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Immaterieel erfgoed, UNESCO en de plaatselijke sinterklaasoptocht 

Steun voor Sinterklaas1 
Eén van de eerste keren dat het grote publiek kennis kon nemen 

met de problematiek rond de UNEsco-Conventie over het imma

terieel erfgoed was misschien wel een discussie die op 4 en 6 

december 2001 gevoerd werd op de opiniepagina van NRC 

Handelsblad. Kees Epskamp, toen coördinator werelderfgoed bij 

de Nationale UNEsco-Commissie, en de Leidse antropoloog Peter 

Nas stelden dat Sinterklaas bedreigd werd door een 'dodelijke 

De sinterklaasintocht is een vast onderdeel van het sinterklaasfeest. Is het 

ook immaterieel erfgoed in de definitie van UNESCO? 
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omstrengeling van de kerstman'. Om hem daaruit te bevrijden 

zou de minister van cultuur het, voor Nederland unieke, sinter

klaasfeest geplaatst moeten zien te krijgen op de UNESCO-lijst van 

'Meesterwerken van Orale en Immateriële Cultuu( De conserve

rende werking van die internationale erkenning, was hun ver

wachting, zou de neergang van 'dit oer-Hollandse gebruik' kun

nen keren. In een reactie nam Peter Jan Margry, het toenmalige 

hoofd van de afdeling etnologie van het Meertens Instituut, 

krachtig afstand van dit pleidooi. Zo slecht was het met de 

populariteit van het sinterklaasfeest nu ook weer niet gesteld. 

Nederlanders maken bovendien zelf wel uit wat voor feesten ze 

willen vieren. Zijn belangrijkste bezwaar was dat een keurmerk 

van de UNESCO zou kunnen betekenen dat voortaan vast lag hoe 

het sinterklaasfeest gevierd moest worden. Dat zou niet alleen 

onrealistisch zijn, omdat feesten immers altijd in meerdere of 

mindere mate aan verandering onderhevig zijn, maar ook'con

traproductief: omdat het feest dan beroofd zou worden van zijn 

vitaliteit. 

In dit verband wees hij ook op de vraag 'wat men zich bij een 

dergelijke bescherming door de UNESCO in de praktijk zou moe

ten voorstellen'. Uit het verslag in Volkscultuur Magazine door 

Albert van der Zeijden van het begin dit jaar in Gent gehouden 

erfgoedcongres komt naar voren dat er nog altijd geen afdoen

de antwoord op deze vraag bestaat. Duidelijk is inmiddels wel, 

en daarmee heeft Margry gelijk gekregen, dat dat antwoord niet 

gezocht wordt in het opleggen van een keurslijf. Integendeel. 

De gedachten gaan nu eerder uit naar het scheppen van gun

stige voorwaarden om immaterieel erfgoed te laten gedijen.' 

Het viel Van der Zeijden in Gent tegelijkertijd op dat de deskun

digen daar bijeen zo weinig oog hadden voor 'de mensen waar 

het om gaat: de plaatselijke gemeenschappen die bijvoorbeeld 
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rituelen organiseren en uitvoeren. Nu realiseren de UNESCO en de 

experts die haar adviseren zich heel goed dat zij niet meer dan 

een bemiddelende rol kunnen en mogen spelen. Hun streven is 

bepaald niet om over de hoofden heen te spreken van de men

sen die actief zijn in de sfeer van het immaterieel erfgoed. Orga

nisaties als de Nederlandse UNEsco-commissie en het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur geven zich juist via hun website, 

publicaties, enquêtes en congressen veel moeite om dat veld te 

betrekken bij het nadenken over immaterieel erfgoed. De 

bewustwording die dit teweegbrengt zal ongetwijfeld degenen 

die zich inzetten voor erfgoed uiteindelijk ten goede komen. AI 

zijn er zeker uitzonderingen, mijn indruk is evenwel dat een 

echte dialoog met het veld, met vragen als 'waar hebben jullie 

nou concreet behoefte aan?; nog maar nauwelijks van de grond 

is gekomen. 

