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Meer dan enig ander zintuig is ons reukvermogen verbonden met onze 
emoties en onze herinneringen. Terwijl veel erfgoedinstellingen zich hiervan 
bewust zijn, ontbreekt het aan gegevens, strategieën en hulpmiddelen om 
de betekenisvolle rol van geuren in ons cultureel erfgoed te identificeren, te 
consolideren en te promoten. Hier brengt Odeuropa Negotiating Olfactory and 
Sensory Experiences in Cultural Heritage Practice and Research verandering in. Het 
door Horizon 2020 gefinancierde internationale onderzoeksproject ging in 
januari 2021 van start.1 Onder leiding van cultuurhistorica Inger Leemans (NL-
LAB, KNAW Humanities Cluster) in samenwerking met informatietechnoloog 
Marieke van Erp (DHLab, KNAW Humanities Cluster) zijn tientallen 
onderzoekers betrokken om in digitale erfgoedcollecties en met behulp van 
‘sensory mining’ historische geuren en de verhalen die ze dragen te ontdekken 
en ze weer terug te brengen naar onze neuzen.

Het grootste onderdeel van het project is historisch georiënteerd: 
Odeuropa past state-of-the-art Artificial Intelligence-technieken toe op tekst- 
en beelddatasets van cultureel erfgoed die vier eeuwen Europese geschiedenis 
beslaan. Het traceert hoe geur in verschillende talen werd uitgedrukt, met welke 
plaatsen bepaalde geuren werden geassocieerd, wat voor soort gebeurtenissen 
en praktijken eraan verbonden waren en aan welke emoties de geuren 
waren gekoppeld. Het creëert nieuwe verhaallijnen en ontwikkelt nieuwe 
methodologieën die onder andere gepresenteerd zullen worden in een online 
Encyclopaedia of European Smell Heritage, in toolkits en in beleidsaanbevelingen 
voor de erkenning, promotie, presentatie en bescherming van geurerfgoed.2

Een kleiner, maar zeker niet onbelangrijk, onderdeel van het project richt 
zich op de betekenis van geuren in het heden, en met name in contemporain 
immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed wordt daarbij – volgens het 2003 
UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed dat België in 2006 en Nederland in 2012 ratificeerden – begrepen 
als de culturele gebruiken, tradities, verhalen, ambachtelijke vaardigheden 
als ook de instrumenten, objecten en culturele ruimtes die daarmee worden 

1 h!ps://odeuropa.eu/ (bezocht op 6-12-2021).
2 h!ps://odeuropa.eu/horizon-2020/h2020-abstract/ (bezocht op 6-12-2021).
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geassocieerd, die mensen zich eigen hebben gemaakt en die zij willen 
doorgeven. Immaterieel erfgoed versterkt het gevoel van identiteit en 
continuïteit van gemeenschappen, groepen en individuen en het bevordert het 
respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit. De vijf domeinen 
van immaterieel erfgoed die UNESCO noemt zijn orale tradities; uitvoerende 
kunsten; sociale praktijken; rituelen en feestelijke gebeurtenissen; kennis en 
praktijken betre"ende de natuur en het universum; traditionele ambachten.3

Vragen die gesteld worden zijn: Welke rol spelen geuren en speelt ruiken 
in de uitvoering en in het beleven van immaterieel erfgoed? Welke aandacht 
krijgen geur en ruiken – bewust en onbewust – in het transfer van het erfgoed 
naar volgende generaties? Welke rol krijgen geuren en ruiken toegeschreven in 
het beleid en de beleidsinstrumenten rond immaterieel erfgoed en het borgen 
ervan? 

Hierbij zijn we ook geïnteresseerd in immaterieel erfgoed dat direct aan 
geur is verbonden, bijvoorbeeld de vaardigheden en kennis rond parfum in 
het gebied van Grasse (sinds 2018 op de internationale representatieve lijst 
van immaterieel erfgoed van de mensheid), of culinair erfgoed.4 Maar vooral 
gaat onze aandacht uit naar vormen van erfgoed die (door buitenstaanders) 
niet meteen op het eerste gezicht (!) met geur in verbinding worden gebracht. 
Denk bijvoorbeeld aan immaterieel erfgoed met dieren, religieus erfgoed of 
ambachten.

3 h!ps://ich.unesco.org/en/convention (bezocht op 6-12-2021).
4 h!ps://ich.unesco.org/en/RL/the-skills-related-to-perfume-in-pays-de-grasse-the-cultivation-of-

perfume-plants-the-knowledge-and-processing-of-natural-raw-materials-and-the-art-of-perfume-
composition-01207 (bezocht op 6-12-2021).

