw input nodig:
zij willen weten welke diensten u wilt en hoe zij uw kennis een
bredere verspreiding kunnen geven. ■

van de provincie als middenbestuur tussen rijk en gemeente.
Bijna alle provinciale erfgoedinstellingen zien erfgoededucatie als

8

Zo ontstonden allerlei vormen van provinciale consulentschappen,

een speerpunt binnen hun activiteiten. En erfgoededucatie wordt

monumentenwachten, steunpunten monumentenzorg en archeo-

dan breed opgevat: activiteiten die zich richten op het blootleggen
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Eten wat de pot schaft
Een tocht naar de oorsprong van de moderne keuken

Koken op inductie en maaltijden uit de magnetron behoren
allang niet meer tot het genre van de science ﬁction. De
huidige generatie jongeren weet zelfs niet beter of het gasfornuis en de elektrische oven hebben altijd bestaan. Toch is
het nog maar kort geleden dat we kookten boven open vuur.
Een wandeling door het Openluchtmuseum in Arnhem voert
je terug naar waar de hedendaagse Nederlandse keuken ooit
is begonnen. Geuren en smaken brengen vergeten herinneringen boven en brengen je terug naar je culinaire roots;
naar de Hollandse Pot van de negentiende eeuw.

typisch jaren zestig jongetje grote stapels brood met margarine te

ook wel ‘rookhuis’. De rook doordrong de hele ruimte en krin-

besmeren. De laatste foto toont een oudere boerenvrouw die een

gelde door kieren en spleten in de muren en het dak naar buiten.’

brood snijdt. Het ontbijt is karig, ondanks de pot waarin waar-

Ten Veen wijst naar het plafond. Aan de plafondbalken hangen

schijnlijk suiker zit en de kan met kofﬁe op de tafel. Zoals de foto’s

grote stukken vlees en spek te roken. ‘Op de zolder lag de oogst

Een stap over de drempel van het Nederlands Openluchtmuseum

Tekst

je via ontbijttafels uit verschillende eeuwen terugvoeren naar de

opgeslagen. Men dacht dat de rook goed was tegen ongedierte en

in Arnhem voert je twee eeuwen terug in de tijd. Te midden van

Dorien Dijkhuis

vroege negentiende eeuw, zo staat het hele Openluchtmuseum dit

insekten.’

bossen en heuvels bevinden zich op vierenveertig hectare grond

jaar in het teken van eten door de jaren heen.
Boekweitpannenkoek

tachtig historische boerderijen, velden, huizen en molens. De tijd

Foto’s

lijkt er sinds het einde van de achttiende eeuw stil te staan. Willem

Nederlands

Open vuur

Boerin Janna Stroet zit op klompen gehurkt naast de pot die boven

ten Veen, mijn gids tijdens deze historische reis, is conservator bij

Openluchtmuseum en

‘We wilden het thema eten eens wat breder onder de aandacht

het vuur hangt. Er stijgt een geur op van spek en wintergroente.

het museum. Hij wijst op de drie levensgrote foto’s in de moderne

Dorien Dijkhuis

brengen’, vertelt Willem ten Veen, terwijl we beginnen aan onze

‘Ik ben vanmorgen om half elf begonnen met koken’, vertelt ze,

ontvangsthal. ‘Een modern huishouden’, zegt hij, terwijl hij opkijkt

historische wandeling. Op een oude groentekar liggen wortels,

terwijl ze het schort op haar lange rokken glad strijkt. ‘Nu heeft

naar het beeld van een rijk gedekte ontbijttafel met croissants,

bloemkolen en prei uitgestald. ‘Wat at men vroeger? Wat ver-

de stoofpot vier uur op het vuur gestaan. Kijk!’, zegt ze, terwijl ze

roomboter, exotisch fruit en cruesli. Op de foto ernaast staat een

bouwden ze? Hoe verwerkten ze de producten? Hoe lang was de
vrouw des huizes bezig het eten te bereiden? Voor ons is het heel
normaal dat er te allen tijde spinazie en sperzieboontjes in de superOok de ontbijttafel

marktschappen liggen, maar dat was vroeger heel anders. Toen

veranderde door de

was men afhankelijk van de seizoenen waarin een bepaald gewas

eeuwen heen.

verkrijgbaar was.’

Wat men at, was
vroeger afhankelijk
van de seizoenen.

Om de antwoorden op zijn vragen te vinden, dook Ten Veen in

haar houten lepel erin zet. ‘Hij blijft rechtop staan, dus is de brij

oude boeken over gewassen, eten en het leven in de achttiende en

klaar.’ Koken in die tijd is eigenlijk een schoolvoorbeeld van slow-

negentiende eeuw. Zijn ogen beginnen te schitteren als hij vertelt

food. ‘Men had vroeger maar één enkele pot waarin de groenten

over het nieuwste experiment om die oude smaken en gebruiken

en het vlees tegelijkertijd klaargemaakt werden’, vult Willem ten

tot leven te wekken. ‘Vroeger kookte men op een open vuur in

Veen aan. ‘Daar komt de Hollandse pot, onze stoofpotten en

de woonruimte. Dat vroeg nogal wat van de vrouw des huizes.

éénpansgerechten, vandaan.’

De pannen en de potten waren zwaar en het vuur niet ongevaarlijk. In boerderij ‘Blauw los hoes’ uit Harreveld zijn we sinds een

Janna weet iedere dag iets anders klaar te maken met de weinige in-

paar weken aan het oefenen met het koken op open vuur. Maar

grediënten die ze tot haar beschikking heeft, vertelt ze aan een groep

die techniek is zo moeilijk te beheersen dat we het waarschijnlijk

kinderen die zich inmiddels om de pot heeft verzameld. ‘Zo eten we

pas in november, als het seizoen is afgelopen, echt onder de knie

iedere dag weer iets anders gezonds en lekkers’, zegt ze. Maar daar

hebben!’, zegt Ten Veen lachend.

denken de kinderen heel anders over. Als Janna hen vraagt of ze een
hapje willen proeven, haalt de ene helft zijn neus op en maakt de

Als hij de deur van de boerderij opent, is het ongeveer het jaar

andere helft overdreven kokhalsbewegingen en geluiden.

1850. Aan een plafondbalk achter in de hoge ruimte hangt een

10 Volkscultuur Magazine

grote ronde pot boven een vuurtje te dampen. Er is geen schoor-

Meer aandacht hebben ze voor Willem ten Veen als hij vertelt over

steen te bekennen. ‘Blauw los hoes dankt zijn naam aan de open

de platte pan waarmee ze binnenkort gaan experimenteren. ‘Men

indeling van het woonhuis’, legt Ten Veen uit. ‘Er was geen muur

verbouwde vroeger veel boekweit’, legt hij uit. Dat was goedkoop

tussen het woon- en het stalgedeelte van de boerderij. ‘Los hoes’

en gemakkelijk te verbouwen en het bevat veel zetmeel, zodat je

betekent ‘open huis’. Dergelijke boerderijen noemden ze vroeger

er heerlijke dikke pannenkoeken van kon bakken. Tijdens de oogst-
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Het Nederlands
Openluchtmuseum

maanden in de zomer waren de mannen langer op het veld aan

Zakbodem

het werk en was het werk zwaarder dan in de winter. Dan moesten

Het fornuis zorgde rond 1910 voor een belangrijke stap naar het

de vrouwen soms wel vijf maaltijden per dag koken om de mannen

moderne koken en eten. In de kelder van de boerderij uit Varik

van energie te voorzien. Boekweitpannenkoeken met spek waren

staan op planken weckpotten met ingemaakte groenten. Het kolen-

daarvoor zeer geschikt.’

fornuis tegen de zijwand van het woongedeelte springt meteen

heeft dit jaar
voeding als thema.

in het oog. Willem ten Veen legt uit: ‘Op deze fornuizen kon met
Peperduur

meerdere pannen worden gekookt. Voor het eerst hadden de pan-

Buitengekomen knipperen we tegen het zonlicht en ruiken onze

nen niet meer de vorm van een pot, maar een platte bodem of een

kleren naar de rook. ‘De Nederlandse keuken was eigenlijk al heel

‘zakbodem’ die je in het fornuis kon laten zakken. Daardoor kookte

vroeg innovatief, zegt Willem ten Veen, terwijl we via een bospad

het water sneller en werd de warmte van de kolen beter benut.’

het eind van de negentiende eeuw bereiken als we aankomen in
de boerderij uit Vierhouten. Hier zijn de stal en het woonhuis van

Vrouw Varik toont ons trots haar die middag bereide pudding met

elkaar gescheiden door een muur. In de hoek brandt een haard-

lange vingers en abrikozen. ‘De komst van het gasfornuis was een

vuur met ombouw en schouw. De lucht in het woongedeelte is

zegen voor de vrouw des huizes’, zegt ze. Ze wijst op de geëmailleerde pannen. ‘Die zijn veel lichter dan de ijzeren potten die ze

Het gasfornuis zorgde
voor een andere manier
van koken en eten.

eerder gebruikten.’ Maar het fornuis was niet alleen een welkom
hulpmiddel voor de kokkin, ook voor de diversiteit en exclusiviteit
van de Hollandse keuken was het fornuis een enorme zegen. ‘Het
was ineens mogelijk om in de ene pan een stuk vlees te braden en
in de andere de aardappels en de groenten te koken. Dat was een
enorme vooruitgang’, zegt Ten Veen. ‘En wat dacht je van de mo-

veel schoner dan in de boerderij uit Harreveld, want de rook wordt

gelijkheid om voor- en nagerechten te maken?’, zegt vrouw Varik

hier afgevoerd door een schoorsteen. De geur van de petroleum-

glunderend, terwijl ze wijst op haar pudding. ‘De mensen konden

de rogge op deze velden maait, doet dat op een speciale manier.

windstreken. Ook buiten eten is in deze tijd geen teken meer van

lamp is zelfs sterker dan die van het vuur.

ineens een kop soep vooraf eten en een toetje na.’

Hij maakt een speciale beweging met de zeis’, vertelt Ten Veen.

armoede. We kijken er juist naar uit om in de tuin te kunnen gaan

‘De boer is gepensioneerd en wil stoppen met zijn werkzaamheden

barbecueën. Wat dat betreft zijn we weer terug bij de basis. We

‘Onze VOC-schepen namen veel exotische kruiden en specerijen

Boontjestijd

voor het openluchtmuseum, maar er is niemand anders die die

koken ‘s zomers het liefst op open vuur!’, zegt ten Veen lachend.

mee. Niet iedereen kon ze betalen. We kennen niet voor niets de

Vrouw Varik heet in het echte leven Marga Bouwman en groeide

aparte maaitechniek beheerst. Gelukkig heeft hij besloten nog een

‘We zijn in Nederland altijd op een soort culinaire ontdekkingstocht

uitdrukking ‘peperduur’, maar er was in die tijd eigenlijk wel sprake

op op een boerderij. ‘Ik herinner me hoe mijn moeder en mijn oma

jaar te blijven en leidt hij nu een jonge boer op in de techniek van

geweest. En ontdekkingstochten leiden meestal tot revoluties. De

van een culinaire omwenteling’, gaat Ten Veen verder. In de hoek

vroeger boontjes inmaakten’, vertelt ze. Door het wecken bleven

het maaien. Zo gaat de aanwezige kennis niet verloren.’