Sinterklaasintocht als voorbeeld van erfgoed 

Epskamp en Nas noemden hun opiniestuk over Sinterklaas 

naderhand niet meer dan een 'voorbeeld'van hoe met het 

initiatief van UNESCO zou kunnen worden omgegaan. In dezelfde 

geest en daarbij aanhakend gaat deze bijdrage over de plaatse

lijke sinterklaasintocht. Het is een ritueel dat zonder twijfel 

beantwoordt aan de UNEsco-criteria van immaterieel erfgoed. 

Hoe staat het tegenwoordig met de intocht in Nederland? Lukt 

het de organisatoren om die telkens van de grond te krijgen? 

Ondervinden ze daarbij problemen en zo ja, wat voor proble

men zijn dat dan? Is er, afgaande op alarmerende berichten 

afgelopen jaren dat in plaatsen als Alphen aan den Rijn, Dam

woude, Haarlem en Leeuwarden de intocht niet door zou gaan 

- al blijkt dat naderhand wel weer mee te vallen, mogelijk sprake 

van een 'neergang'van de intocht? Als onderzoeker van het 

sinterklaasfeest wilde ik dat niet alleen zelf weten, antwoorden 

op vragen als deze leken me ook een bijdrage te kunnen leve

ren aan de discussie over een denkbeeldige bemoeienis via 

UNESCO met dit voorbeeld van immaterieel erfgoed. 

Aan de hand van een lijst van alle Nederlandse gemeenten en 

daartoe behorende plaatsen heb ik najaar 2007 via internet 

proberen na te gaan of daar het jaar tevoren een sinterklaasin

tocht werd gehouden. AI lukte het me niet om, binnen een 
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zekere tijdsgrens, voor alle gemeenten gegevens te vinden, mijn 

stellige indruk is dat er maar weinig gemeenten zijn waar geen 

intocht werd gehouden. Dat geldt ook voor verschillende gro

tere dorpen buiten de plaats waar het gemeentehuis staat. 

Hieruit valt moeilijk anders te concluderen dan dat dit belang

rijke element van het sinterklaasfeest tegenwoordig volop leeft 

in Nederland. AI is er dan geen sprake van een 'neergang', zijn er 

achter dit op het eerste gezicht positieve beeld misschien toch 

tekenen te vinden van een eventuele 'bedreiging'van de 

intocht? 

Enquête aan organisatoren 

Om daar achter te komen heb ik ook via internet eerst gezocht 

naar de adressen van degenen die de intocht in hun plaats op 

touw zetten. Sommige organiserende comités, stichtingen of 

verenigingen bleken een eigen website te hebben en dan door

gaans ook een email-adres. Voor andere plaatsen was de naam 

van de organiserende groep te vinden in het verslag van de 

intocht in de lokale krant of in de aankondiging van de intocht 

op de website van de gemeente; via de digitale gemeentegids 

kon dan vaak het adres achterhaald worden. De tijd ontbrak om 

bij de gemeente navraag te doen naar de organisator voor de 

plaatsen waar ik die niet direct vond via internet. Niettemin 

leverde deze zoekactie een bestand op van 310 email- of 

postadressen. 

Daaruit bleek dat de sinterklaasintocht uitgaat van ruwweg drie 

soorten organisaties. In de eerste plaats is dat een speciaal 'Sint

Nicolaas Comité~ Daarnaast zijn er verenigingen, met name 

sport-, toneel-, oranje-, jeugd- of speeltuinverenigingen, die zich 

er naast hun hoofddoelstelling ook verantwoordelijk voor voe

len dat Sinterklaas zijn intocht houdt in hun plaats. En tenslotte 

natuurlijk de lokale winkeliers- of ondernemersverenigingen, 

waarvoor hetzelfde geldt. Anders dan vaak gedacht zijn zij zeker 

niet het enige type organisator. Enkele gemeenten laten de 

intocht organiseren door een eigen stichting. De eerstverant

woordelijke voor de optocht staat er doorgaans niet alleen voor. 

