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als winnaar gekozen, nu was ‘Het Vlaemsche Onthaal’
de gelukkige.
De Toerisme Prijs wil initiatieven
belonen die een vernieuwende, enthousiasmerende impuls geven aan de toeristisch-recreatieve sector. Voor de
tweede keer ging het om een samenwerking tussen cultuur en toerisme. De
winnaar kreeg ƒ 25.000 en werd in het
zonnetje gezet. Niet onbelangrijk voor
kleine musea, heemkundekringen of
amateurkunst organisaties. Want wat
deze sector gemeenschappelijk heeft, is
een hoop creativiteit en kennis, maar
een gebrek aan geld en publiciteit.

De Nederlandse Vestingstedendag uit
Geertruidenberg,
■ De Gouden Eeuw in Groningen uit
Groningen,
■ VOC-kamer Hoorn-Enkhuizen uit
Hoorn.
Een eervolle vermelding kreeg Het
Internationaal Folkloristisch
Dansfestival ‘Op Roakeldais’ uit
Warffum.
■

Groede behoorde ook vorig jaar tot de
genomineerden. Toen ging de prijs naar
het Nationaal Hunebedden
Informatiecentrum in Borger. Maar
Groede gaf niet op. In één jaar tijd
groeide het oorspronkelijke plan uit tot
een volwassen streekproject. Het dorp
heeft met zijn duizend inwoners een
prachtig openluchtmuseum tot stand
gebracht: een straat met historische

Uit maar liefst 147 inzendingen met
originele en creatieve plannen koos de
jury vijf genomineerden. Naast ‘Het
Vlaemsche Onthaal’ uit Groede waren
dat:
■ Het jaar der Zwarte Fruinen uit
Blokzijl,
1

pandjes waar de tijd heeft stil gestaan
en waar in geleefd en gewerkt wordt
zoals honderd jaar geleden.
Bezoekers kunnen nu al een bezoek
brengen aan een oude herberg, een
grutterswinkel, een timmer- en
schilderwerkplaats, een ouderwetse
barbier en nog veel meer. Maar de
Stichting Groede wil graag het hele
plaatsje tot een cultuurhistorisch
evenement omtoveren. Met de hele
bevolking als figuranten in het
living-history spel.
Het winnen van de Toerisme Prijs ‘97 is
daarvoor de erkenning die ze dubbel en
dwars verdiend hebben!
Ineke Strouken
hoofdredacteur

Z

O

M

E

R

1

9

9

7

De pottenkijker is
een rubriek waarin
lezers vragen
kunnen stellen of
kunnen reageren op
de inhoud van
Traditie.

D

DE POTTENKIJKER
Ineke Strouken

Mijn tante
Tot mijn verrassing zag ik in het boekje ‘Texel, eilanders
vertellen’ een foto van mijn tante mejuffrouw E.A. Langeveld
uit de Molenstraat 1 in Den Burg. Als kind logeerde ik altijd
bij de dames Langeveld en maakte
een serie foto’s van het huis
binnen en buiten. Mijn tante
overleed in april 1962 in de
Gollard en haar foto’s zijn zeker
gaan zwerven.

Sint Anna-vereniging
Als secretaris van de Heemkundevereniging ‘Berchs-Heem’ ben ik
op zoek naar een voor ons onbekende organisatie: de Sint AnnaVereniging. Omstreeks 1900 moet deze Sint Anna-vereniging
ook in ons dorp bestaan hebben, getuige het bewijs van
lidmaatschap. Deze mooie, oude oorkonde hangt nog steeds te

Mijn grootvader Arie Langeveld bezat twee
molens, namelijk ‘De Vrede’ aan de
Waalderweg en ‘De drie Gebroeders’ aan de
Molenstraat. De laatste molen staat op de foto
van mijn tante naast de kachel. Het schilderij is
nu in mijn bezit. Na de dood van mijn grootvader werd het graan- en veevoederbedrijf door
zijn zoon, Pieter Langeveld, op een moderne manier
voortgezet. De molens werden afgebroken.
Zijn zuster mejuffrouw E.A. Langeveld was haar
leven lang boekhoudster. Op de lammerenmarkt
kwamen de boeren bij haar afrekenen. De mestklompen voor de deur, een praatje en een dikke
sigaar toe. Haar zuster waar zij mee samenwoonde,
deed de huishouding en bleef bescheiden op de
achtergrond. Allebei de tantes waren actief in de
Doopsgezinde Gemeente.
Misschien zijn er nog Texelaars die hen gekend
hebben en mij meer kunnen vertellen.
E.A. van der Graaf-Piek
Statenweg 54d
3039 JD Rotterdam

2

3

prijken in een oude boerderij ter plaatse. De op de oorkonde
genoemde personen waren lid van deze vereniging, maar tot op
heden zijn we niemand op het spoor gekomen.
Wie kan ons hierbij helpen?
H. van de Camp, Burg. van Erpstraat 61, 5351 AS Berghem
tel. 0412-401327
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Het wapen van ’s Hertogenbosch heeft twee wildemannen

D

als schilddragers. In 1497 wordt voor het eerst een wildeman in het Bossche wapen genoemd. De oudst

e wildeman leeft!

Jos Bregman

Wildemannen - behaard,
getooid met bladerkrans en

bewaard gebleven afbeelding - in de vorm van
een drukkersmerk van Laurens Hayen dateert van 1511. Wildemannen leefden
in de verbeelding van de middeleeuwer in het

Wie was de
stamvader van
stadsnomaden,
stoofperen en
Tarzan?

bos, waarnaar de stad vernoemd is. Typisch
voor wildemannen zijn de beharing, de knuppel
en de bladerkransen.

zich nog niet tot het christendom
bekeerd hadden.”

Een wilde mens
De wildeman in het algemeen vertegenwoordigde “een wilde mens in de oerstaat, voorgesteld als een geheel
behaard, met bladeren bekroond wezen,
primitief levend in het bos. Hij heeft
geen verstand, geen kennis van God, en
is er niet beter aan toe dan de krankzinnigen.” Het citaat komt uit een
artikel van Carel Peeters, dat hij in
1962 schreef over wildemannen.

flinke knuppel - ontstonden
in de verbeelding van de
middeleeuwse stedeling. Hun
woonplaats was het bos en
ze waren zeer populaire

Soortgelijke emoties zijn gemakkelijk in
het heden te verplaatsen. In een tijd
waar het grootste deel van de mensen
in steden leeft en druk zijn een trend is,
vormen body-building en fitness
populaire manieren waarmee mensen
zich ontdoen van de stress van alledag.
Maar de mobiel bellende zakenman
scheldt op de stinkende bedelaar waar
hij over struikelt.

verschijningen in processies
of op bruiloften.
De verbeelding werkt nog
steeds. Het woord
`wildeman’ roept associaties
op met body-builders,
zwervers en Tarzan.
De één denkt bij wildemannen aan
body-builders: halfnaakte mannen die
zich met halters in het zweet werken
om hun spiermassa’s te vergroten. Een
ander heeft pas nog een wildeman in
de stadsjungle van Amsterdam gezien:
een baardige zwerver, gehuld in wat
vodden, met een stok in zijn hand.
Schichtig, elk contact vermijdend,
steeds honderd meter lopend en dan
weer twintig minuten zwijgend kijkend
naar passanten.

Een replica van een van de twee wildemannen die vroeger bij het nu verdwenen slot van Stavenisse stonden.

figuur die in de middeleeuwen veelvuldig naar voren kwam; tussen de
twaalfde en veertiende eeuw beleefde
zijn populariteit een hoogtepunt, met
soms dramatische gevolgen. Toen
Karel VI van Frankrijk op 28 januari
1392 zich tijdens een bal met behulp
van pek en veren vermomd had als
wildeman, raakte hij door een toorts in
brand en kon hij ternauwernood gered
worden. Enkele andere vermomden
vonden de dood in de vlammen.

Body-builders en stadsnomaden zijn
actuele personages. Je hoeft niet echt
veel te doen om van deze personages
een middeleeuwse wildeman te maken.
Vervang de halters van de body-builder
door een knuppel en de vodden van de
zwerver door een bladerkrans en je
hebt er een. Verplaats dit wezen tot slot
van de stadsjungle naar het oerwoud en
het beeld is compleet.
De wildeman was een mythologische
4

Peeters is inmiddels emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis. “Dat artikel
was ter ere van een oud-collega die
tachtig jaar werd. Hij had een proefschrift geschreven over duivels en ik
dacht: wildemannen zullen hem wel
bevallen. In processies vervulden duivels en wildemannen een eendere rol.”
Die rol was er één van amusement. Met
dwaze sprongen en zwaaiend met hun
knuppel vermaakten ze de argeloze
toeschouwer.

Homoseksuelen
Peeters verrichtte veel studie naar de
St. Jans kathedraal in ’s Hertogenbosch.
Op deze kathedraal zijn meerdere beeltenissen van de wildeman te vinden, al
dan niet in gezelschap van wildevrouwen en -kinderen. Ook in het stadswapen van Den Bosch zijn wildemannen opgenomen, en vele panden in de
stad dragen zijn naam. Dit is geen toeval: het weerspiegelt de nauwe band
die de middeleeuwer legde tussen wildemannen en het bos waarnaar de stad
vernoemd is. De knuppel vertoont duidelijk de noesten van de boomstam
waar hij van gemaakt is. Ook zijn bladerkrans is een verwijzing naar zijn
woonplaats, het bos. Hoewel het bos
inmiddels gedecimeerd is, hebben de
Bossche wildemannen hun eigentijdse
tegenhangers. Peeters: “In de jaren
tachtig was een groep Bossche homoseksuelen actief onder de naam Roze
Wildemannen.”

Peeters vervolgt: “De wildeman had
altijd een dubbele rol. Hij was het
voorwerp van bewondering van de
vermoeide, cultuurbeladen stadsmens.
In de fantasie van de stedelijke middeleeuwer danste de wildeman zorgeloos
van boom tot boom, tot niets verplicht.
De keerzijde van bewondering was de
afkeer voor deze primitieve wilde die,
levend in het bos, nooit met cultuur in
contact zou kunnen komen. Met een
meer religieuze duiding was hij het
symbool voor de laatste heidenen die
5

De restanten van de wildeman zijn nog
veelvuldig aanwezig in Den Bosch,
maar blijven niet tot deze stad beperkt.
In Lemmer, Eindhoven en Middelburg
bestaan café-restaurants met de naam.
Vele straten, kaden en hofjes door het
hele land zijn naar hem genoemd. Zijn
beeltenis is opgenomen in talloze
stadswapens en honderden familieemblemen. Ook over de grens is de
wildeman aanwezig. Nabij Dresden
(Duitsland) ligt het stadje Wildeman.
In Zwitserland is de mythologische
figuur van de wildeman nog springlevend. Twee keer per jaar komt hij daar
met een ontworteld kerstboompje in de
hand op een vlot de Rijn afzakken.
Zowel in Nederland als in het Duitse
taalgebied dragen mensen de gelijkluidende achternaam.
Stoofpeer
Via een achternaam van een perenveredelaar kwam de stoofpeer Gieser
Wildeman aan zijn naam. Deze stoofpeer is een zeer gangbaar ras en is bij
iedere groenteboer en supermarkt verkrijgbaar. Ene K. Wildeman, woonachtig aan het riviertje de Gieser in
Noord-Brabant creëerde in 1850 dit
perenras. Dit feit weet secretaris Cor
Couvert van de Noordelijke Pomologische Vereniging te melden. “Nog
steeds een hele goede peer, anders
houdt een ras het niet zo lang uit.” En
hij heeft gelijk: de stoofpeer is bijzonder smakelijk en heeft rood, zacht
vruchtvlees.
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De sporen van de wildeman zijn terug
te vinden in etenswaar, maar ook in
vloeibare geneugten. In Amsterdam
dragen twee cafés de naam van de wildeman. Bij de één staat een grote,
zwarte wildeman, leunend op zijn vervaarlijke knuppel, op de toog. De ander
heeft een kleurrijke gevel waar verschillende wildemannen acte-de-présence geven. De stichtingsdatum van
dit café blijkt 1690.
Opvallend is dat beide cafés verbouwde
proeflokalen van oude jeneverstokerijen zijn. Een stamgast die om een uur of
twaalf ’s ochtends van krant en trappistenbier geniet, weet de verklaring:
“Driehonderd jaar geleden was het heel
gebruikelijk stokerijen te voorzien van
het beeldmerk van de wildeman. De
knuppel van het heerschap stond symbool voor het malen van de grote hoeveelheden kruiden en specerijen die
voor het stoken van kruidenjenever
nodig waren.”
Stadswapen
De middeleeuwse wildeman had een
dubbele rol voor zijn stedelijke tijdgenoot die hem enerzijds bewonderde
om zijn zorgeloosheid, maar anderzijds
verketterde als eeuwige barbaar en heiden. Een dubbele rol heeft hij in zekere
zin behouden: zijn naam roept hedentendage dubbelzinnige associaties op.
Sommigen zijn op hem uitgekeken.
Desgevraagd stelt waarnemend
burgemeester van ’s Hertogenbosch
Joke van Beek: “Een jaar of twintig
geleden is de vraag in de gemeenteraad
aan de orde geweest of de wildeman nu
bij het stadswapen hoorde of niet. Dat
was wel het geval, het werd in de
vroegste geschiedenis van de stad in
ieder geval heel veel gebruikt. Ik vind
de wildeman geen eigentijds idee meer.
Het zijn weelderige en imponerende
heren. Als ik ze nu zou tegenkomen, ga
ik liever een straatje om.”

Hans ofwel de Wildeman) een beeld
geschetst van de hedendaagse man. In
Amerika vinden inmiddels vele duizenden mannen inspiratie in de figuur van
de Wildeman. Ook in Nederland is er
sinds begin jaren negentig een groeiende groep mannen mee bezig: er worden
workshops georganiseerd en er verschijnt tijdschrift De Wildeman. Jan
Roelofs, lid van de redactie van De
Wildeman: “Voor mij heeft de wildeman veel met vitaliteit te maken: de
vitaliteit van de natuur. In onze technisch-rationele cultuur zijn we verstard
en ontworteld geraakt. Het verhaal van
de wildeman wijst een weg om weer
een wezenlijke verbondenheid met de
aarde te voelen, en daar ook nog eens
een hele hoop plezier aan te beleven.”

waarmee mannen zich nu kunnen identificeren. Tegenwoordig doen veel mannen aan fitness, maar dat heeft volgens
mij meer met een lichaamscultuur te
maken. Bovendien zijn vrouwen nu
zelfstandig genoeg om het voor zichzelf
op te nemen.” De wildeman verdween
uit de huisstijl van Den Bosch; een verwijzing naar het bos bleef behouden.
Inspirerend
De burgemeester vindt hem passé, voor
Henk Kalfsterman is de wildeman een
bron van inspiratie. Hij drijft het vestzaktheater De Wildeman in het dorpje
Linschoten, middenin de weidse polders
van het groene hart van de randstad.
Op zoek naar een mooie woning trof
Kalfsterman een dijkhuis van zijn
dromen, voorzien van een uithangbord
met daarop in woord en beeld de wildeman. Het beeld bleef hem achtervolgen,
en ook al kocht hij dat huis niet, het
moest wel de naam van zijn huidige
onderkomen worden.

G

Poters en brajers
In grote delen van ons land kende men recepten met
ongeschilde krieltjes. Op de Zuidhollandse en
Zeeuwse eilanden praat men over ‘Gesmookte
poters’, in de Achterhoek over ‘Bräöderkes’, in
Overijssel noemt men ze ‘Broadertjes’ of
‘Knorhanen’ en in Brabant heeft men het over
‘Potertjes’ of ‘Potjebrajers’.

Tarzan de Verschrikkelijke
De traditie van de wildeman leeft voort
in de zienswijze van Kalfsterman en
Bly en hier en daar als onderdeel van
buitenlandse folklore. Belangrijker zijn
wijdverbreide uitingen in de hedendaagse cultuur. Body-builders en stadsnomaden passeerden aan het begin van
dit artikel de revue. Robinson Crusoë en
Tarzan zijn andere tot de verbeelding
sprekende mannen die met de wildeman geassocieerd worden.

Kalfsterman: “De wildeman staat voor
een heroïsche figuur: een naakte reus
met een knots. Het is een woesteling en
een driftkop. Ik zeg niet dat ik dat ben
- ik ben slechts 1.74 meter - maar ik
heb dat woeste wel in me. Ieder mens
heeft het in zich, ik maak geen onderscheid tussen de seksen. Daarom organiseer ik theater met vaart, met karakter. Theater mag best een boodschap
hebben. Dat spreekt veel mensen aan.
Ik heb regelmatig voorstellingen waar
honderd mensen op af komen.”
Kalfsterman besluit: “Er is ook een
boek over de wildeman, maar daar kom
ik niet doorheen.”

De fascinatie van de emeritus hoogleraar Peeters, nu 64 jaar oud, begon in
zijn kindertijd, met de alombekende
schipbreukeling. Peeters: “Crusoë moest
op een onbewoond, door de natuur
overheerst eiland een eigen cultuur
beginnen. De tegenstelling cultuur/
natuur is kenmerkend voor de wildeman. Maar Tarzan de Verschrikkelijke
is, meer nog dan Crusoë, de wildeman
van de moderne tijd. Tarzan, die in een
lendendoek langs lianen zweeft, dat is
een echte wildeman.”