VOC nam exotische specerijen mee naar huis, die onze keuken

naast de haard aan het plafond hangen twee hazen met hun kop

de boontjes langer goed. Maar zo kon het weken achter elkaar

naar beneden. ‘De bevolking van Vierhouten was arm. Zij konden

‘boontjestijd’ zijn, want de weckﬂessen moesten leeg vóór de

Barbecue

nieuwe manier van koken en ook de blender en de koelkast zorg-

de specerijen zeker niet betalen’, vertelt hij. ‘De mensen leefden

inhoud ging beschimmelen. Dan kwamen die boontjes me de neus

Via de Molukse barakken in de jaren vijftig, toen de hier ge-

den voor een omwenteling op culinair gebied.’

van wat het land voortbracht en ze hadden geen geld om vlees

uit!’ Het recept van de pudding is nog van haar oma.

herbergde Molukkers de Hollandse pot verrijkten met ketjap

enorm hebben verrijkt. Het gasfornuis zorgde voor een compleet

en sambal, komen we terecht in het laatste decennium van de

Hier, aan de moderne keukenbar van de boerderij in Hoogmade,

Ook Willem ten Veen doorspekt zijn verhaal met herinneringen

twintigste eeuw. In de woonboerderij uit Hoogmade is de keuken

waar de inductieplaten blinken en de staafmixer staat te glanzen

om bosbessen te plukken als aanvulling op het menu. Koken was

aan vroeger. ‘We houden ons in het openluchtmuseum veel

ingericht met inductieplaten, keukenmachines en magnetron om

in het keukenkastje, eindigt onze culinaire historische wandeling.

trouwens nog steeds een zware taak en een tijdrovende bezigheid’,

bezig met de overlevering van verhalen en kennis’, zegt hij als we

zo veel mogelijk tijd te besparen. Aan de keukenbar, die in de

‘Onvoorstelbaar’, peinzen we, terwijl we rondkijken in de ons zo

zegt hij, terwijl hij wijst op de enige pot naast het vuur. ‘Pas aan

afscheid genomen hebben van vrouw Varik. Hij wijst naar het veld

jaren tachtig modern was geworden, vertelt Willem ten Veen: ‘De

vertrouwde omgeving van de moderne keuken. Onvoorstelbaar

het begin van de twintigste eeuw kwam het fornuis in zwang en

met de molen dat we passeren. ‘Hier verbouwen we oude gewas-

eigen omgeving was ineens niet langer de belangrijkste leveran-

dat dit alles nog niet zo lang geleden zijn oorsprong had in de

kon men verschillende gaspitten gebruiken.’

sen zoals winterrogge, schorseneer, karwij en cichorei. De boer die

cier. Ingrediënten zijn het hele jaar verkrijgbaar en komen uit alle

Hollandse Pot van de negentiende eeuw. ■

te kopen. Daarom vulden ze hun dagelijkse maaltijd aan met de
jacht op hazen en konijnen. Kinderen kregen zelfs vrij van school
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Rijk en arm, zo hielden ze het warm

Eiergadder’n

In het museum voor volkscultuur De vier Quartieren in
het Brabantse Oirschot is een tentoonstelling te zien over
de manieren waarop mensen in koude perioden het warm
probeerden te houden.

Palmpaastraditie bijna verboden

Voetstoof
De meer eenvoudige voetstoven zijn gemaakt van vurenhout met
een bovenblad met daarin vijf ronde gaten. Er bestaan echter ook
exemplaren met een ander aantal gaten of andere openingen,
zoals de hartvorm. Naast het genoemde vurenhout werd ook wel

Een belangrijk voorwerp in deze context is de voetstoof, een

eikenhout of mahoniehout gebruikt. Tegen de onderkant van het

voetenbankje dat verwarmd kan worden met een kooltje vuur of

bovenblad van de stoof werd soms een ijzeren of blikken plaat

warm water, voorzien van een draaghengsel. Deze voetstoven

bevestigd, om brandgevaar af te wenden. In sommige plaatsen in

waren over het algemeen vrij sober van uitvoering. Een
enkele keer treft men er snijwerk op aan.
Kerkstoof

Tekst

‘Ze zijn er weer geweest

Dat ze hier nog elk jaar voor mogen lopen

Cees Tempel

Voor het eiergadderfeest

Hou zo’n oer Hollandse traditie in stand

Er werd mij gevraagd naar een gedicht

Er zijn nog zo weinig meer in Nederland

Maar helaas had dit wicht

Het is nu nog niet voorbij

Foto’s

En dat wil ze even laten weten

Dus geef wat geld of een ongekookt ei

Nederland werden de stoven beschilderd, bijvoorbeeld in Hinde-

Het na 25 jaar bijna vergeten

Ook dit jaar gaan ze er veur !!!

loopen. De meeste modellen voetstoven zijn vierkant. Soms zijn ze

Maar mensen laten we hopen

Ook bij u van deur tot deur

Arjen Tempel

echter ook meerkantig, rond of ovaal. Duidelijk is in ieder geval dat

En hopelijk staat deze groep

er op de stoof ruimte moet zijn voor twee voeten.

Volgend jaar weer bij u op de stoep

Decoratiever van uitvoering is
de kerkstoof. Deze kerkstoven
zijn niet zelden voorzien van
fraai snijwerk en een koperen

Veel succes na zoveel jaar
Stoven werden al in de zeventiende eeuw gebruikt, maar uit die

Heus!! Jullie krijgen het wel voor elkaar.’

eeuw zijn er niet veel teruggevonden, wel zien we ze op schilderijen met huiselijke taferelen. Uit de achttiende en negentiende eeuw

Voorzitter Herman de Groot en secretaris Gerrit van Os van de

zijn er meer stoven bewaard gebleven. De voetstoof verdween in

Twentse Boerendansgroep De Schaddenrieders uit Enschede reage-

snijwerk heeft vaak de vorm

de tweede helft van de twintigste eeuw. In die tijd kwam ook de

ren behoorlijk geschokt als ze begin februari vernemen dat er geen

van een toverknoop, het

elektrische voetstoof op. Vóór die tijd was de stoof ook een popu-

toestemming wordt verleend voor het traditionele eiergadder’n dat

symbool van de bescher-

lair cadeau bij huwelijken en zilveren en gouden bruiloften.

normaal een aantal weken voor Pasen plaatsvindt. Eiergadder’n

draaghengsel of beugel. Het

ming tegen de gevaren van

(eieren inzamelen) is een oud Twents gebruik. De vaak wat beter

vuur. Deze toverknoop,

Warmhouders

gesitueerde Enschedese boeren verzamelden vroeger eieren voor

ook wel Turkse knoop

Naast voetstoven bestaan er diverse andere warmhouders. Mensen

zieken en ouden van dagen in de stad. De ingezamelde (gegadder-

genaamd, is een rozet van

met een bescheiden budget gebruikten bijvoorbeeld wel ijzeren

de) eieren werden gebracht naar de twee plaatselijke ziekenhuizen

strijkbouten als voetenwarmers en bakstenen als bedwarmers.

en het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Molenstraat.

Een zelfde functie hadden jenever- of bron waterkruiken gevuld

Wanneer het eiergadder’n, ooit een algemeen Twents gebruik, in

zes- of zevenster. Naast toverkno-

met heet water. In koetsen werden speciale hand- en voeten-

Enschede in onbruik geraakte, is niet in de analen terug te vinden.

pen zijn op de kerkstoven ook wel

warmers meegenomen. Na de Tweede Wereldoorlog werd koper

Wel weten we dat de Twentse Boerendansgroep De Schadden-

drie ineengevochten krakelingen met in het midden een

religieuze taferelen te zien. Kerk-

van overtollig oorlogsmateriaal, zoals granaathulzen, aangewend

rieders dit oude gebruik in 1949 in ere herstelde en het koppelde

stoven konden zelf worden mee-

als bedkruiken. Rijkere mensen gebruikten wel tinnen of koperen

aan de palmpaasoptocht door de stad.

gebracht, maar in sommige kerken

warmtekruiken voor in bed. Ook hadden ze soms mooi uitgevoer-

was het ook mogelijk om ze te

de bedstenen van hars. Tegenwoordig komt de verwarmde water-

Eieren collectie bijna verboden

huren. Het ging dan om minder

kruik in bed nog steeds voor. Het moge echter duidelijk zijn dat de

Dit jaar dreigde de traditie te stranden. De Stichting Collecte Plan

fraai uitgevoerde exemplaren. Het

opmars van de centrale verwarming de behoefte aan alternatieve

regelt het overzicht van de landelijke collectes. Als een dergelijke

zetten van stoven in de kerk was

verwarmingsmethoden heeft doen afnemen.

landelijke collecte vast ligt, mogen gemeentes andere organisaties
geen toestemming verlenen om ook langs de deuren te gaan. De

vroeger een baantje dat wel werd
toebedeeld aan kinderen van rijken. In
werkelijkheid deden deze kinderen dat niet zelf;
het zetten van de stoven werd gedelegeerd aan dienstpersoneel.
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portemonnee van de gemiddelde burger zou te snel leeg raken.

De tentoonstelling ‘Rijk en arm, zo hielden ze ‘t warm’ is tot en
met september 2006 te zien in De vier Quartieren, St. Odulphusstraat 11 in Oirschot (www.museumdevierquartieren.nl). ■

Deur aan deur worden eieren ingezameld.

Dit jaar was de week van 1 tot 8 april toegewezen aan de collecte
van ZOA Vluchtelingenzorg. Maar in deze week vielen ook de
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Eieren gadder’n

in drie dagen ruim vijfduizend eieren gegadderd en ook nog eens

Ruim een week voor palmzondag trekken de Schaddenrieders op

€ 637 opgehaald. De eieren worden naar diverse zorginstellingen

zaterdagochtend door de wijken Bruggert en Stadsveld. Begeleid

gebracht en het geld is bestemd voor de palmpasen, cadeaus voor

door een geluidswagen die de gehele dag folkloristische dans-

zieke kinderen, de benodigde vergunning en de grote dozen en

muziek laat horen, gaan de leden van de groep met een mandje

eierplateaus.

aan de arm huis aan huis. ‘De Schaddenrieders komt eiergadder’n’,
klinkt het. Als de bewoners het niet begrijpen wordt de traditie kort

Televisie opnamen van Man bijt hond

uitgelegd, maar vaak komt men al met de eieren naar de deur. Als

Op palmzondag om tien uur verzamelen de Schaddenrieders zich

er geen eieren zijn, wordt geld natuurlijk niet afgewezen. De aan-

in het Schuttershoes aan de Blekerstraat, het verenigingsgebouw
van het Muziekcorps de v.m. Schutterij. De gehele dag zal worden
opgenomen door een drietal medewerkers van het tv programma

Het is een oude
traditie om in de weken
voor Pasen eieren in
te zamelen.

Man bijt hond. De leden van de Boerendansgroep zijn in tegenstelling tot de ‘werkdagen’ hiervoor niet gekleed in hun streekdracht,
maar hebben net als ieder ander hun normale kleding aan. Vanwege de tv ploeg is een enkeling wat zenuwachtiger dan normaal.
Vanochtend zal de grote palmpaas opgetuigd worden. Vrijwel alle
leden hebben hierbij wel een functie. De dames zorgen ervoor dat
de paaseitjes en paashaasjes, die als versiering dienen niet alleen
goed ingepakt zijn, maar ook klaar zijn om straks snel met mooi

dacht die de plaatselijke pers dit jaar aan de traditie heeft gewijd is

gekleurde linten aan de grote krans bevestigd te worden. Voor de

niet voor niets geweest. Tussen de middag wordt er gepauzeerd en

mannen is het wat zwaardere werk. Aan de grote vlaggenstok zit

worden de ingezamelde eieren overgepakt in grote eierdozen.

een ronde houten schijf met daarop een aantal houten punten.
Als de palmpaas nog op zijn kop staat, wordt hij onder de schijf

In optocht gaat het met de versierde palmpaasstok voorop door de straten naar de daklozen van het Leger des Heils en de zieke kinderen

‘s Middags gaat men verder in de wijken Pathmos en Veldkamp. In

voorzien van buxusgroen, dat weer versierd wordt met gekleurd

die laatste wijk woont Marijke Reudink. Zij schrijft al vijfentwintig

vliegerpapier. Daarna wordt hij omgekeerd, op een standaard

jaar een gedicht over het eiergadder’n en overhandigt dit als men

geplaatst en moet er een keukentrap aan te pas komen om de

aan de deur komt. Dit jaar is ze het bijna vergeten, maar als ze van

bovenzijde op te tuigen. Allereerst wordt een groot broodrad

de problemen hoort komt ze tien minuten later met bovenstaande

geplaatst. Daar bovenop komen sinaasappels en broodkuikens.

tekst achter de groep aan. Een tekst gericht tegen het dreigende

Tot slot wordt er op de middelste pen een aantal doorboorde

verbod, want daarmee zou ook haar traditie verloren gaan.

grapefruits en een grote broodhaan geplaatst. De palmpaas begint
topzwaar te raken en moet nu echt vastgehouden worden. Dan

in het ziekenhuis.

Op woensdag en de daarop volgende zaterdag trekt men met

zijn de dames aan de beurt. Het snoepgoed wordt keurig verdeeld

dagen die de Schaddenrieders hadden gepland voor het jaarlijkse

datum te laten vallen.’ Het verzoek van de Gemeente Enschede

wisselend succes door andere wijken van Enschede. Terwijl zijn

in de buxustakken gehangen. De palmpaas is klaar en wordt veilig

eiergadder’n.

aan de ZOA om voor het eiergadder’n een uitzondering te maken

ouders een vrachtwagen staan te lossen, komt plotseling een

in een hoek tegen de muur gezet. Tegen twaalf uur gaat dan ieder-

blijkt in eerste instantie op een verkeerd bureau te zijn blijven

jongetje spontaan een doos eieren inleveren. Een minuut later is hij

een naar huis voor de lunch.