Er bestaan dwarsverbanden met andere verenigingen, scholen 

of ondernemers die het comité steunen met financiële bijdra

gen of met vrijwillige mankracht. Menige site van een Sint-Nico-



De Sinterklaasoptochten worden meestal georganiseerd door een Sint-Nicolaas Comité, een plaatselijke sport- of jeugdvereniging of een winkeliersorganisatie. 
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laas Comité toont een lange lijst van sponsors uit het plaatselijke 

bedrijfsleven. Ook gemeenten kunnen een grotere of kleinere 

subsidie verlenen.' 

Aan deze 310 organiserende instanties stuurde ik vervolgens 

een lijstje met drie vragen; 104 comités of verenigingen waren 

zo vriendelijk dat ingevuld terug te sturen. Ten eerste vroeg ik 

om in de vorm van enkele trefwoorden aan te geven wat hen 

als organisatoren motiveerde om de intocht te houden. Daarbij 

was ik benieuwd of men het begrip 'erfgoed' zelf in de mond 

zou nemen. In hoeverre was dat, na alle discussies vooral tussen 

experts onderling, op de 'werkvloer' doorgedrongen? De twee

de vraag ging direct over mogelijke knelpunten bij de optocht. 

Wat zou de organisatoren kunnen helpen om die (nog) beter te 

doen slagen? Tenslotte vroeg ik, ook als een soort controlevraag, 

wat er de laatste jaren veranderd was bij de intocht. 

Motieven 

Toch wel enigszins tot mijn verrassing komt het begrip 'erfgoed' 

maar een paar keer in de antwoorden voor - zoals: 'bewaking 

van het 'erfgoed' (Borne); 'om het St. Nicolaasfeest, onderdeel van 

het traditioneel erfgoed, voor de toekomst te behouden' (Goes) 

- en 'immaterieel erfgoed' al helemaal niet. Wel gebruikt men, 

naast 'stuk cultuur; vaak het woord 'traditie', zoals een 'eeuwen

oude' (Eersel, Voorburg), 'oer-Hollandse' (Abcoude) of'Neder

landse traditie!!' (Krimpen aan de Lek). Deze traditie wil men in 

stand houden, voortzetten of bewaken, om te 'voorkomen dat 

dit ook al verdwijnt, zoals al veel tradities' (Boven-Leeuwen). Een 
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enkele maal wordt benadrukt dat men daarbij bewust'los van 

commercie' (Katwijk) optreedt, omdat 'traditioneel nog altijd ver 

boven commercieel staat!' (Grave). 

Tegelijk met de wens een traditie te behouden worden ook 

andere motieven genoemd. Het gaat de organisatoren er ook 

om, het spreekt haast vanzelf, om aan de plaatselijke kinderen 

een feestelijke dag te bezorgen. Daarbij kunnen zij ook zelf 

'genieten van de kinderen, hun blijdschap en hun spanning 

tijdens het feest' (SIenaken). Via de kinderen heeft men weer 

contacten met de ouders of andere volwassenen. Vooral in 

kleinere gemeenschappen heeft de sinterklaasintocht, ook door 

het daarop volgende kinderfeest in dorpshuis of plaatselijke 

feestzaal, het karakter van een dorpsfeest. Dan vallen woorden 

als 'leefbaarheid; 'saamhorigheid; 'gemeenschapsgevoel' en 

'maatschappelijke betrokkenheid: Direct tastbaar worden die 

begrippen al in het clubje mensen dat zich inspant voor het 

slagen van de intocht, dat 'ook echt het gevoel draagt van 

samen werken aan een mooie traditie' (Grave). Dat dit 'zoveel 

plezier oplevert bij ons zelf tijdens de voorbereidingen' (Oud

Loosdrecht), draagt daar alleen maar toe bij. Als winkeliersver

enigingen het voortouw nemen bij de intocht hebben zij min of 

meer vergelijkbare motieven. Een sinterklaasintocht zet de eigen 

plaats weer eens 'op de kaart' en bevordert een goed leefkli

maat. Dat moet uiteindelijk wel gunstig uitpakken voor het 

'optimaliseren van de bestedingsbereidheid; zoals ik ergens las, 

en de plaatselijke economie. 