Kalfsterman verwijst naar het boek De
Wildeman van de Amerikaanse dichter
Robert Bly. Hierin wordt aan de hand
van een sprookje van Grimm (IJzeren

Volgens een gemeentelijke brochure is
het stadswapen in de hiërarchie van de
stedelijke symbolen het hoogste. Heeft
Joke van Beek dan geen enkele affiniteit met deze heren die het wapen van
haar stad flankeren? “Ik respecteer de
historie van de stad, maar vind dit
passé. Het lijkt me absoluut geen beeld

GASTRONOMIE

Tegenwoordig gebruikt men daarvoor
speciaal gekweekte aardappelen. Dus
kunnen wij een groot deel van het jaar
geschilde en ongeschilde krieltjes
kopen, want onze aardappelen komen
nu her en der uit de wereld, en de
bewaartechnieken zijn veel beter dan
het traditionele inkuilen.
Potjebrajers met
verse worst
Benodigdheden:
■
■

Potjebrajers met verse worst. Naast de pan ligt
een oude tinnen worstenvuller.
Foto: C. Tempel

■

Mijn jeugd heb ik in Apeldoorn doorgebracht. Rond mijn vijftiende moest ik
een aantal keren per jaar op de bakfiets
een mud aardappelen halen bij een
boer in de Beemte. Aangezien hij zijn
aardappelen had ingekuild liepen ze bij
hem minder snel uit dan bij ons in
huis. ’s Zomers verraste hij me met een
maaltje nieuwe aardappeltjes, kleine
verse krieltjes. Deze werden dan bij ons
thuis klaargemaakt door de dochter van
de boer, die bij ons als ‘dienstmeisje’
werkte. De manier waarop zij de aardappeltjes klaarmaakte was vrijwel
identiek als in onderstaand recept.

■
■

■
■
■

Als er aan de aardappeltjes nog grond
zit, kunt u ze een aantal uren in water
weken zodat ze schoon worden. Ga
niet borstelen, want dan is de schil zo
verdwenen.
Laat de worst een kwartiertje wellen in
water dat net van de kook is. Doe uw
warmtebron uit, zodat het water niet
per ongeluk weer kan gaan koken,
want dan barst de worst open.

Poters waren oorspronkelijk kleine
aardappelen die men bewaarde voor het
poten in het volgende jaar.
6

1 kg verse krieltjes (ongeschild)
150 gram reuzel, eventueel te
vervangen door 75 gram margarine
en 75 ml olie
zout
peper
500 gram verse worst (4 braadworsten)
1 krop sla
1 rode ui
slasaus of een vinaigrette van olie
en azijn

7

Snijd van ieder krieltje aan twee zijden
een dun plakje af (‘kopje en kontje’).
Breng ze in een pan water met een
mespuntje zout aan de kook en laat ze
vijf minuten koken. Giet ze af en laat
ze drogen.
Verhit in een koekenpan de helft van
de reuzel tot er een lichte walm afkomt
en doe de krieltjes erin. Bak ze rondom
lichtbruin en laat ze dan op een laag
vuur garen. Dit kan wel een half uurtje
duren voor de grootste aardappeltjes.
U kunt het controleren door er met een
vork in te prikken.
Verhit de overige reuzel in een andere
koekenpan en braad de verse worst
eveneens rondom lichtbruin aan. Laat
het vuur niet te hoog staan, want dan
knapt de worst alsnog open. Twintig
minuten is een redelijke gaartijd. Als u
in plaats van reuzel margarine en olie
gebruikt moet u eerst de margarine
laten smelten en pas dan de olie toevoegen, anders gaat het water in de
margarine geweldig spetteren.
Giet aan het eind het braadvet van de
worst bij dat van de krieltjes. Bestrooi
ze met zout en versgemalen peper. Leg
de worst op de brajers.
Serveer het geheel met kropsla die u
aanmaakt met olie en azijn en garneer
de sla met dunne uiringen.
Wat kunnen we erbij
drinken?
Ik kreeg er toentertijd niets bij. Maar
vroeger werd er wel een glaasje bier,
brandewijn of oude genever bij
geschonken voor de volwassenen en
voor de kinderen was er dan een glaasje grenadine.
Eet smakelijk.
Cees Tempel
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Cees A.M. Prinsen

E

Een verdwenen boerde rij in Hilvarenbeek
schaal, die nu in het museum De
Doornboom pronkt, is een zogenaamde
melkteil. Zij is gemaakt van roodbakkende klei en alleen aan de binnenkant
geglazuurd. Zij staat op een standring
en is voorzien van twee naar beneden
gerichte oren en een schenklip. De
diameter is uitwendig 55 cm bij een
hoogte van 22 cm. Een dergelijke
schaal van dit formaat is bij ons weten
nog nooit eerder in de Lage Landen
gevonden.

Soms loopt het met Rijksmonumenten niet goed
af en worden ze ondanks deze status gesloopt.
Zo verging het ook de oude boerderij-herberg op

De boerderij Groot Loo 10 in Hilvarenbeek, een Rijksmonument dat in 1995 werd gesloopt.

Groot Loo 10 in Hilvarenbeek.

Foto: Paul Mommers

Overal trekken vooral de representatieve gebouwen als monument de aandacht. In het Noord-Brabantse dorp
Hilvarenbeek is dat de kerk met toren,
een gaaf exempel van de Kempische
gotiek. Voor menigeen is een toren een
symbool voor de band tussen inwoners
onderling en voor ieders persoonlijke
verbondenheid met de grond waar hij
woont of geboren is. Steeds blijkt dat
de inwoners veel geld over hebben voor
het behoud van een stuk cultureel erfgoed. Het is alsof zij beseffen: als het
kasteel of de toren weg is, missen we
wat.
In een opvallend contrast daarmee staat
soms de geringe belangstelling die uitgaat naar andere monumenten zoals
bedrijfsgebouwen, woonhuizen en
boerderijen. Deze zijn over het algemeen minder groot, minder kunstig
bewerkt of versierd en dikwijls onopvallend temidden van de overige

De oudste behuizing op deze plek leek
direct op oude akkergrond gebouwd te
zijn. In deze laag werd een aantal
scherven ontdekt. Zo vonden we vroeg
steengoed en blauwgrijs aardewerk uit
de vijftiende eeuw. In die tijd was de
akker 70 cm dik, naar het lijkt dus al
eeuwenoud.

bebouwing of begroeiing. Het vereist
meer moeite en kennis om hun schoonheid te doorgronden en hun (kunst)historische waarde te leren waarderen.
De in dit artikel beschreven - helaas
gesloopte - hoeve Groot Loo 10 te
Hilvarenbeek, eens de legendarische
boerderij-herberg De Houtrutsel, is daar
een tragisch voorbeeld van.

Het is mogelijk dat in de directe
omgeving een houten gebouw als voorganger gestaan heeft. Daarvan zijn
enkele stukjes verbrand leem met daarin de afdruk van stro getuige. Ze kunnen afkomstig zijn van een lemen
wand in ‘vitselstek’.

Archeologie en bouwhistorie
Het zal op een kille februarizaterdag
zijn geweest dat twee amateur-archeologen zich richting Groot Loo 10 bewogen. De boerderij stond al sinds lang
leeg en de eigenaar had geen bezwaar
tegen gericht sporenonderzoek. De
twee, Hans Schoenmaker en de
schrijver van dit artikel, hadden zich
gewapend met schop, pen, papier, fototoestel en meetlat. Aan de hand van
vondstmateriaal wilden wij een nadere
datering geven van de oudste bouwfase
van deze boerderij.

Bouwoffer
We groeven metersgrote gaten in de
lemen vloer van de oostgevel, waar
zich vermoedelijk de oudste ingang
bevond. Onder de vroegste ophogingslaag kwam een grote schaal te voorschijn, op haar kop begraven. De
8

De schaal deed dienst bij de verwerking
van melk. Doordat ze zich naar boven
verwijdt, ontstaat er een voor de vetdeeltjes in de melk voldoende oppervlak om een roomlaag te vormen. Met
een houten schep werd deze laag
‘afgeroomd’ om er eventueel later boter
van te kneden. De schaal heeft dusdanige kenmerken dat wij haar op de
eerste helft van de vijftiende eeuw
kunnen dateren.

De laatste bewoonster, Mie van Gestel,
bij de voordeur
en haar hennen voerend

Opmerkelijk is dat er geen gebruikssporen op de schaal te vinden zijn en
dat er toen ze begraven werd al een
randfragment van ongeveer 150 cm2
ontbrak. Het lijkt erop dat uit zuinigheidsoverwegingen een kapotte schaal
werd begraven.

zoals het begraven dan wel inmetselen
van gewijde was, heiligenbeeldjes of
kruisjes, zijn in het Zuiden bekend.
Onder de pot van Groot Loo zijn graankorreltjes, kiezeltjes en een stukje leer
met het cijfer vier er op gevonden.

Deze melkteil is bewust ondersteboven
in de grond geplaatst. Vroeger dacht
men dat de huisgeesten die over de
drempel kwamen of onder de vloer
huisden in een pot gevangen konden
worden. Het gebruik van zulke potten
was in Europa vrij algemeen, zowel wat
de plaats van begraven betreft als het
gegeven dat de pot ondersteboven
geplaatst was. Vermoedelijk werd dit
gedaan, omdat de ‘val’ niet vol zand
mocht raken.
Dergelijke ‘bouwoffers’ zijn een uiting
van bijgeloof. Soms vinden we graankorrels of ander organisch materiaal
onder de ‘val’, mogelijk als lokaas voor
de geesten. Ook christelijke varianten,

De laatste bewoners
Geboren in het Groot Loo ben ik opgegroeid in het zicht van de ‘Van
Gesteltjes’, zoals de laatste bewoners,
de kinderen Van Gestel, genoemd werden. Bij de oude boerderij speelden we
‘piepelenbergen’ (verstoppertje), schoten we met pijl en boog en maakten we
‘klabotsen’, dat zijn schietbuizen van
het holle vlierhout waarin we groene,
sappige schietproppen sloegen. Ik had
nog het genoegen om ‘de tijd van toen’
mee te maken, de tijd van zicht en pikhaak, later van zelfbinders en combined-harvester. In onze familie kwam de
eerste door het paard getrokken maaimachine in 1932.
9

In die tijd woonde op de boerderij
Groot Loo 10 Jan Baptist van Gestel,
die in 1896 huwde met de Moergestelse
Anna Cornelia Willemen. Van hun kinderen is alleen dochter Anna nog in
leven. Toen ze een foto van haar
ouderlijke stee zag zei ze: “Dur die deur
ze’k in ’t vurjaor uitgekome! Nee, ik
had ginne witte jurk. Die wou ik hebben, maar die kreeg ik nie. Toen kreeg

Het bouwoffer dat onder de drempel begraven lag.

‘D’n herd’ rechts van de schouw met de voordeur
en een bedstee.
De ‘geut’ was een smal vertrekje achter `d’ herd’.

ik unne jurk mee unne jas en die moes
ons Lies maoke, anders was-t-ie te
duur... ’t Was natuurlijk unne zwarte
jas, wè zudde anders krèège?’’
Van de andere bewoners heb ik
Cornelis nog goed gekend, bijgenaamd
Kees de Landmeter. Hij had twee
typische gewoonten: ten eerste zijn
trage, welbemeten tred en ten tweede
de eigenschap álle hoeken grond van
Hilvarenbeek te kennen en te kunnen
benoemen in de oude Bossche maat.
Dat wil zeggen niet in aren maar in
bunders en lopensen. Eén lopense was
ongeveer 1/6 hectare. Reken dan maar
eens uit wat hij bedoelde met: schraal
anderhalf lopense!
Die in de Herberg komt...
Tussen de onbeschrijfelijke hoeveelheid
rotzooi die bij de afbraak van Groot
Loo 10 tevoorschijn kwam, vond ik nog
een negentiende-eeuws ganzenbord.
Het was grof ingekleurd en gaf uiteraard spelregels als: ‘Die op den Dood
komt, moet weder van voren beginnen,
en betaalt den inzet’. Die in de Herberg
komt... Was Groot Loo vroeger geen
herberg? Oude buurtbewoners menen
zich nog met stelligheid de naam te
herinneren: De Houtrutsel, die zelfs
taalkundigen op vreemde sporen zet.
Tegenover de boerderij heb ik nog het
schob zien staan. Het houten, met riet
gedekte gebouwtje bestond uit vier
delen: de kalverstal, de paardenstal, de

oost erven Peter Laureijs Cools, suijt de
Loosche straete offte vrointe [de
gemeenschappelijke gronden] west
Mathijs Peter van Dun ende noirt de
weduwe ende erven Huijbert Claes
Zeebregts... Het selve huijs is seer ontrampeneert [gehavend, vernield] de
weeghten sijn mede seer gebroocken’.

karloods en het turfhok. In 1971 werd
dit vroeg negentiende-eeuwse bouwsel
omgestoten.
Langskomende voerlieden, vooral veel
Belgen, plachten hier een stop te nemen
en een pint te drinken om vervolgens
richting Tilburg verder te trekken. Nog
in 1934 stond er boven de deur tegen
de onderkant van het bovenlicht het
emaille plaatje met ‘Tabaksvergunning’.
In de officiële patentregisters troffen we
echter geen vermelding als café of tapperij. Was hier sprake van een ‘stille
kroeg’? Het moet wel zo zijn. Maar ook
de zogeheten bierkelder, die we nauwkeurig uitgroeven, gaf geen enkele
kruik of fles, geen enkel glas prijs...

Vanuit de goot ging men door een laag deurtje
naar achteren, naar de put en het `kakhuiske’.

Uit deze leenakte weten we dat er geen
sprake was van gemetselde muren,
maar van weeghten, lemen wanden.
Deze treffen we dan nog bij vrijwel alle
Hilvarenbeekse boerderijen aan. Het
vervangen van de lemen wanden door
muren, de ‘verstening’, vond in het zuiden van Nederland pas in de loop van
de achttiende en negentiende eeuw
algemeen ingang.

De Cromme Staff van Luijck
Groot Loo 10 is een boerderij uit het
grijze verleden, dat mag duidelijk zijn.
De bisschop van Luik bezat ook in
Hilvarenbeek heerlijke rechten; hij
oefende er als heer overheidsgezag uit.
Ook bezat hij hier goederen, die hij in
leen had uitgegeven.

Een abt uit de
Loosche straat
Een van de eigenaars was Marten de
With, die op 25 september 1719 trouwde met Helena Vleminx. Van hun zeven
gedoopte kinderen was Adriaan ongetwijfeld de bekendste. Gedoopt op 19
maart 1729 verhuisde hij als kleuter
met zijn ouders naar Groot Loo 10. Hij
trad in bij de Norbertijnen in Berne,
waar hij in 1752 het habijt ontving, een
jaar later werd geprofest en in 1755 tot
priester gewijd. In 1763 vertrok hij naar
Vilvoorde, twee jaar later werd hij
kapelaan en later pastoor in Vlijmen en
in 1774 in Lithoijen. In 1783 werd hij
tot abt van Berne gekozen.

Daartoe behoorde ook de onderhavige
boerderij met gronden genaamd
‘t Caertje, acker ’t Roth, de agterste
beempt in ’t Leurenbroek en de
Hooghenacker. In 1678 werd een hoeve
voor 425 Caroliguldens verkocht aan
Hendrik Marten Cornelis. Vanaf die tijd
werd gesproken van Andries Jan
Andries stede. In het leenboek werd de
ligging van de hoeve in fraaie letters
omschreven als ‘seecker huijsinge,
gronden ende toebehoren mette erffe,

Op reis overleed hij plotseling te
Kontich op 2 april 1793 in de armen
van zijn provisor Abraham van Herck.
Hij werd begraven in het koor voor het
Maria-altaar in de abdijkerk van
Grimbergen. Volgens zijn necrologie
was hij een vriendelijk, zachtzinnig

Ondanks de status van Rijksmonument
ging er op 8 maart 1995 de beuk in.
Onder het lijdzaam oog van buren en
heemliefhebbers donderde het dak met
daarin een zeldzaam restant van een
rookluik, op de zoldering. Het antieke
hout werd op een vuur gesmeten. We
konden nog wat zeventiende-eeuwse
handgezaagde kapsporen redden, de
haardbalk en het viziergat.

nen? Of waren alle drie de jongedochters gewoon ‘semmelkonten’,
treuzelaars, zoals hun enige getrouwde
zus Anna beweert?

man, die uitmuntte in deugdzaamheid
en nederigheid.
Hoe het verder ging
in ’t Loo
Eigenaars en eigenaressen kwamen en
gingen. Zo is er sprake van een rijke
weduwe, Lucia de Vroom, en van
gerommel bij de verdeling van erfenissen. Hoe kon het anders bij een boerderij die eertijds tot de grotere van het
dorp behoorde? De laatste bewoonster
was Mie van Gestel, die in 1988 op
82-jarige leeftijd ondanks haar riante
banksaldo in kommervolle omstandigheden is gestorven. We zien haar nog
met haar eerder verscheiden zus Lies
‘aon ’t hendje’ naar de kerk stappen.
Spraken ze dan over zus Kee, die op
last van hun ouders een bruisende verkering op moest geven, een geesteszwakte opliep en sindsdien dolend bij
nacht en ontij over het kerkpad dwaalde? Schrok deze episode zo af dat noch
Lies, noch Mie aan verkering begon-

De beuk in een
Rijksmonument
Het was geen zeldzaamheid als op
koude dagen in het na- of voorjaar de
deur op slot ging en Groot Loo 10 dood
oogde. Al tijdens het leven van de laatste bewoonster was de aloude langevelboerderij bouwvallig en schier onbewoonbaar.

