
IMMATERIEEL ERFGOED 
EN WETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK 

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

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

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

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

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

– aantonen wat immaterieel erfgoed
doet met mensen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divali is een Hindoeïstisch lichtjesfeest
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glas orgeade en doen een beetje Helio-
trope Blanc op, een parfum. Dat helpt om 
sneller bij onze bovennatuurlijke krachten 
te komen. We worden geleid en gestuurd. 
We hebben eigenlijk allemaal het zesde 
zintuig. We maken de kleding en de kop-
ro beki namelijk niet zomaar.’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slavernij verleden.

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

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

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

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

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

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

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

tetyari                   
                          
udu baki  
Watra Barinya                                   

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