Tielse kermiskoek (© Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)
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Geur wordt traditioneel begrepen als een van de zwakkere menselijke 
zintuigen en wordt vaak over het hoofd gezien – in tegenstelling tot de 
dominantere auditieve en vooral de visuele zintuigen.5 Zo merkt etnoloog 
Ewa Klekot in haar studie over keramiekproductie als immaterieel erfgoed aan 
dat het inventariseren en documenteren van het erfgoed meestal uitmondt 
in representaties die worden geformuleerd ‘on the ground of a strong visual 
bias of knowledge construction’ en die een ‘repression of all the senses except 
from sight’ tonen.6 Terwijl het bij immaterieel erfgoed juist om lichamelijke en 
niet (puur) visuele kennis gaat en terwijl de ervaringen die verbonden zijn aan 
het (uitvoeren en beleven van) immaterieel erfgoed altijd multisensueel zijn. 
Of, zoals immaterieel erfgoedexpert Hanna Schreiber formuleert: ‘Intangible 
cultural heritage cannot exist without sensuality, without experience, because 
it engages the carnality, engages humans. The sensuality of experiencing the 
intangible heritage is something inseparably connected with it. It is simply 
its essence.’7 In dat kader verbaast het dan ook dat we in een proef waarin we 
naar ‘nomination files’ voor de internationale immaterieel erfgoed lijsten 
van UNESCO keken, nauwelijks beschrijvingen van zintuigelijke ervaringen 
terugvonden terwijl de bijhorende films dit wel lieten vermoeden. Om een 
voorbeeld te noemen: in de Nederlandse ‘nomination file’ van het ambacht 
van molenaar, dat in 2017 werd bijgeschreven in de representatieve lijst, wordt 
uitgelegd hoe een molen moet worden bediend, maar dit wel zonder enige 
sensuele beschrijving.8 En dan hebben we het nog niet eens over de emoties 
en herinneringen die zijn verbonden aan immaterieel erfgoed en hun sterke 
link met geuren.9

Hebben we nieuwe tools, methodes en terminologieën nodig? Kunnen (of 
zelfs: moeten) uit de antwoorden op boven gestelde vragen aanbevelingen 
voortkomen voor het beleid rond het borgen van immaterieel erfgoed? Welke 
adviezen zouden beleidsmakers, erfgoed makelaars, ngo’s, beslissers in het 
veld van immaterieel erfgoed en andere stakeholders kunnen krijgen als het 
gaat over de rol van geur en ruiken bij het borgen van immaterieel erfgoed? 

Is het raadzaam om (ook) erfgoedgemeenschappen te sensibiliseren en 
a!ent te maken op de betekenissen van geur en ruiken in hun immaterieel 
erfgoed praktijken en het doorgeven ervan? Hoe? 

Tot nu toe zijn er twee pilotstudies uitgevoerd. De eerste studie rich!e 
zich op de vraag hoe er een erfgoedbeleid kan worden ontwikkeld dat 
rekening houdt met de betekenis van geuren in immaterieel erfgoed. Julia van 
Duijvenvoorde keek in haar studie Integrating smell in heritage policy: the case of 

5 Vgl. V. Henshaw, Urban Smellscapes. Understanding and designing city smell enviroments, New York 2014, 1.
6 Ewa Klekot, ‘Ceramic production as intangible cultural heritage and its visualisations’, in Nadja 

Valentin#i# Furlan (red.), Visualising Intangible Cultural Heritage, Ljubljana 2018, 109-130, hier 114.
7 Interview van Karolina Mi$kowska met Hanna Schreiber, 10-05-2021, 44:45.
8 h!ps://ich.unesco.org/en/RL/cra%-of-the-miller-operating-windmills-and-watermills-01265 

(bezocht op 6-12-2021).
9 L. Davis, L. Thys-&enocak, ‘Heritage and scent: research and exhibition of Istanbul’s changing 

smellscapes’, International Journal of Heritage Studies 23 (2017), 723-741, hier 724.
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France’s law on the protection of rural sensory heritage10 naar het Franse voorbeeld 
van de ontwikkeling van een nieuwe wet voor de erfgoedisering van – onder 
andere – ‘typische’ geuren van het pla!eland dat in januari 2021 in werking 
trad. Het betre% een van de weinige overheidsinitiatieven wereldwijd op het 
gebied van het benoemen van (alledaagse) geuren als erfgoed.11 Het onderzoek 
liet zien dat geuren in de betre"ende casus drie verschillende rollen kunnen 
hebben: geur als verbindende en onderscheidende factor tussen (groepen) 
mensen; geur als bron van kennis in erfgoedpraktijken; en geur als tool dat over 
de (identiteit van de) plaats informeert. Zijn deze categorieën ook relevant als 
we naar het immaterieel erfgoedveld kijken? En in hoeverre zal de immaterieel 
erfgoed sector in Frankrijk de nieuwe wet omarmen? Wat kunnen we van de 
implementatie van de wet leren voor het immaterieel erfgoed beleid? 

In vervolgonderzoek zijn we ook geïnteresseerd in initiatieven, zoals de 
Library of Smells (Educatiecentrum voor blinde kinderen, Owi'ska, Polen) of 
het idee van een geurmuseum op de Zaanse Schans12, die alledaagse geuren 
aandacht geven. In hoeverre is er ook aandacht voor immaterieel erfgoed en 
wat kunnen we van de initiatieven leren?