Voorzitter Herman de Groot reageerde geschokt, maar ook met de

liggen, een intern foutje. Gelukkig wordt er, nadat beide bestuurs-

er al weer. De lege doos moet terug. Zaterdags na de lunchpauze

nodige humor. ‘Je snapt dat wij onze actie niet kunnen plannen.

leden stevig aan de bel trekken, uiteindelijk wel toestemming

eindigt men in de wijk Mekkelholt. Het regent ondertussen zo

In optocht naar het Leger des Heils

Pasen valt elk jaar op een andere dag en we kunnen moeilijk een

verleend en kunnen de Schaddenrieders de planning voor hun

hard dat het water via de pandjesjas de klompen van een van de

Tegen half drie wordt er weer verzameld. De dames van de

brief naar de Paus sturen met het verzoek om Pasen op een vaste

jaarlijkse traditie op de gebruikelijke manier voortzetten.

leden inloopt. Tegen drie uur wordt gestopt. Al met al heeft men

dansgroep zien er in hun zondagse kledij met de mooie glim-
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mende schorten piekﬁjn uit. De leden van het muziekcorps zijn nu

‘Palm, palm Poasen,

ook aanwezig en er heerst een gezellige drukte. In de Blekerstraat

Loat de koekoek roasen,

treffen we een schitterende oude oogstwagen aan. De wagen

Loat de koekoek zingen,

stamt uit 1908 en diende toen als trouwwagen voor Johanna Holt-

Dan kriegt wiej lekk’re dingen.’

Nieuw nummer van Levend Erfgoed
Levend Erfgoed
Vakblad voor public folklore & public history

sik en Lutje Beerenbroek. Nu is de wagen eigendom van de Schad-

Jaargang 3
nummer 1, 2006
www.volkscultuur.nl

‘Bezeten van vroeger’ is de titel van één van de
artikelen in deze nieuwe aﬂevering van Levend
Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public
history.

erfgoed niet minstens zo interessant om je in te verdiepen? Albert
van der Zeijden houdt een pleidooi voor deze vorm van erfgoed.

denrieders en wordt speciaal voor deze gelegenheid gebruikt om

Als dank krijgen ze allemaal een mooi ingepakt chocolade ei.

de eieren en de cadeaus te vervoeren. Koetsier Leo Bosch is al an-

Herman de Groot vertelt dat de Schaddenrieders niet alleen de

derhalf uur onderweg om vanaf Hoge Boekel naar de Blekerstraat

palmpaas, maar ook de cadeaus aanbieden namens de hele be-

De titel ‘Bezeten van vroeger’ zou ook gehanteerd

van Ankie Hoefnagels over de Heiligdomsvaart in Maastricht.

te rijden. Als iedereen buiten opgesteld staat en het muziekcorps

volking van Enschede. De twee aanwezige zieken mogen dan een

kunnen worden als motto voor deze gehele aﬂeve-

Erfgoed is niet alleen interessant voor in het onderwijs, je kunt er

met tambour-maître Hennie van der Horst voorop begint te spelen,

cadeau uitpakken. Helaas zijn niet alle zieke kinderen in staat dit

ring. Erfgoed speelt tegenwoordig een belangrijke rol

ook zieltjes mee winnen! De Heiligdomsvaart in Maastricht mag

krijgt een van de twee fjordenpaarden het op zijn heupen. Niet

feestje mee te maken. Zij krijgen later hun cadeau en snoepgoed

in discussies over het onderwijs (in het kader van het

van oorsprong misschien religieus van karakter zijn, tegenwoordig

gewend aan het geluid van de diverse trommels wil het op de loop

op de kamer uitgereikt.

bijbrengen van normen en waarden), in tradities van

heeft de Heiligdomsvaart zich getransformeerd tot een specta-

vroeger (ook wel immaterieel erfgoed genoemd), in pre-

culaire toeristische attractie die heel wat bezoekers trekt. Wat zijn

sentatievormen van musea en zelfs in het cultuurtoeris-

de mogelijkheden? Maar ook: waar liggen de grenzen van het

me. Al deze aspecten worden belicht in aﬂevering 1 van

vermarkten van een dergelijk religieus evenement?

Vermarkten van erfgoed
In een heel andere gedaante keert het erfgoed terug in een artikel

Debat over de canon in het geschiedenisonderwijs
Het behoud en beheer van immaterieel erfgoed
Natuur als museaal monument
De Heiligdomsvaart van Maastricht

gaan. Van der Horst besluit om een rondje door de buurt te lopen
en sluit een minuut of tien later voorzichtig achter de stoet aan.

Suikerbonen en beschuit met muisjes
Bezeten van vroeger

In de hal van het ziekenhuis wordt door de dansgroep begeleid
door Amanda de Rond op accordeon een aantal dansen uit-

Voorop loopt het muziekcorps, gevolgd door een tiental kinderen

gevoerd.

met hun eigen palmpaasstok en daarachter de Schaddenrieders

jaargang 3 van Levend Erfgoed, een tijdschrift dat zich inmiddels een
vaste plaats heeft verworven als hèt vakblad van de erfgoedprofes-

Ook musea vermarkten in zekere zin erfgoed. In musea wordt

met de grote palmpaas voorop, gedragen door Laurens de Rond.

‘Mooder kiek, mooder kiek noe es efkes an,

sional die zich bezighoudt met het inzichtelijk maken en promoten

steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe presentatievormen,

Bij de spoortunnel houdt Leo Bosch even in om te voorkomen

Hoo of ik de hakkenschotse daansen kan,

van erfgoed voor een breed publiek. Levend Erfgoed wil praktische

die het verleden op een aanschouwelijke en aansprekende manier

dat de paarden weer van slag raken door het geweldige geluid

Hakke en de teen,

handvatten bieden, maar ook een forum voor kritische reﬂectie.

in beeld kunnen brengen. Het artikel van Herbert Mattie, over het

dat er klinkt als het muziekcorps de tunnel doorloopt. Langs het

Linker-, rechterbeen,

stadskantoor lopen we naar het Leger des Heilsgebouw in de

O mooder kiek dat mu’j es zeen.’

Molenstraat waar daklozen en verslaafden een opvang vinden.

Biologisch Museum in Stockholm, maakt duidelijk dat het ook heel
Canondiscussie

interessant kan zijn om naar het verleden te kijken. Het Biologisch

Het meest uitvoerige artikel van deze nieuwe aﬂevering van

Museum in Stockholm opende in 1893 haar deuren. Interessant is,

Met applaus wordt de stoet ontvangen en wanneer er verpakt in

De blazers van het muziekcorps laten ook nog iets van zich horen

Levend Erfgoed gaat over het heftige debat over de canon in het

dat het museum een nieuwe wijze van exposeren introduceerde,

vier grote dozen ruim veertienhonderd eieren worden aangeboden,

en dan trekken we verder naar de Haaksbergerstraat waar zich de

geschiedenisonderwijs. Achtergrond is: wat zou iedere Nederlander

het zogenoemde diorama. Je zou het een soort viewmaster kunnen

gaat er een gejuich op. De paasdagen kunnen niet meer stuk.

tweede locatie van het Medisch Spectrum Twente bevindt. Ook

van de Nederlandse geschiedenis moeten weten. Deze onschuldig

noemen: een grote kijkkast die perspectief biedt. In Stockholm

hier wordt door de dansgroep opgetreden.

klinkende vraag hangt natuurlijk samen met het debat over in-

ging het om uitgebreide landschappen met (opgezette) dieren. Je

burgering en integratie. Een gezamenlijk gedeelde kennis over het

krijgt het gevoel dat je in de natuur zelf rondloopt. Volgens Mattie

Lekkere dingen voor het ziekenhuis
Daarna vertrekt de stoet naar een van de twee lokaties van het

‘As hier ne pot met bonen steet

verleden zou bijdragen aan meer sociale cohesie en samenhang.

verdient dit levensechte diorama een nieuwe kans: ook musea van

Medisch Spectrum Twente waar we hartelijk worden ontvangen

En doar ne pot met brie

Het artikel is geschreven door geschiedenisdocent Frans Groot, één

nu kunnen zich erdoor laten inspireren.

door Marianne Kuipers, medewerker PR van het ziekenhuis. Hier

Dan loat ik brie en bonen stoan

van de leden van de onlangs door minister Verhoeven ingestelde

zal de grote palmpaas aan de zieke kinderen worden aangeboden.

En daans ik met Marie’

canoncommissie.

de Groot bijna letterlijk op de knieën om zich met de palmpaas

Ook het muziekcorps laat nog wat van zich horen. Niet alleen het

Als het over sociale cohesie gaat, dan valt steeds vaker ook de term

door de lage deuropeningen te verplaatsen. Een aantal dames

publiek reageert enthousiast, maar ook de leiding van het zieken-

immaterieel erfgoed. Daarmee wordt verwezen naar tradities en

sen maar ook voor toeristische makelaars. Levend Erfgoed. Vakblad

van de groep heeft een grote hoeveelheid cadeaus meegebracht

huis. Alle deelnemers aan de palmpaasoptocht worden uitgenodigd

waarden, naar culturele competenties die in de rituelen rondom het

voor public folklore & public history is verkrijgbaar bij het Nederlands

die ter plekke worden uitgestald. De kinderen die met hun eigen

voor een drankje en een hapje. Voldaan trekt men daarna terug

dagelijks leven tot uiting komen. Kort samengevat: weten hoe het

Centrum voor Volkscultuur. Een abonnement bedraagt 22 euro per

palmpaas hebben meegelopen zingen eerst wat schuchter, maar

naar de Blekerstraat in de hoop dat volgend jaar het eiergadder’n

hoort en hoe je je moet gedragen. Dit kan net zo goed gaan om zo-

jaar. Een proefabonnement voor een jaar bedraagt 19 euro.

later voluit het Enschedese palmpaaslied:

minder problematisch verloopt. ■

iets eenvoudigs als een begroetingsritueel als om het dragen van een

Om in de speelkamer van het ziekenhuis te komen moet Herman

Vakblad voor de erfgoedzorgdrager
Levend Erfgoed biedt zo weer voor elk wat wils: voor museummedewerkers op zoek naar nieuwe presentatievormen, voor onderwijsmen-

bepaald soort (gepaste) kleding. Veel erfgoedinstellingen concentre-

Vraag een proefnummer aan bij ncv@volkscultuur.nl

ren zich vaak nog op het materiële erfgoed. Maar is het immateriële

of 030-276 02 44
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Alledaagse dingen
Tekst Ineke Strouken

Sinds wanneer is yoghurt
een toetje in Nederland?

De historie van Verkade

Waarschijnlijk zijn Nederlanders in de twintigste eeuw pas yoghurt
gaan eten. Aan het eind van de negentiende eeuw herontdekte de

Rie Cramer

Het succesverhaal van de merknaam Verkade begon in mei 1886

Verdwenen
beroepen

Russische bacterioloog Ilya Metchnikov yoghurt bij een onderzoek in Bulgarije.

toen Ericus Verkade de Stoom Boord & Beschuitbakkerij De Ruijter
opende in Zaandam. Het bedrijf werd genoemd naar de oudste

In 2006 is het honderd jaar

kend als vernieuwster van het

geleden dat Rie Cramers eerste

Nederlandse kinderboek aan het

Het zuivelproduct yoghurt is al bekend vanaf 2000 voor

Vroeger was het altijd druk

veertig jaar terugblikt, staat er

Nederland volop in gang en Verkade liftte mee op de economische

prentenboek uitkwam: Van

begin van de twintigste eeuw.

Christus. Het woord yoghurt komt uit het Turks en betekent

op straat. De groenteman, de

van versteld hoeveel van deze

bloeiperiode.

jongens en meisjes. Het was

Maar Rie Cramer kon meer. De

dikke melk. De eerste keer dat het woord yoghurt in het

melkboer en de bakker, de

beroepen zijn verdwenen.

meteen een schot in de roos.

prachtige getekende Russische

woordenboek terecht komt is 1912.

schillenboer en de kolenboer,

Rie Cramer toverde een beeld

sprookjes, de als Perzische

van lieve kinderen spelend

miniaturen getekende Vertel-

in hun veilige en prachtige
kinderwereld. Zij was baanbre-

korenmolen in de Zaanstreek. In die tijd kwam de industrialisatie in

Verkade is vooral bekend om

de reclameschilder, de gaslan-

In het boekje ‘Zeg, ken jij

de prachtige Verkade-albums.

Yoghurt werd waarschijnlijk rond 1905 in Nederland

taarnopsteker en lorrenboeren,

de mosselman’ staan foto’s

In de negentiende eeuw was

lingen uit 1001 nacht en het

geïntroduceerd. In het begin van de twintigste eeuw

scharensliepen, orgelmannen,

en beschrijvingen van circa

reclame een vies woord in de

spetterende Blue-Band meisje

gaan Nederlandse zuivelfabrieken yoghurt produce-

wissellopers, fondsagenten

honderd verdwenen beroepen.

ogen van de consument. Een

bewijzen dat.

ren. Yoghurt zou in de loop van de twintigste eeuw

enzovoort bevolkten de stra-

Uitgegeven bij Scriptum

goed product had het immers

de warme pappen vervangen. Na de Tweede Wereld-

ten. Wie verder dan dertig of

(info@scriptum.nl).

niet nodig om extra onder de

De expositie ‘100 jaar Rie

oorlog was yoghurt al een normaal nagerecht en

aandacht gebracht te worden.