Knelpunten 

Hoe verhoudt deze inzet zich tot de uitvoeringspraktijk? Desge

vraagd deelde ongeveer een vijfde van de comités en verenigin

gen opgewekt mee dat het hun prima lukte om hun doelstel

ling te verwezenlijken. 'We hebben geen problemen. Een goed 

geoliede machine van vrijwilligers die niet te beroerd zijn de 

handen uit de mouwen te steken' (Esch). Dat nam niet weg dat 

men hier en daar liet doorschemeren toch wel enige zorgen 

over de financiering van de intocht te hebben. Andere organisa

toren waren daar explicieter over. Ze maakten melding van (te) 

geringe of teruglopende subsidie of sponsoring, die bovendien 

lastig binnen te halen is. 'De knelpunten liggen vaak in de over-

Volkscultuur Magazine 

leggen met de plaatselijke 'financiers: In dit soort overleggen 

gaat vaak ontzettend veel vrijwillige tijd zitten' (Rheden). 

Toch zijn de problemen niet alleen maar van financiële aard. 

Soms heeft een comité, waarin vaakjarenlang dezelfde mensen 

actief zijn, het gevoel er helemaal alleen voor te staan. 'Als wij 

het niet doen, doet niemand het' (Susteren). Tussen de regels 

door valt dit geluid ook bij anderen te horen. Dat men dan naar 

steun zoekt, vooral van de kant van de gemeente, is begrijpelijk. 

Veel intochtcomités realiseren zich waarschijnlijk best dat 

gemeentelijke subsidie voor de intocht niet altijd een haalbare 

kaart is. Maar het blijkt hen tegen te vallen dat gemeenten ook 

in andere opzichten zo weinig lijken te willen, of misschien beter 

te kunnen, meewerken. 'Géén tegenwerking van de lokale over

heid. Véél, héél véél regeltjes waar je je aan moet houden met 

In 2001 stelden Kees Epskamp en Peter Nas dat 

Sinterklaas bedreigd werd door de kerstman 

en dat Nederland er voor moest zorgen dat 

Sinterklaas op de UNESCO lijst van belangrijk 

immaterieel erfgoed kwam te staan. 

de daarbij toegewezen verantwoordelijkheden tot in het absur

de; schreef een comité in de provincie Utrecht. De organise

rende winkeliersvereniging in Oudorp bij Alkmaar stelde zelfs: 

'De gemeente is er blijkbaar veel aan gelegen om onze initiatie

ven te dwarsbomen:3 Het blijkt'slopend om de juiste vergunnin

gen aan te vragen (muziekvergunning, collecteervergunning, 

enz). Dit kost veel energie, maar ook veel geld' (Partij Wittem). 

Verschillende gemeenten stellen hoge eisen aan de veiligheid 

voor de toeschouwers. Tegelijkertijd moet begeleiding van de 

optocht door de politie in sommige plaatsen achterwege blij

ven in verband met bezuinigingen, een nieuwe taakopvatting of 

gebrek aan mankracht. Comités moeten dan voor eigen 



verkeersregelaars zorgen. Dat lukt ze vaak ook wel, maar daar

mee gaat meer verloren dan het verlies van vroeger om niet ter 

beschikking gestelde hulpkrachten. 'Met het wegvallen van de 

politie-ondersteuning mist de intocht ook z'n officiële status, 

toch wel' (Oud-Loosdrecht). In een notendop wordt hiermee 

veel onbegrip en sluimerende onvrede samengevat. Terwijl men 

in de eigen beleving in het algemeen belang het vaandel hoog 

houdt van de traditie, ervaart men van de kant van de plaatse

lijke overheid vaak een gebrek aan erkenning daarvoor. 

