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Zonder enige twijfel zal Sinterklaas op de lijst belanden van het 
Nederlands immaterieel erfgoed. Betekent dit ook dat de overheid 
als redder moet optreden als het feest op de één of andere manier 
bedreigd wordt? Over Sinterklaas tussen cultuur en commercie. 

egin september 2009 ontstond in Amsterdam 
ophef omdat de intocht van Sinterklaas dreigde 
niet door te kunnen gaan. De organiserende 

Stichting Sinterklaas Intocht maakte bekend dat de be-
groting, twee maanden voor de intocht, een tekort ver-
toonde van € 70.000. Van de benodigde € 300.000 was 
het merendeel weliswaar bijeengebracht. Maar enkele 
sponsors hadden het ditmaal, met een beroep op de 
kredietcrisis, moeten laten afweten. 
Het PvdA-raadslid Daniel Sajet richtte zich onmiddel-
lijk tot het college van B&W met de vraag om naar een 
oplossing te zoeken. Daarop deed wethouder Lodewijk 
Asscher een dringende beroep op het bedrijfsleven om 
alsnog financieel over de brug te komen. 'Ik denk dat er 
een prachtige kans ligt om je als bedrijf nu onsterfelijk 
te maken. Iemand kan zich nu melden als redder van de 
intocht: Dat gebeurde al de volgende dag. Voor deze 
'oer-Hollandse traditié stelden Woonmall Villa Arena 
en energiebedrijf UPC samen € 50.000 beschikbaar. In 
direct antwoord op Asscher zei de woordvoerder van 
Woonmall: 'Wie wil er nu niet als redder van Sinterklaas 
te boek staan?' Deze steun was des te opmerkelijker 
omdat Asscher tegelijkertijd had laten weten: het 
bedrijfsleven niet toehapt, dan doet de overheid het. 
Klaar: Het resterende tekort werd aangevuld door de 
gemeentelijke subsidie te verhogen van € 30.000 naar 
€ 50.000. Bovendien hielp burgemeester Job Cohen 

mee om de intocht voor de toekomst veilig te stellen 
door persoonlijk loten te verkopen voor de Sponsor 
Bingo Loterij die de intocht aanmerkte als een van haar 
goede doelen. I 
Het probleem rond de financiering van de intocht van 
Sinterklaas in Amsterdam stond niet op zichzelf. 
Datzelfde jaar 2009 deed dat zich, in meerdere of min-
dere mate, ook voor in plaatsen als Goirle, Hengelo 
(Ov.), Hulst, Maastricht en Ouderkerk aan den Ijssel. 
In eerdere jaren was daarvan eveneens sprake in ieder 
geval in Alphen aan den Rijn, Damwoude, Haarlem en 
Leeuwarden. En net als in Amsterdam leidde het drin-
gende beroep dat de gemeentelijke overheid, het plaat-
selijk bedrijfsleven en misschien ook lokale politici op 
elkaar deden ertoe dat men de intocht op het nippertje 
toch wist te 'redden. 

Redding via UNESCO? 
Voor professionals in de erfgoedsector heeft het in 
Amsterdam gebezigde woord 'redden' vanzelfsprekend 
een inmiddels vertrouwde klank. De gevoelde nood-
zaak om rituelen als de sinterklaasintocht te 'redden' of 
te beschermen (safeguard) was een leidende gedachte 
achter de UNEsco-conventie van 2003 over het immate-
riëel erfgoed. Toen begin december ,2001 in NRC 
Handelsblad gediscussieerd werd over de zin van de 
Conventie, werd het sinterklaasfeest - dat al dan niet 