De schouw in ‘d’n herd’ in de jaren zeventig. Hier werd
vroeger in het vuurijzer - een bak met ijzeren spijlen de heiturf gestookt. Rechts boven de kachel bevindt zich
het viziergat waardoor men in de stal kon kijken.
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De laatste bewoners: het echtpaar Jan Baptist van Gestel en
Anna Cornelia Willemen met hun kinderen Anna, Kees, Kee, Mie,
Toon en Lies op hun zilveren bruiloft in 1926.

11

De haardbalk gaat naar het museum;
het blauwgeschilderde viziergat, een
doorkijkraampje vanaf d’n herd naar de
stal, siert mijn eigen woonkamer.
Hoeveel generaties bewoners zullen
daardoor niet gegluurd hebben?
Op deze oude woonplek in Hilvarenbeek, eertijds genaamd Andries Jan
Andries stede en De Houtrutsel, wordt
nu door de eigenaars die het monument
hebben laten slopen een nieuw huis
gebouwd.
Foto’s: Rijksdienst voor de monumentenzorg en
collectie C. Prinsen

V

O

O

R

J

A

A

R

1

9

9

7

Voeding in een arbeidersgezin van rond
1890 met een inkomen ƒ 5,- tot ƒ 7,-.

Bert Huiskes

De heer J. Baart de la Faille, circa 1913, huisarts en

H

gemeenteraadslid in Leeuwarden en een warm
pleitbezorger voor verbetering van de volksgezondheid
in Leeuwarden.

Het oppeppen van
bleekneusjes

Twee trappen aan de beide korte zijden
van het gebouw leidden naar boven,
waar zich de slaapzalen voor de
jongens en de meisjes bevonden.
Daartussen bevond zich het woon- en
slaapvertrek van de dames Gratama en
Filz, voorzien van een balkon. Een later
bijgeplaatst vierkanten gebouwtje
diende als ziekenboeg.

Stadse arbeiderskinderen

leefden eind vorige eeuw een
uiterst ongezond leven.
Een enkeling had geluk en
mocht zijn zomervakantie
doorbrengen in een gezondheids- of vakantiekolonie.
De Leeuwarder Gezondheidskolonie week daarvoor uit
naar de waddeneilanden.
Daar werd wekenlang met
man en macht gewerkt aan
het oppeppen van de
bleekneusjes.

In de zomervakantie van 1886 reisden
twintig, door de Leeuwarder schoolhoofden aangewezen ‘ziekelijke en sukkelende’ kinderen, naar Schiermonnikoog. Hun belabberde gezondheid
hadden zij te danken aan de uiterst
ongezonde omstandigheden waarin zij
en hun ouders, afkomstig uit de armste
lagen van de bevolking, moesten leven.
Ze woonden in stegen en sloppen en
hun voeding was onvoldoende.

Speelzaal
Het dagprogramma in de Gezondheidskolonie stond vanzelfsprekend in
het teken van ‘het gezonde lichaam’. De
kinderen brachten heel veel tijd door
op het strand, maar vreemd genoeg
werd er niet gezwommen; in die tijd
dachten de artsen nog dat zwemmen
ongezond was. Pas na 1920 liet men
kinderen voorzichtig pootje baden en
garnalen vangen.

buurkinderen geleend worden, omdat
in de kolonie vaker van kleren werd
gewisseld dan thuis.
Geleend personeel
Het idee voor de Leeuwarder Gezondheidskolonie was afkomstig uit de kringen van de gegoede burgerij, die zich
in de late negentiende eeuw druk
maakte over de volksgezondheid.
Initiatiefnemer was J. Baart de la Faille
(1839-1918), die zich als arts en
gemeenteraadslid in Leeuwarden onafgebroken inzette voor de verbetering
van de levensomstandigheden van de
minvermogende groepen.

Tot 1940 werd jaarlijks aan een beperkt
aantal van deze kinderen de mogelijkheid geboden om aan te sterken in een
gezondheidskolonie. Hun ouders kregen
van tevoren een lijstje met daarop de
noodzakelijke kleren en een bon om
gratis klompen te halen. De kleding
hoefde niet nieuw te zijn, als alles maar
schoon was.
Vaak moesten er op het laatste moment
nog wat kleren van zusjes, broertjes of

Baart de Faille pleitte bijvoorbeeld voor
de aanleg van een betrouwbare watervoorziening in de stad, overtuigd als hij
was dat betere hygiënische omstandigheden de volksgezondheid ten goede
zouden komen. Hij behoorde daarmee
tot de hygiënisten, negentiende-eeuwse
artsen die ijverden voor behoorlijke
huisvesting, gezonde voeding, menswaardige arbeidsomstandigheden,
schoon water en goed onderwijs.
Eigen pand
In de eerste jaren lag de leiding over de
gezondheidskolonie bij het hoofd van
de Leeuwarder bewaarschool. In 1905
volgden de dames A. Gratama en B.D.
Filz hem op, om er tot 1938 mee bezig

De Leeuwarder Gezondheidskolonie eind jaren twintig. Boven de dames Gratama en Filz., die de leiding
hadden. Recht daaronder `tante Hinke Noordbroek’,
de kokkin, omringd door kinderen. Het gebouwtje
rechts is de naderhand bijgebouwde ziekenboeg.
Collectie: Gemeentearchief Vlieland
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te blijven. Zij woonden in Arnhem en
behoorden - net als de bestuursleden tot de gegoede burgerij. Voor het huishoudelijk werk namen ze uit eigen
kring geleend personeel mee. Eén ervan
was Hinke Noordebroek, opgegroeid in
het Burger Weeshuis en tot op hoge
leeftijd actief als de kokkin van de
kolonie.

Bij mooi weer ging de kolonie na de
voorgeschreven middagrust uit wandelen, waarbij de vuurtoren en de eendenkooi geliefde bestemmingen waren.
Bij slecht weer was er de speelzaal met
de keukenhoek en de poppen. Meisjes
konden er handwerken, jongens tekenen en knutselen. De contacten met de
buitenwereld waren zeer beperkt.

Na twaalf jaar, in 1898, verhuisde de
Leeuwarder Gezondheidskolonie van
Schiermonnikoog naar Vlieland, waar
de uitgezonden kinderen twee jaar in
een pand van de Hervormde Diaconie,
het huidige Armhuis, logeerden. Een
eigen pand kreeg de kolonie in 1901 in
de Dorpsstraat, een totaal nieuw onderkomen werd in 1913 ontworpen door
H.C. Kruse, leraar aan de Leeuwarder
Ambachtsschool. Het was een sober,
functioneel en karakteristiek gebouw,
waarvoor het Vlielandse gemeentebestuur in 1914 een bouwvergunning
verleende. De plaatselijk aannemer
Douwe Sieben zorgde voor de bouw en
werd later de onderhoudstimmerman.

Eureka
De Leeuwarder kolonie presenteerde
zich nadrukkelijk als een gezondheidsen niet als een vakantiekolonie.
Voordat de kinderen naar Schier, later
Vlieland, vertrokken, werden zij gemeten en gewogen; bij terugkomst
gebeurde dat opnieuw. Enkele weken
ademden de kinderen frisse lucht in,
kregen ze volop lichaamsbeweging en
konden ze zich ontspannen. Het maakte
dat de kinderen gezonder thuiskwamen
dan ze waren vertrokken. Bij controle
bleken ze onveranderlijk zwaarder en
langer te zijn en dieper in te ademen.

Ziekenboeg
Het pand verrees betrekkelijk ver buiten
het dorp in het nog onbeboste duin
langs de Badweg. Gehinderd door de
oorlogsomstandigheden arriveerden de
eerste bleekneusjes er pas in 1918. Het
rechthoekige gebouw telde op de
begane grond een eetzaal en een speelzaal, van elkaar gescheiden door de
keuken en de zit/slaapkamer van het
personeel. De speelzaal had tuindeuren
naar buiten.

Deze gunstige resultaten waren vooral
het gevolg van de verantwoorde
voeding. Kolonistjes herinnerden zich
later nog met veel plezier (een enkeling
ook met weerzin) de havermout die
onbeperkt opgeschept mocht worden.
Verder kregen ze vlees, groenten en
13

Ontbijt
■ roggebrood, besmeerd met vet of geraspte
grove kaas
■ thee
Middagmaal
■ gekookte aardappelen met mosterd, saus,
azijn, peper en een beetje vet
■ soms een gebakken vis, een stukje lever, of
vleesworst
of
■ grove gort met een beetje stroop
avondmaal
■ zoals het ontbijt

Voeding in de Leeuwarder
Gezondheidskolonie
ontbijt
■ brood met beleg/een ei
■ onbeperkt havermout eten
■ een glas melk
elf uurtje
■ brood
■ melk
middagmaal
■ driemaal per week aardappelen, groente,
vlees
■ andere dagen bruine bonen met spek of
rijst of soep
avondmaal
■ brood met beleg
■ melk
vóór het slapen
■ een boterham
■ of een bord rijst

vooral melkproducten. Thuis bestond
het menu maar al te vaak alleen uit
brood of aardappelen met vet. Terug in
Leeuwarden dronken zij nog enkele
weken lang twee maal daags een halve
liter melk bij de vrouwelijke bestuursleden thuis, die dan mooi konden
nagaan of de hygiënische lessen uit de
kolonie wel braaf werden opgevolgd.
Toen het koloniehuis tijdens de oorlog
door de Duitsers tot paardenstal werd
gemaakt, kwam er een eind aan de
Leeuwarder Gezondheidskolonie.
Na de bevrijding - op Vlieland pas op
30 mei - bleef het pand in deplorabele
toestand achter, om in 1947 opgekocht
te worden door Viribus Unitis, een vereniging van zeventien gereformeerde
families uit Leeuwarden. De club verbouwde het pand tot het appartementencomplex Eureka, dat ze verhuurden en waar ze ook zelf gebruik
van maakten. In 1987 kwam het
complex in handen van de familie
Hazenberg, die het liet slopen. In 1992
verrees op dezelfde plek een nieuw
gebouw, onder de oude naam Eureka.

☞De tentoonstelling ‘Frissche lucht, dames
van stand en onbeperkt havermout’ is tot
en met 31 augustus te zien in Museum
Tromp’s Huys, Dorpsstraat 99, Vlieland,
tel. 0562-451600.

Z

O

M

E

R

1

9

9

7

S

De hedendaagse medische wetenschap
relativeert de therapeutische waarde
van salie. Desondanks wordt het toegepast in gorgeldranken en tandpasta’s.

Waar men duizendblad ziet
verrijzen, weet men: hier
woont vast een wijze
Ook deze zegswijze veronderstelt een
grote geneeskracht bij een bepaald
kruid. In de volksgeneeskunde is
duizendblad een veel gebruikt kruid,
dat tegen allerlei kwalen zou helpen.
Men trekt er thee van die, in grote
hoeveelheden gedronken, goed heet te
zijn tegen wonden, gezwellen en
maagbezwaren. Tegen zenuwachtigheid, nier-, lever-, blaas-, borsten longziekten. Tegen reumatiek, roodvonk,
krampen en
moeilijk tanden
krijgen.
Een aftreksel van
duizendblad is
een oud schoonheidsmiddeltje.
Tegenwoordig zet
de homeopathie het
kruid in tegen
hoofdpijn, congesties, wormen,
wonden, krampen,
enz. De officiële
geneeskunde
ontkent de
medicinale
werking van duizendblad.

SPREEKWOORD

w a a r

w o o r d ?

In spreekwoorden en gezegden legden onze voorouders hun
levenservaring vast. Hebben salie en bernagie echt die
genezende waarde die het spreekwoord ons doet geloven?
Bernagie is goed, het geeft
de mens meer moed
Deze zegswijze heeft een kern van
waarheid, want reeds de Grieken en
Romeinen kenden het opwekkend
vermogen van dit kruid. Tijdens de
middeleeuwse toernooien dronken
ridders voor het gevecht bernagie-thee
als pepmiddel. Bijna elk oud kruidenboek beveelt het medisch gebruik van
het kruid aan als middel tegen
melancholie. Parkinson schrijft het

voor aan mensen met ziektevrees,
terwijl Culpeper het aanbeveelt als
probaat middel om koorts en reuma te
bestrijden.
De Arabieren noemden bernagie ‘de
vader van het zweet’ en gebruikten het
om koorts uit te zweten. Jonge moeders
dronken bernagiesoep, omdat men
meende dat het de melkproduktie
stimuleerde. De moderne medische
wetenschap gebruikt bernagie bij de

bestrijding van
koorts, long- en
nierklachten. Het
opwekkend vermogen van bernagie
wordt vooral veroorzaakt door de grote
hoeveelheid zout en
nitraat in het kruid.
Wie van de
eeuwigheid
is bezeten,
moet in de
meimaand
salie eten
De oude geneeskunde beschouwde
salie als een belangrijke medicinale
plant die verlichting bracht bij tal van
aandoeningen. Men dacht zelfs dat de
versterkende kracht van salie zo groot
was, dat regelmatig gebruik een lang
leven garandeerde.
De naam is afgeleid van het latijnse
`salvere’: `in goede gezondheid zijn’.

Grote smarten komen vroeg
of laat, over hem die de
lijsterbes versmaadt
Ook in deze zegswijze schuilt een kern
van waarheid. Zowel de schors als de
bessen van de lijsterbes hebben een
medicinale werking. Vers sap van lijsterbessen werkt laxerend en kan
gebruikt worden als gorgeldrank bij
keelpijn. Lijsterbessenjam is een goede
remedie tegen diarree. Hedendaagse
homeopathische artsen gebruiken de
lijsterbes bij oogirritaties, benauwdheid
op de borst, zenuwpijnen en jicht.

In de middeleeuwen gaf men salie aan
tbc-patiënten om koortsaanvallen te
voorkomen. Kruidendokters schreven
het ook voor bij overmatig zweten,
keelpijn of maagkrampen. Verder
gebruikte men een aftreksel ervan bij
pest en vrouwenkwaaltjes en gebruikte
men het voor compressen op ontstoken
wonden.
De geneeskrachtige wijnen van monniken bevatten ook vaak salie.

Illustraties uit: De culinaire kruidentuin van
het Openluchtmuseum
Girbe Buist
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Poppenspeelster Damiët van Dalsum

P

Foto: Ton Poortvliet

Poppenspeelster Dami ët van Dalsum
Damiët van Dalsum is een gevierd poppenspeelster. Ze woont en werkt
in Dordrecht, maar treedt ook op in Taiwan, Rusland en Japan. Overal
waar ze komt streeft ze één ding na: poppen tot leven wekken, zó dat
het publiek erin gelooft.

Martin Jansen

cuskind zien”, zegt ze op fluistertoon
door het geroezemoes heen. “Het zal
heel spannend worden”, waarschuwt
ze. Je kunt nu een speld horen vallen.
“Maar jullie hoeven niet bang te zijn
hoor”, gaat ze verder. “Weet je waarom
niet? Jullie zitten in de mensenwereld
en daar mogen poppen nóóit komen.
Ze kunnen ook niet bij jullie komen,
omdat ik hen heel stevig vast houd.”

Bij poppentheater moet je het publiek met alleen
maar een lapje stof weten te boeien.

Langzaam druppelt het publiek het
piepkleine, in poppenspel gespecialiseerde theatertje in Dordrecht binnen.
Jennifer van zes viert hier met wat
vriendinnetjes haar verjaardag. De
ouders van de eveneens jarige Richard
hebben voor hem hetzelfde uitje
bedacht.
Als de volwassenen op stoelen zitten en
alle kinderen vooraan op de kussentjes
langzaam tot rust komen, stapt er een
mevrouw in het zwart naar voren.
“Jullie gaan vandaag Boebele het cir-

ren slaagt ze daarin, samen met haar
vriendje Bluppie de vis. De wereld
krijgt haar kleur weer terug en de mensen worden weer helemaal de oude.
Boebele heeft het Kwaad overwonnen.
Magisch
“Poppenspel is een apart genre theater
en zeker niet gemakkelijker dan
gewoon acteren.”, benadrukt Damiët na
afloop van de voorstelling. “Het is zelfs
erg moeilijk om je publiek met een pop
of een lapje stof te boeien. De essentie
van poppenspel is dat je dood materiaal tot leven brengt, zó dat het publiek
erin gelooft en bereid is zijn emoties te
laten gaan.”

Het Kwaad overwonnen
De mevrouw die dat met zoveel overtuigingskracht weet te zeggen is
Damiët van Dalsum. Voordat ze
Boebele daadwerkelijk gaat spelen,
zorgt ze er voor helemaal op te lossen
in de zwart geschilderde achtergrond
van het toneel. Haar handen verdwijnen als ze lange, zwarte handschoenen
aantrekt en haar hoofd tovert ze weg
met een zwarte kap. Het licht dooft, de
muziek speelt en de voorstelling kan
beginnen.

Volgens Damiët hebben mensen altijd
al de neiging gehad zich te verstoppen
achter een masker of een pop.
Inderdaad is poppenspel overal ter
wereld een eeuwenoude volkskunst. In
veel culturen is de poppenspeler ook de
bemiddelaar tussen goden en mensen.
In Indonesië bijvoorbeeld kon alleen de
dalang ongestraft kritiek leveren op de
ontbossing in zijn land. Levend in het
schemergebied tussen goden en mensen
is de poppenspeler onaantastbaar en
kan hij de machthebbers ongestraft
bekritiseren.