Daarnaast zijn er, meer in de eigenlijke sfeer van sinterklaas, 

allerlei praktische problemen die geen verband houden met de 

tegenwoordige opstelling van gemeenten. Waar vind je iedere 

keer een goed, dat wil zeggen, tam paard, uiteraard liefst een 

schimmel? 'Een goede Sint die 't niet voor de centjes doet is 

moeilijk vast te houden; schreef een comité in Zeeland. 

Aan voldoende Pieten komen blijkt soms ook lastig. En dan zijn 

er de pakken, die verslijten en waarvoor geld gevonden moet 

worden om die te laten repareren of te vernieuwen. Als er geen 

plaatselijke muziekkorps (meer) is, of als dat niet kan of wil mee

lopen, moet soms tegen hoge kosten van elders een Zwarte

Pietenband worden ingehuurd. Van weer andere orde is de 

invloed van de landelijke intocht op de televisie. Onvermijdelijk 

is dat die een norm stelt. 'We zouden heel graag een hele mooie 

baard bijvoorbeeld zoals op tv willen hebben, maar daarvoor 

hebben we helaas geen geld' (Merkel beek). Mogelijke, nog 

onbekende, veranderingen in de kleding van de tv-Sinterklaas of 

in de vorm van het grote boek zorgen voor onrust bij Sinter

klazen die, zoals de leden van het Sint Nicolaasgenootschap, 

deze zo getrouw mogelijk willen navolgen.4 In plaatsen als 

Akkrum en Someren wil men bovendien de verhaallijn van de 

elçlen intocht graag afstemmen op die van de tv-intocht. Het 

zou deze comités helpen als ook die hen eerder bekend zou zijn. 

Opvallend is dat de aanleiding voor de discussie in de NRC, de 

(j(:'V()(?lde opdringerigheid van de kerstman, in de antwoorden 

Vilt I clt~ organisatoren vrijwel ontbreekt. Maar in november, 

wanneer de meeste intochten worden gehouden, is daarvoor 

ook nog weinig reden. Slechts enkelen benadrukten hun wens 

dat de kerstman zich toch vooral niet voor 6 december zou 
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leder jaar is er veel hulp nodig om de intocht in goede banen te leiden, gelukkig heeft de Sint veel vrienden. Foto: John Helsloot 

laten zien. In Assen werd daarvan in 2006 veel werk gemaakt 

door minister-president Balkenende een groot spandoek met 

zo'n tekst te laten onthullen. 

Veranderingen 

AI zijn sommige knelpunten als het ware 'ingebakken' bij het 

organiseren van een intocht, andere, zoals geen gelijke tred 

kunnen,houden met de televisie, lijken voort te komen uit een 

gestegen ambitieniveau zonder dat de beschikbare middelen 

daarmee al corresponderen. Anders gezegd: hoe traditioneel is 

de intocht van zelfverklaarde voorstanders van de traditie? 

Verschillende comités houden inderdaad met overtuiging vast 

aan het bestaande. 'We hanteren al jaren dezelfde formule' 

(Alphen), 'geen veranderingen, omdat de intocht een succes is 
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volgens ouders en kinderen' (Vuren), 'we moeten dan ook niet 

willen veranderen slechts voor de verandering alleen' (Papen

drecht), 'het is een traditioneel patroon en dat moet ook zo 

blijven; toch?' (Schiedam). Van buitenaf gezien lijkt wat alleen 

maar een herhaling wil zijn van de intocht van het vorige jaar 

soms min of meer ongemerkt over te gaan in een 'opvoering' 

van vroegere intochten. 'We merken dat ouders enzovoort het 

leuk vinden dat veel nog hetzelfde is als bij hun vroeger. Pure 

nostalgie dus' (SIenaken). 

Maar zelfs hier, waar men er naar streeft om 'steeds hetzelfde' te 

doen, betekent het volgen van het al klaar liggende draaiboek 

nog niet dat men niet zoekt naar afwisseling in onderdelen 

daarvan. Dat kan betrekking hebben op het tijdstip of de route, 

op het vervoermiddel (auto, bus, motor, koets, enzovoort) waar-



mee Sinterklaas zijn intocht maakt, het aantal Zwarte Pieten, 

maar bijvoorbeeld ook op het soort muziek of een betere 

afstemming van programmaonderdelen op speciale leeftijds

groepen kinderen. In die zin probeert men 'de Sinterklaas

intochten redelijk traditioneel te houden, zonder ouderwets te 

worden' (Pijnacker). 