gered' zou moeten worden van de opdringerige Kerst-
man - als een voorbeeld gehanteerd. Onder andere na 
kritiek van etnologen op de onvoldragen theorievor-
ming achter het gebezigde begrip 'beschermen heeft het 
alarmisme grotendeels plaatsgemaakt voor een meer 
gematigde visie op de taak van de UNESCO. Zonder het 
immaterieel erfgoed dat 'dringend bescherming nodig 
heeft' uit het oog te verliezen, ligt het accent thans meer 
op het streven om dat erfgoed te 'waarborgen', om voor-
waarden te scheppen voor de gunstige verdere ontwik-
keling daarvan (ensuring viability).z Nu het zich laat 
aanzien dat ook Nederland de UNEsco-conventie gaat 
ratificeren, mag de vraag gesteld worden wat daarvan 'de 
praktische consequenties' zullen zijn.3 Hoe krijgt dit 
'waarborgen concreet gestalte, bijvoorbeeld in het geval 
van de plaatselijke sinterklaasintocht? Wil ook UNESCO 
graag als 'redder' daarvan te boek staan? 
Op het eerste gezicht lijkt zó n vraag nogal buiten de 
orde. Want al zijn er enkele plaatsen te noemen waarin 
het even onzeker leek of de intocht van Sinterklaas kon 
doorgaan, het zijn toch grote uitzonderingen. Er is te-
genwoordig vrijwel geen (grotere) plaats in Nederland 
waar Sinterklaas niet 'gewoon zijn intree houdt. Dat wil 
echter niet zeggen dat de organisatoren daar geen pro-
blemen ondervinden die enige overeenkomst vertonen 
met die zoals in Amsterdam. Al vormt het dan geen 
struikelblok, het telkenjare bijeengaren van de benodig-
de financiën kost hen grote (in-)spanning.4 

Volkscultuur 
en 

grotendeels op 
eigen 

De Conventie zit niet zo in elkaar dat vanuit het verre 
uNEsco-hoofdkwartier in Parijs directe financiële hulp 
te verwachten is. Voor het immaterieel erfgoed is ook 
de steun allereerst immaterieel.5 Bovendien richt de 
Conventie zich niet zozeer op de 'concrete manifestati-
ons' van immaterieel erfgoed, als wel op 'the processes 
involved in transmitting, or communicating it from ge-
neration to generation.6 Een land dat de Conventie rati-
ficeert, krijgt niettemin de mogelijkheid, en de plicht, 
om zijn immaterieel erfgoed te waarborgen door dat, 
stuks- of groepsgewijs, op een nationale lijst te plaat-
sen/ Vlaanderen, dat de Conventie in 2006 ratificeerde, 
heeft inmiddels een kleine twintig feesten en rituelen 
opgenomen in de Inventaris van het Immaterieel Erf-
goed Vlaanderen. Daartoe behoren sinds 2009 ook de 
'Sinterklaasgebruiken. Deze lijst biedt 'een basis om een 

kwaliteitsvol beleid voor immaterieel erfgoed uit te te-
kenen'.8 Afgewacht moet worden welke concrete uitwer-
king dat beleid in Vlaanderen krijgt. 