Een kleine, kleurige pop met vleugeltjes
komt uit de poppenkast tevoorschijn.
Ze stelt zich voor als Boebele, Boebele
het circuskind. Ze is de heldin van de
voorstelling, omdat ze Langpoot het
leven zuur weet te maken. Langpoot is
de slechterik, die alle kleur aan de
wereld heeft ontnomen en alle mensen
plat heeft gemaakt. Door Langpoot is
de wereld koud en lelijk geworden.

Ook Damiët ervaart het magische van
poppenspel regelmatig tijdens het spelen. “Je kunt het publiek van alles laten
doen. Honderd mensen op commando
‘ja’ of ‘nee’ laten brullen is geen probleem. Het lijkt wel massa-hypnose en

In die kille wereld fladdert Boebele
rond, zinnend op een manier om
Langpoot te verslaan. Na veel avontu16

dat vind ik griezelig. Daarom betrek ik
het publiek tegenwoordig niet meer op
zo’n manier bij mijn voorstellingen.”
Volgens Damiët krijgt het poppenspel
veel minder aandacht dan het gewone
toneel. Dat kan niet aan het niveau liggen, want het poppenspel staat in
Nederland op een hoog plan. De vele
voorstellingen worden ook behoorlijk
goed bezocht. Natuurlijk zit daar een
groot percentage kinderen bij, al verschilt dat sterk per voorstelling.
Het mooie aan poppenspel vind ze dat
je je overal mee kan bemoeien. “Het
maken van poppen en attributen vind
ik enig en het spelen zelf is heerlijk.
Maar ik houd er ook van om de verhalen te schrijven, de techniek te verzorgen, de muziek uit te kiezen, de
voorstellingen te verkopen - zelfs de
boekhouding vind ik leuk. Bij het
gewone toneel heb je dat allemaal
niet.”
Eigen stijl
Dat ze ooit met poppenspel in aanraking kwam is puur toeval, want toen

ze er in 1965 mee begon, had ze nog
nooit poppentheater gezien. Het begon
met een vriend die haar vroeg mee te
helpen met het spelen van poppenkast
op straat. “Ik sprak hem zaterdags en
’s maandags al moesten we optreden.
Ik dacht: ik krijg een tekstboekje van
hem, we gaan de rollen bespreken, het
verhaal doornemen, precies zoals ik dat
op de toneelschool had geleerd.”
“Maar hij zei doodeenvoudig: ‘Daar
staan de poppen, verzin maar een verhaal’. Gewoon spontaan spelen! Ik
vond het heerlijk. We gingen de straat
op en improviseerden er op los. Toen
hij later verhuisde heb ik zelf een kast
en enkele poppen gemaakt en ben in
mijn eentje aan de slag gegaan. Vijf
jaar lang heb ik geëxperimenteerd. Ik
had geen enkel contact met collega’s
en daardoor heb ik een heel eigen stijl
kunnen ontwikkelen.”
Ze speelde vijftien jaar met handpoppen, totdat die manier van spelen geen
enkel geheim meer voor haar had. “Ik
pakte maar een lapje of een dingetje,
bewoog ermee en de mensen geloofden

Poppenspel is
een apart genre
theater.

erin. Om uitdaging te houden ben ik
toen begonnen met marionetten, poppen die je beweegt met behulp van
draadjes of stokjes. Op het oog heette
mijn eerste voorstelling waarin marionetten voorkwamen.”
Twee jaar geleden volgde De Kleine
Frederik. Daarin verwerkte ze voor het
eerst schimmenspel, simpelweg omdat
ze nog nooit eerder met schimmen had
gewerkt.
Actuele thema’s
De sfeer in haar voorstellingen is doorgaans surrealistisch, droomachtig. Maar
de thema’s komen uit de keiharde
werkelijkheid. De aanslagen op buitenlanders in Duitsland bijvoorbeeld leverden De Kleine Frederik op. Daarin staat
een jongetje centraal dat wordt weggegooid; hij is groen geboren, terwijl
alle andere mensen roze zijn.
“Goed en kwaad zijn duidelijk aanwezig in mijn verhalen. Vaak ook gaan
ze over de belevenissen van een
buitenbeentje. Zo gaat Hollebolle beer
over pesten, wat kan leiden tot zelfmoord. De hoofdpersoon vliegt op het
eind van het stuk naar de zon, waar hij
in duizend stukjes uiteen spat. In
Japan, waar het zelfmoordpercentage
onder kinderen heel hoog is, sloeg deze
voorstelling in als een bom.”
Volkskunst
“Ik speel heel volks, omdat ik direct
appelleer aan de emoties van de
toeschouwers. ‘Volks’ ook, omdat ik
archetypen gebruik: de held, de
slechterik, de aangever. Maar de vorm-
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Koorddanseresje uit Boebele, het circuskind

geving op het toneel is juist abstract.
De poppen bijvoorbeeld zijn zelden
mensen met gezichtjes. Soms zijn het
alleen maar lapjes. Ooit maakte ik zelfs
een voorstelling waarbij elke pop een
hoedje was.”
De twintigste opvoering van een stuk is
bij Damiët altijd weer anders dan de
eerste. En als de voorstelling eenmaal
staat als een huis, dan blijven de voorstellingen in detail en sfeer toch van
elkaar verschillen. “Als ik speel weet ik
van te voren nooit waar ik precies uit
zal komen. Dat laat ik ook maar zo,
want spontaniteit is voor mij belangrijk.”
Eigen theatertje
Haar eigen theatertje in Dordrecht
begon ze in 1967. Het was om de
beperkingen die spelen op straat met
zich meebrachten - nauwelijks verlichting, attributen die wegwaaien, enz. - te
omzeilen. Ze begon in een onbewoonbaar verklaarde woning: “ ’s Maandags
belde ik op en vertelde dat ik een
theatertje wilde beginnen. Ik moest
maar een brief schrijven. Een uur later
lag die in het gemeentehuis. Toen ik de
volgende dag geen antwoord had
gekregen, was ik erg verbaasd. Daarom
belde ik het privé-nummer van burgemeester Van der Lee. Zijn vrouw die
opnam, was heel aardig en zei: ‘Ik zal

S

het bespreken met mijn man. Als het
lukt staan om drie uur de gemeenteambtenaar, de brandweer en het gasen elektriciteitsbedrijf voor een keuring
bij je op de stoep’. En ze stonden er!”
Binnen tien dagen toverde ze het krakkemikkige woninkje om tot een piepklein theatertje. Daarin werkte ze als
een bezetene; elke zes weken een
gloednieuwe voorstelling. Nog steeds is
haar Dordtse theater, inmiddels in een
ander pand, haar thuisbasis. Daar diept
ze haar voorstellingen uit, om ze vervolgens ook elders, tot in Japan,
Taiwan, Mexico en Rusland toe, te spelen. Zo gaat ze, geheel ongesubsidieerd
haar eigen gang.

naren biedt onderdak aan de artiesten.
Ook de groepen doen vaak wat extra’s,
omdat ze weten dat ze zich op het festival in de kijker kunnen spelen.
Elk jaar stelt ze een zo gevarieerd
mogelijk programma samen. Nooit
tweemaal wajang op een avond, want
de bezoeker moet de verschillende
soorten poppenspel kunnen proeven.
Een huiskamerroute wordt al vele jaren
wegens succes geprolongeerd. De toeschouwer loopt een ronde door de binnenstad en woont vier korte voorstellingen in vier Dordtse huiskamers bij.

Festival
Vanuit haar Dordtse theater organiseerde ze ook haar eerste poppenspelfestival, nu twaalf jaar geleden. Het was het
Unimafestival. Met geld van het rijk, de
provincie Zuid-Holland en de gemeente
werd een meerdaags programma
samengesteld, in grote zalen en met
grote gezelschappen.
Toen het rijk ging bezuinigen raakte ze
haar subsidie kwijt. “Toch wilde ik
doorgaan, maar dan op een andere
manier.” Zo werd het Internationale
Micro Festival geboren: een festival
met veel voorstellingen in kleine zalen,
door kleine gezelschappen.

Experimenteel poppenspel
Ook experimenten worden niet geschuwd. Zo was er vorig jaar een installatie te zien, waarin een man op een
plank lag. Via touwtjes aan zijn lichaam
was hij verbonden met een toestel. Als
hij zijn arm bewoog, ging het toestel
tekeer. Ook dit past in Van Dalsums
definitie van poppenspel: dood materiaal (de installatie) tot leven wekken.

Van de gemeente krijgt ze daarvoor
ƒ 20.000. Dat dekt de begroting bij
lange na niet en eventuele tekorten aan
het eind van de rit zijn voor risico van
Damiët zelf. Gelukkig krijgt ze van alle
kanten hulp. De opslagplaats van een
drukkerij wordt jaarlijks omgebouwd
tot theater. De horeca in de binnenstad
verschaft de artiesten gratis maaltijden.
Vrijwilligers verzorgen een deel van de
organisatie en een grote groep Dordte-

Symbolische
voorstellingen op
Noord-Hollands
slibaardewerk

Hans van Gangelen

Tussen circa 1580 en 1650 werd
in de kop van Noord-Holland
karakteristiek volksaardewerk gemaakt,
uitbundig versierd met slibwerk.
De decoraties omvatten
voorstellingen van mensen, dieren,
bloemen en vruchten, die vaak een

Alle groepen die spelen heeft Damiët
zelf gezien, wat borg staat voor de
kwaliteit. Damiët: “Kwaliteit staat voorop, maar de artiesten moeten ook
aardig zijn. Lastpakken wil ik er niet bij
hebben, tenzij ze uitzonderlijke
kwaliteit bieden. Zoals die Franse groep
een paar jaar geleden: mooi poppenspel, maar er was geen land mee te
bezeilen. Gelukkig spreek ik slecht
Frans, dus de meeste klachten gingen
langs me heen. Maar eigenlijk wil ik
geen moeilijk gedoe; op het Micro
Festival moet iedereen een fantastische
tijd hebben.”

De essentie van poppenspel is dat je dood materiaal
tot leven brengt, zó dat het publiek erin gelooft en
bereid is zijn emoties te laten gaan.
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symbolische betekenis hebben.
Vuurklok

Noord-Hollands slibaardewerk is rood
aardewerk met een decoratie van witte
slib (verdunde pijpaarde). Deze slibversiering werd aangebracht met een ‘ringeloor’ of kwast. De ringeloor was vaak
een koehoorn met afgezaagde punt,
waarin een schuin afgesneden rietje
was gestoken. Door de ringeloor als een
soort slagroomspuit te gebruiken, kon

de slibdecorateur er op het aardewerk
voorstellingen mee tekenen.
Onderdelen van de slibversiering
werden daarbij vaak geaccentueerd
door kraswerk of door toevoeging van
groenkleurend koperoxide. Het aardewerk is bedekt met loodglazuur dat het
witte slibwerk een geel uiterlijk
verschaft.
19

voor het ‘s nachts afschermen van het
smeulend haardvuur. Decoratie met
wapen van Alkmaar, 1610.
Vindplaats: Graft.
Collectie: C.A. de Jongh, Graft.
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Links: Schotel met roerganger aan boord
van een zeilboot, 1622.
Vindplaats: Graft. Collectie: S. Potma, Graft.

Karakteristieke volkskunst
Wanneer in Noord-Holland voor het
eerst slibaardewerk gemaakt werd is
niet precies bekend, maar het moet in
de loop van het derde kwart van de
zestiende eeuw geweest zijn. Het
vroegst gedateerde stuk draagt het jaartal 1573. Vanaf circa 1580 komt de
productie van Noord-Hollands slibaardewerk pas echt goed op gang. Hoewel
slechts een fractie ervan is teruggevonden, is de ontwikkeling goed te volgen
dankzij het regelmatig voorkomen van
jaartallen op het aardewerk.
Vergelijkend onderzoek naar specifieke
kenmerken van de slibdecoraties heeft
Schotel met liefdespaar, ca. 1616 - 1638.

digen binnen de groep die ze gebruikt
en begrijpt vaak de morele en sociale
orde. Op die manier bevorderen ze eendracht binnen een samenleving. Het
opkomen van bepaalde symbolen hangt
vaak samen met een tijdgebonden
mentaliteit. Zo houdt bijvoorbeeld het
in zwang raken van afbeeldingen van
krijgshaftige personages op NoordHollands slibaardewerk waarschijnlijk
verband met de herboren Hollandse
mentaliteit van trotse weerbaarheid en
zelfverzekerdheid na de in 1573 op de
Spanjaarden behaalde overwinningen
bij Alkmaar en Hoorn.

daarnaast het ‘handschrift’ van diverse
individueel te onderscheiden decorateurs aan het licht gebracht.
Omstreeks 1650 is de bloeiperiode van
het Noord-Hollands slibaardewerk
voorbij, waarschijnlijk mede als gevolg
van het in zwang raken van andere
modieuze keramieksoorten als Delfts
aardewerk.
Vooral op het voormalig Schermereiland is veel Noord-Hollands slibaardewerk gevonden in plaatsen als Graft
en Noordeinde. De verspreiding van de
keramiek bleef overigens niet beperkt
tot deze regio. Ook in veel andere
plaatsen in West-Nederland en zelfs in
de kustgebieden van Noord-Frankrijk,
Engeland en Ierland is deze karakteristieke volkskunst teruggevonden.

De man als bestrijder
van de zonden
Bij de menselijke voorstellingen op het
Noord-Hollands slibaardewerk gold de
hellebaardier als zinnebeeld van
gerechtigheid en waakzaamheid en
symboliseerde de militaire officiersrang
tevens de leidinggevende rol van de
man bij het vastberaden bestrijden van
de zonden. De vrouw nam in dit
opzicht een meer ondergeschikte positie
in, omdat zij van nature als minder
deugdzaam dan de man werd gezien.

Vindplaats: Graft. Collectie: J. de Jongh, Graft.

Zekerheid over waar precies de productiecentra gevestigd waren, is er niet.
Wel zijn er aanwijzingen dat het aardewerk onder meer in Alkmaar is
vervaardigd in een pottenbakkerij, die daar circa 65 jaar continu
in bedrijf moet zijn geweest. Het
wapen van Alkmaar komt dan
ook regelmatig op het aardewerk voor.

Afbeeldingen van een zeilboot met een
man aan het roer doen in eerste instantie niets bijzonders vermoeden. De
roerganger verbeeldt hier echter zinnebeeldig het vastberaden aanhouden van
de juiste morele koers. C. Ripa schrijft
hier in zijn boek Iconologia of
Uytbeeldinghe des verstands
(Amsterdam 1644) over: “Het Roer
bediet de sorge en bestieringe die een
Vaeder behoort te hebben over sijne
kinderen, op datse in de Zee van de
kindsche dertelheden, van den wegh
der Deughde niet souden wijcken”.

Weerspiegeling van
mentaliteit
Het decoratierepertoire omvat
zowel abstracte motieven als figuratieve voorstellingen van mensen, dieren, bloemen en vruchten. Daarnaast
komen ook aan de heraldiek ontleende
motieven voor. De motieven en voorstellingen waren niet alleen bedoeld
voor de sier, maar hadden vaak ook
een symbolische betekenis.
Symbolen hebben de kracht in
zich betekenisvolle associaties
en emotionele betrokkenheid
op te roepen. Ze vertegenwoor-

De afgebeelde vrouwen dragen vaak als
attribuut een bloem, druiventros of granaatappel in de hand, symbolisch verwijzend naar vruchtbaarheid, de hoop
op nageslacht en eendracht binnen de
huwelijksrelatie. Naast de bekende
voorstelling van Adam en Eva aan
weerszijden van de boom van kennis
van goed en kwaad komen ook in
burgerkledij gestoken paren voor. Zij

Schotel met hellebaardier, 1590.
Vindplaats: Graft.
Collectie: A. Blaauw, Graft.
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Rechts: Schotel met haan, ca. 1640 - ca. 1660.
Vindplaats: Purmer.
Collectie: P.W. Kersloot, Oosthuizen.

Hoorn des overvloeds
Noord-Hollands slibaardewerk is vaak
rijkelijk bezaaid met bloem-, blad- en
vruchtmotieven, alsof men een hoorn
des overvloeds heeft uitgestrooid.
Symbolisch verwijzen deze decoraties
naar menselijke vruchtbaarheid en
voorspoed. Bloemen zijn ook het zinnebeeld van de lente en de huwbare
jeugd. Voorkomende rozen en tulpen
zijn echte liefdesbloemen. De anjer gold
daarnaast als symbool van huwelijkstrouw. Bij de vruchten zijn vooral
druiventrossen en granaatappels populair als zinnebeeld van vruchtbaarheid
en eendracht. Zo beschrijft Ripa bijvoorbeeld “dat de Herten alsoo
behooren te saemen gebonden te
wesen, even als de Granaetappels haere
korrels beslooten houden; Want waer
vereeniginge is, daer wast Overvloed”.

heffen het glas of omarmen elkaar
liefdevol. Het betreft hier liefdes- of
huwelijksparen.
Dieren met menselijke
trekken
Ook komen we veel onderwerpen uit de
dierenwereld tegen. Als voorbeelden
van zoogdieren kunnen worden
genoemd: de haas, het hert, de hond, de
leeuw, de olifant, het paard en het
zwijn. De eenhoorn behoort daarnaast
tot de categorie fabeldieren. Onder de
voorkomende vogels herkennen we
onder andere de duif, de haan, de
pauw, de pelikaan en de uil.
Dieren vertegenwoordigden destijds in
de eerste plaats de irrationele natuur,
maar konden in symbolische zin toch
ook associaties oproepen met deugdzaam of juist verwerpelijk menselijk
gedrag. Vooral de invloed van een aantal klassieke middeleeuwse geschriften
als de vroeg-christelijke Physiologus en
de hierop voortbordurende Bestiaria
was hiervoor verantwoordelijk.
Sommige dieren konden ook als
Christus-symbool fungeren, zoals
bijvoorbeeld de op het Noord-Hollands
slibaardewerk voorkomende pelikaan
die zichzelf in de borst pikt als symbool
van Christus die zijn bloed vergiet voor
de mensheid.