In het tweede pilotproject werd gekeken naar een concrete vorm van 
immaterieel erfgoed. Karolina Mi$kowska onderzocht de betekenis van geur in 
het molenaarsambacht in Polen. Dit resulteerde in de masterscriptie The role 
of smell in intangible cultural heritage: the case of milling in Poland.13 Uit interviews 
met zeven molenaars bleek dat geur en ruiken een rol spelen op drie terreinen: 

1) Het product: voor de molenaars spelen geur en ruiken de meest 
belangrijke rol in verband met de kwaliteit van het graan en het meel. ‘Milling 
knowledge is a bit magical’,14 liet een van de molenaars weten en doelde 
daarmee op de impliciete kennis o%ewel ‘tacit knowledge’ van molenaars, 
ook wat betre% de kennis over de geuren van graan en meel. Welke plek deze 
kennis precies in de educatie van nieuwe molenaars hee%, hopen we in een 
aanvullend onderzoeksproject in Nederland te observeren. 

2) De ruimte: de geuren van de binnenruimte van de molen en de 
omgeving, kort: de ‘smellscape’ van de molen, speelt voor de geïnterviewde 
Poolse molenaars een ondergeschikte rol. Ze ervaren de geuren wel – ‘I take 
the smell of the mill home’ beklemtoonde een molenaar15 – maar ze vinden 
deze geuren minder essentieel voor het uitvoeren van hun ambacht. Wel 
maken ze zich zorgen over slechte geuren in de omgeving die de kwaliteit 
van het meel zouden kunnen beïnvloeden. We zijn benieuwd hoe dit in 

10 Julia van Duijvenvoorde, Integrating smell in heritage policy: the case of France’s law on the protection of rural 
sensory heritage. Research Report NL-Lab/Meertens Instituut, Amsterdam, 2021.

11 Een ander voorbeeld: ‘Ministry compiles list of nation’s 100 best-smelling spots’, The Japan Times, 
31-10-2001), h!ps://www.japantimes.co.jp/news/2001/10/31/national/ministry-compiles-list-of-
nations-100-best-smelling-spots/ (bezocht op 6-12-2021).

12 h!ps://www.nhnieuws.nl/nieuws/291144/een-museum-voor-alle-geuren-van-de-zaanse-industrie-
van-cacao-en-linoleum-tot-parfum

13 Karolina Mi$kowska, The role of smell in intangible cultural heritage: the case of milling in Poland, Research 
report, Master Applied Museum and Heritage Studies, Reinwardt Akademie, Amsterdam, 2021.

14 Interview van Karolina Mi$kowska met molenaar Ireneusz Grela, 26-05-2021, 11:05.
15 Interview van Karolina Mi$kowska met molenaar Marian Ho$yst, 08-06-2021, 13:50.
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Nederland wordt ervaren waar veel meer vrijwillige molenaars hun passie, het 
molenaarsambacht, uitvoeren. Wordt hun emotionele gebondenheid aan het 
ambacht gevoed door geuren in de molen of in de omgeving van de molen? 

3) De consumenten: ‘The pandemic changed the way of thinking about 
flour and bread. People started to bake themselves and pay closer a!ention 
to the role of smell.’16 Ook hier gaat het weer over de geur van het product, 
die volgens de Poolse molenaars essentieel is voor de consumenten. In Polen 
worden molens niet of nauwelijks bezocht door toeristen. We verwachten dat 
het Nederlandse onderzoek meer inzicht gee% in de geurverwachtingen en 
-ervaringen van bezoekers (die in Nederland een belangrijke rol spelen voor 
het borgen van het ambacht).

Ook andere vormen van immaterieel erfgoed zullen diepgaand onderzocht 
worden. Bovendien zal er een grotere enquête over de betekenis van geuren 
in immaterieel erfgoed worden uitgevoerd onder alle erfgoedgemeenschappen 
die op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland17 staan. Daarin zal ook 
worden gevraagd of er controverses zijn over geuren. Tevens worden vragen 
over de betekenis van geur in alledaagse gebruiken, religieuze rituelen en 
immaterieel erfgoed uitgezet via het Meertens Panel.18 

16 Mi$kowska, The role of smell in intangible cultural heritage, 36.
17 h!ps://www.immaterieelerfgoed.nl/immaterieelerfgoed (bezocht op 6-12-2021).
18 h!ps://meertenspanel.meertens.knaw.nl/ (bezocht op 6-12-2021).

Paardenmarkt in Elst (© Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)
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De verzamelde data zullen het onder andere mogelijk maken om – naar het 
voorbeeld van Dive into heritage19 – een tool Smell into heritage te ontwikkelen, 
waarbij de gebruiker vertrekkend vanuit bepaalde geuren bij bepaalde vormen 
van immaterieel erfgoed terechtkomt. Daarmee kan het bewustzijn voor de 
betekenis van geuren in immaterieel erfgoed worden vergroot – zowel voor de 
erfgoed beoefenaren als ook voor het beleid.

Meer over Odeuorpa? Zie: h!ps://odeuropa.eu/

Trefwoorden: geur, immaterieel erfgoed, erfgoed van het pla!eland, borging, 
Odeuropa

19 h!ps://ich.unesco.org/en/dive&display=constellation (bezocht op 6-12-2021).

Molenaarsambacht (© Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)
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