Cramer: feest van herkenning!’

behoorde in de jaren zestig al niet meer tot de toetjes

In 1897 kwam men daarom

is tot en met 28 oktober te zien

die men bij ‘de lekkerste warme maaltijd’ serveerde.

op het idee om de kartonnen
verpakkingen voor ontbijtkoek

in het Veluws Museum Nairac,
Langstraat 13, Barneveld

Pudding, vla en vers fruit waren favoriet. In 1984

(www.nairac.nl)

onderzocht men opnieuw wat de favoriete toetjes

Archeon

te voorzien van bouwplaten voor molens, torens en

van de Nederlanders waren. Yoghurt was met negen

In het Archeon wordt de

koetsen. Het was een enorm

procent een middenmoter. De ijstaart was inmiddels

geschiedenis van de Steentijd

succes en de omzet steeg.

favoriet bij meer dan een kwart van de ondervraagden.

tot en met de Middeleeuwen

www.volkscultuur.nl

uitgebeeld door gebouwen,

In 1906 begon Verkade met een serie platenboeken over de natuur.

voorwerpen en mensen.

Er was aan het begin van de twintigste eeuw een biologische reveil

Gedurende het zomerseizoen

als gevolg van de industrialisatie. Deze hernieuwde belangstelling

zijn er vele evenementen.

voor de natuur werd gevoed door mensen als Jac. P. Tijsse. Tijsse
werd daarom gevraagd het eerste album Lente te schrijven. Hij

Leerstoel Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid

Het accent van Archeon ligt

bedacht ook de slagzin: ‘Via koek en beschuit de natuur in’.

op de prehistorie, romeinse tijd en middeleeuwen. Daarvoor zijn
De Ottema-Kingma Stichting vierde in 2005

ruim 20.000 voorwerpen, die aan verschillende

Universiteit in Nijmegen ingeteld. Hoogleraar is

drieënveertig exacte reconstructies van gebouwen, boerderijen en

Verkade staat centraal in het Voerman Museum Hattem en

haar vijftigjarig jubileum. Deze stichting werd

Friese musea, waar onder het Fries Museum in

dr. Peter Fuhring. Door de leerstoel wordt een

hutten herbouwd aan de hand van archeologische opgravingen

in het Nederlands Bakkerij Museum. Verder zijn er in Hattem

opgericht om de nalatenschap - waaronder

Leeuwarden, in bruikleen zijn gegeven.

belangrijk aspect aan de studie Kunstgeschie-

en vondsten. Deze reconstructies worden bewoond door Arche-

ﬁets- en wandelroutes en culinaire arrangementen samengesteld.

denis toegevoegd.

otolken. Zij laten de bezoekers op authentieke wijze de levende

Meer informatie: VVV, Kerkstraat 19, Hattem

geschiedenis beleven.

(www.inhetspoorvanverkade.nl).

de collecties kunst, volkskunst en kunstnijverheid - en het vermogen van notaris Ottema

Met ingang van 1 december 2005 heet de Ot-

en zijn echtgenoot Grietje Ottema-Kingma te

tema-Kingma Stichting een leerstoel Toegepas-

Meer informatie: www.oks.nl en www.ru.nl/

beheren. Inmiddels is de stichting eigenaar van

te Kunsten en Kunstnijverheid aan de Radboud

kunstgeschiedenis

20 Volkscultuur Magazine

Meer informatie: www.archeon.nl

VOORJAAR 2006

21

Neanderthalers

Jaar van het circus

Neanderthalers leefden tussen 150.000 en 30.000 jaar geleden,

Dit jaar staat in het teken van circus. Dat

verspreid over Europa en het Midden-Oosten. Ze waren niet onze

betekent dat u het hele jaar door kunt

voorouders. Totdat ze verdwenen, woonden de Neanderthalers en

genieten van klassiek en modern circusvermaak. Circus is kunst met

de Homo Sapiens, de soort waartoe wij behoren,
wel ongeveer tienduizend jaar lang naast

een rijke traditie. Nog steeds bezoeken jaarlijks ruim een miljoen
mensen een circus in Nederland.

Tekst
Mayke Groffen en
Sjouk Hoitsma

elkaar in hetzelfde gebied. De Neanderthalers zijn daarna op mysterieu-

Beschuit met spruitjes

Bent u geïnteresseerd in de historische achtergronden of wilt u

ze wijze verdwenen. Honderdvijftig

weten welke circussen Nederland rijk is, neem dan eens een kijkje

jaar geleden, in 1856, kwamen

op www.jaarvanhetcircus.nl

uit een steengroeve bij Düsseldorf de eerste beenderen van

‘Ik, Korte Hoogstraat 31, Rotterdam, Nederland, Europa,
Aarde, Melkweg, Heelal.’ Eerst bestaat je wereld vooral uit
moeder en wieg, maar bij het opgroeien wordt de wereld
groter. Met stokpaard en zwaard wordt het huis veroverd,
buiten op straat kun je springen en tollen met kinderen uit
de buurt. Een andere wijk, de tram, havens en hijskranen,
langzamerhand krijgt de stad vorm. Met aardrijkskunde en
geschiedenis op school, en surfend op het world wide web
omvat je omgeving virtueel de hele planeet.

deze uitgestorven mensensoort
De tentoonstelling Beschuit met spruitjes volgt de korte levensloop

te voorschijn. De vindplaats, het
Neanderthal, gaf deze mens hun

Het geheim van de Kelten

De schedel van de Neanderthaler verschilt van die van de Homo
Sapiens. De Neanderthaler heeft

van pasgeborene tot kind van 12 jaar. Tot 7 januari 2007 zijn de
stijlkamers van Museum Het Schielandshuis ‘op de groei’ ingericht:

naam: homo neanderthalensis.
Wie het over Kelten heeft,

kracht uit op ons. Waar komt

van de babykamer komt de bezoeker in de woonkamer, van de

denkt al gauw aan mystiek,

ons beeld van deze oeroude

jongenskamer op het trapveldje. Felgekleurde, oversized instal-

symboliek en astrologie. Maar

beschaving vandaan en wie

laties tonen een grote variëteit aan voorwerpen. Een bijtstift uit de

zwaardere wenkbrauwbogen en een

ook aan wilde partijen met

waren de Kelten eigenlijk? De

zeventiende eeuw naast een hedendaagse fopspeen, kinderkleding,

minder hoog voorhoofd dan de Homo

muziek, vrouwen en drank.

tentoonstelling ‘Het geheim van

Schuco autootjes, poppengoed en Lego.

Sapiens. Ook is de onderkaak van de

Nog steeds oefenen de myste-

de Kelten’ geeft een antwoord

rieuze Kelten een aantrekkings-

op deze vragen en biedt een

Welkom in het leven!

overzicht van hun levenswijze:

Toen mevrouw Suermondt zich in 1896 voorbereidde op de

Neanderthaler robuuster gevormd.
Neanderthaler
(Israël 50.000 tot

Het Drents Museum, Brink 1 in Assen vertelt

het agrarische leven, de krijgs-

geboorte van haar kind, kreeg ze van haar schoonzuster een lange

Het poppenhuis in de tentoonstelling Beschuit met spruitjes met onder

40.000 jaar oud)

tot en met 29 oktober met levensechte

kunst en de religieuze rituelen.

lijst met benodigdheden voor de thuisbevalling. De opsomming

andere de speelkeuken van Sibilla van Embden.

ﬁguren het verhaal van hun dagelijks leven.

Door de Romeinse overheersing

laat ons het verloop van de bevalling als het ware zien: van een

Vormgeving en foto: Temporaire / Danielle van der Waard

Bezoekers kunnen ongehinderd tussen groepjes Neanderthalers

kwam er rond het begin van

kitje voor gekookt water via een grote schaar en een dubbel pak

en hun dieren doorlopen en hun bezigheden observeren. Ook de

onze jaartelling een abrupt

watten naar een speldenkussen, tinnen kruikje en ‘luie baker’.

voorwerpen en geluiden ontbreken niet.

einde aan de rijke Keltische

De bevalling werd vaak begeleid door de huisarts of door een

tijdens haar zwangerschap; na de geboorte voorzag ze het dan van

cultuur.

vroedvrouw, waarna de baker in de kraamtijd voor moeder en kind

de initialen en de geboortedatum van haar pasgeboren kind.

zorgde.

Het Davidsfonds heeft over deze jagende mensen een boek

De heilwensen voor het kind waren welgemeend, want in het

uitgebracht, waarin een levensecht portret geschetst wordt van

De tentoonstelling ‘Het geheim

de Neanderthaler in de keiharde leefwereld van de ijstijd.

van de Kelten’ is tot en met

De feestelijke kraamtijd is omgeven met rituelen. Om aan te

Rotterdam van eind negentiende eeuw stierven zelfs in gegoede

Bärbel Auffermann en Jorg Orschiedt, ‘Neanderthalers in Europa’

19 november te zien in het

sterken dronk de kraamvrouw kandeel, een drank met alcohol en

kring nog zo’n veertien op de honderd kinderen voor hun eerste

(Leuven 2003).

Limburgs Museum,

eieren. Natuurlijk dronk de kraamvisite mee. Vanaf 1860 krijgt

verjaardag. Tot vier jaar was de kans op overlijden groot, wat

Golziusstraat in Venlo

men beschuit met muisjes geserveerd. Het fraai versierde kussen

vooral het gevolg was van verkeerde voeding en infectieziekten.

(www.limburgsmuseum.nl).

waarin spelden de tekst ‘Welkom in het Leven’ vormen, was een

De verzorging van de baby bestond voor een belangrijk deel uit

traditioneel kraamgeschenk. Vaak ook maakte moeder het zelf

het verschonen, spoelen, wassen, drogen en strijken van luiers en
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Ondanks de zorgvuldige samenstelling was het keukentje expliciet

kant en borduursel; de nieuwe modellen spelen in op de bewege-

bedoeld als speelgoed, en tegelijk als voorbereiding op de toe-

lijkheid en de fantasiewereld van het kind.

komst van het meisje. Met het fornuisje en de pannetjes kan zij
werkelijk koken, geholpen door het handgeschreven kookboekje.

In 1900 maakte een moeder in een welgesteld Rotterdams gezin

Als een echte huisvrouw leert ze toezien op haar personeel, dat

voor haar driejarige zoontje zo’n schortje van ongebleekt linnen en

bestaat uit vijf poppen gekleed als linnenmeid, werkmeid, keuken-

ze borduurde het met allerlei voorstellingen van kinderspeelgoed

meid, een gewone knecht en een ‘dienknecht bij gelegenheden’.

in vrolijke kleuren. De jongen droeg het naar de bewaarschool.

De rijmen op de speelkeuken wijzen Sibilla erop dat ze voorzichtig

Het rode jurkschortje in de collectie is een model speciaal voor

moet zijn, geen ruzie mag maken en netjes met de spullen om

meisjes, zo blijkt uit een afbeelding in de Gracieuse in 1905. Op het

dient te gaan, want ‘een slons verknoeit gewis / meer dan een

sierbandje speelt een meisje met haar pop, die ze ook in bad doet.

pronkster voor de zwier / als zij maar netjes is’.

De praktische schortjes beschermen de kleding echt tegen vuil en
kunnen tegen een stootje.

Sibilla leerde zich niet alleen gedragen als de vrouw des huizes,
ook haar kleding was een afspiegeling van de volwassen mode.

Creativiteit en techniek

beddenlakens. De oplossing tegen doorlekken werd bij gebrek aan

Een negentiende-eeuwse valhoed uit de Rotterdamse collectie heeft

Links Speelkleding: het

Deze gaf de vierjarige weinig ruimte om te ravotten. Nog tot 1900

Als er één type speelgoed is dat als verantwoord wordt be-

waterdichte materialen gezocht in absorptie. Zo is de blauwe wik-

een afwijkende vorm van gevlochten riet. De vulling en de voering

rode jurkschortje is

werden zowel jongens als meisjes geplaagd met gesteven kragen,

schouwd, is dat wel constructiespeelgoed. De houten bouwblok-

keldoek uit 1850 gevuld met zeegras om het vocht uit de luier op

zijn verdwenen. Zijden bandjes sieren de top van de valhoed en

gemaakt voor een meisje

witgoed met overdadige versiering van kantjes, ruches en bandjes,

ken die Friedrich Fröbel vanaf 1837 ontwikkelde, waren bedoeld

te nemen. De witte bovenluier is van bombazijn of katoenﬂanel,

verdelen het vlak in vieren. De roze valhoed van Bébé Confort uit

(1900-1920) en de ge-

onderkleding met baleinen, kousenbanden, hoeden en modi-

als lesmateriaal. Geordend in oplopende moeilijkheidsgraad konden

een katoenen weefsel dat aan de binnenzijde sterk geruwd is en

ongeveer 1955 lijkt meer op het beschreven zestiende-eeuwse mo-

borduurde beige schort

euze schoenen en allerlei andere accessoires. In navolging van de

kinderen de eigenschappen ontdekken van bal, cilinder en kubus.

daardoor een groot absorptievermogen heeft. Met een ingenieus

del. De Franse ﬁrma bestaat nog steeds en op internet is het laatste

voor een jongen (1900).