De slibvoorstellingen hadden dus als
“uytbeeldinghe des verstands” vooral
betrekking op de burgerlijke, christelijk-humanistische mentaliteit van die
tijd, waarin begrippen als wijsheid en
verstand centraal stonden. Met wijsheid
werd gedoeld op deugdzaam gedrag,
dat echter niet eenvoudig was om ook
daadwerkelijk te realiseren. Zo wordt
beschreven hoe “een deughdigh Man
altijd besigh is om mette sonden en
ondeughden te kampen, als wesende
sijn doodlijcke vijanden”. Dankzij zijn
verstand, de bijbel als richtsnoer en
gestage oefening kon de mens zijn
driftleven echter reguleren en zodoende
wijsheid verwerven.

Met name de haan was een geliefd
symbool op Noord-Hollands slibaardewerk. Deze vogel was bekend om zijn
vechtlust, waakzaamheid ten opzichte
van de hennen, sterke paringsdrang en
kraaien bij dageraad. Zinnebeeldig kon
dit weer associaties oproepen met
menselijke seksualiteit, de leidinggevende rol van de man ten opzichte
van zijn vrouw en het vastberaden
bestrijden van het kwaad.

Waarschijnlijk heeft het aardewerk in
veel gevallen als gelegenheidskeramiek
gediend bij huwelijksfestiviteiten.
Binnen deze context hadden de voorstellingen dan een maatschappelijkdidactische functie. Daarnaast is het
zeker ook gewoon gebruikt in het dagelijks huishouden. Op de ongeglazuurde
zijde van dit aardewerk is namelijk
vaak roetaanslag aanwezig, als gevolg
van gebruik bij open vuur.
De kledij van de afgebeelde personen
vormt op het Noord-Hollands slibaardewerk een interessant cultuurhistorisch aspect. Op het aardewerk is
de overgang van de nogal stijve
Spaanse mode naar de meer zwierige
Franse mode goed te volgen. Gezien de
concentraties van het tot nu toe aangetroffen materiaal lijkt het slibaardewerk vooral in trek te zijn geweest bij
de plattelandsbevolking. Toch komen
afbeeldingen van boeren en vissers er
niet op voor. De decorateurs waren bij
het afbeelden van kleding vooral
geïnspireerd door de stadse mode van
die tijd. Omdat veel Noord-Hollands
slibaardewerk als gelegenheidskeramiek
dienst heeft gedaan, was dat voor de
dorpelingen blijkbaar geen probleem,
temeer omdat zij zich voor een dergelijke gebeurtenis ook in het ‘zondagse
pak’ staken.
Foto’s: Th. Quispel, Oosthuizen

☞De tentoonstelling ‘Hoorn des Overvloeds’,
waar zo’n 240 topstukken Noord-Hollands

Voor speciale gelegenheden
De voorstellingen op het NoordHollands slibaardewerk symboliseren
zaken als eendrachtig huwelijksleven,
vruchtbaarheid en diverse deugden en
ideaaltypische, sociale rollen.
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slibaardewerk worden getoond, is tot en
met 17 augustus te zien in het Westfries
Museum, Achterom 2-4, Hoorn, tel. 0229280028. Bij de tentoonstelling verschijnt
een gelijknamig standaardwerk.

Z

O

M

E

R

1

9

9

7

Het dorpje Groede in Zeeuws-Vlaanderen beschikt
over een rijke geschiedenis met veel Vlaamse

De Vlaamse cultuur van een vergeten stukje Nederland

W

invloeden. Een wandeling door de Slijkstraat, - waar
werkplaatsjes, winkels en een herberg in ere zijn
hersteld -, laat de bezoeker kennismaken met dit

innaar van de Toerism eprijs 1997

Ten zuiden van de Westerschelde ligt Zeeuws-Vlaanderen:

De Slijkstraat was daarvoor een uitgelezen plek. Al op zestiende-eeuwse kaarten staat het straatje vermeld en na de
oorlog waren er nog een aardappelhandel, een wagenmaker, een bakker, een
schilder, een timmerwerkplaats en twee
cafés gevestigd. Toen na 1960 de ene
na de andere plattelandsnering zijn
deuren sloot, werd het er stil.

Nederlands grondgebied, met een Vlaams tintje. Vrijwilligers
startten er een nieuw en succesvol openluchtmuseum.
Hun enthousiasme was
doorslaggevend, de medewerking van de bevolking

Living history
Het centrale punt van het openluchtmuseum ‘Het Vlaemsch Erfgoed’ is
proeflokaal Den Ooievaer, dat werd
gevestigd in het totaal verkrotte danslokaaltje uit de jaren dertig. Je koopt er
nu je kaartje en drinkt er koffie.
De kruidenierszaak werd gevestigd in
het pand waar van origine ooit een
levensmiddelenzaak zat. De schilderszaak is ingericht met een deel van de
collectie-Tak. Luc Tak, eigenaar van
een groot schildersbedrijf in het naburige dorp Cadzand, legde uit liefhebberij
de historie van zijn vak nauwgezet
vast. De door hem aangekochte collecties, inclusief de magnifieke verzameling sjablonen, zal nog dit jaar naar
Groede verhuizen.
In het textielwinkeltje is een verzameling textiel uit de regio te zien: ondergoed, mutsen, streekdrachten.
Oosterling: “Helaas hadden we bij de
inrichting geen geld meer voor een
mooie inrichting, met lambrizering
enzo. Toch functioneert het goed en als
mensen de verzameling zien, bieden ze
ons spontaan bruiklenen aan. Zo groeit
de collectie.”

deed de rest.

Oosterling (48) werd geboren in Groede,
studeerde in Rotterdam, gaf les in
Terneuzen, maar streek in 1982 weer
neer in zijn geboortedorp. Hij woont er
sinds die tijd boven zijn huistheater ‘De
Twee Duiven’, waar hij met optredens
als liedjeszanger zijn brood verdient.

“Boven de Schelde zijn de mensen
anders. Daar overheerst het protestantisme. Hier in Zeeuws-Vlaanderen
wonen katholieken en protestanten
door elkaar. De mêlering is groot en de
verdraagzaamheid ook. Dat maakt het
tot een bijzonder gebied. We zijn hier
anders dan de mensen van ‘de overkant’. Niet beter, maar wel anders.”
Aan het woord is Adrie Oosterling,
inwoner van Groede, een dorpje van
zo’n 1100 zielen in West-ZeeuwsVlaanderen. Het ligt op de zuidoever
van de Westerschelde, een paar kilometer van de Belgische grens, niet ver van
de Vlaamse stad Brugge.

Openluchtmuseum
Als zelfstandig ondernemer is
Oosterling altijd op zoek naar activiteiten om de bezoekers van zijn huistheater te boeien. Zo richtte hij jaren
geleden twee etalages in zijn straat in
als ‘kijkdozen’. Deze kijkdozen gaven
een beeld van de handel en nering in
het Groede aan het begin van deze
eeuw.
Dat sloeg aan. Oosterling hoorde dat als
zijn bezoekers voor zijn ‘kijkdozen’
stonden, de herinneringen en verhalen
spontaan opwelden. Daarom bouwde
hij met een groep getrouwen dit
bescheiden initiatief verder uit tot een
waar openluchtmuseum. Aan de westkant van de Slijkstraat, één van de
mooiste en oudste straatjes van Groede,
werden een aantal pandjes ingericht die
een beeld opriepen van het dagelijks
leven in West-Zeeuws-Vlaanderen van
het begin van deze eeuw.

Eigentijds
Oosterling wil alles zo authentiek
mogelijk presenteren. “Liefst in een
eigen pandje, met een eigen voordeur.”
Toch moet hij soms concessies doen. Zo
verhuist de schilderswinkel- en werkplaats dit jaar naar een hoek van de
timmerwerkplaats, omdat er geen pand22

Groede heeft altijd aan de periferie
daarvan gelegen en daarom is er volgens Oosterling vooral de boertige kant
van die Vlaamse cultuur te vinden.
Kantklossen is iets wat nog helemaal
bij dat middeleeuwse Vlaanderen hoort
en nog steeds wordt er in de buurt
kantklossen gedoceerd.

je meer vrij is. Bovendien is niet de
hele collectie uit de streek zelf afkomstig. Zo komt de kapsalon uit Borne en
is de bij kenners vermaarde collectie
merklappen ooit bijeengesprokkeld
door een Limburgs echtpaar.
De timmerwerkplaats is wél authentiek
Zeeuws. Daarachter bevindt zich het
houtatelier van een dagverblijf voor
geestelijk gehandicapten die er houten
speelgoed maken en verkopen. Het dagverblijf is één van de eigentijdse componenten in de museumformule. Het
Vlaemsch Erfgoed wil namelijk geen
gestold beeld van de vlaamse cultuur
geven; ook het eigentijdse moet er te
zien zijn.

Natuurlijk heeft Groede ook altijd
invloeden van buiten ondergaan en ook
dát hoort bij de Vlaamse cultuur. Een
voorbeeld is de komst van de
Salzburger Lutheranen. Om geloofsredenen werden ze in 1731 uit hun
woonplaats verdreven, om via Leipzig
uiteindelijk in Groede terecht te komen.
In Leipzig liepen ze Johann Sebastian
Bach (1685-1750) tegen het lijf die uit
mededogen een cantate voor hen
schreef. Oosterling wil die cantate nu
graag laten uitvoeren in de Lutherse
kerk.

Vlaamse cultuur in
Nederland
Wie zich presenteert als ‘Het Vlaemsch
Erfgoed’ moet een idee hebben van wat
er bij die Vlaamse cultuur hoort en wat
niet. Oosterling is echter op zijn hoede.
“Ik heb een grote hekel aan hokjes en
de uitspraak ‘Oh wat Vlaams’. Het zijn
van die groepsstempels en voor je het
weet is het Blut und Boden.” Het
Vlaemsch Erfgoed geeft een beeld van
de levensstijl van de mensen in Groede
rond 1900 en die levensstijl bestond uit
veel Vlaamse cultuurelementen.

Vanuit den vreemde
Opvallend is dat de initiatiefnemers van
Het Vlaemsch Erfgoed vooral ‘geëmigreerde’ Zeeuwen waren. Vanuit den
vreemde viel hen het bijzondere van
hun geboortestreek op. Niet zo gek,
vindt Oosterling: “Als je er woont, dan
zie je dat niet meer. Je kunt toch niet
de hele dag blij verrast zijn door je
eigen omgeving?”

De streek heeft ook zijn eigenheid. Dat
heeft volgens Oosterling te maken met
de belangrijke rol die de waterschappen
hebben gespeeld in dit permanent door
de zee bedreigde land. Het heeft ook te
maken met zijn ligging aan een strategische riviermonding. En met het in de
middeleeuwen zo imposante Vlaamse
cultuurgebied, met Brugge als één van
de stralende middelpunten.

Velen van hen hadden zich al eens
afgevraagd wat je met Groede kon doen
als het gaat om zijn rijke cultuurhistorie. Het historische dorp, onbeschadigd
uit de oorlog gekomen, was ooit het
grootste landbouwdorp van WestZeeuws-Vlaanderen. Ruim veertig
winkeltjes en ambachtsbedrijven ondersteunden de boeren. Wat zou je van dat
23

mooie erfgoed. Reden voor de jury om Het Vlaemsch
Erfgoed de Toerismeprijs 1997 toe te kennen.
Foto: Niël Meijer

beeld kunnen terughalen?
De zaak ging aan het rollen toen de
Lutherse kerk dreigde te worden
afgebroken. Oosterling richtte met wat
medestanders de Stichting Groede op
die het gebouw kocht en daarmee redde
uit slopershanden. De kerk werd de
expositieruimte en het visitekaartje van
de kersverse Stichting Groede.
Toerismeprijs 1997
Met een banklening kocht men de
pandjes in de Slijkstraat; een flink
financieel risico voor de bestuursleden.
In het eerste jaar, 1996, kwamen er
zo’n 5000 bezoekers, “maar we moeten
er veel meer kunnen halen”, is
Oosterlings stellige overtuiging. “Uit
onderzoek blijkt dat de toerist aan zijn
verblijf een culturele component wil
vastplakken.”
Volgens Oosterling blijft Het Vlaemsch
Erfgoed nog wel even het opgroeiende
kind dat zorg behoeft op allerlei terreinen. “Maar we komen nu uit de experimenteerfase en de collectie is groot
genoeg om een interessante morgen in
door te brengen. We hebben ons in de
kijkert gespeeld en daarom kunnen we
nu tegen de overheid en potentiële
sponsors zeggen: wij zijn er, wat gaan
jullie nu doen om ons te steunen?”
Op 19 juni kreeg Het Vlaemsch Erfgoed
de Toerismeprijs 1997: een geldbedrag
van ƒ 25.000 en de erkenning dat wat
zíj doen een voorbeeld is voor andere
cultuur-historische organisaties.
Waardering die ze dubbel en dwars
verdiend hebben.

☞Het Vlaemsch Erfgoed, Slijkstraat 1,
Groede, West-Zeeuws-Vlaanderen, is het
hele jaar geopend van dinsdag tot en met
zaterdag, van 9.00-12.00 en 13.00-17.00
uur. Inlichtingen: 0117-372414.
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Emanuel Overbeeke

Een spotprent op Georg Friedrich Händel (1685-1759). Händel zit
als een zwijn achter het orgel. De etenswaren om hem heen

W

spotten met de enorme eetlust van de componist.

Wein, Weib
und Gesang

Omdat er nog maar weinig onderzoek is
verricht, is er niet veel over bekend.
Bekend is wel dat er reeds in de middeleeuwen drinkliederen bestonden.
Van de liederen, die meestal werden
gezongen in de kroegen voor arme
mensen, is niet veel bewaard gebleven.
In het kader van de ‘klassenstrijd’ vonden de rijken het niet echt nodig de
cultuur van de armen in kaart te brengen.
De Gouden Eeuw
Veel informatie over muziek en eten
kan men halen uit schilderijen. In de
Nederlanden zijn in de zestiende en
zeventiende eeuw vele schilderijen
gemaakt met feesten. Eten betekent eerder drank dan voedsel en drank betekent wijn en bier. Welke muziek bij die
gelegenheden klonk, staat niet helemaal vast. De getoonde muziekinstrumenten zeggen wel iets over de sociale
laag: de onderklasse musiceert in de
regel met doedelzak en vedel, de
bovenklasse met luit en klavecimbel.

de Gouden Eeuw een geliefd thema bij
schilders in de Nederlanden en bij componisten in Italië. Diverse schilderijen
tonen een schedel naast een fluit en
wat etenswaren.
Muziek kon zowel positieve als negatieve gevoelens opwekken. Negatief
heette de wellust, positief heetten de
harmonie en de liefde. Extase door
aardse middelen kon even vervoerend
zijn als religieuze extase.
Koffie en muziek
Nieuwe etenswaren hebben ook
gevolgen voor de muziek. Koffie was al
bekend bij Marco Polo, maar kwam pas
in de zestiende eeuw naar Europa.
Lange tijd was koffie omstreden en
alleen te krijgen in speciale gelegenheden, zoals de koffiehuizen in Duitsland en de salons in Frankrijk. In die
salons en koffiehuizen klonk ook
muziek. En zoals de koffie doorging
voor iets exotisch, zo klonk aldaar
muziek die elders niet klonk. Johann
Sebastian Bach (1685-1750) schreef
voor het koffiehuis in Leipzig zijn
Kaffeekantate, over een meisje dat wil
trouwen en koffie wil blijven drinken,
terwijl zij van haar vader alleen mag
trouwen als ze stopt met drinken.

Schilders rond 1600 als Hendrik Aerts
en Dirck Hals, de broer van Frans Hals,
vereeuwigden de rijkeluisfeesten.
Tijdgenoot-schilders als Pieter Aertsen
en Jan Steen deden hetzelfde met de
geneugten van de armen. David
Vinckboom schilderde beide sociale
groepen. Ook al bevatten de schilderijen geen informatie over de drank en
het eten, met andere bronnen kan men
met grote waarschijnlijkheid vaststellen
welke muziek bij deze feesten gemaakt
werd.