Gezien alleen al het gevoel van blamage dat velen be-
ving dat de Vlamingen Nederland hierin voor waren -
'Dat kan natuurlijk niet; zei bijvoorbeeld minister 
Ronald Plasterk in de Tweede Kamer9 - ligt het voor 
de hand dat de viering van het sinterklaasfeest op de 
Nederlandse lijst een plaats zal krijgen. Dat verwacht in 
ieder geval het CDA-kamerlid Nicolien van Vroon-
hoven.'o Zou daardoor de soms optredende onzeker-
heid over de financiering, en daarmee over het door-
gaan, van een zo prominent onderdeel van dat feest als 
de plaatselijke intocht van de Sint uit de wereld gehol-
pen kunnen worden? 
De vooruitzichten daarop zijn niet gunstig. Tastbare be-
moeienis van de kant van nationale overheid lijkt uitge-
sloten. Op de vraag van de CDA-kamerleden Ad 
Koppejan en Jan Schinkelshoek aan de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Onderwijs inhoeverre zij bereid 
waren 'op te komen voor het behoud van een typisch 
Nederlands feest als Sinterklaas; antwoordde minster 
Plasterk: 'Vanzelfsprekend moet Sinterklaas in ere ge-
houden worden. Maar dit liet de regering graag over aan 
het 'eigen goeddunken' van degenen die het vieren. Ir 
Tegenover zo een concrete en bovendien door leden van 
een lokale gemeenschap zelf, van onderop, op touw ge-
zette praktijk als de intocht van Sinterklaas houden ook 
instellingen die zich in Nederland nu al op nationaal 
niveau beleidsmatig met volkscultuur bezighouden be-
wust afstand. In overeenstemming met de insteek van 
de UNEsco-conventie heeft directeur Ineke Strouken 
van Nederlands Centrum voor Volkscultuur meerma-
len betoogd 'dat overheden niet de volkscultuuruitingen 
zelf hoeven te ondersteunen, dus niet de kosten op zich 
moeten nemen van de carnavalsoptocht of van de in-
tocht van Sint Nicolaas: I2 Bovendien richt het NCV zich, 
om de sfeer van oubolligheid die de notie 'volkscultuur' 
bij sommigen aankleeft te vermijden, juist bij voorkeur 
op 'het niet reguliere circuit:'3 Naast het NCV rekent 
ook het in 2008 opgerichte Fonds voor Cultuurparti-
cipatie de 'volkscultuur' tot een van zijn beleidsterrei-
nen.'4 Het wil, evenals het NCV, eerder vernieuwende 
projecten entameren dan aanknopen bij al bestaande 
praktijken. Daardoor zal er, aldus directeur Jan Jaap 
Knol, ook geen overbodige subsidiepraktijk' ontstaan. 
Ter verduidelijking voegde hij daaraan toe: 'Sinterklaas 
komt straks nog steeds op eigen kosten naar Nederland: 
Immers, 'Volkscultuur groeit en bloeit - gelukkig -
grotendeels op eigen kracht. Daar moeten overheden en 
fondsen niet te veel in willen regelen'.'5 

Collega-etnoloog van het Meertens Instituut Peter Jan 
Margry karakteriseert deze opstelling aldus: 'volkscul-
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tuur bestaat, zo luidt impliciet het adagium, maar laten 
we er vooral met een grote boog omheen proberen te 
lopen. Margry signaleert bij beleidsmakers een 'reflex-
matige neiging om die ('volks cultuur') via kunst "on-
schadelijk" te maken. Bij het handwerken bijvoorbeeld 
sluit men niet aan bij wat mensen 'zelf willen maken, 
maar wil men hen onder leiding van kunstenaars design 
producten laten vervaardigen. Dit 'top-down bescha-
vingsoffensieC zoals Margry het fraai noemt,'6 staat 
echter haaks niet alleen op de zelfbeleden non-inter-
ventiepolitiek, maar botst ook met de strategie van 
UNESCO, waarin bij het 'waarborgen van erfgoed aan lo-
kale gemeenschappen en hun beleving, voorkeuren en 
belangen een doorslaggevende rol wordt toegekend. '7 

Men zou verwachten dat bij voorrang die van onderop 
benoemde vormen van immaterieel erfgoed door erf-
goedinstanties worden ondersteund en eventueel ge-
subsidieerd als die financieel in de knel komen:' 
Tegelijkertijd doet zich hier een theoretische, en bijge-
volg cultuurpolitieke, complicatie voor. Immers, waar 
ligt het omslagpunt tussen het scheppen van gunstige 
voorwaarden voor het doorgeven van immaterieel erf-
goed of volks cultuur en het actief sturen op dit terrein 
door middel van subsidies:' Wanneer sluipt hier een on-
eigenlijk of 'kunstmatig' element binnen:' Vanuit etno-
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logisch perspectief is de theorie met betrekking tot het 
ene eindpunt van dit continuum, in zijn algemeenheid, 
streng: 'Cultuur moet zichzelf in stand houden, aldus 
Peter Jan Margry. 'Cultuur is dynamisch, culturele ui-
tingen kunnen verdwijnen ( ... ):'8 Ineke Strouken van 
het NCV valt hem bij: 'Als het kenmerk van cultuur is dat 
het dynamisch is, dan kun je het niet kunstmatig in 
stand houden. '9 Impliciet gaat men er dan wel vanuit, in 
de woorden van Albert van der Zeijden, 'dat er zoiets is 
als een "zuivere" cultuur, die niet door invloeden van 
"buitenaf" gecorrumpeerd mag worden, bijvoorbeeld 
door 'de cultuurzorg van de overheid:20 Dat zou, ver 
doorgedacht, betekenen dat ook de intocht van Sin-
terklaas - die velen eveneens graag als 'typisch Neder-
lands' kwalificeren, mocht daaraan plaatselijk de finan-
ciële grondslag en dus levensvatbaarheid ontvallen, geen 
reddingsboei toegeworpen mag krijgen. 

Gemeenten en de intocht van Sinterklaas 
Eenvoudig vastgesteld kan evenwel worden - zie de 
Amsterdamse casus waarmee deze bijdrage opende -
dat het lokale leven sterker is dan deze leer. Gemeenten 
althans subsidiëren de intocht wel degelijk." In in alge-
meenheid is de uitspraak van Knol dat Sinterklaas 'op 
eigen kosten - opgevat als zonder een bijdrage uit be-

lastinggeld - aankomt in Nederland feitelijk onjuist. 
De wens, voortkomend uit een romantische visie op de 
organisatie van 'volkscultuur; is hier de vader van de ge-
dachte geweest. De vraag is wel inhoeverre Knol niet-
temin 'grotendeels; zoals hij in meer algemene zin zei, 
gelijk heeft met zijn stelling. 

Om daar achter te komen heb ik in oktober 2009 alle 
gemeenten in Nederland aangeschreven met de vraag of 
zij subsidie verleenden aan de intocht van Sinterklaas 
en wat hun overweging was om deze subsidie al dan 
niet toe te kennen. Van de toen 440 gemeenten waren er 
285 (65%) zo vriendelijk om een duidelijk antwoord te 
sturen. 
Het resultaat is dat 162 gemeenten de intocht financieel 
ondersteunen en dat 123 gemeenten dat niet doen. Het 
is niet om en om, maar het scheelt niet veel. De subsi-
die, direct aan de organisator of indirect aan een breder 
geörienteerde organisatie zoals een stichting voor eve-
nementen of een vereniging voor dorps belangen, vari-
eert van enkele tienduizenden tot enkele tientallen eu-
ros; dikwijls bestaat deze uit een vaste som, aangevuld 
met een bedrag dat tot stand komt door het aantal in de 
plaats woonachtige kinderen van een bepaalde leeftijds-
categorie te vermenigvuldigen met zo' n 10 cent tot 2 

euro. Voorwaarde daarbij is dat de intocht en eventuele 
nevenactiviteiten gratis zijn bij te wonen door iedere in-
woner. In nagenoeg alle gevallen geeft de gemeente niet 
meer dan een aanvullende, dus niet-kostendekkende 
bijdrage. Die bestaat soms uit een kwart tot de helft van 
de begroting van de intocht. Is de subsidie kleiner, dan 
wordt deze wel een 'waarderingssubsidie genoemd: 'Wij 
waarderen de inzet van de organisatie om de intocht 
van Sinterklaas mogelijk te maken voor de kinderen 
(gemeente in Gelderland (GL))22. In die zin zijn ge-
meenten - en daarmee nu al conform de doelstelling 
van UNESCO - werkzaam in de ondersteunende of 
voorwaarden-scheppende sfeer. Daarnaast, ook als geen 
subsidie wordt verleend, bieden veel gemeenten hulp 
door bijvoorbeeld dranghekken te plaatsen, wegen of 
terreinen af te sluiten, een podium te bouwen, gemeen-
telijke ruimten zoals een sporthal om niet beschikbaar 
te stellen, de kosten van electriciteit op zich te nemen, 
enz. 

De meest genoemde overweging om de intocht van 
Sinterklaas te subsidiëren is dat deze past in het ge-
meentelijk cultuurbeleid. Voor enkele gemeenten is een 
subsidie niet meer dan logisch: 'het spreekt voor zich' 
om een bijdrage te leveren voor het inhalen van de 
Goedheiligman (ZH), 'onze overweging daarbij is nog-
al voor de hand liggend: we willen voor de kinderen in 
onze gemeente de traditie van de Sinterklaasintocht in 
stand houden (NH). Een andere gemeente 'subsidieert 
een aantal evenementen die wij aanmerken als evene-

menten met volksculturele waarden en waarbij dus het 
belang voor het behoud van deze volkscultuur voorop 
staat. De viering van de sinterklaasintocht valt hier on-
der' (NB). 'De Sinterklaasintocht wordt gezien als cul-
tureel erfgoed en de gemeente hecht er belang aan dat 
dit evenement voor de inwoners en met name voor de 
jeugd in [deze gemeente] kan plaatsvinden (GL). 'Het 
Sinterklaasfeest is een onderdeel van de Nederlandse 
cultuurhistorie en dient derhalve in stand gehouden te 
worden (NB) :Wij rekenen Sinterklaas tot'N ederlandse 
Volksfeesten (NB). Voor tientallen gemeenten is het 
een evidentie dat de intocht van Sinterklaas, als een be-
langrijke 'plaatselijke/landelijke traditie; als volkscul-
tuur, erfgoed of als 'Nederlandse cultuur; een intrinsie-
ke waarde vertegenwoordigt. Men wil daarom financi-
eel graag meehelpen om de instandhouding daarvan te 
waarborgen. 
Andere gemeenten delen deze gedachtengang en trek-
ken die tegelijkertijd door naar de sociale functie van de 
intocht. 'Wij hechten waarde aan tradities die al jaren in 
onze gemeente aanwezig zijn. Daarnaast zijn wij van 
mening dat door dit soort feesten de sociale samen-
hang, het verenigingsleven en de vrijwilligers gestimu-
leerd worden. Omdat wij dit belangrijk vinden, zijn wij 
van mening dat hier dan ook subsidie tegenover moet 
staan (NB). In dezelfde geest verwijst men naar de ge-
meenschapszin, de saamhorigheid, de leefbaarheid of 
de 'sociale participatie en integratie die door de intocht 
worden bevorderd. Daarmee voldoet de intocht voor 
deze gemeenten aan 'een uitgangspunt van het gemeen-
telijk subsidiebeleid' (NB). Wanneer 'verlevendiging 
van stadshart' (FL) als rechtvaardiging voor de subsidie 
wordt genoemd, vooral door grotere plaatsen, blijkt dat 
men ook de beeldvorming, en daarvan afgeleid het eco-
nomisch aspect, laat meewegen. Een gemeente onder-
steunt de intocht 'vanuit de gedachte dat promoting van 
onze stad van belang is en bijgedragen wordt aan een 
belangrijk cultureel evenement' (GL). Een stad in 
Limburg geeft 'een subsidie omdat het college er waarde 
aan hecht deze intochten te handhaven, op de eerste 
plaats natuurlijk voor de kinderen en op de tweede 
plaats omdat het college er grote voorstander van is dat 
er activiteiten plaatsvinden in het centrum en in de wij-
ken die publiek trekken en [de gemeente] daardoor op 
de kaart zetten.23 

Uit de enquête komt evenwel naar voren dat gemeenten 
in Nederland over de betekenis van eenzelfde feno-
meen, vanuit het oogpunt van eventuele subsidiëring, 
diametraal tegenovergesteld kunnen denken: 'met de in-
tocht van de goedheilig man is geen gemeentelijk belang 
gediend' (FR). Een ambtenaar van een gemeente in 
Gelderland komt tot eenzelfde conclusie: 'Kijk je naar 
beleid dan zou de intocht van sinterklaas nog het meest 
gelinkt kunnen worden aan het cultuurbeleid (volks-
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cultuur), maar vanuit dat beleidsveld zijn er met de hui-
dige kunst- en cultuurnota geen mogelijkheden om spe-
cifiek de intocht van sinterklaas te ondersteunen. De in-
tocht van Sinterklaas levert geen wezenlijke bijdrage 
aan het cultuurbeleid van de gemeente. Vandaar dat 
er - los van het feit dat wij het subsidieren van de in-
tocht van sinterklaas geen gemeentelijke taak vinden -
geen subsidiemogelijkheden zijn: 
Vele tientallen gemeenten verlenen eveneens geen sub-
sidie aan de intocht. Een aantal daarvan doet dat niet, 
eenvoudig omdat de organisator van de intocht de ge-
meente daarom niet gevraagd heeft. Een reden daar-
voor kan zijn dat de organisator zelf over voldoende 
geldmiddelen beschikt of deze dankzij sponsoren bij-
een heeft te brengen. Maar hierbij kan ook meespelen 
dat de organisator, vooral als dit de plaatselijke winke-
liersvereniging is, al op voorhand weet hoe de gemeen-
telijke subsidievlag er bij hangt en zich daarom de moei-
te bespaard heeft. Zoals een gemeente in Zuid-Holland 
meedeelde: 'Intochten worden door de plaatselijke 
ondernemers (verenigingen) georganiseerd. Onder-
nemers komen niet voor subsidie in aanmerking: Om-
dat de winkeliers zich inzetten voor de intocht, is deze 
'dus commercieel, dus geen subsidie' (GL). 'Wij geven 
geen subsidie o.a. omdat deze intochten veelal door de 
plaatselijke middenstand worden ondersteund. De Sin-
terklaasintocht heeft vaak een commercieel (bij) doel: 
dat consumenten naar een dorp komen om inkopen te 
doen. Dit is dus ten gunste van de middenstand' (GL). 
'Het gemeentebestuur is van oordeel dat de intocht de 
winkeliers meer klanten en een hogere omzet oplevert. 
De kosten zijn te beschouwen als een investering met 
rendement' (ZH). 'Men moet het zelf betalen' (ZH). In 
het verlengde hiervan, maar met een iets ander, staat-
kundig, accent is de opvatting 'dat de intocht van 
Sinterklaas een activiteit is die behoort tot het domein 
van de burger' (FR). Daarom ziet men het 'niet als zijn 
gemeentelijke taak om hierin financieel bij te dragen. 
Hier is veeleer sprake van particulier initiatief van bijv. 
ondernemersvereniging e.d: (FR). Een gemeente in 
Limburg geeft geen subsidie. 'Er is nergens expliciet ge-
formuleerd waarom dat zo is. Er is de laatste jaren ook 
geen beroep op subsidie gedaan. Termen die je in de be-
stuurlijke "wandelgangen" hoort zijn in dat verband: 
feest van en door het volk; derhalve eigen inkomsten 
verwerven. 

De ambivalente betekenis van de intocht 
In slechts een klein aantal gemeenten bestaat bij ambte-
naren een soortgelijke onduidelijkheid ten aanzien van 
de grondslag waarop een subsidie voor de intocht al dan 
niet wordt verleend. 'Wordt van oudsher toegekend, de 
overwegingen die destijds gemaakt zijn, zijn mij niet be-
kend' (NB). 'Wat hier in beginsel de achterliggende ge-
dachte bij is geweest kan ik (jammer genoeg) niet ach-

terhalen' (LB). Een andere gemeente in Limburg geeft 
juist geen subsidie.'Deze vraag heb ik ook aan meerdere 
collegás gevraagd, maar de reden waarom niet is niet 
bekend: 
De meeste gemeenten kennen de intocht zonder veel 
omhaal wel een eenduidige betekenis toe, al kan die dan 
radicaal verschillen. Maar wanneer enkele gemeenten 
een onderschikking maken tussen een hoofd- en bij doel 
van de intocht, of spreken van in de eerste en in de twee-
de plaats, blijkt dat zij er zich bewust van zijn dat deze 
betekenis meerduidig is of ambivalent.' De intocht heeft 
een sociaal-culturele betekenis in de (lokale) samenle-
ving. Het is een evenement dat behoort tot de volkscul-
tuur van nationaal karakter: Maar, 'er wordt ook een 
commercieel belang gediend bij het sinterklaasevene-
ment. ( ... ) Het feest levert extra inkomsten op' voor 
winkeliers (GL). Een gemeente in Groningen spreekt 
de ambivalentie die men ervaart onomwonden uit: 'We 
hinken op twee gedachen. Enerzijds is het een kinder-
feest wat in ere gehouden moet worden, anderzijds is 
het een commerciële activiteit. Kortom, wij zijn er nog 
niet uit: Een Drentse gemeente, die wel subsidie geeft, 
verwoordt dezelfde aarzeling: 'Hoewel daarvoor niet 
direct een onderbouwing is te geven, wordt een derge-
lijke optocht toch vooral gezien als een activiteit van de 
plaatselijke 'ondernemersvereniging. Er zit immers, 'ook 
een commercieel tintje' (NB) aan het sinterklaasfeest. 
Voor een etnoloog is alleen al deze gedachtenvorming 
over wat een verschijnsel als de intocht van Sinterklaas 
nu eigenlijk 'is; dat wil zeggen hoe het karakter daarvan 
door (in)direct betrokkenen, dus van onderop, beleefd 
wordt buitengewoon interessant.24 Met name in de zo-
juist genoemde gevallen waarin dat aan de oppervlakte 
komt, is een discussie gaande over de vraag hoe men de 
intocht wil definiëren, in welk kader, in welk frame, men 
die wil zien.25 Is die, want tot die keuze beperkt de vraag 
voor gemeenten zich grotendeels, een vorm van imma-
terieel erfgoed of eerder een commerciële activiteit? 
Waarop dient een gemeenteambtenaar bij de voorberei-
ding van een antwoord op een subsidieaanvraag het ac-
cent te leggen? 

Meerduidigheid als uitdaging en opgave 
Die keuzemogelijkheid is zelf de kern van het pro-
bleem. Niet alleen bij gemeentelijke beleidsmakers is de 
gedachte diep geworteld dat '(volks)cultuur' en 'com-
mercie' helder omlijnde, gescheiden en onverenigbare 
domeinen zijn. Ze 'behoren in onze beleving niet van-
zelfsprekend bij elkaar; schrijft Bart Pors, verbonden 
aan Erfgoed Nederland, in de bundel Splitsen ofknopen. 
Na enkele decennia van postmodern denken en vele 
woorden over het 'vervagen van grenzen; is het opmer-
kelijk hoe ktachtig dit 'binair denken"nog altijd is, zoals 
de Amerikaanse etnoloog Simon Bronner in dezelfde 
publicatie vaststelt.26 'Nederland denkt daarbij tamelijk 

zwart-wit; stond bijvoorbeeld ook in NRC Handelsblad 
naar aanleiding van het verschijnsel staatsbedrijf. 'Een 
onderneming is in private handen of in overheidsbezit. 
Mengvormen ( ... ) bekijkt Nederland met wantrou-
wen:27 

De intocht van Sinterklaas, waarbij de kaders 'cultuur' 
en 'commercie' over elkaar heenliggen, wordt ook erva-
ren als zon mengvorm. Dat roept spanning op. Dan is 
de neiging groot de binaire logica te volgen - het is het 
een of het ander; en om daaraan vast te houden als de 
druk wordt opgevoerd. Een gemeente in Gelderland 
wees bijvoorbeeld een subsidieverzoek af, 'met als voor-
naamste reden dat er hier sprake is van een in onze ogen 
commerciële activiteit met een commercieel doel. De 
organisatoren ontvangen van de [plaatselijke 1 midden-
stand daar ook een financiële bijdrage voor, maar die 

Hd 
onderscheid tussen 

traditie en 
• • commercie IS aan 

een revisie toe. 