Andere organisatoren gaan welbewust een stap verder. Voor 

hen is stilstand letterlijk en figuurlijk uit den boze. Daar wordt 

opnieuw de grote invloed van de televisie-intocht zichtbaar. 

'Meer de nadruk op toneel en interactie dan enkel een statische 

optocht' (Someren), 'vroeger veel formeler; nu meer een verhaal

lijn' (Bocholtz). Was het ooit 'cadeautjes afhalen bij Sint en een 

foto op schoot; nu is de intocht ingekaderd in 'een verhaal waar

bij ieder jaar iets spannends gebeurt en het cadeautje de afslui

ting van de middag is' (Berg en Terblijt). De Zwarte Pieten 

Hoewel het met de populariteit van Sinterklaas 

goed gaat, kunnen de organisatoren van de 

Sinterklaasoptochten wel wat steun gebruiken. 

nemen in dit spel steeds meer de hoofdrol over van Sinterklaas. 

Verscheidene comités wachten niet af waar de televisie mee 

komt, maar bedenken zelf een eigen verhaal, soms in nauw 

overleg met de basisscholen, In Veenwouden wordt op de 

scholen zelfs een dvd verspreid rnet een filmpje over het thema 

van de intocht, zodat de kinderen zich tevoren kunnen 'inleven~ 

Door dit alles, is de achterllÇJÇJende gedachte, worden de 

kinderen 'steeds me€~r b~~tl'Okken bij het Invullen van het 

programma' (Esch), 

Die aanpak werpt veelal duidelijk vruchten af, ook bij de plaatse

lijke ÇJerneenscl,ap als ÇJf'heel. 'Hf't wordt f'en stf'eds grotere 

haPPf'nlnÇJ' (I</::rkdrlel), 'de sfeer in het dorp wordt verhoogd' 

(Loon op Zand), Soms maakt men van de intocht zoveel werk 

clat die ook publiek lokt uit cle omliggende regio. Tegemoet 

komen aan cle verwachtingen van dit alsmaar grotere publiek 

trekt wel een wissel op de organisatoren. Verscheidene bena

drukken dat ze tegenwoordig bijna 'professioneel' te werk moe

ten gaan. Maar dat is niet voldoende. 'We moeten inventiever 

zijn om ieder jaar weer een leuke act te ontwikkelen' (Mijdrecht), 

'we proberen ieder jaar weer iets vernieuwends te doen en dit 

lukt meestal ook nog' (Rheden). Het hoeft niet, maar àls dit stre

ven naar originaliteit samenvalt met een uitbreiding van het 

programma, dan ligt het voor de hand dat daardoor de begro

ting onder druk komt te staan. Dan wordt men als het ware een 

slachtoffer van het eigen succes en ontstaan er knelpunten door 

eigen toedoen. 

Het comité in een kleine stad in Gelderland, waar de intocht 

eveneens regionale bekendheid geniet, realiseert zich dat ter

dege. 'We moeten ook steeds groter en indrukwekkender, terwijl 

de Sint toch een feest van eeuwenoud was ooit. Maar misschien 

is het ook wel onze eigen schuld dat we toegeven aan de gekte~ 

Als, zoals in een stadje in Noord-Brabant, over abseilende Pieten 

en een spreekstalmeester in de haven geschreven wordt dat de 

intocht daardoor wordt'opgeleukt: valt daarin een zelfde senti

ment te bespeuren. Om de eigen ambities te kunnen bijbenen, 

'om maar geld te verdienen om alle kosten te kunnen betalen' 

(een stad in Gelderland), zoekt men, haast zijns ondanks, toena

dering tot de'commercie'. Een gevolg is dan bijvoorbeeld dat in 

de stoet steeds meer reclame te zien is. De intocht in een stad in 

Noord-Brabant mag dan 'steeds groter' geworden, bezien vanuit 

een nabijgelegen dorp wordt zo wel 'aan de essentie voorbij 

gegaan'. 'Veel mensen hebben hun zelfexpressie niet onder 

controle: schreef een toeschouwster van de intocht in Warmen

huizen.5 Het is ongetwijfeld niet de enige factor, maar ook tegen 

deze achtergrond moet de keuze van andere comités en vereni

gingen worden gezien om 'het vooral eenvoudig te houden' 

(Marken) en vast te houden aan de (hoogstens wat geactuali

seerde) traditie. 

Hoe verder? 

Er valt zeker een gedetailleerder beeld te geven van de plaatse

lijke sinterklaasintochten en hun organisatoren. Niettemin denk 

ik dat enkele hoofdlijnen hier zichtbaar geworden zijn. Dankzij 
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de inzet van vele duizenden gedreven vrijwilligers gaat het over 

het algemeen best goed met de intocht. Sterker, in talrijke plaat

sen kan van een heuse bloei worden gesproken. Toch opnieuw 

de vraag: hoe kan het (nog) beter en welke rol kan het begrip 

erfgoed, en in de verte misschien wel de UNESCO, daarbij spelen? 

Zeker in wat grotere plaatsen weten mensen vaak niet wie de 

intocht organiseert. Dat past goed bij het beeld dat Sinterklaas 

'van iedereen' en dus 'van niemand'is. Zo werden in de oudere 

volkskundige literatuur tradities graag gezien: als 'spontaan' 

voortkomend uit een anonieme gemeenschap. Maar zo werkt(e) 

het natuurlijk niet. Iemand moet het voortouw nemen. Daarbij 

helpt het als duidelijk is wat een praktijk als de intocht nu eigen

lijk 'is: Over deze definitie bestaat vooral de laatste jaren onenig

heid, zon iet een belangenstrijd, uitgelokt door de vraag wie de 

rekening moet betalen. 

In verscheidene plaatsen voelen winkeliers zich daartoe niet 

aangesproken, omdat zij geen direct verband meer zien met 

hun kerntaak. Het begrip 'erfgoed' kan dan, onverwacht, als 

boemerang fungeren. 'Met commercie heeft de intocht niets te 

maken, de intocht is Nederlands cultureel erfgoed'vond bijvoor

beeld de voorzitter van de Almelose ondernemersvereniging.6 

Zijn collega in Alphen aan den Rijn typeerde de intocht even

eens als een 'cultureel evenement' en 'evenement voor de gehe

le stad'.' De implicatie is dat niet winkeliers, maar de gemeente

lijke overheid, als hoeder van het algemeen of cultureel belang, 

de kosten dient te dragen. 'Als de politiek dit echt zo belangrijk 

vindt, halen ze dat geld maar uit de algemene middelen', aldus 

de voorzitter van Binnenstadsondernemers Apeldoorn.8 Maar 

soms wijst een gemeente, zoals Schouwen-Duiveland, dat juist 

categorisch af. 'De overheid is in principe niet verantwoordelijk 

voor het bekostigen van een volksfeest9 Daarentegen liet de 

organisator van de intocht in Pijnacker weten dat door de 

gemeente 'de intochten niet alleen meer gezien (worden) als 

een commerciële activiteit, alleen interessant voor winkeliers, 

maar nu ook meer als een evenement dat de sociale cohesie 

van de gemeente kan versterken'. Door Schouwen-Duiveland 

wordt dat laatste weer ontkend: de intocht 'draagt niet bij aan 

sociale cohesie'. Zoals de positiebepaling van gemeenten zich 
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tussen deze uitersten kan bewegen, geldt dat ook voor die van 

winkeliers. 'We hebben als ondernemers ook een sociaal

culturele verplichting: motiveerde de Ondernemersvereniging 

Bladel haar organisatie van de plaatselijke intocht.'o 

Omdat het begrip 'traditie: als erfenis van oudere volkskundige 

theorieën, de notie van zelfredzaamheid in zich draagt, wordt 

het waarschijnlijk weinig ingezet in deze woordenstrijd. Of de 

intocht 'sociale cohesie' bevordert, is blijkbaar niet altijd evident. 

'Cultureel erfgoed: waarin een appèl op steun besloten ligt, lijkt 

hier wel potentie te hebben. Dat is ook de inzet van nationale 

organisaties als de Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité, de 

Vereniging tot Behoud van Sinterklaas en de Stichting Vrienden 

van Sinterklaas. Mocht de sinterklaasintocht als zodanig erkend 

Telkens opnieuw duikt de discussie op of Zwarte Piet racistisch is. Foto: Jan Stads 



worden, via de UNESCO door de landelijke politiek, dan zal het 

lokale overheden moeilijker vallen om de boot principieel af te 

houden. 

Opmerkelijk is dat inmiddels sommige ondernemersverenigin

gen en gemeenten elkaar, al polderend, ook zonder deze even

tuele interventie gevonden hebben. Eén van de redenen van de 

afhoudende opstelling van winkeliers is de onenigheid in eigen 

kring. Het blijkt dat sommigen, met name filiaalhouders van 

winkelketens, zich stelselmatig onthouden van een bijdrage aan 

iets als de sinterklaasintocht. Door een van ondernemerszijde 

zelf voorgestelde verhoging van de (ozb- of reclame-) belasting 

is nu in plaatsen als Leiden, Delft, Doetinchem, Veenendaal, Lisse 

sprake van 'ondernemersfondsen; waaruit evenementen zoals 

de intocht kunnen worden gefinancierd. Mocht dit publiek

private samenwerkingsverband slagen en ook elders overgeno

men worden, dan is het niet ondenkbaar dat men er lokaal 

samen uitkomt en sturing van bovenaf, zoals vanuit UNESCO, 

misschien wel overbodig is. 

Daar staat tegenover dat wanneer andere dan winkeliersvereni

gingen de sinterklaasintocht primair organiseren, een erkenning 

daarvan als immaterieel erfgoed gemeenten kan aanzetten, 

zon iet verplichten, tot een toeschietelijker houding, bij het 

verlenen van vergunningen of zelfs subsidie. Een voorbode van 

een al zelfstandige ontwikkeling in die richting is dat in Velsen, 

en waarschijnlijk ook elders, de gemeente vrijwel afziet van 

legesheffing voor gratis toegankelijke niet-commerciële 

publieksevenementen. In het geval van de intocht betekende 

dat in Ijmuiden een verschuiving van € 1.200 naar enkele 

tientjes." 

Het is, tot slot, goed denkbaar dat een erkenning als erfgoed 

ook bij het publiek kan leiden tot een, niet alleen aan de 

gemeentelijke overheid overgelaten, gevoel van medeverant

woordelijkheid. Dat kan zich vertalen in een bijdrage aan een 

collecte, zoals die al in sommige kleine plaatsen voor de intocht 

gehouden wordt, of door donateur te worden van een lokale 

'stichting Vrienden van Sinterklaas; zoals die nu al bestaat in 

bijvoorbeeld Amsterdam en Harderwijk. 

In veel plaatsen verloopt de organisatie van de intocht zonder 

noemenswaardige problemen. Toch botsen er hier en daar 

belangen en ontstaan er wrijvingen. Tegelijkertijd wordt geëx

perimenteerd met het zoeken naar concrete oplossingen. De 

benoeming van de intocht als immaterieel erfgoed, zonder 

daarbij voor te schrijven hoe die er uit moet zien, zou daarbij 

behulpzaam kunnen zijn. Het is aan de politiek om af te wegen 

in hoeverre dit opportuun is. Voor een etnoloog als ik is het 

spannend om te volgen hoe zich dit zal ontwikkelen. 

Voor reacties of aanvullingen graag mailen naar 

john.helsloot@meertens.knaw.nl • 
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