Over muziek wordt al sinds de vorige eeuw veel gepubliceerd,
over eten en drinken pas de laatste vijftien jaar, maar wat
weten we van de relatie tussen die twee?
Hoe minder de wetenschappers aan de weg timmeren, hoe
Terwijl de pot boven het vuur hangt en de tafel gedekt is,

weliger de clichés kunnen tieren. Niet dat de wetenschap veel
voert een man de eierdans uit. Bij het dansen mag hij de

kan uitrichten tegen de volkswijsheden, die het best zijn
voorwerpen op de vloer niet aanraken.

belichaamd in een wals van Johann Strauss uit 1869:
Deze voorwerpen - mossel, ei, look en ui - hebben een

‘Wein, Weib und Gesang’.
symbolische betekenis: ze zouden de liefde opwekken.
Ook de doedelzakspeler heeft een erotische betekenis.
Pieter Aertsen (1508-1575) Foto: Rijksmuseum Amsterdam
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Sommige schilderijen uit dezelfde tijd
tonen ook hoe men dacht over de
macht van muziek. Diverse interieurschilderingen, bijvoorbeeld van Pieter
de Hoogh, tonen een vrouw die speelt
aan een spinet (een klein klavecimbel)
met daarnaast een tafel met daarop een
wijnkan. Muziek en drank konden de
zinnen prikkelen. Sommige schilders,
zoals Louis Finson, verbonden de
muziek met de wijn en de erotiek. Weer
andere, als Johannus Stradanus, verbonden de muziek met de dood en de
ijdelheid. De vanitas (ijdelheid) was in

In Bachs oeuvre van na 1723 is deze
cantate een buitenbeentje. In dat jaar
werd hij cantor in Leipzig en daarmee
verantwoordelijk voor onder andere de
kerkmuziek in zijn stad; wereldlijke
muziek schreef hij na dat jaar zelden.
De weinige wereldlijke muziek die hij
wel schreef, was bestemd voor de opkomende burgerlijke klasse die onder
meer bijeen kwam in de koffiehuizen.
Die muziek was niet-religieus qua tekst,
25

simpeler in haar muzikale middelen en
van karakter veel diverterender dan wat
Bach voor zijn kerken schreef.
Voor het muziekensemble dat in ‘Bachs
koffiehuis’ bijeen kwam, het Collegium
musicum, schreef de conservatieve
kerkcomponist zijn meest vooruitstrevende composities: zijn suites voor
orkest en diverse van zijn concerten. In
die stijl schreef ook Telemann zijn
Tafelmusik. Wat tijdens hun leven
begon als een ‘underground’ stijl was
de kiem van wat rond 1790 was uitgegroeid tot de algemeen geaccepteerde
Klassieke stijl van Mozart en Haydn.
In de salons werd ook gedronken, maar
anders. Koffiesalons waren een dekmantel voor literaire salons waarin
nieuwe ideeën vrij konden worden
bediscussieerd en nieuwe auteurs werden voorgesteld aan een erudiet lezerspubliek. De salons hadden een meer
privaat en de koffiehuizen een meer
publiek karakter, maar in beide was het
intellectuele en artistieke peil zeer
hoog.
Nog rond 1830 was voor Robert
Schumann (1810-1856) en zijn vrienden de kroeg de aangewezen plaats om
nieuwe artistieke ideeën te ontwikkelen.
Na 1830 was in Frankrijk het koffiehuis
- men sprak er liever van café chantant
- de ontmoetingsplaats voor politieke
tegenstanders van de regering, totdat
om die reden de koffiehuizen in 1848
werden verboden. Ook toen al was de
centrale overheid in Parijs tegen koffieshops en ook toen al ging men niet
voor koffie naar een koffieshop.

Een muziekmenu van het Holborn Restaurant
in London (1878)

In Frankrijk had de operettecomponist
Offenbach, de componist van La vie
parisienne met daarin onder andere het
deel ‘Soupçons’ (Laten wij gaan dineren), een veel groter publiek dan zijn
tijdgenoot Fauré, de componist van de
uiterst verfijnde liederencyclus La
bonne chanson dat de zinnen veel subtieler beroert. Dat laatste, maar dan in
een expressionistisch idioom, doet ook
de cantate Der Wein voor sopraan en
orkest van Alban Berg (1885-1935).

De opkomst in de achttiende eeuw van
de mechanische muziekinstrumenten
bracht een kok op het idee het mechaniek van een kip aan het spit te verbinden met een mechanisch muziekinstrument dat een reeks van
mechanisch uitgevoerde liedjes ten
gehore bracht. De kok hoefde niet
telkens naar het spit te lopen, want aan
de muziek kon hij horen hoe ver zijn
kippen waren met geroosterd worden.

Beethoven (1770-1827) leefde vanaf
1792 in Wenen en kwam daar vaak in
het koffiehuis van Martin Wiegand.
Daar vond in 1814 de première plaats
van zijn Aartshertogtrio opus 97. Zijn
opus 11 is een trio met de bijnaam
‘Gassenhauer’. Een Gassenhauer is een
straatlied. Beethoven was nog in staat
een goede populaire melodie en een
goede elitaire melodie te schrijven.
‘Hoge’ en ‘lage’ kunst
Met dit ‘dubbeltalent’ staat Beethoven
op een keerpunt in de muziekgeschiedenis. De kloof tussen ‘volkse’ en ‘elitaire’ muziek, die er altijd is geweest,
werd in de negentiende eeuw veel groter en dit uitte zich ook in de relatie
tussen muziek en eten.
De klassieke componist Joseph Haydn
(1732-1809), een overtuigd verdediger
van de orde van het ancien regime,
schreef - vermoedelijk rond 1800 - een
menuet voor een slager ter gelegenheid
van het huwelijk van diens dochter. Als
dank voor zijn compositie kreeg Haydn
een os. Er bestaat een oude uitgave
waarop Haydn uit het raam kijkt en
uitkijkt op de os, de slager en vier
muzikanten. Dit verhaal is nooit bewezen, maar het kreeg wel een komische
nasleep. Max Reger (1873-1916) kreeg
na een uitvoering van Schuberts
Forellenkwintet een forel toegestuurd.
In een dankbrief dreigde hij Haydns
ossenmenuet uit te voeren.

De Haydn van het ossenmenuet schreef
ook symfonieën waarin soms niet is
vast te stellen welke melodie ‘volks’ is
en welke ‘geleerd’. Beethoven kon dit
ook nog; Brahms (1833-1897) kon het
niet meer. Hij schreef talloze ‘ernstige
composities’ en hij was een groot
bewonderaar van de walsen van
Johann Strauss, maar hij kon ze zelf
niet schrijven. Zijn eigen walsen en
Hongaarse dansen zijn weliswaar zijn
meest ‘populaire’ composities, maar
desondanks veel complexer van structuur en indirecter van expressie dan de
walsen van Strauss.

Muziek en opera
Bij Gioacchino Rossini (1792-1868) is
de kloof nog niet zo groot. Hij schreef
opera’s buffa’s (zeer kort uitgelegd:
superieure soap) die solide wortelen in
het ancien regime toen de onderklasse
de hogere klasse wel belachelijk mocht
maken, als ze maar haar plaats kende.
Nadat hij gestopt was met het componeren van opera’s wijdde hij zich voornamelijk aan grappen en kookkunst.
Zijn recepten - bij elke Rossinilustrum
verschijnt een bundel met zijn culinaire
creaties - zijn overheerlijk, maar duidelijk bestemd voor de weinigen met geld
en smaak.

Het volkse werd verbannen uit de
Kunst, niet alleen in de muziek. De
‘volkse’ muziek werd het domein van
Johann Strauss en Jacques Offenbach
en het ‘volkse’ theater mondde uiteindelijk uit in John Lantings ‘Theater
van de lach’. In theater en muziek
wordt veel gelachen, in Theater en
Muziek zelden. De elitaire Kunst
belandde in de ivoren toren.

Dat geldt in mindere mate ook voor de
vier recepten die Leonard Bernstein
(1918-1990) op muziek zette. Zijn La
bonne chanson is een groep van vier
liederen; de tekst van elk lied is een
recept. De recepten zijn minder veeleisend en minder kostbaar, de muziek is
meer veeleisend dan bij Rossini, maar
zowel bij Rossini als bij Bernstein is het
eten op muziek een grapje. Bernsteins
liederencyclus is wellicht ook een commentaar op de gelijknamige liederencyclus van Fauré. Is het geluk bij Fauré
meer etherisch dan aards en zonder
drank en wijn; Bernsteins tekst en
muziek bevatten wel culinaire maar
geen spirituele lekkernijen.

Johann Strauss was de beroemdste
componist van zijn tijd. Hij schreef
voor een publiek dat zijn maatschappelijke positie bevochten had, maar een
vermaak wilde dat uit een behoefte aan
status chique aandoet, terwijl de amuseerders hun volkse oorsprong nooit uit
het oog verloren. De bewonderaars van
Strauss hadden weliswaar maatschappelijke macht, maar ze gedroegen zich
in wezen als de nazaten van de volkse
feestvierders bij Pieter Aertsen en Jan
Steen. Zijn operettes bieden een
veredelde onderbroekenlol en niet toevallig was Wein, Weib und Gesang zijn
grootste hit.

De drankliederen van Ravel (18751937) en Roussel (1869-1937) (op
teksten die het ‘volkse’ en ‘aardse’ in de
mens bepaald niet schuwden) zijn voor
mensen die wel willen genieten maar
dan met mate en vooral in een exquise
stijl, ook al zijn deze liederen voor
26

Gounod. Kortom: veel muziek op de
grens van populair en klassiek, muziek
waar tegenwoordig de ‘ware’ liefhebber
van klassieke muziek enigszins op
neerkijkt en die voor anderen wellicht
een brug slaat naar Bach, Brahms en
Chopin.

Ravels en Roussels doen uitzonderlijk
direct. In opera’s en operettes is eten
(en eerder nog drinken) een zeer
gewoon tijdverdrijf. Soms wordt daarbij
een loflied aangeheven op de god van
de drank Bacchus. Denk maar eens aan
Die Entführung aus dem Serail, Don
Giovanni, La traviata, Die Fledermaus
en Der Zigeunerbaron.

Impressionistische schilders die regelmatig buitenshuis een glaasje dronken,
al was het maar om hun onderwerpen
beter te leren kennen, hadden, afgaande op hun schilderijen, wel belangstelling voor de mensen die door de drank
werden ontwricht, maar nauwelijks
voor de musici die het gelag moesten
vergezellen. Nadat in cafés de musici
vervangen waren door jukeboxen,
toonden de schilders amper meer interesse voor de muziek, tenzij men de
jukebox zag als een extra bevestiging
van de mechanisering van het leven.
Musici worden meestal afgebeeld als
geïsoleerde figuren die een instrument
bespelen, eten is meestal een aspect van
een stilleven. De twee komen zelden
gecombineerd voor en beide verschijnen op slechts een minderheid van de
schilderijen.

Muziek in het restaurant
Zijn Rossini’s recepten pleziertjes voor
de echte maxima, ook de echte minima
hadden hun muzikaal vertier. In 1867
ontstond in Frankrijk het concertcafé:
het café waarin muziek klonk en waar-

Maar, al hadden de schilders er weinig
belangstelling voor, muziek blijft
belangrijk voor een restaurant omdat
het mede het karakter ervan bepaalt.
Over muziek in een restaurant vertelde
componist Louis Andriessen deze anekdote. “Ik moet denken aan een verhaal
van mijn vader. Hij dineerde eens
samen met mijn moeder in een duidelijk verkeerd restaurant. De violist
kwam naar hun tafeltje toe met de
vraag: ‘En nu een zacht stukje voor
mevrouw?’ ”

Pieter Bruegel gebruikte vaak het thema muziek en eten
in zijn schilderijen. Boerendans (ongeveer 1567)

Moderne muziek
Anders dan de schilders zijn de serieuze
componisten de drank en het eten niet
vergeten, althans, meer in hun leven
dan in hun werk. Igor Stravinsky
(1882-1971) was een groot wijnkenner,
maar dat weten we alleen uit zijn biografie. Pierre Boulez (1925) kreeg eens
het verwijt dat nota bene hij als geniaal
en uiterst verfijnd componist en dirigent zich bij voorkeur laaft aan een

voor men extra moest betalen. Een
Londons restaurant gaf in 1878 haar
klanten niet alleen een culinaire kaart,
maar ook een muzikale. Naast diverse
thans vergeten componisten, staan op
het muzikale menu ook de Hommage
aux Dames van Waldteufel, een mars
van Suppé, de ouverture L’italiana in
Algeri van Rossini, een polka van
Johann Strauss en de Méditation van
27

‘banaal’ drankje als Tropicana - een
soort Amerikaanse tweedrank.
Karlheinz Stockhausen (1928) nam in
een tekst bij een CD-boekje een loopje
met de authentieke uitvoeringspraktijk
door uitvoerig te beschrijven wat zijn
vertolkers als ontbijt namen voordat ze
op dezelfde dag zijn muziek op de plaat
zetten. De opgenomen muziekstukken
waren de Klavierstücke I-XI, op het
voorafgaande ontbijt stond onder
andere yoghurt. Het is maar dat u het
weet.
Een andere grap staat op naam van
Erik Satie (1866-1925). Nadat sommige
van zijn composities waren bekritiseerd
als zijnde vormloos schreef hij in 1903
Trois morceaux en forme de poire (drie
stukken in de vorm van een peer).
Eerst het eten,
dan de muziek?
Hoe men de verhouding muziek-dranketen ook uitwerkte en varieerde - meer
gecultiveerd als bij Vinckboom en
Ravel of meer ‘volks’ als bij Steen en
Strauss -, het thema was reeds onderkend door Finson en is daarna niet
gewijzigd: muziek, eten en erotiek zijn
vormen van vervoering, verovering en
verandering, op welke wijze dan ook.
De zangeres Cecilia Bartoli, een weergaloos en onweerstaanbaar vertolker
van de opera buffamuziek van Mozart
en Rossini, verklaarde in een filmportret over haar: “Mijn verhouding met
fruit is bijna sexueel.” Volgens Margriet
de Moor bestaat er een innige band tussen muziek, erotiek en religie. Met het
eten is dat trio een volmaakt kwartet.

☞Op 24 januari1998 organiseert Traditie
samen met de Academie voor Cultuur en
Gastronomie de themadag ‘muziek met een
smaakje’. Emanuel Overbeeke zal dan op
een stijlvolle locatie een lezing geven over
de relatie muziek en eten. Samen met
Esther Putter zal hij u de daarbijbehorende
muziek laten horen. Tevens kunt u op deze
dag genieten van een bijpassend diner.
Inlichtingen: Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, tel. 030-2319997.
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Tip:

Benodigdheden:

Als de tekening droog is, kunt u
bijvoorbeeld de details accentueren
met een beetje goudverf.

■

een vel dik papier (circa 200
gram)

■

een vel dun papier (bijvoorbeeld
japans papier)

■

hobbymesje en schaar
papierlijm/velpon
ecoline (oranje)
acrylverf (zwart en goud)
kwasten
prikpen/naalden
vilten matje /lapjes stof
potlood
liniaal
waxinelichtje

CREATIEF

■
■
■
■

Menukaarten
voor een speciale
gelegenheid

■
■
■
■
■

Heel vroeger werden de
maaltijden mondeling aangekondigd door diegenen die
de maaltijd bereidden.
Tegenwoordig kennen we

5
Uw eettafel wordt een feestelijke dis
met deze menukaarten. Door twee vrij
eenvoudige technieken toe te passen en
met elkaar te combineren krijgt iedere
gast een ‘verlicht’ schilderijtje naast
zijn bord. Elke menukaart wordt weer
anders door het dichtvouwen van het

papier met de verf ertussen. In het ontwerp hebben wij de kleuren goud,
oranje en zwart gebruikt. U kunt uiteraard ook andere kleuren kiezen.

‘MENU’ en een randje ter versiering uit.
Plak de uiteinden aan elkaar vast.
Schuif dit strookje om de menukaart.

Stap 1
Neem een stevig vel papier (A4-formaat) en schilder beide kanten goudkleurig met acrylverf.
Laat het papier drogen en vouw het in
de breedte dubbel.

zeer kunstzinnige menu-

Stap 6
Schrijf met een calligrafeerstift het
menu op een stukje papier (14 cm
breed bij 20 cm lang) en plak het aan
de rechter binnenkant. Tevens is het
ook leuk om te vermelden op welke
datum en ter gelegenheid waarvan het
etentje plaatsvindt.

kaarten die u
vertellen welke
1

heerlijkheden

Vouw het papier dicht en wrijf met uw
vingers over de bovenkant van het
papier. Open het papier en laat de
‘tekening’ drogen.

u kunt verwachten.
Stap 2
Neem een stukje dun papier (14,9 cm
breed bij 21 cm lang) en beschilder
beide kanten oranje met ecoline. Laat
het papier drogen en vouw het in de
lengte dubbel. Vouw het papier open en
leg een druppel zwarte verf (niet te
dun) aan de rechterkant van de vouw.

Stap 3
Leg een stukje vilt of een aantal lagen
stof onder de ‘tekening’. Prik met een
dikke naald gaatjes langs de gehele
buitenkant. Prik daarna naar keuze met
een dunnere naald gaatjes om de
‘tekening’ accenten te geven.

3
6

Stap 4
Meet de breedte en de lengte van de
tekening. Snij deze afmeting uit de
rechter pagina van het goudkleurige
papier. Plak de tekening er aan de
buitenkant op.
4

2

28

Stap 5
Knip van een restje goudkleurig papier
een strook (2,5 cm breed bij 33 cm
lang) en prik met een naald het woord

U presenteert de menukaart tenslotte
door hem op het bord te leggen. Als uw
gast zijn menukaart heeft gelezen, kan
hij hem naast zijn bord zetten met
daarachter het brandende waxinelichtje.
Elsa Reicheld
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Keukengeheimen en tafelgebruiken

A

ACTUEEL

Eten hebben wij tegenwoordig, in ieder
geval in West-Europa, in overvloed.
Het hele jaar door kunnen wij de meest
exotische producten gewoon in de
schappen van de supermarkt vinden.
Vroeger was dat anders. Het was toen
hard sappelen om in je levensonderhoud te voorzien. Zeker in de winterperiode was het regelmatig honger
lijden. In het Drentse monumentendorp
Orvelte is sinds kort een tentoonstelling
te zien over de geschiedenis van de
dagelijkse maaltijd. Deze tentoonstelling is samengesteld door het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur.
Zeker in de winterperiode stond regelmatig stamppot op het menu. Stamppot
is een typisch Hollands gerecht. Dit had
alles te maken met de manier waarop
men vroeger aan zijn eten kwam. De
meeste mensen, het maakte niet uit of
ze in een stad of op het platteland
woonden, hadden een eigen moestuin-

tje. Groente en fruit teelde je voor je
eigen behoefte. Vrijwel iedereen kon
ook beschikken over een paar kippen,
een varken of een enkele koe of schaap.
Boter, melk of kaas en zelfs een stukje
vlees was dan altijd binnen handbereik.
Probleem was om al deze zaken goed te
houden tot in de winterperiode.