Engelse Rational Dress Society (opgericht in 1881) kwam er ook in

De daaropvolgende ‘speelgaven’ waren gebaseerd op de kubus-

knoopsysteem werd het tot broekje omgevormd.

model ‘bonnet pare-choc’ te vinden: geheel volgens de beschrijving

Rechts Jongensﬁetsje

Nederland meer aandacht voor de bewegingsvrijheid van het kind.

vorm, die uit steeds andere blokjes werd samengesteld. Spelen en

uit 1577 als een kroon in vieren gedeeld. Uit reacties van bezoekers

Eureka (1890-1900).

Tijdschriften voor zelfmaakmode – zoals de Gracieuse Geïllustreer-

leren gingen hand in hand. Dat gold ook voor de steenbouwdozen

Rond 1950 verschenen de eerste plastic broekjes, die het door-

van de website blijkt overigens dat alleen extreem voorzichtige

de Aglaja – gaven naaibeschrijvingen voor kinderschortjes die niet

van bijvoorbeeld Anker; deze bouwblokken uit zand, krijt en lijn-

lekprobleem oplosten. Maar aan het vele wassen en verschonen

ouders de hoed nog gebruiken.

meer gemaakt zijn van besmettelijke witte gesteven stoffen met

zaadolie stonden bovendien stabieler dan houten blokken.

komt pas een einde als Procter & Gamble in 1961 begint met de
testmarketing van Pampers-wegwerpluiers. Het hippe, piepkleine

Spelen is leren

luierbroekje van Tommy Hilﬁger heeft dan ook geen plastic binnen-

Het idee dat de opvoeding moet aansluiten bij de natuurlijke

kant meer nodig. De wegwerpluier met anti-lekrandjes is op maat

ontwikkeling van het kind ontstaat in de achttiende eeuw. Spelend

verkrijgbaar voor alle fasen van baby tot peuter.

leren is een nieuw inzicht, dat tot ver in de negentiende eeuw voorbehouden blijft aan bevoorrechte kinderen uit welgestelde families.

Eerste stapjes
De meeste kinderen beginnen met vijftien maanden voorzichtig

Sibilla van Embden kreeg in 1868, twee weken na haar vierde

aan hun eerste stapjes. Een zeer vroeg boek over kindergenees-

verjaardag, van haar tante een keukentje. De inventaris was vijftien

kunde, Arte medica infantium uit 1577 beschrijft een valhoed die

jaar eerder bijeenverzameld. In een brief beschreef de schenk-

het kinderhoofd beschermt tegen kwetsuren bij die eerste wankele

ster alle voorwerpen – ingedeeld in de categorieën houtwerk,

passen. De met watten gevulde ronde band ‘die als een konings-

koperwerk, blikwerk, glas en aardewerk – en legde ook hun

kroon in vieren is gedeeld’, is ook op prenten en schilderijen te

plaats precies vast. Zo horen op het tweede schap in de kast ‘een

zien. In diverse museale collecties zijn dergelijke hoeden bewaard

wit aardewerk botervlootje, twee souskommen met lepels, twee

gebleven.

fruitbakjes, vier puntschaaltjes voor groentens, vier bladschaaltjes

Links Valhoed uit circa 1955. Rechts Het was vroeger een hele klus om de billetjes van baby’s droog te houden. Op de foto een wikkeldoek met zeegras

voor zoetjes, twee kaasborden met stolpen van draadwerk’.

(circa 1850), een bovenluier (1875-1900) en een luierbroekje (1997).
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en spons, prenten en leerboekjes. Tegenwoordig zijn er coole

Volkscultuur
van en voor een
breed publiek

schriften, gelpennen en broodtrommels in felgekleurd plastic. Aan
de kapstok hangen luizencapes die de verspreiding van hoofdluis
moeten voorkomen.
De schoolspullen zijn het eigen bezit van een kind, speciaal bedoeld voor kinderen - maar wel door volwassenen ontwikkeld. De
route naar school is een vaste, door de ouders zorgvuldig uitgezocht om er snel en veilig te komen. Onafhankelijk van ouders
wordt de stad geleidelijk verder verkend. Zelfstandig te voet, met
de step of op de ﬁets. Ook op het sociale vlak wordt de omgeving
verkend. Spelend met andere kinderen, ontmoet je automatisch
andere leefwerelden. Bij de buren gelden andere regels, in de klas
zitten kinderen die anders praten of er anders uitzien. Behalve
Het speldenkussen uit circa 1890 is een kraamgeschenk.

vriendjes zijn er trouwens pestkoppen of vechtersbazen, die het

Volkscultuur en
samenleving

kinderleven knap lastig kunnen maken.
Kinderen tussen acht en dertien zijn volop bezig met het ontwikkeHet bouwen gaat nog beter als de blokken in elkaar grijpen. Bij

len van een eigen identiteit. Ze maken eigen keuzes, willen graag

de grote twintigste-eeuwse merken Matador, Meccano, Trix en

bij de groep horen en zoeken tegelijk naar mogelijkheden om

Märklin zijn de elementen daarom van openingen voorzien en zijn

zichzelf te proﬁleren.

verbindingsstukken toegevoegd. Maar ook D’Ingenieur in den
Dop is op dat idee gebaseerd. De handleiding bij Ingenieur Johann

Kleine, onsamenhangende verzamelingen in de broekzak

De viering van het twintigjarig jubileum van het Nederlands Centrum voor Volks-

De volkskunde, de wetenschap die de cultuur van het dagelijks leven bestudeert,

Korbuly’s Leer- en speelbouwdoos Matador uit 1922 verwoordt

getuigen van persoonlijke fascinaties. Karel Eykman somt in

cultuur werd op 1 oktober 2004 opgeluisterd met de eerste Nationale Volkscul-

heeft de laatste jaren een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Terwijl de

prachtig waar het om gaat: ‘Geeft het kinderlijke scheppingsver-

zijn gedicht Rommel allerlei interessants op: ‘Dopjes van de

tuurdag, waarop vijf opinieleiders hun visie gaven op de waarde van volkscultuur

veranderingen in de wetenschap inmiddels uitvoerig zijn gedocumenteerd, zijn de

mogen een onbegrensd arbeidsveld en brengt de wonderen der

colaﬂesjes, scheermes-doosjes zonder mesjes, en ook nog:

voor de samenleving. Hun lezingen zijn in nummer 20 van de Volkscultuurreeks

consequenties die deze veranderingen hebben voor de volkscultuurbeoefening in

techniek in de kinderkamer’.

marspapiertjes kauwgumplaatjes, zeven korte rode draadjes’.

samengebracht.

het veld nog nauwelijks verkend.

Als de keuze doelgerichter is gemaakt, begint het echte werk:
De etiketten op de bouwdozen visualiseren deze constructieve

classiﬁceren, ordenen, en zoeken naar anderen met dezelfde

Henri Beunders: De beklemde elite en André Hazes; Hendrik Henrichs: Volks-

In dit boek gaat het over het gebruik van volkscultuur binnen het publieke

creativiteit vaak met hetzelfde beeld: een of twee jongens bouwen

voorkeur. Met het sparen van stickers, het ruilen van knikkers

cultuur: amusements- of identiteitserfgoed; Anjo Klamer: De waarde van

domein. Als voorbeeld wordt met name gekeken naar de Verenigde Staten, waar

op de vloer aan grote gebouwen, auto’s en technische installaties.

of het completeren van de verzameling ﬂippo’s krijgt de per-

volkscultuur; Rob Boonzajer Flaes: Aan het werk - het multipunt in actie; Wil

onder de noemer ‘public folklore’ de nieuwe deeldiscipline van een theoretisch

In de werkboekjes worden de jongens aangespoord oplettend en

soonlijke belangstelling een sociale dimensie. In de tentoonstel-

Munsters: Volkscultuurtoerisme als verbond tussen erfgoed en economie

fundament is voorzien. Vanuit deze visie worden ook de recente initiatieven van

ordelijk te zijn, systematisch te werken en het leerplan te volgen.

ling Beschuit met spruitjes worden broekzakschatten getoond in

In het geval van de Trix metaalbouwdoos in de collectie van het

een prachtige nis van schelpen. De nis – een achttiende-eeuwse

Historisch Museum leidde juist die aansporing geregeld tot strijd in

schelpenverzameling ‘verkleed’ als fonteintje – is onderdeel van

huis: terwijl zoon het liefst intuïtief bouwde, stond vader erop dat

de stijlkamers in het Schielandshuis, die de achtergrond vormen

U kunt Volkscultuur en samenleving bestellen door overmaking van

alle benodigde onderdelen vooraf werden uitgeteld.

van de tentoonstelling. ■

€ 10,- op giro 810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor

Broekzakschatten

Beschuit met spruitjes is tot en met 7 januari 2007

U kunt deze uitgave bestellen door € 10,- over te maken op postgiro 810806

Als een kind naar school gaat, krijgt het een schooltas mee met

te zien in Museum Het Schielandshuis , Korte Hoogstraat 31,

t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. de titel.

praktische spullen. In de negentiende eeuw waren dat lei, griffel

in Rotterdam (www.historischmuseumrotterdam.nl).

UNESCO behandeld, die, onder de noemer van immaterieel erfgoed, de aangeRedactie: Ineke Strouken en Albert van der Zeijden

sloten staten heeft opgeroepen volkscultuur als belangrijk erfgoed te promoten,
te conserveren en te bewaren.
Auteur: Albert van der Zeijden

Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. de titel.
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Archief regionaal historische tijdschriften

historische verenigingen inzicht te krijgen in de belangstelling voor

op het Meertens Instituut bestudeert en verklaart cultuurver-

lokaal en regionaal cultuurwetenschappelijk onderzoek. Kern van

schijnselen en cultuurpatronen die het dagelijks leven vormgeven.

het onderzoek was de beschrijving van het krachtenveld waarin

De verscheidenheid van alledaagse handelingen en gebeurte-

mensen op lokaal niveau actief omgaan met het verleden in het

nissen wordt in kaart gebracht om de opkomst, handhaving of

spanningsveld tussen traditie en moderniteit.

verdwijning hiervan in verschillende maatschappelijke groepen te
onderzoeken. Hoe mensen zich kleden, feesten, wonen, verhalen

Veel lokaal historische verenigingen nemen via een ruilabonnement op Alledaagse Dingen deel aan het Depot van
Nederlandse Lokaal- en Regionaal Historische en Heemkundige Tijdschriften. Wat gebeurt er met die periodieken?

Depot lokale periodieken

Tekst

Het tweede project werd uitgevoerd in samenwerking met het

vertellen, zingen of muziek maken, laat zien tot welke groep ze

Voor de collectie tijdschriften werden al jarenlang periodieken van

Marianne

Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Het ging om de oprichting

willen behoren, welke identiteit zij willen hebben. Voor (lopend

lokaal- en regionaalhistorische en heemkundige verenigingen in

van Zuijlen

van een landelijk depot waar alle periodieken van historische en

en toekomstig) onderzoek is documentatie en een inhoudelijke

heemkundige verenigingen werden samengebracht. Dit project, het

ontsluiting van de gegevens over deze alledaagse cultuuruitingen

Foto

Depot van Nederlandse Lokaal- en Regionaalhistorische en Heem-

in boeken en tijdschriften een onmisbaar aspect. Vrijwel vanaf

Koos Schell

Nederland verzameld, beheerd en ontsloten door het Meertens
Instituut.

kundige Tijdschriften is in 1993 van start gegaan. De opzet van het

het begin van het ontstaan (1930) van het Meertens Instituut is

houdt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal

In de jaren tachtig van de vorige eeuw vertaalde de grote be-

depot is dat verenigingen in ruil voor een abonnement op de uitgave

literatuur inhoudelijk ontsloten. Deze Volkskundige Trefwoorden

en cultuur. In het onderzoek staan verschijnselen uit het alledaagse

langstelling voor lokale en regionale geschiedenis en heemkunde

Alledaagse Dingen van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Catalogus is midden jaren tachtig omgezet in een elektronische

leven in de Nederlandse samenleving centraal. De onderzoeks-

zich in de opbloei van verenigingen en periodieken op dit terrein.

hun periodiek ter beschikking stellen aan het depot. Het Meertens

databank op etnologisch gebied, de Volkskundige Trefwoorden

groepen Nederlandse etnologie (volkskunde) en Variatielinguïstiek

Voor het toenmalige hoofd van de afdeling Volkskunde, Paul Post,

Instituut verzorgt de aanvulling, het beheer en de ontsluiting van het

Bank (VTB).

onderzoeken vanuit geograﬁsch en sociaal-cultureel perspectief

was dat begin jaren negentig aanleiding om een tweetal nauw

depot. Momenteel omvat het depot ruim 400 periodieken. Voort-

de variatie in respectievelijk de cultuurverschijnselen in Nederland

samenhangende projecten op te zetten die het fenomeen van de

durend worden nieuwe titels aan het Depot toegevoegd.

en de Nederlandse taal. Aan het instituut zijn onderzoekers uit

lokaal- en regionaalhistorische en heemkundige verenigingen en

verschillende disciplines werkzaam, onder anderen taalweten-

hun periodieken tot onderwerp hadden. Met het onderzoek in het

De toegevoegde waarde van de informatie in deze tijdschriften is

Zowel gegevens uit wetenschappelijke vakliteratuur als uit lokaal-

schappers, naamkundigen, antropologen, historici, sociologen en

kader van het Periodiekenproject werd geprobeerd om via een

dat de lokale en regionale periodieken resultaten van onderzoek

en regionaalhistorische periodieken hebben hun speciﬁeke waarde.

verzameling van ruim 200 tijdschriften van lokale en regionale

op het terrein van etnologie, streektaal en naamkunde uit de eigen

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezig

muziekwetenschappers.

Alle publicaties die een plaats krijgen in de bibliotheekcollectie vormen een bron voor etnologische en naamkundige documentatie.

woonomgeving bevatten die van belang zijn voor documenta-

In de inhoudelijke ontsluiting staan nog steeds onderwerpen uit de

Bibliotheek

tie en onderzoek van het Meertens Instituut, en van belang zijn

canon (feest en ritueel, wonen, voeding, kleding, geloof, verhaal-

De documentatie- en archiefbestanden zijn van essentieel belang

voor derden. Daarnaast spelen de lokale en regionale periodieken

en muzikale cultuur) centraal. Uiteraard volgt de documentatie

voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de taalvariatie

een rol in de collectievorming van de bibliotheek van het Meer-

de vernieuwingen in het vak, waardoor ‘nieuwe’ onderwerpen en

en de etnologie in Nederland. Het inhoudelijke ontsluiten van

tens Instituut. Zonder deze periodieken zijn regionale en lokale

gezichtspunten ontsloten worden. Dat betekent dat de gebruiker

vakliteratuur en het maken van bibliograﬁsche bestanden zijn

publicaties nauwelijks te traceren. Van algemeen belang is dat door

naast trefwoorden als onder meer sinterklaas, pasen, koningin-

vormen van onderzoeksgebonden documentatie. Door onder meer

het Depot van Nederlandse Lokaal- en Regionaal Historische en

nedag en begrafenis, trefwoorden als moderne sage, erfgoed,

ontsluiting van gegevens in databanken schept de documentatie

Heemkundige Tijdschriften deze periodieken op een centrale en

role playing (rollenspel), visuele cultuur, hiphop, rap, etniciteit en

een basis voor toekomstig onderzoek.

algemeen toegankelijke plaats aanwezig zijn.

globalisering in de VTB aantreft.

Met een bibliotheek van ruim vijftigduizend boeken en ruim duizend

Inhoudelijke ontsluiting

Dienstverlening

tijdschriften, een omvangrijk knipselarchief en grote verzamelingen

Naamkundige informatie over familienamen en topograﬁsche

Als onderzoeksinstituut richt het Meertens Instituut zich in de eer-

van onder meer volksverhalen, liedjes, en liedbladen is het Meertens

namen wordt ingevoerd in respectievelijk de Nederlandse Familie-

ste plaats op wetenschappers en belangstellenden die werkzaam

Instituut een centrum van cultureel erfgoed van nationaal belang.

namen Databank (NFD) en de databank Namen en Naamkunde

zijn op het gebied van etnologie en taalvariatie. Daarnaast wil het

in Nederland en elders (NNN). De ontsloten informatie uit de

Meertens Instituut graag aandacht besteden aan de vragen die bij

De collecties zijn ontsloten door middel van documentatiesystemen

tijdschriften die in het depot aanwezig zijn geven de databanken

het grote publiek leven over de eigen lokale en regionale taal en

die variëren van kaartenbakken tot elektronische databanken. Een

een wezenlijke meerwaarde.

cultuur. Belangstellenden kunnen op afspraak de bibliotheek, de
collecties en de documentatie raadplegen. ■

aantal databanken is online toegankelijk, het betreft databanken
op het gebied van bedevaarten, boedels, dialecten, familienamen,

Beide naamkundige databanken zijn op de website van het

feesten, liederen, volksverhalen en voornamen.

Meertens Instituut te raadplegen. Het etnologisch onderzoek
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Uitreiking Prof. Van Winterprijs
Laudatio
Namens de jury sprak jurylid dr. Michiel
Gerding vervolgens de laudatio uit. Namens
de jury memoreerde hij dat het unieke van

Op vrijdag 18 november 2005 is in het museumdorp Orvelte,
in Drenthe, de prof. Van Winterprijs uitgereikt voor het beste
boek op het terrein van de regionale en lokale geschiedenis
dat in de periode 2003-2004 in Nederland is verschenen. De
bijbehorende oorkonde werd overhandigd door de Commissaris van de Koningin in Drenthe, de heer A.L. ter Beek. De
prijswinnaar is dr.ir. Theo Spek, met zijn boek Het Drentse
esdorpenlandschap. Een historisch geograﬁsche studie, waarop hij in 2004 gepromoveerd is aan de Wageningen Universiteit en dat is uitgegeven door uitgeverij Matrijs te Utrecht.

museumdorp Orvelte. Traditiegetrouw werd de feestelijke uitreiking

Tekst

Het Drentse esdorpenlandschap ligt in de

opgeluisterd met enkele inhoudelijke voordrachten. Als eerste kwam

Albert van der

interdisciplinaire, integrale aanpak. Waar de

aan het woord dr. Hans Renes. Renes is als historisch geograaf

Zeijden

geschreven bronnen zo schaars zijn, trekt Spek

verbonden aan de Universiteit Utrecht en een autoriteit op het ter-

een indrukwekkende baaierd aan onderzoeks-

rein van de historische geograﬁe. In zijn voordracht liet Renes zien

strategieën uit de kast, die zowel liggen op

dat de visie van de historisch geografen op het Drents landschap tot

het vlak van de cultuurwetenschappen als de

nu toe vooral statisch was. Het Drentse landschap zou eeuwenlang

natuurwetenschappen. Interpretatie van mid-

onveranderlijk zijn gebleven: de huidige situatie werd kritiekloos

deleeuwse oorkonden wordt gecombineerd

teruggeprojecteerd in de geschiedenis. Een aantal jaren geleden

met onderzoek naar veldnamen, analyse van

had de Wageningse landbouwhistoricus Jan Bieleman al laten zien

historische afbeeldingen, het verrichten van

dat de landbouwgeschiedenis van Drenthe zeker niet eeuwenlang

bodemonderzoek, het maken van pollen-

Prestigieuze prijs

statisch en onveranderlijk is geweest maar, in tegendeel, gekenmerkt

analyses en het verwerken van archeologische

De prof. Van Winterprijs is bestemd voor het beste boek op het

door een grote dynamiek. Vanuit een veel ruimer, interdisciplinair

opgravingsresultaten. Gerding noemde het

terrein van de lokale en regionale geschiedenis, dat in de periode

perspectief heeft deze nieuwe visie door middel van het boek van

`welhaast onwaarschijnlijk’, dat Spek al deze

2003-2004 is verschenen. De Prof. Van Winterprijs wordt ge-

Theo Spek over het Drentse esdorpenlandschap een veel bredere

onderzoeksterreinen, die even zovele takken

organiseerd onder auspiciën van het Nederlands Centrum voor

invulling gekregen. Theo Spek heeft in zijn monumentale boek, dat

van wetenschap representeren, zelf beheerst.

Volkscultuur en de prijswinnaar wordt voorgedragen door een on-

in totaal drie delen telt, laten zien dat ook het Drentse landschap in

afhankelijke jury die dit keer bestond uit prof.dr. Koen Goudriaan,

het verleden grote veranderingen heeft doorgemaakt.

prof.dr. Ad Knotter, prof.dr. Gerard Hoekveld, dr. Thera Wijsenbeek

Spek weet hoe hij de relevante onderzoeksAansluitend bij het maatschappelijk belang van het onderzoek

resultaten moet interpreteren, kent de stand van zaken van de

van Theo Spek was de Commissaris van de Koningin in Drenthe,

wetenschappelijke discussie binnen het betreffende vakgebied en

en dr. Michiel Gerding. Het prijsbedrag van 3000 euro wordt ter

Maatschappelijke betekenis

de heer A.L. ter Beek, gevraagd aan Theo Spek de oorkonde te

schroomt niet om zelf stelling te nemen in die discussie. Buitendien

beschikking gesteld door de stichting Prof. van Winterfonds.

Terwijl Hans Renes het proefschrift van Theo Spek doorlichtte op

overhandigen die behoort bij de Van Winterprijs. In het kader van

is het boek ook nog helder geschreven.

De feestelijke uitreiking werd voorgezeten door dr. Albert van der

zijn wetenschappelijke merites, ging de tweede lezinghouder van

de ruimtelijke ontwikkeling is er tegenwoordig bij beleidsmakers

Zeijden, secretaris van de jury. Van der Zeijden memoreerde dat de

de dag, drs. Eric van der Bilt van de Stichting Het Drentse Land-

meer aandacht gekomen voor de historische gegroeidheid van

Wordt vervolgd

prof. Van Winterprijs een landelijke, prestigieuze prijs is, die werd

schap, in op de praktische implicaties van het boekwerk van Spek.

het landschap. Deze nieuwe visie werd, zes jaar geleden alweer,

Met de Van Winterprijs werd nu al weer voor de zesde keer de

ingesteld om te laten zien dat er niet alleen heel veel onderzoek

De Stichting Het Drentse Landschap heeft indertijd veel bijgedra-

neergelegd in de invloedrijke overheidsnota Belvedere, over ruim-

prijs voor het beste boek op het terrein van de lokale en regio-

op dit terrein wordt verricht, maar dat hieronder ook vele werken

gen aan de publicatie van het grote boekwerk van Theo Spek.

telijke ontwikkeling, geschiedenis en planologie. Geschiedenis is

nale geschiedenis uitgereikt, de tweede keer onder de naam Van

vallen die wetenschappelijk van groot belang zijn. Toen begonnen

Het was een forse investering, die volgens Van der Bilt voor zijn

belangrijk, niet alleen in wetenschappelijk opzicht. Mensen voelen

Winterprijs. Namens de sponsor van de prijs, het prof. Van Winter-

werd met de prijs, haalden vakwetenschappers te vaak nog de

stichting niet zonder risico was, maar die inmiddels zijn vruchten

zich ergens thuis juist vanwege die geschiedenis. Planologen doen

fonds, gaf professor Johanna Maria van Winter aan dat ze ook een

neus op voor de lokale en regionale geschiedenis. De écht belang-

blijkt te hebben afgeworpen. Behalve dat het boek van Theo Spek

er daarom wijs aan om in hun ontwerpen hiermee rekening te hou-

volgende keer het prijsbedrag zal willen doneren.

rijke geschiedenis was toen nog de nationale, politieke geschiede-

in wetenschappelijk opzicht vruchtbaar is gebleken, heeft het ook

den. De heer Ter Beek toonde zich overigens zeer geïnteresseerd in

nis. Met de Van Winterprijs willen de organisatoren de lokale en

een vertaling gekregen richting onderzoek met een meer beleids-

het vervolgonderzoek waar Theo Spek nu mee bezig is. Enige tijd

De volgende keer komen boeken in aanmerking die verschenen

regionale geschiedenis in het zonnetje zetten.

matig karakter. Het Drents Landschap in het verleden is één ding,

geleden heeft hij, met het mes op de keel, moeten aangeven welk

zijn in de periode 2005 – 2006. U kunt ze nu al opsturen naar het

maar hoe kan de door Spek beschreven geschiedenis bijdragen aan

stukje Drents landschap eigenlijk zijn eigen voorkeur heeft. Hij

Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1,

Wetenschappelijk belang

een beter landschapsbeheer? In dat verband memoreerde Van der

kwam toen uit op de Drentse Aa. Aan Theo Spek gaf hij alvast een

3572 JA Utrecht. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur,

Vanwege het onderwerp van de studie van Theo Spek, het Drentse

Bilt dat Spek inmiddels was gevraagd onderzoek te doen naar de

onderzoeksvraag mee: waar komt de naam Drentse Aa eigenlijk

als het landelijk instituut op het terrein van de cultuur van het

esdorpenlandschap, was de uitreiking georganiseerd in het Drentse

toekomst van het Drentse Aa gebied.

vandaan?

dagelijks leven, zal wederom de prijs organiseren. ■
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Volksmuziek als immaterieel erfgoed

Als traditionele muziekinstrumenten worden genoemd: ratel, klep-

namelijk helemaal geen kwaliﬁcaties als `bevoegd citherspeler’ of

per, ﬂuiten, trommen, tamboerijnen, doedelzak, draailier, hommel

`bevoegd draailierspeler’. Een belangrijk knelpunt is verder nog het

of noordse balk, rommelpot, viool, ocarina, midwinterhoorn, accor-

ontbreken van geschikt onderwijsmateriaal, waarop de docenten

deon en mondharmonica.

zich kunnen baseren. Het ontbreekt met andere woorden aan
goede muziekbundels met Nederlandse volksmuziek.

Voor UNESCO is de volksmuziek een onderdeel van het immate-

Zaterdag 22 april was in het Continental Art Centre een
expertmeeting over het onderwijs in traditionele Nederlandse
volksmuziek op muziekscholen. De dag was georganiseerd
door de Nederlandse Raad voor Muziek, in samenspraak met
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

traditie, waartegenover Nederland misschien wat mager afsteekt.

Tekst

rieel erfgoed. Je zou volksmuziek daarom ook kunnen deﬁniëren

Overigens zijn de muziekscholen niet de enige optie, daar waar het

Dat was in ieder geval de indruk van de Nederlandse Raad voor

Albert van

als muziek die beleefd wordt als Nederlands cultureel erfgoed.

gaat om onderwijs in traditionele Nederlandse volksmuziek. Er is

Muziek. Ten behoeve van een goede inbreng vanuit Nederland

der Zeijden

Dit kan net zo goed gaan om traditionele Nederlandse zeeliedjes

ook veel particulier initiatief, de Stichting Volksmuziek Nederland

werd besloten een expertmeeting te organiseren, waar de belang-

als om dansmuziek, die de belangrijke feestmomenten in ieders

verzorgt bijvoorbeeld zelf cursussen. Ook zou het goed zijn om in

rijkste Nederlandse deskundigen hun licht konden laten schijnen

mensenleven vormgaven en vormgeven. Volksmuziek is levend

het algemeen onderwijs ingang te vinden, het basisonderwijs en

over het onderwerp. Aan de dag was een kleine inventarisatie

erfgoed. Maar het wordt ook gespeeld op speciale volksmuziek-

het voortgezet onderwijs, om zo kinderen voor de volksmuziek te

In een recent rapport over Het immaterieel cultureel erfgoed in

voorafgegaan. Wat doen muziekscholen eigenlijk aan traditionele

festivals of op speciale evenementen, al dan niet voor een toeris-

winnen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Nederland (DOCA Bureaus, Lepelstraat 2005) wordt een overzicht

volksmuziek? De oogst bleek bescheiden. Enkele voorbeelden die

tisch publiek. Je kunt ook denken aan nieuwe vormen als ball folk.

gegeven van de stand van zaken van deze nieuwe, maar in werke-

gevonden werden zijn: een cursus midwinterhoornblazen door de

Imago

lijkheid al oude vorm van erfgoed. In dit rapport worden een aantal

Muziekschool Twente te Enschede en een cursus doedelzak voor

In Nederland doet het Meertens Instituut onderzoek naar al deze

knelpunten aangegeven. Eén van de punten die genoemd wordt, is

beginners door de Stedelijke Muziekschool Groningen. Tegelijk

verschillende vormen van volksmuziek. Veel informatie is samenge-

er ook nog iets anders gebeuren. Tijdens de expertmeeting werd

de zorg die wordt uitgesproken over het ontbreken van voldoende

werd echter geconstateerd dat er bij de muziekscholen sprake is

bracht in een digitale liederenbank. In het veld zijn instellingen actief

uitvoerig gesproken over het oubollige imago dat de volksmuziek

opleiding voor het bespelen van traditionele instrumenten. Door het

van een groeiende belangstelling, die de volksmuzieksector uitste-

zoals de Stichting Volksmuziek Nederland. Deze clubs worden natio-

aankleeft. Het is toch nog steeds een beetje de sfeer van geite-

ontbreken van een goede opleiding, zouden oude vaardigheden wel

kende mogelijkheden zou bieden om daarop in te spelen.

naal ondersteund door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur,

wollensokken en van lange baarden. De volksdans vergrijst en is

dat ook een brede publieksfunctie heeft in het zichtbaar maken en

weinig aantrekkelijk meer voor jongeren. Imagoverbetering is le-

promoten van vormen van immaterieel erfgoed in Nederland.

vensnoodzaak. Volgens de aanwezigen zijn er verschillende manie-

eens verloren kunnen gaan.
Volksmuziek

Om aantrekkelijk gevonden te worden voor het onderwijs moet

ren om het imago van de Nederlandse volksmuziek te verbeteren.

Het toeval wil dat de Nederlandse Raad voor Muziek onafhankelijk

De eerste vraag die behandeld dient te worden is natuurlijk de

van dit rapport uitgerekend op ditzelfde moment aandacht vroeg

vraag: wat is eigenlijk Nederlandse volksmuziek? In het praatstuk

Muziekscholen

Je moet het allereerst brengen als levende muziek en niet als een

voor het thema volksmuziek op muziekscholen. De insteek van

werd hierover gezegd dat volksmuziek een sociale functie vervult

In de muziekscholen valt de traditionele volksmuziek onder het

saai museumstuk. Het zou aantrekkelijk kunnen zijn om bekende

de dag was: hoe kunnen we muziekscholen enthousiasmeren om

en uitdrukking geeft aan culturele identiteit. Verder ondersteunt

bredere label van de wereldmuziek. In de praktijk blijkt daarbij het

vermaarde Nederlandse muzikanten te verleiden om ter promotie

meer aan Nederlandse volksmuziek te doen? De dag in Rotterdam

volksmuziek de beleving van de identiteit bij belangrijke levens-

accent te liggen op de volksmuziek uit verre en exotische landen: op

een cd met Nederlandse volksmuziek vol te zingen.

werd bezocht door veertien experts: muziekdocenten van muziek-

momenten en seizoensmomenten en is het vaak ook dansmuziek.

Cubaanse of Argentijnse muziek bijvoorbeeld. De op de expertmee-

scholen, volksmuzikanten en vertegenwoordigers van de belang-

ting aanwezige volksmuzikanten, constateerden dat het lang niet

Anderen noemden het populaire ball folk, dat wel heel aantrek-

rijkste volksmuziekorganisaties in Nederland, zoals de Stichting

altijd eenvoudig is om ingang te vinden bij de muziekscholen, vaak

kelijk is bij jongeren. De meningen waren verdeeld of dit nu om

Volksmuziek Nederland en de Stichting Draailier en Doedelzak.

hangt het af van een goedwillende directeur of enthousiaste leraar.

‘echte’ Nederlandse volksmuziek gaat. Het is er in ieder geval

Enig missiewerk is hier dus zeker op zijn plaats.

wèl op geïnspireerd. Duidelijk was wel dat creatieve oplossingen
moeten worden gevonden om de Nederlandse volksmuziek onder

Entramus
Als voorzet voor de discussie lag er een praatstuk, dat was

Er zijn al enkele praktische maatregelen genomen, die het onder-

samengesteld door Gerard Bal van de Nederlandse Raad voor

wijs in Nederlandse volksmuziek aan de muziekscholen zouden

Muziek. Aanleiding was het zogenoemde Entramusproject, waarin

kunnen bevorderen. Genoemd werd ondermeer de kleine artiesten-

Vervolg

de Nederlandse Raad voor Muziek participeert als Nederlandse

regeling, die het vrijetijdsmuzikanten eenvoudiger maakt om les

De expertmeeting was natuurlijk slechts een begin, een inventarisatie

vertegenwoordiger van de International Music Council te Parijs. In

te geven tegen een kleine vergoeding: veel volksmuziek wordt

van knelpunten, kansen en mogelijkheden. De Nederlandse Raad

het Entramusproject wordt aandacht gevraagd voor het muziek-

beoefend door vrijetijdsmuzikanten. Ook wordt er tegenwoordig

voor Muziek wil graag op korte termijn een nieuwe bijeenkomst

onderwijs in traditionele volksmuziek. Andere landen die in dit pro-

minder rigide omgegaan met de bevoegdheden waarover leraren

organiseren. Afgesproken is dat de NRM ter voorbereiding daarvoor

ject participeren zijn Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk en Finland.

moeten beschikken. Dit is met name weer belangrijk voor de

rond de tafel gaat zitten met het Nederlands Centrum voor Volkscul-

Het zijn allemaal landen met een rijke en levende volksmuziek-

volksmuziek. Voor verschillende volksmuziek instrumenten bestaan

tuur en met de belangrijkste volksmuziekorganisaties in Nederland. ■
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Carnaval
Onderzoek naar de mogelijke daling van populariteit

Maar heeft het nu nog wel dit effect? Willen de Limburgers vandaag

vijftien jaar ieder jaar carnaval gevierd en daarbovenop komt nog

de dag nog wel carnaval vieren? Of gaan ze juist liever op vakantie?

24,5% die carnaval hebben gevierd, maar dat niet ieder jaar hebben gedaan. Maar niet alleen vieren veel Limburgers carnaval; er is

Tekst
Leonie Tijink,
Laurens van der Leij,
Fanny Smits, Rienke
Stalenhoef, Karin van
Trijp en Dirk van Zon

Carnaval is een eeuwenoude traditie in de zuidelijke delen
van ons land, maar wat vindt de Limburger er nou van? Is
het een achterhaald feest of juist een belangrijk deel van de
levensstijl in de provincie? En kiest de Limburger er nog wel
voor om deel te nemen aan het feest of gaat men er liever
tussenuit voor een weekje vakantie? Omdat carnaval steeds
minder populair lijkt te worden, wordt het tijd om eens te
kijken naar de toekomst van deze oude traditie.

Terugloop van carnavalsvierders

ook te zien dat ze carnaval een belangrijk onderdeel van het leven

Zes studenten van de Hoge Hotelschool Maastricht hebben in

Vanuit verschillende kanten heeft de Koninklijk Horeca Neder-

in Limburg vinden. Want 72% van de ondervraagden vindt het na-

opdracht van Koninklijk Horeca Nederland onderzoek gedaan naar

land het beeld gekregen dat er een terugloop is van het aantal

melijk belangrijk dat kinderen in Limburg opgroeien met carnaval.

het carnaval in Limburg. Centraal in dit onderzoek stond de vraag

carnavalsvierders. De huidige koppeling van carnaval en de

Als belangrijkste redenen hiervoor worden de traditionele beteke-

wat het effect zou zijn van een loskoppeling van de voorjaarsvakan-

voorjaarsvakantie wordt genoemd als mogelijke oorzaak voor de

nis en de sociale functie van carnaval genoemd. Hieruit kan dus

tie en het carnaval. Een twintigtal jaren geleden is er besloten om in

daling. Daarom wordt dit wat sterker belicht in het onderzoek.

geconcludeerd worden dat het in stand houden van dit traditionele

Limburg en Brabant de voorjaarsvakantie tegelijk te laten vallen met

De Limburgers lijken namelijk steeds meer op vakantie te gaan en

feest van belang is voor de Limburgers. Want de kinderen van

het carnaval. Deze keuze is gemaakt om de leerlingen en docenten

daardoor geen deel meer te nemen aan het carnaval. Jongeren

nu zijn de toekomst van het feest. Als zij er niet mee in aanraking

meer mogelijkheid te geven deel te nemen aan dit traditionele feest.

zouden opgroeien zonder deze traditie en de actieve deelname van

komen zal de traditie niet in stand kunnen worden gehouden.

Limburgers aan het feest zou afnemen. Deze daling in de populariteit van het feest zou dus invloed hebben op de toekomst van het

Om een beeld te krijgen hoe dit in de praktijk gebeurd is, is aan

carnaval, maar daarnaast ook op de omzet van de horeca en het

de geënquêteerden, die kinderen hebben in de leeftijd tot en met

overige bedrijfsleven in Limburg tijdens de carnavalsperiode.

12 jaar, gevraagd of zij hun kinderen betrekken bij carnaval en
hoe zij dit doen. Het blijkt dat het betrekken van de kinderen

Vanwege het negatieve effect van deze daling voor zowel het feest

bij carnaval zeer populair is. Van de ondervraagden met kinderen

als de economie, is er besloten te onderzoeken of er daadwerkelijk

tot en met 12 jaar geeft 80% aan de kinderen mee te nemen om

een daling is geweest in het aantal carnavalsvierders. En indien

naar de optocht te gaan kijken. Daarnaast is het kindercarnaval

dit zo is, wat hier dan de oorzaak van is. Want een daling van de

een veel gebruikte manier om de kinderen bij het feest te betrek-

populariteit van het carnaval kan grote gevolgen hebben voor de

ken. De optocht blijkt één van de meest populaire activiteiten te

toekomst van deze Limburgse traditie.

zijn tijdens het carnaval. Van degenen die ieder jaar of bijna ieder
jaar carnaval vieren, gaat 95% naar de optocht kijken of neemt

Onderzoeksmethode

hier zelf deel aan.

Om een goed beeld te krijgen van de mening van de Limburgers
over carnaval zijn de onderzoekers de provincie ingetrokken. Zij

Liever op vakantie

hebben bijna zeshonderd enquêtes afgenomen onder Limburgers

Afgezien van de populariteit van het feest is er toch een terug-

die gebonden zijn aan de schoolvakanties. Zowel in de dorpen, als

loop te zien in het aantal carnavalsvierders. Ruim 14% van de

in de steden van Limburg. Hierbij zijn er mannen en vrouwen van

ondervraagden heeft aangegeven gedurende de afgelopen vijftien

verschillende leeftijden, met verschillende inkomens en opleidings-

jaar eerst wel carnaval te hebben gevierd, maar het nu niet meer

niveaus ondervraagd om een zo exact mogelijke doorsnede te

te vieren. Deze terugloop was het sterkste in de periode van

krijgen van de meningen uit de gehele bevolking. In de enquêtes

5 tot 9 jaar geleden. Één van de belangrijkste redenen die wordt

zijn er vragen gesteld op het gebied van het vieren van carnaval,

genoemd voor het niet vieren of niet meer vieren van carnaval is

kinderen en carnaval, mening over carnaval, uitgaven tijdens de

het niet leuk vinden van het feest of er geen zin in hebben (33%).

carnaval en activiteiten voor en tijdens het carnavalsfeest.

Als opmerkingen hierbij worden genoemd dat het feest te druk is
of dat men er geen binding mee heeft, omdat men er niet mee is

Carnaval is nog steeds een heel populair feest in Limburg.
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Populariteit

opgegroeid. De andere belangrijke reden die wordt genoemd voor

Uit de enquête is gebleken dat carnaval zeker nog wel een populair

het niet of niet meer vieren van carnaval is het op vakantie gaan

feest is. Van alle ondervraagden heeft 43,7% gedurende de laatste

tijdens de carnavalsperiode (36%).
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De vakantie is dus een echte concurrent van het carnaval. De

het overig bedrijfsleven positief zijn. Deze extra vierders zullen

vierders, raden de studenten ook aan eens te kijken naar het imago

vakanties worden goedkoper en mensen gaan er steeds vaker

namelijk met hun bestedingen een bijdrage leveren aan de omzet

van carnaval. Meer dan de helft van de ondervraagden is het

tussenuit in de verschillende vakanties. De voorjaarsvakantie is een

die gemaakt wordt tijdens het carnaval in de verschillende horeca-

namelijk eens of zeer eens met de stelling:

zeer geschikte periode om er even uit te gaan met het gezin. Maar

gelegenheden. Daarnaast zullen zij ook een bijdrage leveren aan de

‘De traditionele betekenis van carnaval is verloren gegaan’.

dit gaat natuurlijk niet samen met het vieren van carnaval. Er moet

stijging van de omzet van bedrijven als carnavalswinkels, bakkers,

een keuze worden gemaakt. De 36% van de geënquêteerden die

slagers en taxi’s. Aan de hand van de gemiddelde bestedingen van

Dezelfde ondervraagden geven aan dat juist de traditie een be-

zeggen geen carnaval te vieren of geen carnaval meer te vieren

de huidige vierders op verschillende gebieden is gekeken naar de

langrijke reden is om kinderen te laten opgroeien met carnaval. Als

omdat men op vakantie gaat, is de vraag voor gelegd betreffende

verandering in de totale opbrengsten voor de horeca en het overig

de traditionele betekenis van het feest langzaam verdwijnt, zal dit

de loskoppeling: ‘Stel dat de voorjaarsvakantie en het carnaval niet

bedrijfsleven in Limburg. Voor de Limburgse horeca komt dit neer

wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor het betrekken van

tegelijk zouden vallen, maar u zou wel op maandag en dinsdag

op ruim 12 miljoen euro aan extra opbrengsten gedurende de ko-

de jeugd bij het feest en dus de toekomst hiervan. Op de stelling:

met carnaval twee roostervrije dagen hebben. Zou u dan wel car-

mende vijf jaar. Dit is een stijging van 2,6% van de jaarlijkse omzet

‘Voor veel carnavalsvierders is alleen drank belangrijk’ antwoordde

naval gaan vieren?’ Van deze groep mensen antwoordde 59% dat

van de horeca tijdens het carnaval. Bij het overig bedrijfsleven in

de helft van de ondervraagden dat zij het hier mee eens of zeer

zij waarschijnlijk of zeker carnaval zouden gaan vieren in deze situ-

Limburg gaat het in vijf jaar tijd om een omzetstijging van ruim

atie. Een loskoppeling zou dan dus zorgen dat er in de komende

5 miljoen. Dit komt neer op een stijging van de jaarlijkse omzet

vijf jaar jaarlijks ruim eenentwintigduizend extra carnavalsvierders

tijdens het carnaval van 2,1%.

zijn. Een loskoppeling lijkt dus een grote stimulans te kunnen
zijn voor het aantal carnavalsvierders in Limburg en ten goede te

Imago

komen aan het behoud van dit traditionele feest.

Maar behalve een loskoppeling van de voorjaarsvakantie en
carnaval als oplossing voor de terugloop van het aantal carnavals-

Economische gevolgen
Behalve voor de populariteit van het feest zou de loskoppeling ook

Juist de traditie is een
belangrijke reden om
kinderen te laten opgroeien met carnaval.

een grote ﬁnanciële impact hebben op de horeca en het overige
bedrijfsleven in de provincie. Uit de interviews die de onderzoekers
hebben gehouden met horecaondernemers in de provincie, is ge-

mee eens zijn. Omdat dit door velen als negatief wordt ervaren

bleken dat velen van hen (41%) een daling van de omzet hebben

en ook is aangedragen als reden om geen carnaval te vieren of te

waargenomen gedurende de carnavalsperioden in de afgelopen

stoppen met het vieren van carnaval, is het verstandig hier nog

vijftien jaar. Dit geldt echter niet voor alle horeca ondernemingen,

eens verder naar te kijken.

van de opbrengsten voor de horeca en het overig bedrijfsleven

er is ook een deel van de ondernemingen (21%) die juist een

Ook het feit dat één derde van de ondervraagden die geen carna-

komt ten goede aan de economische situatie binnen de provincie.

omzetstijging heeft waargenomen in deze periode. Bij de rest van

val viert of het niet meer viert aangeeft dit te doen omdat ze geen

de ondernemingen is er sprake van een gelijk gebleven omzet.

zin hebben of het geen leuk feest vinden, geeft reden tot imago-

Ook het imago van carnaval moet wat meer worden benadrukt

Verder is hierbij naar voren gekomen dat er onder de horecaon-

verbetering of -verandering. De carnavalsbonden hebben naar

en in sommige opzichten, misschien, positief versterkt worden.

dernemingen in de steden meer sprake is van een omzetdaling

aanleiding van deze conclusie gezegd nog eens te kijken naar het

Het beste is daarom dat de horeca, het overig bedrijfsleven, de

tijdens het carnaval dan in de dorpen. Voor het overig bedrijfsleven

imago van carnaval en de mogelijke verbetering hiervan.

carnavalsbonden, de provincie en het onderwijs samen om de tafel
gaan zitten om te kijken naar de mogelijkheden om het carnaval

(bakkers, slagers, taxi’s, carnavalswinkels) is de verandering in de
omzet vergelijkbaar met die in de horeca. Het enige verschil is dat

Onderzoeksresultaat

en de voorjaarsvakantie weer los te koppelen en het imago van het

er voor het overig bedrijfsleven vrijwel geen verschil is betreffende

Het advies van de studenten aan Limburg is dan ook om te pro-

feest te verbeteren.

de omzetverandering in de dorpen en steden.

beren de loskoppeling te realiseren om zo de jeugd te blijven laten

De komst van extra carnavalsvierders in geval van een loskoppeling van de voorjaarsvakantie en carnaval zal voor de horeca en
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Eeuwenlang wordt er al carnaval of vastenavond gevierd.

deelnemen aan het feest en te zorgen dat dit stukje Limburgse cul-

Want carnaval als traditioneel feest is een stukje cultuur dat de

tuur ook in de toekomst kan blijven bestaan. Ook in economisch

Limburgers in stand willen houden en dat moet dus zeker gestimu-

opzicht is de loskoppeling gunstig voor de provincie. Een stijging

leerd worden. ■
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Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het
gebied van volkscultuur en immaterieel erfgoed? Neem dan
een abonnement op Volkscultuur Magazine.
Word nu abonnee en ontvang een welkomstgeschenk cadeau.
Stuur onderstaande bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Postbus 13113, 3507 LC Utrecht (tel: 020-2760244,
fax: 030-2736111, email: ncv@volkscultuur.nl).
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Jaar van het circus
Het jaar 2006 is uit geroepen tot Jaar van het Circus.

Redactie en exploitatie:

Dat betekent het hele jaar door genieten van klassiek

Nederlands Centrum voor Volkscultuur

en modern circusvermaak. Koorddansers balanceren

F.C. Dondersstraat 1, 3527 JA Utrecht

hoog boven het publiek, dat van spanning de adem

Postbus 13113, 3507 LC Utrecht
tel: 030-2760244, fax: 030-2736111

inhoudt. Even later zorgen de paarden voor een

email: ncv@volkscultuur.nl

prachtige dressuur. Natuurlijk zijn er ook clowns die

www.volkscultuur.nl

iedereen aan het lachen krijgen. Een bezoek aan het
circus blijft toch een mooi feest!

Redactie:
drs. Ineke Strouken (hoofdredactie)

Het Jaar van het Circus is een initiatief van het

drs. Piet de Boer

Nederlands Centrum voor Volkscultuur, de Vereni-

dr. Albert van der Zeijden

ging Nederlandse Circus Ondernemingen en de Club

Ja, ik neem tot wederopzegging een jaarabonnement
op Volkscultuur Magazine.

van Circusvrienden Nederland. Deze drie organisaties

Foto omslag: Jan Stads

zijn verenigd in de stichting Jaar van het Circus. De
Opmaak en druk:

Naam:
Instelling:

stichting wordt bijgestaan door vele circusorganisa-

Drukkerij Libertas, Bunnik

ties, zoals Circomundo en alle Nederlandse circussen.

Volkscultuur Magazine verschijnt vier keer per

Samen willen wij laten zien dat circus kunst, cultuur,

jaar. Een abonnement kost € 20,-.

erfgoed en vermaak is. Het themajaar staat bol van
Straat:

Opzegging van abonnementen moet uiterlijk op

activiteiten. Er zijn voorstellingen, festivals, open

1 december aan de administratie zijn doorgegeven.

dagen, tentoonstellingen, lespakketten, studiedagen,

Postcode:

themanummers van tijdschriften en er komt een

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Niets uit deze uitgave mag worden over-

Telefoon:
Email:
Datum:

genomen en/of vermenigvuldigd zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen.
Mochten er personen of instanties zijn die menen
aanspraak te maken op bepaalde rechten, dan
wordt hun vriendelijk verzocht contact op te

Handtekening:

mooi boek uit. Geen enkel aspect van het circus blijft
Foto: Jan Stads

Woonplaats:

onbelicht in 2006!
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de
activiteiten in het kader van het Jaar van het
Circus, vraag dan de gratis digitale Circuskrant

Aart Staartjes gaf het startschot voor het Nationaal Circus

aan via ncv@volkscultuur.nl of 030-2760244.

Festival in Utrecht op 1 april en proefde als eerste de speciale
circustaart van de Jumbo supermarkten.

Kijk ook eens op www.jaarvanhetcircus.nl

nemen met de uitgever.
ISSN 1872-5090

38 Volkscultuur Magazine

VOORJAAR 2006

39
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F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht
tel: 030 – 276 02 44
fax: 030 – 273 61 11

ncv@volkscultuur.nl
www.volkscultuur.nl

Volkscultuur gaat over de cultuur van het leven
van alledag. In een snel veranderende samenleving wordt het belang ervan alleen maar
groter. Volkscultuur Magazine houdt u op de
hoogte van recente trends en ontwikkelingen,
bijvoorbeeld door te berichten over nieuw
beleid of goede voorbeeldprojecten, maar biedt
ook kennis en verdieping. Het blad is bedoeld
voor iedereen die volkscultuur een warm hart
toedraagt: particulieren net zo goed als organisaties, onderzoekers net zo goed als doeners.
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