zou volgens hun zeggen niet groot genoeg om alle kos-
ten te dekken. Wij zijn van mening dat de organisatie de 
middenstand, die ook het voornaamste profijt heeft van 
het sinterklaasfeest, daarom om extra financiële midde-
len zou moeten vragen. Desondanks hebben wij recent 
wederom eenzelfde verzoek ontvangen, waarin men be-
nadrukt dat men van mening is dat het ook een cultu-
reel karakter heeft (vooral voor de kinderen). Wij zullen 
ook op dit verzoek echter op eenzelfde wijze reageren: 

Deze hernieuwde aanvraag is een voorbeeld van de 'for-
mattering' van de subsidieaanvraag, zoals de Duitse et-
noloog Markus Tauschek het toepasselijk noemt, het 
op maat van de toetsingscriteria schrijven daarvan.28 Zo 
kon de voorzitter van de Almelose ondernemersvereni-
ging zeggen: 'Met commercie heeft de intocht niets te 
maken, de intocht is Nederlands cultureel erfgoed:29 Al 
lang voordat Nederland de UNEsco-conventie over het 
immateriëel erfgoed heeft geratificeerd, zijn er lokale 
spelers die de daarin gebezigde terminologie weten in te 
zetten voor hun eigen belangen: een kanteling van de 
definitie van de sinterklaasintocht - om overheidsgeld 
daarvoor in de wacht te kunnen slepen. Zij voelen goed 
aan dat het begrip erfgoed, zoals het denken van 
UNESCO in het algemeen,3o geïnstrumentaliseerd kan 
worden om commerciële aspecten van een 'traditie' weg 

te moffelen voor toekijkende overheden. Hoe goed be-
doeld ook, de waarschijnlijk aanstaande plaatsing van 
het sinterklaasfeest op de door UNESCO gevraagde nati-
onale inventaris van immaterieel erfgoed, zou wel eens 
onverwachte negatieve gevolgen kunnen hebben. 
Gemeenten die de intocht nu al als erfgoed zien, zullen 
zich in hun subsidiebeleid gesteund weten; andere ge-
meenten zal het nu moeilijker vallen de stoomboot fi-
nancieel af te houden. In beide gevallen wordt de plaat-
selijke 'commercie' af geserveerd als wezensvreemd aan 
het erfgoed. Juist nu de verdiensten minder worden, zal 
men geneigd zijn die etikettering over te nemen - en af 
te zien van financiële steun aan de intocht. de poli-
tiek dit [de intocht 1 echt zo belangrijk vindt, halen ze 
dat geld maar uit de algemene middelen; zei bijvoor-
beeld de voorzitter van Binnenstadsondernemers 
ApeldoornY De (historische) bijdrage van de commer-
cie, van al die winkeliers en bedrijven aan de instand-
houding en vaak ook schepping van 'tradities' en 'volks-
cultuur'3" wordt onheuselijk gereduceerd tot plat eigen-
belang. Maar hun rol maakt evengoed deel uit van het 
erfgoed. 

Omdat het doorgaan van de intocht van Sinterklaas me 
na aan het hart gaat, stem ik graag in met het pleidooi 
van Simon Bronner voor 'een revisie van het scherpe on-
derscheid tussen ( ••• ) traditionele en commerciële acti-
viteiten;33 niet alleen onder wetenschappers, maar on-
der alle betrokkenen op dit (beleids-)terrein. Het zal 
niet gemakkelijk zal zijn een geheel nieuwe, inclusieve 
term te bedenken - daar zou nu een taak liggen voor 
UNESCO. Ondertussen hoop ik op een toenemende 
niet-exclusieve beleving van de begrippen erfgoed en 
commercie. Wanneer degenen in de lokale gemeen-
schap die Sinterklaas belangrijk vinden elkaar weten te 
vinden, zoals in Amsterdam, dus zonder dat men el-
kaars motieven toetst aan een bepaalde norm, moet het 
wel goed komen met de intocht. !I 
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