Aan het eind van de week vindt een
feestelijke ontvangst plaats. De hele
dag is het al druk in de keuken en
Stecher wordt bijgestaan door een
tweede kok. We zien hem in de weer
achter het fornuis met dampende pannen, terwijl de keukenmeisjes heen en
weer lopen. Een knecht vertrekt met
een groot blad, waarop schalen staan,
richting etenslift. Vanuit de dienkeuken
zullen de gerechten boven in de eetkamer worden gereserveerd.

Van de bedrijvigheid die er vroeger in
de keuken van Kasteel Amerongen
heerste, is nu nog maar weinig merkbaar: de geuren, de geluiden, het drukke af en aan lopen van personeel, het is
allemaal verdwenen toen het kasteel
een museum werd.
Het is maandagochtend en achter een
klein tafeltje zitten Elisabeth von
Ilsemann-Bentinck en kok Stecher.
Samen bespreken zij het menu voor de
hele week, vervolgens wordt dit op een
leitje neergeschreven.

Wat de pot schaft
Koelkasten waren er immers nog niet.
Inzouten was dan een aantrekkelijke
oplossing. Allerlei producten kon je
hierdoor vrij lang goed houden. Maar
de groenten en het vlees werden daardoor wel erg zout. Daarom werd er
meestal een stamppot met aardappelen
van gemaakt.

De Grote Zaal met de feestelijk gedekte tafel in

Om acht uur gaan de gasten aan tafel.
In de Grote Zaal ligt de kamerschikking
klaar, zodat de heren hun tafeldames
naar de eetkamer kunnen begeleiden.
Hier staat de tafel gedekt voor een
feestelijke ontvangst: het zilver is uit de
kast gehaald en gepoetst, verse
bloemen uit de tuin vullen de vazen,
vers fruit uit de boomgaard staat al
klaar. De goud omrande menukaarten
vertellen de gasten wat ze kunnen
verwachten: schildpadsoep, forel, ham
en cumberland-sauce en kapoen. De
maaltijd wordt besloten met vanille-ijs
met vruchten en gebak.

Interieur van de familie Singrave uit Peize.
Rechtsboven onder de zolder - nog net zichtbaar is de ‘wiemel’ waaraan het vlees te drogen hangt.
Foto’s uit: Ach Lieve Tijd, Tien eeuwen Drenthe en de
Drenten

meeste mensen hadden het vroeger heel
arm. Een verfijnde eetcultuur was voor
hen een luxe waar ze maar zelden aan
toe kwamen. Alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een
huwelijk of een begrafenis, sprong men
weleens uit de band.

Behalve inzouten werd voedsel ook wel
gedroogd, gerookt en geweckt. Drogen
deed je door een stuk vlees met een
haak aan het plafond op te hangen. Het
vocht trok er dan uit, waardoor het
vlees langer goed bleef. Dat gebeurde
veel in het noorden en oosten van het
land. Ook verschillende soorten groenten en fruit werden gedroogd. In andere
provincies, zoals bijvoorbeeld NoordBrabant, gaf men de voorkeur aan
roken. Daar had je een grote schouw
voor nodig, waarin je een vuur kon
maken. Het vlees werd dan in het rookkanaal gehangen.

☞De tentoonstelling ‘Wat de pot schaft. De
geschiedenis van de dagelijkse maaltijd’ is
te zien in het Monumentendorp Orvelte in
Drenthe, tel. 0593-322335. Geopend van
april tot en met oktober, in de winterperiode gesloten.

Wecken is een vrij recente conserveringsmethode. Deze methode kwam in
zwang vrij kort na de eerste wereldoorlog. Het waren vooral fijne groenten,
zoals bonen, tomaten, jonge worteltjes
en doperwten die in vacuüm getrokken
weckflessen werden bewaard. Groot
voordeel was dat de oorspronkelijke
smaak beter behouden bleef.
Tegenwoordig is er veel belangstelling
voor hoe mensen vroeger aten en dronken. Traditionele streekgerechten van
vroeger zijn weer helemaal in de mode.
Dit betekent niet dat de streekgastronomie geïdealiseerd moet worden tot een
lokale variant van de haute cuisine. De

Gaaibakken en kegelen
in Eersel

30

Om het spel en de knikkers
omdat het buskruit werd uitgevonden -,
ging men het als een sport of hobby
beschouwen. De schutters, die in het
dagelijks leven allang waren overgeschakeld op buksen en geweren, bleven
toernooien organiseren waarbij ze met
een handboog een doel moesten raken.
Het traditionele papegaaischieten was
folklore geworden. De winnaar van dit
schietfeest mocht zich koning noemen
en hoefde een jaar lang geen belasting
te betalen.

Sporten zoals beugelen, kaatsen, fierljeppen en schoonrijden (op de schaats)
hebben een rijke geschiedenis. Over
deze en andere traditionele sporten is
op dit moment een tentoonstelling,
samengesteld door het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, te bekijken
in het Brabantse Eersel. In deze tentoonstelling kunt u zien, dat de oorsprong van deze sporten verweven is
met het dagelijks leven. De sporten
lagen vaak in het verlengde van alledaagse activiteiten, zoals bijvoorbeeld
het werk.

Andere sporten, zoals bijvoorbeeld
steenwerpen, blokgooien en kaaibakken, hebben een veel eenvoudiger herkomst. Bij al die sporten is het de
bedoeling om een steen of iets anders
naar een paaltje te gooien, met de
bedoeling deze te raken. Juist de eenvoud van deze sporten doet een lange
geschiedenis vermoeden. Want wat ligt
er meer voor de hand dan om een grote
of kleine steen die je op je pad tegenkomt zover mogelijk weg proberen te
gooien? Pas later werd het een echte
sport met spelregels.

Steek- en vechtspelen, zoals
handboogschieten en ringrijden, hebben alles te maken
met oorlogsvoering. De ridders en soldaten moesten
hun vaardigheden met kruisboog en lans op peil houden
en organiseerden daarom
toernooien. Toen aan het
einde van de middeleeuwen
hun traditionele wapentuig
verouderde, - met name
31

Kasteel Amerongen

Voor de keukenmeisjes rest na afloop
een enorme afwas, die wordt gedaan in
de grote houten wasbak in de keuken.
Voor de vertrekkende gasten rijden de
auto’s voor en langzaam keert de rust
weer terug op Amerongen.

☞De tentoonstelling ‘Keukengeheimen en
tafelgebruiken’ is van 6 juli tot en met 28
september te zien op Kasteel Amerongen,
Drostestraat 20, Amerongen,
tel. 0343-454212.

Nog weer andere sporten hangen
samen met het zichzelf verplaatsen.
Hardlopen, fierljeppen en bokkenwagen
rijden vloeien hier uit voort. Het zijn
allemaal manieren om op je plaats van
bestemming aan te komen. En als er
hindernissen waren te overwinnen,
zoals bijvoorbeeld de vele slootjes in
Friesland, dan sprong je erover heen
met een polstok. Dat is de oorsprong
van het huidige fierljeppen.
Toen in de vorige eeuw veel van onze
oude sporten dreigden verdrongen te
worden door moderne wedstrijdsporten
als voetbal en tennis groeide de belangstelling voor onze oude sporten. Men
vond het waard ze te behouden. Het
zijn leuke en spannende sporten die
tegenwoordig in verenigingsverband
beoefend worden.

☞De tentoonstelling ‘Om het spel en de knikkers. Sporten met een rijke traditie’ is tot en
met 26 augustus te zien in Streekmuseum
de Acht Zaligheden in Eersel, tel. 0497515649.
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Maliebaanfestival in het teken van de traditionele sporten
Het Maliebaanfestival is een begrip. Al
tien jaar lang wordt aan de statige
brede Utrechtse Maliebaan dit festival
georganiseerd. En zoals elk jaar is er
ook dit jaar weer veel te beleven:
behalve de traditionele kermis zijn er
muziek, acrobatiek- en circusvoorstellingen en dit jaar is het Maliebaanfestival ook de plaats waar de eerste
Landelijke Manifestatie Traditionele
Sporten wordt gehouden.
Traditionele sporten worden tegenwoordig weer druk beoefend. Het zijn
spannende sporten, die kunnen bogen
op een eeuwenoude geschiedenis. Het
kolven was bijvoorbeeld in de late middeleeuwen al heel populair. Tijdens het
Maliebaanfestival zal een brede waaier
aan traditionele sporten gedemonstreerd worden. Zoals bijvoorbeeld
oude vechtsporten als stokvechten en
kruisboogschieten. Maar ook het zeer
bekende klootschieten en beugelen zal
te zien zijn.

Roerend goed
Faïence bord (zeventiende eeuw)
Foto: Jos Fielmich

Op de
Maliebaan in
Utrecht wordt
dit jaar de
eerste
Landelijke
Manifestatie
Traditionele Sporten
gehouden.

in levende lijve kunnen bewonderen.
Geoefende spelers zullen hun beste
beentje voorzetten en waar er gelegenheid toe is, zult u de sporten ook zelf
kunnen beoefenen. Het leukste is toch
om er zelf mee aan de slag te gaan.

Op het eind van de vorige eeuw kwam
er een reeks van nieuwe sporten bij die
over het algemeen uit Engeland waren
komen overwaaien. Voetbal en tennis
zijn hiervan het meest bekend. Hierdoor
dreigden veel oude sporten te verdwijnen. Veel mensen vonden dat jammer
en gingen zich inzetten voor het
behoud ervan.

☞Het Maliebaanfestival wordt gehouden in
Utrecht van 11 tot en met 16 juli.

Dat onze oude traditionele sporten
minstens zo spannend zijn als nieuwe
sporten zal gedemonstreerd worden op
het Maliebaanfestival. U zult de sporten

Meer informatie is te krijgen bij het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
tel. 030-2319997.

Archeologie wordt vaak geassocieerd
met gróte vondsten, zoals een pot goud
of de fundamenten van een verdwenen
kasteel. Maar er zijn ook kleine vondsten. Ze halen misschien niet de krant,
maar ze zijn op hun eigen wijze
bijzonder.

opgehangen man tegenover een oude,
kreupele, halfnaakte vrouw met
vleugels. De man heft zijn hand op
naar de vrouw en omgekeerd.
Vermoedelijk is de voorstelling samengesteld uit twee emblemen. De man zou
een te laat gekomen minnaar kunnen
zijn, die zich verhangen heeft. Het
tweede embleem is dat van cupido op
krukken. Cupido afgebeeld als lelijke
vrouw komt net te laat bij haar
minnaar, die zich vanwege haar heeft
opgehangen. Het motto is hier: ‘kom
nooit te laat’.

Bijvoorbeeld de afdruk
van een geitenhoefje in
een kloostermop? Het
geitje heeft in de
dertiende eeuw
over de bakstenen
gelopen toen de
klei nog zacht
was. Dat zal de
steenbakker niet
fijn gevonden
hebben.
Waarschijnlijk is
het nooit ontdekt,
want de steen is in
een vloer verwerkt.

Een andere mogelijkheid is dat cupido,
gestraft door Venus, kreupel is geworden en dat de man, ongelukkig in de
liefde, zich heeft opgehangen. Beiden
zijn het slachtoffer van een vrouw.

☞De tentoonstelling ‘Roerend goed.
Bodemvondsten nader bekeken.’ is tot 29
augustus te zien in het Archeologisch

Andere archeologische
vondsten zijn ware raadsels.
Bijvoorbeeld een bord met een

Museum, Grote Markt 18-k, Haarlem,
tel. 023-5420888.
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Bidden voor de maaltijd

S

H. van Lummel

Schoolplaten
met
een les
De eerste schoolplaten
werden in de negentiende

Floris V door de edelen gevangengenomen

eeuw uitgegeven. Vooral die van Cornelis Jetses raakten

J.H. Isings

bekend en geliefd. Generaties kinderen werden opgevoed met

Jetses wordt al gauw geassocieerd met
die andere hoofdonderwijzer, die op
grond van de ideeën van het aanschouwelijk onderwijs nieuwe lesmethoden ontwikkelde: de Hagenaar
Jan Ligthart (1859-1916). Anders dan
Van Lummel, die het belang van de
afzonderlijke voorwerpen benadrukte,
wilde Ligthart juist verbanden duidelijk
maken. Hij maakte de onderwijscyclus
‘Het volle leven’, die vooral door de
bijbehorende schoolplaten van Jetses
beroemd is geworden.
Diepgaand onderzoek
Jetses was de exponent van een nieuw
beroep: schilder van schoolplaten. Hij
en zijn collega’s maakten vooraf serieus
studie van hun onderwerp, om de
afbeelding maar zo waarheidsgetrouw
mogelijk weer te kunnen geven. Voor
historische schoolplaten bezochten zij
musea om er voorwerpen na te tekenen.
Voor de schoolplaat ‘Kampen
Hanzestad’ deed Isings archiefwerk in
Kampen. Tekenaars reisden zelfs wel
naar het buitenland om de couleur
locale goed te kunnen weergeven.

Kemink in Utrecht, Ykema in Den
Haag, Malmberg in Den Bosch en
Callenbach in Nijkerk. Deze uitgeverijen namen auteurs in de arm, die de
voorstelling op de plaat en de tekst
erbij samenstelden. Een illustrator
kreeg vervolgens de opdracht tot het
maken van de afbeelding.

zijn beelden van het verleden, van verre landen en van bijbelse
Karin Strengers - Olde Kalter

taferelen.

Tot ver in de negentiende eeuw sloot
het lager onderwijs nauwelijks aan bij
de belevingswereld van de kinderen
voor wie al die pedagogische inspanningen nu juist bedoeld waren. Tal van
onderwijzers en pedagogen zoals
Pestalozzi en Herbart probeerden daar
verandering in te brengen en ontwikkelden methoden om het onderwijs
concreter en aanschouwelijker te
maken.

klassikale les over geschiedenis,
‘natuurlijke historie’, of aardrijkskunde
aan op te hangen.

Het belangrijkste doel van al die
negentiende-eeuwse onderwijsvernieuwers was de leerlingen voorwerpen te laten leren kennen en eenvoudige handelingen bij te brengen.
Eén van de leermiddelen die daarbij
veel werd toegepast, was de schoolplaat, een wandplaat met een afbeelding, bedoeld als kapstok om er een

De schoolplaten werden uitgegeven
door nog steeds bekende namen in het
boekenvak, zoals Wolters in Groningen,

Gehoorzaamheid en vlijt
Eén van de eersten die in de negentiende eeuw volgens de nieuwe pedagogische inzichten werkte, was de
Utrechtse hoofdonderwijzer HendrikJan van Lummel (1815-1878). Op zijn
eigen manier doorspekte Van Lummel
de aanschouwelijke methode met tal
van christelijke begrippen, zoals tucht,
gehoorzaamheid, arbeidzaamheid en
voorbeeldigheid. Voor hem waren dit
de ware wegwijzers in onderwijsland.
Van Lummel kon niet terugvallen op
bestaand lesmateriaal en was daarom
gedwongen zijn eigen materiaal te
maken. Daaronder waren twee reeksen
34

Een vak dat zich goed leende om te
onderwijzen met behulp van school-

platen was geschiedenis. De allereerste
historische wandplaten waren simpele
reprodukties van bestaande historiestukken. Maar al snel bleken deze niet
meer te voldoen; elke tijd kent immers
zijn eigen verbeelding van het verleden. In de negentiende eeuw was men
er vooral op uit het nationaal gevoel te
versterken. Helden en hun daden uit de
tachtigjarige oorlog spraken daarom
het meeste tot de verbeelding en er
verschenen tal van schoolplaten over.

schoolplaten en twee reeksen bijbelplaten die maar één doel hadden: de
schooljeugd beschaven. De eerste reeks
werd in 1857 uitgegeven. Later werden
zijn platen in vier series ondergebracht:
‘In en om ons huis’, ‘Landbouw en
veeteelt’, ‘In de dierenwereld’ en
‘Handel en bedrijf’.

De historische platen werden zo
waarheidsgetrouw mogelijk
samengesteld. Zo werd in de handleiding van ‘Ludger predikt in de
Groninger Gouwen’ alle afgebeelde
voorwerpen beschreven en verantwoord. De spelden, gespen en munten
waren in musea nagetekend.

Aanschouwelijk onderwijs
In de docentenhandleidingen bij de
platen maakte Van Lummel duidelijk
dat de onderwijzer zijn les bij de
schoolplaten stap voor stap diende op
te bouwen: eerst de zaken benoemen,
daarna de vorm, het aantal, de eigenschappen en de werking van de voorwerpen doornemen. De schoolplaten
van Van Lummel komen nogal houterig
over, zeker als we ze vergeleken met
die van Cornelis Jetses.

In woord en beeld
Ook in het aardrijkskundeonderwijs
sloegen de vernieuwingen toe. Vooral
de Groningse leraar P.R. Bos was een
groot promotor van de aanschouwelijke
methode in dit vak. Het gebruik van

Bewoners van de Karpaten
M. A. Koekoek
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Girbe Buist
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eylijnen en leycentra
Herontdekking van kosmische energie
Waarom oefenen
sommige plaatsen zo’n
mysterieuze
aantrekkingskracht
uit? Hoe komt het dat
bedevaartsoorden op
sommige mensen een
geneeskrachtige
uitwerking hebben?

De molenaar aan het werk

goede kaarten en atlassen was volgens
hem onmisbaar en zijn Bosatlas is nog
altijd een begrip.
Aardrijkskundige platen werden vooral
door Wolters uitgegeven en één van de
grootste illustratoren op dit terrein was
de Groningse tekenleraar B. Beuninck
(1864-1933). In de jaren dertig trok
Wolters ook Gabriëlse (1881-1945) aan
om aardrijkskundige platen te maken.
De serie ‘In Woord en Beeld’ beeldt
taferelen in Nederland, andere Europese
landen en Nederlands-Indië af.
Tijdsbeeld
Schoolplaten over de natuur zijn
onverbrekelijk verbonden met de naam
Marinus Koekkoek (1875-1944). Deze
telg uit een oud schildersgeslacht was
ruim twintig jaar in dienst van het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
in Leiden, waar het zijn
taak was om planten en dieren op een
wetenschappelijke manier na te
tekenen.
Bekend werd hij vooral door het

En waarom worden

schilderen van schoolplaten. In 1915
verwierf Wolters de auteursrechten van
de platen en bracht ze uit onder de
naam ‘Dieren in hun Omgeving’.
Koekkoek legde een tijdsbeeld vast,
want tal van planten, dieren en zelfs
hele landschappen die op de platen
staan zijn sindsdien verdwenen.

C. Jetses

bepaalde plekken al
sinds de oudheid als
De vraag naar de platen bleef groot tot
in de jaren vijftig. Generaties kinderen
kregen door de platen van Cornelis
Jetses een beeld van het landleven,
terwijl Koekkoeks platen voor stadskinderen vaak de eerste kennismaking
met de natuur waren. Door deze
schoolplaten zijn er bij generaties
Nederlanders beelden vast ingehamerd
van dorpen, bijbelse figuren en niet in
het minst van onze ‘vaderlandse
helden’.

Cornelis Jetses
De ongetwijfeld bekendste naam uit de
schoolplatengeschiedenis is die van
Cornelis Jetses (1859-1913). De platen
die hij bij Ligtharts methode ‘Het Volle
Leven’ maakte, waren bedoeld om kinderen van zeven, acht jaar voor te
bereiden op de vakken aardrijkskunde
en plant- en dierkunde, zoals die in
hogere klassen werden gegeven.

Collectie: Openluchtmuseum ‘Het Hoogeland’,
Warffum

Op de platen staan altijd een paar kinderen toe te kijken naar de verrichtingen op het veld, in de werkplaats of op
straat. Deze toeschouwertjes maakten
het de docent mogelijk zijn les in de
vertelvorm te gieten en weer te geven
vanuit het perspectief van de kinderen.

☞Een collectie schoolplaten van het
Openluchtmuseum ‘Het Hoogeland’ is van
21 juni tot en met 14 september te zien in
het Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog
aan de Zaan, tel. 075-6288968.
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heilig beschouwd?

Wigholt Fleer van

Omdat ze op leycentra

de Studiekring

liggen?

Leycentra-Onderzoek

Leycentra zijn knooppunten van leylijnen, onzichtbaar voor het menselijk
oog, maar wel voelbaar voor mens en
dier. De Studiekring LeycentraOnderzoek inventariseert leycentra in
Nederland en Vlaanderen en registreert
de effecten die mensen op deze plekken
ervaren.

sche energie, die alle leven op deze
planeet beschermt. Daarmee onderschrijft hij de theorie van professor dr.
Jim Lovelock, hoogleraar natuurkunde
in Oxford, die in de jaren zeventig het
bestaan ontdekte van dit energielichaam, dat hij Gaia noemde.
Energielijnen
Volgens deze theorie loopt net als over
het menselijk lichaam ook over de
aarde een onzichtbaar netwerk van
energielijnen of meridianen. Uit de
acupunctuur is bekend dat er op die

De historicus Wigholt Vleer, initiator
van de Studiekring LeycentraOnderzoek, is ervan overtuigd dat onze
aarde wordt omspannen door een
gigantisch levend lichaam van etheri37

meridianen bepaalde punten liggen,
waar de levensenergie vrij in en uit
moet kunnen stromen om in evenwicht
te kunnen leven. Ook op de aarde zijn
dergelijke punten aan te wijzen. Deze
punten worden leycentra genoemd. Zij
kunnen enkele meters in doorsnee zijn,
maar ook veel groter. Onderling zijn
deze krachtcentra verbonden door
lijnen waar doorheen etherische energie
stroomt: de zogenaamde leylijnen.
De kennis van deze lijnen en punten
van kracht van het aardse etherische
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Top 10 sterkste leycentra in Nederland

Wigholt Fleer met een wichelroede op zoek
naar leycentra en leylijnen
Foto’s: Kenk Boudewijns

energieveld is van oudsher en onder
verschillende namen bekend over de
gehele wereld. De Chinezen spreken
van drakepaden, de Aboriginals over
droomlijnen, de Ieren over elfenwegen.
Bij ons zijn ze het meest bekend onder
de term leylijnen.
Ley
De naam ley danken wij aan de Britse
bierbrouwer en uitvinder Alfred
Watkins uit Hereford. Hij ontdekte in
het begin van deze eeuw lijnen, welke
hij voor prehistorische paden aanzag.
Op deze lijnen waren menhirs, dolmens,
steenkringen, kloosters, burchten
etcetera geplaatst. Hij gebruikte het
woord ‘ley’ dat volgens hem ‘bescherming’ of ‘luwte’ betekent. Veel plaatsen
in Engeland waarvan de naam op ‘ley’
eindigt, liggen op deze lijnen. In Nederland en Vlaanderen komen we in
plaatsnamen het woord ‘lee’, ‘lede’ of
‘leeuw’ tegen. Uit onderzoek blijkt dat
veel van deze plaatsen een leylijn
herbergen.
Vleer benadrukt dat men leylijnen niet
moet verwarren met aardstralen: “Waar
aardstralen doorgaans voor negatieve
energie uit de aardkorst zorgen, bevinden leylijnen zich op de aarde en
leveren positieve energie. Maar niet
altijd. De energie kan ook negatief zijn
en dat is het geval op leycentra waar in
het verleden mensen ter dood zijn
gebracht of waar zich in de oorlog een
slachtveld bevond.”
De energie van een leycentrum kun je
meestal niet zien. “Maar een wichelroede wijst onmiddellijk aan waar zo’n

tiende eeuw werd de wichelroede ook al
gebruikt in de mijnbouw, voor het
opsporen van ertsen welke zich dicht
onder het aardoppervlak bevonden.

leycentrum zich bevindt”, vertelt Vleer.
“Zelfs in een gesloten auto of trein
geeft de wichelroede al op twintig
kilometer afstand een leycentrum aan.
Tegenwoordig kan deze energie
trouwens ook worden aangetoond met
een magnetometer, een apparaat om
magnetische velden te bepalen.”

Onderzoek
Het idee om systematisch leycentra op
te sporen met de wichelroede komt uit
Groot Brittannië. Daar heeft men al
jarenlang ervaring met het gebruik van
de wichelroede bij archeologisch onderzoek. Op deze wijze spoort men
bijvoorbeeld gedempte grachten of
oude funderingen op. Men ontdekte
echter ook dat veel prehistorische
monumenten een duidelijke reactie
opwekten. Dat was met name het geval
bij objecten die op de door Alfred
Watkins ontdekte leylijnen stonden.

Wichelroede
Bij het woord wichelroede denkt bijna
iedereen aan de gevorkte tak van buigzaam hout. Er bestaan echter meer
wichelroedevormen. De Landelijke
Studiekring Leycentra-Onderzoek
maakt gebruik van de zogenaamde
allemansroede, een tweetal antennes
van verkoperd staaldraad. Uit ervaring
blijkt dat 80% van de mensen, vaak na
enige oefening met de allemansroede
kan omgaan.

Uitgebreid onderzoek op dit gebied is
gedaan door Guy Underwood. Hij geeft
in zijn boek The Pattern of the Past
(l969) al aan dat menhirs op knooppunten van leylijnen staan en dat in
steencirkels de concentratie van leylijnen erg hoog is.

De wichelroede - een instrument dat al
ver voor het begin van onze jaartelling
bekend was in bijvoorbeeld China,
Egypte en Mesopothamië - blijkt uitstekend geschikt te zijn voor het traceren van etherische energie. Het is dus
niet zo dat je met een wichelroede
alleen water kunt opsporen. In de zes-

Wigholt Vleer is in l985 begonnen met
systematisch onderzoek naar leycentra
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1. Keinse (gemeente Schagen) waterput met een uitstraling van meer dan 20 km
2. Aardenburg Toren van de St. Bavo met een uitstraling van 18,5 km
3. Tiel, Jomandahal, uitstraling van 14,5 km
4. Ossendrecht, koor St. Gertrudiskerk, uitstraling 13,5 km
5. Heerlen, Heksenberg, 12,5 km uitstraling
6. Rijsbergen, plaats oude kerk, 12 km uitstraling
7. Velsen, oude koor Engelmundiskerk, 11,5 km uitstraling
8. Vlasakkers (gemeente Amersfoort), tegen over Zon en Schild, 11,5 km uitstraling
9. Oud-Diemen (gemeente Diemen), voormalige kerktoren, 11,5 km uitstraling
10. Haelen, toren St. Servatiuskerk, 10,5 km uitstraling

in Nederland. Een mogelijke oorzaak
voor het feit dat bij ons nooit eerder
onderzoek is verricht, kan liggen in de
hypothese van Engelse onderzoekers
dat in het laag liggende Nederland geen
leycentra en leylijnen waren. Die
bleken er wel te zijn. In 1992 bracht
Vleer zijn boek Leylijnen en Leycentra
in de Lage Landen uit. Hierin geeft hij
een beschrijving van 217 leycentra in
Nederland en Vlaanderen. Inmiddels
heeft de studiekring zo’n 2000 leycentra opgespoord. De sterkste is die bij
de waterput te Keinse bij Schagen. Dit
leycentrum is met de wichelroede al op
20 kilometer afstand waarneembaar.

echter in het vergeetboek geraakt. Rond
die tijd werd Europa geteisterd door een
verschrikkelijke pestepidemie, die tweederde van de Europese bevolking doodde. De kerk zocht naar oorzaken van
deze epidemie. Paus Clemens IV is toen
op het idee gekomen dat de heilige
plaatsen overgenomen waren van de
heidenen en daarom de oorzaak moesten zijn van de epidemie. Na 1350 zijn
er om die reden geen kerken meer op
leycentra gebouwd.

Cultusplekken
Vanaf de oertijd heeft de mens zijn
spirituele verbondenheid met de aarde
juist op leycentra tot uitdrukking
gebracht door het bouwen van cultusplekken. Men plaatste er menhirs en
bouwde steencirkels, hunebedden en
boomheiligdommen. Veel christelijke
kerken en kloosters die vóór 1350 zijn
gebouwd blijken ook op een leycentrum te staan.

Positieve kracht
Een leycentrum is volgens Vleer van
nature positief. In de weinige gevallen
dat zo’n centrum negatief is, krijgen
mensen daar vaak hoofdpijn of worden
zij misselijk. Een leycentrum heeft niet
altijd dezelfde kracht. Normaal is het
bij volle maan sterker dan bij nieuwe
maan. Veel mensen kunnen bij volle
maan deze energie ook voelen: als een
tinteling in handen en voeten of in het
gehele lichaam, als een gevoel van
duizeligheid of als het gevoel te gaan
zweven. Anderen krijgen beelden door.
Wordt er een zwerfkei op een leycentrum gezet dan is een versterkte
energie in de kei aanwezig.

In de vroege middeleeuwen werden
wichelroedelopers door de bouwers van
kerken te hulp geroepen om een plek te
zoeken waar mensen zich prettig zouden voelen. Tegenwoordig blijkt dat
deze plekken vaak leycentra zijn.
Wigholt vertelt verder dat men ook wel
ossen het land instuurde om de plaats
te bepalen voor een kerk. Op de plek
waar de dieren zich te rusten legden,
werd dan de kerk gebouwd. Het is
bekend dat koeien graag op leylijnen
en bij voorkeur op leycentra gaan
liggen.

en spel, terwijl andere de werklust en
dadendrang bevorderen. Ook is het
mogelijk dat een leycentrum de vegetatie beïnvloedt. Soms groeit er het
weinig voorkomende dalkruid. Ook zien
we dat binnen de cirkel bepaalde plantensoorten groeien en buiten de cirkel
weer andere. In enkele gevallen vormen
zich op de rand van een leycentrum
heksenkringen van paddestoelen.
Een wetenschappelijke verklaring voor
het bestaan van leylijnen en leycentra
is nog altijd niet gevonden. Lovelock
vond het antwoord in het bestaan van
de Gaia, de schil van kosmische energie
die de aarde omringt. Vanuit godsdienstig oogpunt zou je het een geestelijke
energie kunnen noemen, de Heilige
Geest. Een energie die alle leven tot
ontwikkeling laat komen en beschermt.
“Maar”, zegt Vleer, “misschien heeft het
ook wel te maken met planetaire
invloeden. Feit is in elk geval dat over
de hele wereld religies en culturen zich
hebben ontwikkeld op en rond krachtige leycentra.”

☞Wij kunnen ons voorstellen dat dit artikel
voor u aanleiding is om u verder te verdiepen in de materie van leylijnen en

De energie van een leycentrum kan op
verschillende manieren uitwerken.
Personen met kwalen als astma, bronchitis en reuma voelen verlichting van
de kwaal op een sterk positief leycentrum. Grote vermoeidheid verdwijnt
soms in een half uur. Personen met
hartkwalen moeten echter een langdurig bezoek aan een sterk leycentrum
vermijden. Door te gaan zitten op de
kern van een leycentrum krijgen veel
personen dagdromen en visioenen van
verschillende aard.
Sommige leycentra zetten aan tot sport

Soms werden de leycentra niet speciaal
opgezocht. Vaak werden kerken, met
name in de tijd van de kerstening, op
plaatsen van heidense tempels en offerplaatsen neer gezet. Op die manier kon
men het oude geloof beter uitbannen
en de mensen eenvoudiger tot het
christendom bekeren. Die tempels en
offerplaatsen blijken ook vaak op
leycentra te zijn geplaatst.
Ná 1350 zijn deze oude heilige plaatsen
39

leycentra of om u ook eens te bekwamen in
het wichelroedelopen. Daarom organiseert
Traditie samen met de Studiekring
Leycentra-Onderzoek, de Stichting Kunst
en Cultuur Overijssel en de Academie voor
Cultuur en Gastronomie op zaterdag 19 juli
een bustocht langs leycentra in het Overijsselse Vechtdal. De deelnemers krijgen daarbij de beschikking over een wichelroede.
Inlichtingen: Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, tel. 030-2319997 en
Studiekring Leycentra-Onderzoek,
tel. 0592-612343.

In het volgende
nummer:
De brieven van Bonifatius
In het algemeen weten we maar weinig van de mensen uit de
vroege middeleeuwen; dat geldt voor hun optreden in het
openbaar, maar zeker ook voor hun meer persoonlijke
aangelegenheden. Hiervoor ontbreken ons de historische bronnen. In het geval van Bonifatius
beschikken wij echter over een
flinke brievencollectie; brieven
die door hem geschreven zijn in
de tijd dat hij als missionaris in
onze contreien werkzaam was.
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Poëzie op boerenwagens
Op een enkele na rijden onvervalste boerenwagens niet
meer over onze landwegen. De meeste zijn verdwenen,
veelal gesloopt of opgeborgen in musea. Ze raakten in
onbruik, omdat het moderne landbouwbedrijf behoefte
kreeg aan een ander soort vervoer. Met de afgang van
de boerenwagen raakte ook de versiering met snij- en
schilderwerk en het prachtige dichtwerk uit de gratie.

Rooms leven
Tot in de vijftiger jaren drukte de Katholieke Kerk
een grote stempel op het dagelijks leven van de
gelovigen. Vooral in streken waar bijna alleen
katholieken woonden, bepaalde de kerk grotendeels wat je wel en wat je niet moest doen. Hoe
zag een goed Rooms leven er in die tijd uit.
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Een verjaardagsfeestje
in 1832
Verjaardagen werden bij gegoede
mensen ook al 150 jaar geleden
gevierd. In een boek uit 1852 wordt
Betjes verjaardag beschreven. Feest
werd er gevierd met onder andere
een vertoning van de illuminatiekast.

En nog veel meer...

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder toestemming van
de uitgever.
ISSN 1382-4104

TIJDSCHRIFT OVER TRADITIES EN TRENDS

Een uitgave van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
met medewerking van de Federatie voor
Volkskunde in Vlaanderen en de
Academie voor Cultuur en Gastronomie

Redactie en exploitatie:
Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht
Tel. 00-31-(0)30-2319997
Fax. 00-31-(0)30-2334047

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur

