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De huizen zien er in Afrika heel anders
uit dan in Scandinavië. En Eskimo’s
hebben een heel ander begroetingsritueel dan wij in Nederland en
Vlaanderen gewend zijn. Dat heeft te
maken met tradities. Uiteindelijk
maken tradities ons die wij zijn.
Tradities geven ons een identiteit.

Dat alles is nu veranderd. Tradities lijken trends te worden. Een trend is nog
maar nauwelijks geaccepteerd of een
ander dient zich alweer aan.
Veranderingen gaan sneller dan ooit.
Nu alles zo snel verandert, is een bezinning op je eigen wortels nodig om te
weten wie je bent.

Tradities spelen een rol op zeer uiteenlopende levensterreinen. In de voorwerpen die wij gebruiken, in de kleding die
wij dragen, in ons gedrag, in onze
gewoonten en gebruiken en in onze
normen en waarden. Vaak zijn wij ons
niet eens bewust dat wij denken, voelen
en handelen vanuit een traditie.

In een tijd van trends, zijn tradities ín.
Overal wordt het etiketje ‘traditie’ of
‘traditioneel’ opgeplakt. Denk maar aan
de Amstelcup die - na slechts een paar
keer gespeeld te zijn - is uitgeroepen
tot een ‘traditional’. Net als Sail
Amsterdam, de elfstedentocht en de
avondvierdaagse. Sommige van deze
evenementen zijn nog niet eens zo oud.
Toch worden ze gepromoot als een ‘traditie’. De behoefte aan dergelijke tradities wordt diepgevoeld. Dat komt omdat
tradities een houvast bieden.
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Wat vroeger vanzelfsprekend was, is
dat nu allang niet meer. Tot voor honderd jaar geleden woonde je je hele
leven in hetzelfde dorp, beoefende je
hetzelfde beroep als je vader, trouwde
je met een jongen of meisje uit de
buurt. Mensen van buiten kwamen
slechts bij uitzondering in je dorp. De
wereld was klein en overzichtelijk.

Voor de nieuwkomers in Nederland, de
migranten, blijken tradities zo mogelijk
nog belangrijker te zijn dan voor de
andere Nederlanders. In een geheel
nieuwe omgeving, in een totaal andere
cultuur, worden zij nog meer dan ande-
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ren teruggeworpen op de eigen wortels.
Dit uit zich bijvoorbeeld in traditioneel
kleedgedrag of het vasthouden aan de
traditionele godsdienstige normen en
waarden. Ook voor migranten zijn tradities en identiteit onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Om te weten wie je bent, moet je
inzicht hebben in je tradities. Waar
komen mijn normen en waarden vandaan? Waarom doe ik dingen zus en
waarom denk ik zo? Kennis over de
achtergronden van tradities maakt ons
wijzer en rijker. Daarom zijn de jaren
1999 en 2000 uitgeroepen tot ‘Het jaar
van de volkscultuur’. Op het eind en
het begin van een nieuw millennium
zullen Nederland en Vlaanderen
samenwerken om te laten zien hoe
boeiend kennis over de cultuur van het
dagelijks leven is.
In het tijdschrift Traditie zullen wij u
op de hoogte houden!
Ineke Strouken
hoofdredacteur
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Oude en nieuwe cultuur
van ons allemaal
U heeft vast ook wel zo’n boekje met oude foto’s van uw
woonplaats. U weet wel, ‘Arnhem in oude
prentbriefkaarten’ of ‘Groningen zoals het was’.
Die verstilde beelden zetten ons bijna onvermijdelijk aan
het filosoferen over het verstrijken van de tijd.
De vergelijking met onze hedendaagse omgeving valt
daarbij meestal niet zo gunstig uit. Wat was het vroeger
heerlijk rustig op straat, verzucht de filerijder. En de
liefhebber van monumenten moet tot zijn spijt
vaststellen dat er vroeger een schilderachtige villa stond

Rick van der Ploeg

op de plek waar zich nu de plaatselijke supermarkt bevindt. Niets is zo goed

Staatssecretaris van

voor een mooie portie nostalgie als die beelden van een voorbije wereld.

Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen

vrouwenemancipatie, sociale zekerheid,
algemeen kiesrecht... Dat verleden was
geen statische situatie waarin het leven
zich enkel via vaste patronen afspeelde.
Werden er toen ook al zoveel nieuwjaarstoespraken gehouden? Zo ja, dan
had men ook toen al het volste recht
daarin het cliché te gebruiken: “In deze
tijd van grote veranderingen...’’

Wat wij betreuren is echter voor een
groot deel een illusie. Ook die wereld,
die uit ruimte en stilte leek te bestaan,
was volop in beweging. De geüniformeerde dienstboden op de stoep zouden
al gauw de stofdoek en bezem erbij
neergooien. In de verte komen de
auto’s al aanstormen om die paardenkar midden op de weg in het nauw te
brengen. De resten van die oude stadsmuur zouden spoedig zonder pardon
worden afgebroken. En in de hoofden
van onze voorouders broeiden, onzichtbaar voor de fotograaf, allerlei ideeën:

Al die veranderingen, of we daar nu
zelf toe hebben bijgedragen of dat we
met de gevolgen te maken krijgen,
houden het leven spannend. Dat geldt
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niet alleen voor de grote maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook voor
het leven van alledag. Wat we aantrekken, wat we eten, hoe we ons gedragen,
de muziek waar we naar luisteren... We
moeten voortdurend kiezen uit vele en
steeds nieuwe mogelijkheden. Daarbij
houden wij bewust of onbewust rekening met allerlei factoren als mode,
overgeleverde opvattingen, de verwachtingen die anderen van ons hebben, trends, persoonlijke stijl, tradities
en het steeds wisselende marktaanbod.
Het resultaat is een geheel dat we zelf
misschien niet zo gauw als volkscultuur
zullen betitelen, omdat we er zo middenin zitten. Maar de generaties na ons
zullen dat ongetwijfeld wel doen, wanneer ze ons dagelijks leven bestuderen.
Volkscultuur is dus beweging, verandering, een voortdurend van kleur wisselende caleidoscoop.
De Nederlandse overheid voelt zich al
langere tijd betrokken bij het behoud
en het verder ontwikkelen van de
volkscultuur, ook waar het gaat om
meer dan de strikt wetenschappelijke
beoefening daarvan, en verleent daarbij
ook daadwerkelijke steun. Het
Openluchtmuseum in Arnhem is een
bekend voorbeeld. Een ander voorbeeld
is het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, dat als het ware de
wetenschappelijke beoefening van de
volkskunde aanvult door het groeiende
aantal mensen te bedienen dat zich als
liefhebber met de volkscultuur bezig
houdt. En ook door het steunen van de
amateurkunst probeer ik de volkscultuur te bevorderen, denkt u bijvoorbeeld maar aan de volksdans.

willen niet alleen de materiële overblijfselen van ons verleden kunnen
zien, we willen ook de minder tastbare
sporen van het verleden leren kennen,
om zo te weten te komen hoe we
geworden zijn die we zijn. Het lijkt
zelfs of we dat steeds belangrijker gaan
vinden. Is dat een reactie op een steeds
meer één en dus ook eenvormiger wordend Europa? Of, om met de beroemde
geschiedkundige Huizinga te spreken, is
het de oorsprong van het nieuwe, wat
onze geest in het verleden zoekt?

Uit deze voorbeelden blijkt al dat ik
niet alleen de ‘dynamische’ volkscultuur belangrijk vind. Ook de meer op
het verleden gerichte vormen, zoals de
beoefening van regionale geschiedenis
en activiteiten op het gebied van de
folklore, hebben hun eigen waarde. Het
gaat hier om een misschien minder in
het oog springende vorm van cultureel
erfgoed, maar wel één die we net als
onze monumenten, schilderijen en
archieven graag willen behouden. We

Hoe het ook zij, er komen steeds meer
liefhebbers van volkscultuur in al haar
verschijningsvormen. Traditioneelambachtelijke kunsten bloeien, het
aantal publicaties over regionale
geschiedenis neemt toe, vakantiegangers besteden steeds meer tijd aan
bestemmingen met een cultuur3

historisch of folkloristisch tintje. Je
kunt je afvragen, als het dan zo goed
gaat, of die volkscultuur zichzelf nu
niet financieel kan bedruipen. Moet de
overheid daar geld instoppen? Het antwoord is ja, waar dat nodig is. Voor het
overgrote deel van de activiteiten is dat
niet het geval. De meeste worden
gewoon door de mensen zelf betaald.
Maar daar waar bijvoorbeeld behoefte
is aan een centraal punt voor informatie of presentatie, of waar de actieve
volkskunstbeoefening een impuls kan
krijgen, wil ik graag een steentje
blijven bijdragen. Het gaat immers om
de oude en nieuwe cultuur van ons
allemaal.
Rick van der Ploeg
Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen
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De boeiende achtergronden van het dagelijks leven
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Ons voedsel is aan de ene kant eenvormiger – hamburger met friet – en aan de
andere kant gevarieerder – eten van over de hele wereld – geworden.

Volkscultuur:
levend cultureel erfgoed
De komende twee jaar zult u
vaak het woordje
‘volkscultuur’ tegenkomen,

Ze overlappen elkaar. De theorie van
Burke is dat de elite aanvankelijk
‘tweetalig’ was. Ze deden ook mee aan
de kleine traditie, zo vierden ze aanvankelijk ook kermis. In de zeventiende
en achttiende eeuw gaat de elite steeds
meer afstand nemen van het volk, ze
gaan er op neer kijken als zijnde
onbeschaafd en onfatsoenlijk.

Tradities
Veel van onze gewoonten hebben wij
overgenomen van onze ouders en voorouders. Het doorgeven van gewoonten
en gebruiken van generatie op generatie noemen wij ‘traditie’. Het woord is
afgeleid van het latijnse woord ‘traditio’ wat overhandiging betekent. Het
overhandigen van cultuur aan de volgende generatie. Tradities vormen
onbewust de ondergrond van ons dagelijks denken en handelen. Zonder tradities zou je overal over moeten nadenken: ‘zal ik het zus of zo doen’. Nu doe
je veel dingen onbewust,’ zoals het
altijd al gedaan is’.

In de negentiende eeuw gaat de elite
pogingen doen om het volk te ‘beschaven’. Veel kermissen werden verboden.
De term ‘beschavingsoffensief’ tref je
aan in veel hedendaagse volkskundige
studies. De beschavingswens van de
elite is om nog een andere reden van
groot belang. Over de cultuur van het
volk zijn maar weinig bronnen overgeleverd. Het was een orale cultuur van
mondelinge overlevering. Daarom zijn
de schriftelijke uitingen van de elite
een belangrijke bron voor volkscultuur.
Van kermisssen zijn vooral de verbodsbepalingen overgeleverd – en die geven
slechts een indirect beeld van de cultuur van het gewone volk.

want 1999 en 2000 zijn
uitgeroepen tot de jaren van
de volkscultuur. Doel is
volkscultuur als wezenlijk
onderdeel van het
Nederlandse en Vlaamse
cultureel erfgoed promoten,
inzicht geven in culturele
processen en kennis
overdragen over de
achtergronden van de
verschillende cultuuruitingen
in Nederland en Vlaanderen.

Ineke Strouken

Het woord ‘volkscultuur’ bestaat uit
‘volk’ en ‘cultuur’. Cultuur is een breed
begrip. Het is het geheel van normen en
waarden, gewoonten en gebruiken,
opvattingen en etiquette in een samenleving. De term volk wijst niet naar de
‘lagere strata’ van de bevolking, maar
naar het gewone en alledaagse.
Volkscultuur is de cultuur van ‘alleman’ en ‘alledag’.

Volkscultuur
Met volkscultuur hebben wij allemaal
te maken, het gaat over onszelf.
Volkscultuur is namelijk de cultuur van
het dagelijks leven. Het is de levensstijl
van een samenleving, een sociale klasse
of een groep mensen in een bepaalde
tijd en in een bepaalde regio. Volkscultuur gaat over hoe mensen hun
leven vorm- en zingeven.
4

Tradities zijn niet gemakkelijk af te
leren. Sommige mensen hebben last
van bepaalde tradities. Bijvoorbeeld
omdat het niet opvolgen van de regels
die ze vroeger geleerd hebben, schuldgevoel oplevert. Mensen moeten dan
eerst inzicht hebben in wat de functie
van die tradities voor hun ouders was
en dan pas kunnen ze zeggen ‘deze traditie paste wel in het leven van mijn
ouders, maar niet meer in mijn leven
en ik wil er van af’. En dan doe je er
eerst afstand van met je verstand en
pas veel later met je gevoel.

De volkscultuur die werd overgeleverd
moet je heel breed opvatten. Een
ambacht leerde je van je vader. Koken
van je moeder. Wat niet mocht en wel
moest, leerde je van je ouders, buurten dorpsgenoten, vrienden en bekenden. De wereld was toen nog heel
‘klein’. Mensen hadden weinig weet
van wat buiten hun dorp gebeurde; je
had vrijwel alleen contact met je eigen
dorpsgenoten. Vandaar dat vele oude
tradities een lokaal karakter hebben.
Mensen voelden zich toen nog geen
‘Nederlander’, laat staan Europeaan. Zij
voelden zich Tilburger, of nog beter
Heikantenaar.

Grote en kleine traditie
De Engelse historicus P. Burke onderscheidt in zijn boek Volkscultuur in
Europa (1500-1800) twee culturele tradities die altijd naast elkaar bestaan
hebben: de culturele traditie van het
volk tegenover de culturele traditie van
de elite. Hij noemt dat een ‘grote’ traditie en een ‘kleine’ traditie.
De ‘grote’ traditie hoort bij de kleine
geletterde elite. Het is een geschreven
cultuur die overgedragen wordt in boeken, aan de universiteiten en andere
culturele centra.
De ‘kleine’ traditie is die van het
gewone volk. Zij konden over het
algemeen niet lezen of schrijven: hun
cultuur werd mondeling overgeleverd,
van moeder op dochter, van vader op
zoon.

Nieuwigheden werden in een dorp vaak
geïntroduceerd door rondtrekkende
marskramers. Tradities veranderen
maar heel langzaam. Als Franse historici – zoals F. Braudel – het over tradities
hebben dan spreken ze heel beeldend
over ‘de kerkers van de lange duur’:
Longue durée. Gewoonten en gebruiken
zitten opgeslagen in het collectieve
geheugen van een samenleving.

Deze ‘grote’ en ‘kleine’ traditie zijn niet
helemaal tegenover elkaar te plaatsen.
5

Trends en tradities
In onze tijd is het tempo van veranderingen enorm toegenomen. De laatste
50 jaar is er meer veranderd in onze
cultuur dan in de periode tussen 1500
en 1800. Tradities veranderen sneller
dan ooit. Overlevering van generatie op
generatie lijkt daardoor minder belangrijk geworden. ‘Trends’ lijken in de
plaats gekomen van tradities. Trends
passen bij onze huidige, snelle en
vluchtige tijd. Trends wisselen elkaar in
hoog tempo af.

De cultuur van migranten behoort ook tot de
Nederlandse volkscultuur.

Terwijl paradoxaal genoeg de tradities
door trends verdreven lijken te zijn,
wordt door de snelle veranderingen in
onze tijd ook veel betekenis toegekend
aan tradities. Juist door de grote veranderingen zijn wij bewust dat het vroeger anders ging en zijn wij geïnteresseerd geraakt in onze geschiedenis, in
onze wortels, in onze streektradities.

Amstelcup. De voetbalbekerfinale heeft
hier geen traditie zoals de ‘cupfinal’ in
Engeland, maar toen hij pas één keer
gespeeld was, werd er al het etiket ‘traditioneel’ opgeplakt. Men noemt dat
‘invention of tradition’, het uitvinden
van tradities. Het label ‘traditioneel’ op
zaken plakken, om het oud te laten lijken en daarmee kwaliteit te geven.

Vroeger deed je hetzelfde als je ouders,
en was geschiedenis niet zo belangrijk,
omdat er weinig veranderde. Wij weten
dat onze wereld anders is dan die van
onze ouders en grootouders. Dat oudere
mensen een andere tijd hebben meegemaakt. Je hoeft helemaal nog niet zo
oud te zijn om te kunnen zeggen: “Ik
weet nog dat de eerste faxen kwamen”.
En eigenlijk is de fax ook al weer een
beetje ouderwets.

Identiteit
‘Geschiedenis is de geestelijke vorm
waarin een cultuur zich rekenschap
geeft van haar verleden’. Deze definitie
van de cultuurhistoricus J. Huizinga
gaat nog steeds op. Geschiedenis als
plaatsbepaling in de tijd: wie je bent, is
onlosmakelijk verbonden met waar je
vandaan komt. Identiteit heeft een historische dimensie. Deze historische
dimensie verklaart hoe wij geworden
zijn wie wij zijn. Weet wat je tradities
zijn – welke gewoonten en gebruiken,
normen en waarden je van je ouders en
grootouders overgenomen hebt – dan
weet je wie je zelf bent.

Nu verandert alles zo snel dat een
bezinning op de eigen wortels nodig is
om te weten wie je bent. Trends zijn
vluchtig, terwijl mensen behoefte hebben aan vastigheid. Vandaar die grote
belangstelling voor tradities en volkscultuur. Wie je bent, wordt bepaald
door je geschiedenis. Je identiteit is
geworteld in het verleden.
Invention of tradition
We hebben graag dat iets een traditie
heeft: dan is het goed en vertrouwd.
Die behoefte gaat zo ver dat tradities
soms worden ‘uitgevonden’. De historicus Hobsbawm heeft het bijvoorbeeld
over de betrekkelijk recente uitvinding
van de Schotse kilt, waarvan de oorsprong dan vervolgens eeuwen terug in
de geschiedenis wordt geprojecteerd.
Een recent voorbeeld in Nederland is de

beschouwd, wordt gecultiveerd. Dat
doen migranten in ons land, maar dat
doen ook Nederlanders in de vreemde.

het is sterk modegevoelig. Iets wat het
ene moment in is, is het volgende
moment al weer uit.

Trends hebben ook alles te maken identiteit. ‘Gabbers’ bijvoorbeeld hebben
een eigen levenswijze, een eigen kleedgedrag en muzieksmaak. Zij onderscheiden zich hierdoor van andere jongeren. Door je te identificeren met een
groep en hun levenswijze over te
nemen, laat je zien dat je bij hen hoort.
‘Gabbers’ zijn trendsetters, net als
‘punk’ vroeger. Maar als een trend
aanslaat – en bijvoorbeeld de haardracht van gabbers mode wordt -, dan
moeten de trendsetters weer zoeken
naar iets nieuws. Trends wisselen zich
af in snel tempo.

Rituelen
Een begrip dat je in de volkscultuur
vaak tegenkomt is ‘ritueel’. Ritueel is
een begrip dat ontwikkeld is door de
culturele antropologie. Het verwijst
naar vormen van gestandaardiseerd
gedrag die het saamhorigheidsbesef van
een groep of samenleving ondersteunt.
Bijvoorbeeld het ritueel van handen
schudden of drie maal kussen als je
iemand begroet.

Massacultuur
De moderne geïndustrialiseerde samenleving heeft de cultuur gedemocratiseerd. Cultuur is toegankelijk geworden
voor heel veel mensen. Massacultuur
heeft niet alleen te maken met het consumeren van cultuur, zoals bijvoorbeeld televisie kijken, een pretpark
bezoeken en dergelijke. Massacultuur
heeft ook het produceren van cultuur
voor heel veel mensen vereenvoudigd.
Dankzij allerlei technische uitvindingen
zijn kunstvormen als videoart, fotografie, beeldende kunsten, muziek en dergelijke voor iedereen toegankelijk
geworden. Iedereen kan een muziekgroep beginnen en een CD op de markt
brengen. Allerlei in massaproductie
vervaardigde instrumenten en hulpmiddelen maken zeer diverse kunstuitingen
mogelijk. De personal-computer, die
tegenwoordig in geen enkel huis meer
ontbreekt, heeft zeer veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het
volksverhalen vertellen in de pre-geïndustrialiseerde samenleving is tegenwoordig vervangen door het interactieve chatten via de computer van nu.

Voor de nieuwkomers in Nederland, de
migranten, blijken tradities zo mogelijk
nog belangrijker te zijn dan voor de
andere Nederlanders. In een geheel
nieuwe omgeving, in een totaal andere
cultuur, worden zij nog meer dan anderen teruggeworpen op de eigen wortels.
Ook voor hen zijn tradities en identiteit
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Terwijl tradities met de tijd mee veranderen, probeer je – als je in een
ander land woont – de tradities van
thuis te behouden zoals ze waren. Ze
niet te laten veranderen, want ze herinneren je aan je geboorteland. Dat wat
als ‘typisch van thuis’ wordt

Net zoals volkscultuur is ook massacultuur nauw verbonden met groepsgedrag en identiteit. In de muziek die je
leuk vindt, laat je zien wie je bent.
Massacultuur is vaak ook trendcultuur:
6

Regionale cultuur
Volkscultuur valt soms samen met
regionale cultuur. Dat heeft een historische achtergrond, die samenhangt met
de groei van de Nederlandse eenheidsstaat vanaf het begin van de vorige
eeuw. Vanaf het moment dat de regio
in de verdrukking begon te komen,
dateert ook de belangstelling voor het
‘streekeigene’.
Tot voor honderd jaar geleden was de
regio het natuurlijk kader van elke burger. Verder dan je eigen streek kwam
en dacht je niet. Met de opmars van de
natiestaat in de vorige eeuw dreigde de
regionale verscheidenheid in de verdrukking te komen. Plaatselijke dialecten werden vervangen door het ABN –
het Algemeen Beschaafd Nederlands -,
streekdrachten werden vervangen door

De belangrijkste rituelen zijn de rituelen die een plaats hebben in de
gewoonten en gebruiken rondom de
levensloop, de ‘rites de passages’. Als
iemand een nieuwe fase in zijn leven
ingaat, dan gaat dat gepaard met een
plechtig ritueel. Dit ritueel moet voldoen aan strenge regels en is voor
iedereen ongeveer hetzelfde. Rituelen
zijn belangrijk, omdat ze ingrijpende
overgangen in het menselijk leven tastbaar en daardoor herkenbaar maken. Ze
markeren de overgang naar een nieuwe
levensfase.

modekleding en regionale gewoonten
en gebruiken vervlakten.
Regionale cultuur werd Nederlandse
cultuur. Dat riep een reactie op. Mensen
gingen op zoek naar hun ‘eigen’ streekcultuur. Tegenover de dreigende nationale eenheidsworst werd de authentieke
eigen regio geplaatst.
Ook nu weer staat de regio volop in de
belangstelling. Door het wegvallen van
de Europese grenzen, de komst van de
Euro en de vestiging van migranten
met een andere culturele achtergrond in
Nederland, worden wij langzaam
wereldburgers. De Nederlandse cultuur
staat op de tocht. Deze toegenomen
mondialisering gaat gepaard met processen van homogenisering en schaalvergroting, maar tegelijk ook met
processen van pluralisering en schaal-

Oudere mensen
hebben een
andere levensstijl dan jonge

Rituelen bouwen voort op tradities. Ze
worden van generatie op generatie
overgeleverd. Maar rituelen zijn niet
onveranderlijk. Sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn veel rituelen van
karakter veranderd. Voor een deel
hangt dat samen met de voortschrijdende secularisering. De kerk heeft een
stapje terug moeten doen en dat heeft
onvermijdelijke gevolgen gehad voor
onze ceremonies.

mensen.

De laatste jaren is er echter sprake van
een kentering. Na een fase van ontritualisering wordt het gemis aan rituelen
als pijnlijk ervaren. Vandaar dat tegenwoordig oude rituelen weer van zolder
worden gehaald en in een nieuw jasje
worden gestoken. Ook nemen wij rituelen over van de in ons land wonende
migrantengroepen. Want rituelen zijn
belangrijk. Ze geven betekenis aan
momenten in het leven die niet ongemerkt voorbij mogen gaan.
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Tegenwoordig hoor je met een mobiele telefoon
op zak te lopen.

verkleining. De wereld wordt groter en
de verschillen kleiner, maar tegelijkertijd zijn wij op zoek naar kleinere verbanden en streekgebonden tradities. De
regio is weer een markeringspunt
geworden.
Regio’s en provincies profileren zich als
plaatsen waar het goed toeven is.
Allerlei produkten krijgen een lokaal
etiket opgeplakt: Zeeuwse babbelaars,
Bossche bollen, Utrechtse spritsen.
Vanuit een toeristisch perspectief profileren provincies zich als ‘Bourgondisch,
waar het leven goed is’ (NoordBrabant) tot ‘het land van de Hunnebedden’ (Drenthe).
De regio’s laten hun uniekheid zien en
dragen daarmee hun ‘corporate
identity’ uit.
In sociaal opzicht is de populariteit van
lokale geschiedenis een teken aan de
wand. Mensen identificeren zich met de
geschiedenis van de eigen leefomgeving. Naast nationale geschiedenis is
er op school ook aandacht voor
omgevingsgeschiedenis.

het begin van deze eeuw boeken
schreef, films maakte en optochten
organiseerde.

De belangstelling voor de eigen woonplek uit zich ook in de toenemende
interesse voor dialect. Zingen in het
dialect is een trend geworden, die werd
ingezet door de muziekband Normaal
en later werd nagevolgd door groepen
als Rowen Héze. Maar terwijl vroeger
elk dorp zijn eigen bijzondere dialect
had, zijn deze plaatselijke dialecten
langzaam opgegaan in regiolecten.
Zoals het Gronings, het Limburgs, het
Brabants. Het ontstaan van verschillende regiolecten heeft inmiddels ook een
politieke dimensie gekregen: enkele
regiolecten zijn onlangs officieel
erkend.

Deze volkskundige benadering is
inmiddels achterhaald. Sinds de jaren
zestig ligt de nadruk op de dynamiek
van volkscultuur. Gewoonten en
gebruiken zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Volkscultuur gaat
niet alleen meer over oude gewoonten
en gebruiken en plattelandscultuur,
maar ook over trends en stads- en massacultuur. De volkskunde is een moderne cultuurwetenschap geworden. Een
van de voorlopers van deze nieuwe
volkskundige benadering is de
Amsterdamse historicus A.Th. van
Deursen met zijn vierdelige reeks Het
kopergeld van de gouden eeuw.

Ook in economisch opzicht is de regio
belangrijker dan ooit. Politici spreken
graag over het Europa van de regio’s.
Met het grote en abstracte ver van het
bed staande Europa kan niemand zich
identificeren. Daar zijn kleinere eenheden voor nodig: Vandaar de opmars
van de regio.

Tegenwoordig is volkscultuur ín. Bijna
iedereen is er wel in geïnteresseerd. Met
volkscultuur kun je je op verschillende
manieren bezighouden. Je kunt er
onderzoek naar doen of je kunt het
beoefenen. Veel mensen en instellingen
doen onderzoek naar de achtergronden
van het dagelijks leven, naar het leven
van hun voorouders of naar de
gewoonten en gebruiken in hun woonplaats. Weer anderen willen voelen hoe
het leven vroeger was of een aspect
van het dagelijks leven in het verleden
uitbeelden. Dat kan zijn door in een
volksdans- of klederdrachtgroep op te
treden, door een traditionele sport of
ambacht te beoefenen, of door in een
museum het leven van een viking of
middeleeuwer na te bootsen.

Belangstelling voor
volkscultuur
Volkskunde is de wetenschap die de
volkscultuur als studieobject heeft. Al
vanaf de achttiende eeuw gingen volkskundigen de boer op om informatie
over het gewone volk te verzamelen
zoals J. Le Francq van Berkhey. Zijn
werk Natuurlyke historie van Holland is
nog steeds een belangrijke bron voor
hedendaagse volkskundigen als zij
informatie zoeken over gebruiken en
gewoonten rondom geboorte, huwelijk
en dood. Ook in de vorige eeuw – toen
oude plattelandstradities verloren
dreigden te gaan door de oprukkende
industrialisatie waren volkskundigen
actief om bij oude mensen gebruiken
en gewoonten op te tekenen.
Deze volkskundigen dachten dat volkscultuur statisch was, dat tradities niet
veranderden. Het ging hun er om oude
gebruiken en gewoonten in te stand te
houden. Dit is ook de achtergrond van
het werk van D.J. van der Ven die in

Maar iedereen is er bij gebaat om te
weten wat zijn tradities zijn en waar ze
vandaan komen. Wat heb ik van mijn
ouders en voorouders en wat heb ik
van anderen? Waarom doe ik dingen
zus en waarom denk ik zo? Waar
komen mijn normen en waarden vandaan? Dat is niet alleen leuk om te
weten, maar het maakt je ook een rijker
mens. Kennis van volkscultuur geeft je
inzicht in jezelf en in je omgeving.

Verslaafde mensen horen bij onze tijd.

Foto’s: Pieter Nijdeken, Amsterdam
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V

Volkskunst:

De kunstzinnige
vormgeving van
het dagelijks leven

waar kunst en cultuur
elkaar ontmoeten
Ineke Strouken

Volkskunst is paradoxaal genoeg een duidelijk,
maar ook een vaag begrip. Duidelijk, omdat
iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt; vaag,
omdat ‘volkskunst’ bijna evenveel definities als
onderzoekers lijkt te kennen. Dit is natuurlijk niet
verwonderlijk. Volkskunst lijkt heel simpel te
verklaren als de kunst van of voor het volk, maar
deze beide termen zijn te algemeen om als definitie
bevredigend te zijn.

Het ontstaan van de belangstelling
voor volkskunst en de uitvinding van
het begrip dateren van het begin van
de negentiende eeuw. De reden hiervoor is dezelfde als die voor het ontstaan van de volkskunde. Men was
bang dat volkskunst verloren dreigde te
gaan. De verlichting en romantiek
zagen volkskunst als voortbrengsel van
de nog onbedorven, pure, plattelandsbevolking; alleen op het platteland was
nog iets te herkennen van het ‘ware’
volk.
Daarnaast kwam in de negentiende
eeuw ook de meer wetenschappelijke
benadering op. Hierbij werd er minder
naar het object als kunst gekeken. Men
keek naar het functionele aspect: wat is
de ‘rol’ van volkskunst in de samenle-

Amateurkunst is een vorm van volkskunst.
Foto: Pieter Nijdeken, Amsterdam
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Achter alle volkskunstvoorwerpen zit een verhaal.
De harmonikaspeler van Gust de Smet (1926).

politieke vooroordelen, met name in
Duitsland zelf. Het is daarom geen toeval dat de kritische bezinning uitgerekend in Duitsland is begonnen.

ving. Naast de veranderende kijk op
volkskunst werd ook opnieuw nagedacht over volkskunst.
Onder kunstkenners was er eerst geen
belangstelling voor de kunstvoortbrengselen van het volk. Volkskunst
werd – en wordt – door de kunstwereld
vaak als kitsch bestempeld. Toch leerde
men in het begin van de twintigste
eeuw ook in de wereld van de ‘grote
kunst’ waardering op te brengen voor
de schoonheid van volkskunstuitingen.
De expressionisten haalden namelijk
inspiratie uit de voortbrengselen van
‘primitieve kunst’. Daar bedoelde men
niet alleen de inheemse kunst uit de
koloniën mee, maar ook de volkskunst
in Europa.
Dat volkskunst politiek misbruikt kan
worden, werd pijnlijk duidelijk door de
Nazi-ideologie van Blut und Boden.
Nazi-bonzen stuurden elkaar ook ‘volkse’ presentjes. Zo kreeg Rost van
Tonningen in de lente van 1940 zijn
eerste echt Germaanse Lebensleuchter
(een kandelaar) en stuurde Rost in
oktober 1943 een mooie stoof met
zonnebloemmotief naar Himmler als
verjaardagsgeschenk.
Vanaf de jaren zestig is ‘volk’ niet meer
alleen plattelands- en vissersvolk, maar

Kort samengevat is de omslag in het
denken te karakteriseren als een overgang van een essentialistische benadering naar een meer functionalistische.
Tot voor dertig jaar geleden werd de
volkskunst geplaatst in het perspectief
van een geïdealiseerde tijdloze
wereld van de ‘oude’ volkscultuur.
Een gave ‘hele’ wereld die verbrokkeld zou zijn geraakt door het proces
van industrialisering. De volkskunst
werd gebruikt als een aanklacht tegen
de moderne samenleving. In de volkskunst zou de essentie zijn gelegen van
onze oude volkscultuur. Volkskunst
werd gedefinieerd als de pure en
zuivere kern van onze nationale cultuur.

ook mensen uit de
stad. In die tijd
ontstond een
Tegenwoordig is er het
discussie over
besef dat het idealiseren
de vraag naar
van een als tijdloos omschrehet wezen van de
ven ‘vroeger’ vooral een polivolkskunst. Was
tieke functie had en dat ons
volkskunst een historisch fenomeen en als Lepel versierd met mensfiguurtje. traditionele volkskunstbegrip
tot politiek misbruik heeft
zodanig passé, of kon
geleid. Om een tegenwicht te bieden
in het heden ook het bestaan van een
tegen de oude idealiseringen werd
soort volkskunst worden aangenomen
voorgesteld om de volkskunst voortaan
en zo ja, wat moest je daar dan onder
te plaatsen in een duidelijk omschreven
verstaan. Maakten bijvoorbeeld massahistorische context, waarbij ook de
cultuur, kitsch en vrijetijdsvoortbrengsociale dimensie niet vergeten moest
selen deel uit van volkskunst?
worden. Het is een functionalistische
benaderingswijze, omdat nadrukkelijk
Kunst met een historische
de gebruikscontext onder de loupe
en sociale dimensie
wordt genomen.
Voor een heldere plaatsbepaling van
volkskunst is het nodig om kort in te
Toegepaste kunst
gaan op enkele discussies die daarover
De discussie over volkskunst is
in de wetenschap gevoerd zijn. Deze
aanvankelijk vooral binnen de
discussies, die vanaf de jaren zestig
museumwereld gevoerd. Dat is de reden
plaats vonden, hebben namelijk ons
dat in het begin het accent vooral lag
beeld van de volkskunst ingrijpend verop voorwerpen, die in de musea
anderd. Het denken over volkskunst
bewaard werden. Daardoor is de definiheeft een nieuwe draai gekregen.
tie van volkskunst soms verengd tot
Vooral in Duitsland – het stamland van
een verzamelbegrip voor voorwerpen
de volkskunde als academische discidie door hun decoratie of vormgeving
pline – zijn fundamentele discussies
een esthetische meerwaarde hebben.
gevoerd die geleid hebben tot een
Het kan dan gaan om zowel sier- als
deconstructie van aloude begrippen die
gebruiksvoorwerpen.
bezwangerd waren geraakt met allerlei
10

Als we de lijnen naar het heden doortrekken dan is de toegepaste kunst van
de moderne, geïndustrialiseerde samenleving een kwestie van design en
massaproductie geworden. Veel moderne volkskundigen beschouwen industriële vormgeving als toegepaste kunst
en vinden het daarom volkskunst. Voor
hen ligt het accent op het (massale)
gebruik van de voorwerpen, en niet
speciaal op de makers.

Binnen de musea werden de voorwerpen tot voor enkele decennia geleden
vooral tentoongesteld vanwege hun
esthetische waarde. Volkskundemusea
waren aanvankelijk in feite volkskunstmusea. Tegenwoordig wordt de volkskunst geplaatst binnen de context van
de geschiedenis van het dagelijks leven.
Er wordt met andere woorden ingegaan
op de functie die de voorwerpen hadden voor de gebruiker. De voorwerpen
worden in hun historische gebruikscontext geplaatst.

Verbreding van het
volkskunstbegrip
Meer recent heeft de discussie over wat
nu precies onder volkskunst valt zich
verbreed. Volkskunst wordt niet langer
beperkt tot (kunstzinnige gebruiks-)
voorwerpen alleen, maar omvat in feite
alle kunstvormen. Ook immateriële
zaken – als muziek, dans, vertelkunst,

Dit accent op de gebruiksfunctie van de
(kunst)voorwerpen maakt dat de volkskunst ook wel omschreven wordt als
een vorm van toegepaste kunst. Omdat
in de preïndustriële samenleving dergelijke voorwerpen vaak door de gebruiker zèlf gemaakt werden, of door een

Nieuwe rituelen van dood en begraven inspireerden
kunstenaars. Deze doodskist – ontworpen door Pim
Felen – kan al tijdens het leven gebruikt worden als
CD-kast.
Uit: Jasper Enklaar, Onder de groene zoden (1995)
Foto: Rob Mostert

kers aan de voorwerpen? Niet alleen de
betekenis die er ‘oorspronkelijk’ aan
gehecht werd, maar ook de historische
ontwikkeling ervan. Betekenissen verschuiven van generatie tot generatie,
van groep tot groep.

De dood inspireerde ook vroeger.

plaatselijke ambachtsman in het dorp,
werd altijd gezegd dat volkskunst
anoniem is. Het was geen allerindividueelste uiting van een individuele kunstenaar – zoals bij de ‘elite’-kunst –
maar representeerde de ziel van ‘gansch
het volk’. En in de praktijk is dit ook
zo: de werkelijke maker is voor hedendaagse onderzoekers vaak niet te
achterhalen. Maar dat volkskunst
nauwelijks aan veranderingen onderhevig was is onzin. Vormen, decoraties
en kleuren veranderden mét de
historische context.

Handbeschilderde tabaksdoos, met een voorstelling
van de begrafenisstoet van Willem II, 19e eeuw.

dialect – vallen onder de volkskunst.
Verder is er ook aandacht voor hedendaagse populaire kunst en de volkskunst van migranten.
In het hedendaagse volkskunstonderzoek staan de makers en de gebruikers
zelf centraal en niet het voorwerp. Door
wie werden de voorwerpen gemaakt?
En welke betekenis hechtten de gebrui11

Daarnaast hebben de laatste tijd een
aantal kunstmusea onder de noemer
van ‘volkskunst’ tentoonstellingen
georganiseerd met kunst uit verre landen gemaakt door professionele kunstenaars.
Volkskunst werd door deze musea heel
ruim gedefinieerd. Niet het alledaagse,
niet de traditie, maar de betekenis
– symboliek en beeldtaal – maakte dat
het volkskunst was.
Kunst met een traditie
Volkskunst is kunst. Je kunt er daarom
ook esthetische waardeoordelen op
loslaten. En natuurlijk is er ook binnen
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Grafitti is volkskunst met een lange gescheiedenis.

Muziek en theater horen bij ons straatbeeld.
Kunstenaar en kunstgenieter ontmoeten elkaar.

Foto: Ineke Strouken

Foto: Pieter Nijdeken, Amsterdam

de volkskunst sprake van kwaliteitsverschillen.
Wanneer kunstbeschouwers het over
kunst hebben, dan leggen zij meestal de
nadruk op vernieuwing en op originaliteit. In deze benaderingswijze is de
kunstgeschiedenis een opeenvolging
van afwisselende stromingen waarbij
op cruciale momenten genieën als
Mozart en Picasso de kunst een beslissende stap voorwaarts brachten. Het is
de vraag of hiermee de kunstgeschiedenis recht wordt gedaan; de volle breedte van de volkskunst doe je er zeker
géén recht mee.
Over volkskunst wordt vaak gezegd dat
het voortborduurt op tradities. Daarmee
verschilt de volkskunst echter niet of
nauwelijks van de ‘gewone’ kunst. In
de uitvoeringspraktijk van de klassieke

worden verzameld. Nederland kent op
het ogenblik meer dan elfhonderd
musea. Het overgrote deel van deze
musea betreft lokaal-historische musea
die met name voorwerpen uit het dagelijks leven verzamelen. Dit hangt samen
met het steeds snellere proces van veranderingen. Voorwerpen die niet meer
in het dagelijks leven gebruikt worden,
zijn daarmee rijp voor het museum.

Allerlei zaken hoef je tegenwoordig
niet meer zelf of heel duur te laten
maken, maar kun je gewoon in de winkel kopen. Dat varieert van verf tot
muziekinstrumenten. Ook de computer
is een belangrijk hulpmiddel geworden
in diverse kunstvormen. Verder zijn
door de technische ontwikkelingen
nieuwe kunstvormen ontstaan, zoals
fotografie, videoart en dergelijke.

van het dagelijks leven. Zo oud als de
mensheid is, is ook de behoefte van
mensen om het dagelijks leven aan te
kleden, te verfraaien met kunst.

Ook in de meer immateriële sfeer is
sprake van musealisering. Daar wordt
het proces meestal aangeduid met de
term ‘folklorisering’. Situaties, dansen,
sporten enz. uit het verleden worden
nagespeeld voor een hedendaags
publiek. Duitse volkskundigen noemen
dit verschijnsel ‘Folklorismus’, oftewel
‘volkscultuur uit de tweede hand’.
Volkskunst is daarmee podiumkunst
geworden. Bij folklore in de traditionele
zin ligt het accent op het zo getrouw
mogelijk presenteren van authentieke
oude kunst. Gedegen bronnenonderzoek is daarom belangrijk.

Populaire kunst is kunst die gebruikt
maakt van moderne middelen en het is
kunst die door een breed publiek
gewaardeerd en beoefend wordt. Het is
de volkskunst van de samenleving van
nu.

Kunst en cultuur
Een belangrijk gevolg van de wetenschappelijke discussies is dat het volkskunstbegrip gedynamiseerd is. Volkskunst wordt niet langer gesitueerd in
een tijdloos vroeger, maar in een concrete historische context. Dit betekent
dat volkskunst verandert met de tijd.

Populaire kunst –
amateurkunst
Van volkskunst wordt vaak gezegd dat
het amateurkunst is. Amateurkunst is
kunst die door liefhebbers in hun vrije
tijd gemaakt wordt en omvat alle
kunstvormen: van muziek tot beeldende kunst, van toneel tot fotografie.
Door de toename van welvaart en vrije
tijd is het aantal liefhebbers dat aan
kunst doet enorm gegroeid.

muziek is het gros van de composities
dat gespeeld wordt honderd jaar of
ouder. Mozart, Brahms en Sweelinck
worden veel uitgevoerd, nog levende
componisten als Peter Schat en Theo
Loevendie, die toch ook al tot de klassieken behoren, hoor je slechts mondjesmaat. Nog recentelijk betoogde de
directeur van het Amsterdamse
Stedelijk Museum – Rudi Fuchs – in het
NRC-Handelsblad dat zijn museum
(voor moderne kunst!) vooral terugblikkend de geschiedenis wil tonen. Niet
alleen binnen de volkskunst is de traditie van groot belang.

Volkskunst omvat alle kunstzinnige
uitingen die een plaats hebben binnen
de context van het dagelijks leven. Het
is de esthetische vormgeving van het
leven van alledag.

De kunst van het dagelijks
leven
Volkskunst bouwt weliswaar voort op
tradities, maar vernieuwt zich ook
steeds weer. Bijvoorbeeld door te kiezen
voor nieuwe vormen als de videofilm.
Net als alle kunst is volkskunst het
resultaat van een op elkaar inwerken
van traditie en vernieuwing. De ene
keer ligt de nadruk op de traditie, de
andere keer is de vernieuwing het
belangrijkste.

Binnen de achterban van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur zijn
er grofweg twee soorten richtingen die
bezig zijn met volkskunst: zij die op
een zo getrouw mogelijke wijze volkskunst uit het verleden willen opvoeren
en zij die, voortbouwend op het verleden, nieuwe volkskunst creëren. Binnen
het nieuwe, gedynamiseerde volkskunstbegrip is er ruimte voor beide
richtingen.

Maar hoe is volkskunst dan wèl te
onderscheiden van gewone kunst? Het
antwoord is dat volkskunst zich kenmerkt door de alledaagse context van
de kunstuiting. Volkskunst is de kunst

Bij het opnieuw opvoeren van volkskunst uit het verleden – ‘folklore’
genoemd – is het belangrijk dat de cultuuruiting in een duidelijk omschreven

In nieuwere definities wordt populaire
kunst verbonden met de massacultuur
van de moderne, geïndustrialiseerde
samenleving. Daar zitten twee kanten
aan: populaire kunst is populaire kunst
omdat het door heel veel mensen beoefend wordt – hier ligt een belangrijke
link met amateurkunst, die immers de
kunst van de brede schare van liefhebbers is – en populaire kunst is de kunst
die gebruikt maakt van nieuwe en
moderne middelen. Allerlei technische
ontwikkelingen, die samenhangen met
de moderne geïndustrialiseerde samenleving, hebben de kunst toegankelijk
gemaakt voor een breed publiek.

Musealisering en
folklorisering
Een belangrijke ontwikkeling is het
proces van musealisering en folklorisering. Nederland musealiseert. Allerlei
voorwerpen uit het leven van alledag
12

historische context wordt gesitueerd.
Volkskunst is immers in deze historische context ontstaan.
Maar volkskunst kan ook nieuw en vernieuwend zijn. Het is nog niet zo lang
geleden dat volkskunst per definitie
gezien werd als iets van ‘vroeger’. Deze
gedachte is nu definitief achterhaald,
wat niet wil zeggen dat iedereen in het
veld er al zo over denkt.
Wat tenslotte belangrijk is, is de notie
dat volkskunst en folklore een brede
waaier aan kunstvormen omvat: niet
alleen materieel, maar ook immaterieel.
De gemeenschappelijke noemer is de rol
die de traditie speelt in de totstandkoming ervan. Hetzij in een meer terugblikkende, museale vorm, hetzij in de
vernieuwing die voortbouwt op
tradities.
Volkskunst is kunst. Kunst die alleen te
begrijpen is als ook de brede culturele
context wordt meegewogen: dat is
namelijk de setting die voor de participanten van betekenis is. Het aspect van
de betekenisgeving en de toeëigening is
van essentieel belang als je de beleving
en de ervaringswereld van de participanten goed wilt begrijpen. En zonder
dat inzicht kun je volkskunst ook niet
op haar waarde schatten.
Volkskunst is de kunst waarin kunst en
cultuur elkaar ontmoeten. Waar kunst
en cultuur niet van elkaar los te
koppelen zijn.

Oude volksmuziek – hier gespeeld door Folcorn
in het Nederlands Openluchtmuseum – is weer
populair.
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Everhard Jans
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met diermotief als knop.
Foto: H. van Hoek

Breischei en
wandelstok

Over de collectie
klein-beeldhouwwerk van Hendrik
Wiegersma

In het begin van deze eeuw voelden expressionistische kunstenaars zich
aangetrokken tot volkskunst. Volkskunst voldeed aan hun idealen van
het ‘pure’ en ‘ongekunstelde’. Een van deze expressionistische
kunstenaars was de arts en schilder Hendrik Wiegersma (18911969) uit Deurne die een grote collectie kleine voorwerpen van
beeldhouwkunst verzamelde. De collectie Wiegersma is een
bekende, maar omstreden verzameling volkskunst in
Nederland. Het grootste deel ligt opgeborgen in depots.

Breischede uit de jongere
collectie Wiegersma in
het gemeentehuis van
Deurne (1824).
Foto: Museum de
Wieger, Deurne

Wandelstok door Piet van Hoek, Deurne,

Hendrik Wiegersma begon zijn
verzameling waarschijnlijk in de
jaren twintig van deze eeuw
door zijn interesse voor moderne
kunst. Via zijn contacten met de
schilder Otto van Rees die sinds
1923 in Deurne woonde, kwam
Hendrik Wiegersma in contact met
het expressionisme. De impulsieve
Wiegersma startte in 1924 met schilderen. In twee jaar tijd zou hij bijna
tweehonderd werken produceren. Zijn
enthousiasme voor deze moderne
kunststroming heeft hem bewust
gemaakt van de expressionistische
kwaliteiten van volkskunstvoorwerpen.
Deze kunst was, volgens de opvattingen van die tijd, nog ‘puur’ net als kindertekeningen en de kunst van psychiatrische patiënten.

Bovendien dacht men dat volkskunst
terugging op een lange, oeroude traditie die aan het einde van de vorige
eeuw en het begin deze eeuw snel aan
het verdwijnen was. Wiegersma zag dat
ook in Deurne gebeuren. De opkomst
van de turfindustrie in het dorp speelde
hierbij een belangrijke rol. Het dorp
veranderde daardoor van karakter. De
inwoners van Deurne verdienden hun
brood steeds meer in de industrie en
minder in de landbouw. De volkskunst
van boeren en herders dreigde te
verdwijnen.
Verzamelaar
Wiegersma was net als veel volkskundigen uit die tijd een rasechte verzamelaar die deze verdwijnende cultuur
wilde bewaren. Hij had er veel voor
14

tuur aan het eind van
de negentiende en
begin twintigste
eeuw.
Volkscultuur
was in die
tijd de
cultuur
van de
bewoners
van het
platteland en
van vissers.
Deze kenmerkte
zich door ‘purisme’, ‘communalisme’ en ‘primitivisme’. Dat wil zeggen:
ze ging terug op een niet
nader aangeduide oertijd;
werd niet of nauwelijks
beïnvloed door modeverschijnselen en was een product van de gemeenschap en niet in de
eerste plaats van een individu of een
individuele kunstenaar. Ook Wiegersma
hing deze visie aan en definieerde
volkskunst als de “tot vorm gekomen
persoonlijkheid van het volk”. “Dit volk
is niet de massa, de brede onderlaag,
maar het in organische samenhang
levende mensencomplex, dat, steunend
op de oer-oude traditie en gelijke verlangens, leeft, zijn God aanbidt.”

over iets exclusiefs te bemachtigen. Zo
gaat de anekdote dat de klompenmaker
Cornelis Voets bij de dokter op het
spreekuur kwam met klompen in de
vorm van blote voeten. Wiegersma
vroeg wie die ‘wonderen’ gemaakt had.
Voets begreep dat Wiegersma geïnteresseerd was in zijn ambachtelijk werk
en liet hem daarop zijn tabaksdoos
zien. De dokter was zeer enthousiast en
kon na lang onderhandelen de doos
kopen voor 25 gulden en de belofte om
levenslang doktershulp te geven aan
Voets.
Volgens overlevering zou de dokter ook
veel volkskunst gekregen hebben van
zijn patiënten. Albert Helman een
vriend van Wiegersma schrijft in 1976
dat de “ongelooflijke verzameling
volkskunst door Wiegersma opgedoken
is uit allerlei bedoeningen en zolderkamers of door dankbare patiënten
– ‘we kennen d’n dokter zijn zwak
wel’ – werden aangevoerd”.
Hoewel Wiegersma dergelijke kleurrijke
anekdotes nooit ontkend heeft is de
werkelijkheid waarschijnlijk minder
romantisch. De meeste voorwerpen
werden door Wiegersma gewoon
gekocht en niet alleen in Deurne of
Noord-Brabant. Zo schafte de arts veel
volkskunst aan via een deskundige in
Amsterdam. Een ander bron van
Wiegersma was J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum voor
Oudheden in Leiden. Het contact met
het museum is ontstaan in 1923 toen
Holwerda op de grond van Wiegersma
opgravingen wil laten doen. Wiegersma
geeft toestemming, maar hoopt als
tegenprestatie ook zelf wat te mogen
houden: “D’r schiet allicht een enkel
exemplaartje voor mij over”, schrijft hij
in 1923. Wiegersma fungeerde later als
correspondent, tipgever en verzender
van opgegraven voorwerpen. In ruil
daarvoor ontving Wiegersma ‘gevonden’ voorwerpen van opgravingen in
Limburg en Noord-Brabant.

Nieuw bij Wiegersma is wel dat hij een
directe lijn ziet tussen volkskunst en
expressionistische kunst. Zijn verzamelwoede richtte zich dan ook op
expressieve volkskunst die goed aansloot bij zijn belangstelling voor de
moderne kunst van die tijd.
Peelland
De collectie van Wiegersma nam al snel
mythologische vormen aan. In de eerste
publicatie over zijn collectie De breischei als voorwerp van volkskunst
schrijft Wiegersma dat hij ongeveer 500
exemplaren bezit. Als de collectie in
1938 in Helmond wordt tentoongesteld
spreekt de journalist over enkele duizenden scheien die in het bezit zouden
zijn van de dokter. Als het Nederlands
Openluchtmuseum de collectie verwerft
in 1956 blijken het er maar 220 te zijn.

Volkskunst
De ideeën van Wiegersma over volkskunst sluiten bijna naadloos aan bij de
romantische opvattingen over volkscul15

De totale collectie
Wiegersma is niet groter
dan 865 voorwerpen.
Over de herkomst van de
meeste stukken tasten we
nog steeds in het duister.
Van 286 voorwerpen is
slechts bekend waar ze
vandaan komen. Deze
kunstvoorwerpen kwamen uit alle delen van
Nederland. Negentig uit
de noordelijke provincies,
twintig uit Zeeland, vierenzestig uit Limburg,
zesentwintig uit het buitenland en slechts zesentachtig – dat is 10% – uit
Noord-Brabant. De collectie Wiegersma kan dan
ook geen Brabantse collectie worden genoemd of
zelfs maar een typisch
Zuid-Nederlandse verzameling volkskunst.
Klein beeldhouwwerk
Waarom Wiegersma zich juist stortte
op het verzamelen van klein-beeldhouwwerk en niet op schilderwerk is
niet bekend. De beeldhouwwerkjes die
Wiegersma verzamelde vormen een
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Breischede, Noord-Brabant, inscriptie: I.A. Wouters en I. Wouters, negentiende eeuw.
Foto: Nederlands Openluchtmuseum.

bonte verzameling gedecoreerde
gebruiksvoorwerpen van hout en
been zoals mes- en vorkheften,
wandelstokken, breischeden,
snuifdozen en pijpenkrabbers.
Wiegersma is bij het zoeken naar
beeldjes niet selectief te werk
gegaan. Als verzamelaar van
Twentse volkskunst ken ik zelf
ook de fascinatie van het zoeken
en verwerven van voorwerpen
van volkskunst in antiekzaken,
uitdragerijen of bij particulieren.
Daarom is ook in de collectie
Wiegersma zichtbaar dat niet
gestructureerd naar een evenwichtige afweging van voorwerpen gestreefd werd, maar dat
intuïtie en toeval de aankopen
bepaalden.
Breischeden
Aanvankelijk lijkt Wiegersma
zich te beperken tot één categorie namelijk de breischei ook wel
breischede of breihoutje
genoemd. De breischei wordt
gebruikt om de breinaalden te
verlengen om zo het breien te
vergemakkelijken. De schei is
ongeveer 1/4 el (= ruim 20 centimeter) lang en bestaat uit vier
gelijke delen of ‘talie’s’. Het houten voorwerp schoof men over
de punt heen.
De breischede bevestigde men
aan de broekband of aan een
koord om het middel als het niet
in gebruik was. De breischede
werd gebruikt door de man.
Dit hulpmiddel bij het breien
sneed de breier uit eiken- of
palmhout, soms ook uit jeneverbeshout maar ook wel uit mindere
houtsoorten. Antoon Coolen,
plaatsgenoot van Wiegersma, schrijft
dat de houten breischei vooral door de
Peellandse schaapherder werd gebruikt.
Hij versierde ‘in ledige uren’ de schede
met fraai snijwerk. De vrouw was ‘van
nature handiger in de breikunst’ en
gebruikte daarom geen schei volgens
Wiegersma. “Daarenboven breide zij

onder invloed van die beschaving,
welke hem zijn oorspronkelijkheid verliezen doet. De kunst is wel het begin
eener cultuur, de cultuur is ook vaak
het einde eener kunst!” Reden te meer
voor Wiegersma om deze voorbeelden
van volkskunst te verzamelen.

niet veel”. De ‘scheper’ en
boer breidden tijdens de
lange winteravonden bij het
open vuur. Maar ook “als hij
naast zijn wagen ging of zijn
schapen hoedde, hield de
boer of scheeper zich onledig
met breien”.

Cornelis Voets
Veel volkskunst uit de verzameling is
anoniem. Dat geldt zowel voor de oude
collectie die in 1956 aan het Nederlands Openluchtmuseum werd verkocht
als voor de nieuwe collectie van ná
1956 die zich nu in het gemeentehuis
van Deurne bevindt. Op veel stukken
staan alleen de initialen van de eigenaar en/of maker. Van een klein aantal
stukken is echter iets meer bekend. Eén
van de volkskunstenaars waarvan
kunstvoorwerpen in de verzameling
aanwezig is, was de al eerder genoemde
Cornelis Voets uit Someren. Voets was
klompenmaker maar sneed ook tabaksdozen en wandelstokken.

Brancusi
De grote aantrekkingskracht
voor Wiegersma was dat de
scheien een uitgesproken
voorbeeld waren van ‘imaginatieve kunst’. De scheien
waren een uiting van de
‘menselijke ziel’. Wiegersma:
“Ze werden gemaakt door het
onwetende volk, dat het
rechtlijnige, meetkunstige
versieringen gaf, soms beelden uit het leven van Jezus
Christus of ongewijde voorwerpen (dier, mens) sneed in
het hout.”

In Brabant was de wandelstok een
gebruiksmiddel met status. Daar werd
op de markt en op straat mee gepronkt.
De mate van waardering hing nauw
samen met de hoeveelheid werk die in
het snijwerk was gestoken. Vaak werden fantasievoorstellingen of portretten
van bekende dorpsbewoners in de stokknop verwerkt. Opvallend is dat bijbelse thema’s veel minder gebruikt werden
dan op andere volkskunst als mesheften
of breischeden. Zo sneed Voets de beeltenis van jachtopziener Van de Laar in
de stok. Voor de dorpsbewoners een
zeer herkenbare figuur. Hoe meer de
gelijkenis getroffen was, hoe hoger de
waardering.

De meeste breischeien uit de
collectie Wiegersma dateren
uit de achttiende en negentiende eeuw. De oudst gedateerde breischei uit de Peel is
van 1789 en draagt de
inscriptie van eigenaar/maker
Henricus Galen. De schei is
versierd met de ‘arma Christi’
(geselwerktuigen van de
Passie). Daarnaast staat op de
schede een monstrans, een
afbeelding van de doop van
Christus in de Jordaan en het
bezoek van Maria aan haar
nicht Elizabeth. Veel breischeden zien er uit als minitotempalen, met hun primitief-geometrische
kerfsnedesier, en zijn soms –
merkwaardig genoeg – vergelijkbaar met moderne beeldhouwerwerk
van Brancusi en Zadkine. Bij het verschijnen van zijn boek De breischei als
voorwerp van volkskunst in 1926
gebruikten boeren en schaapherders in
Noord-Brabant al geen breihoutjes
meer. “Deze kunstuiting is verdwenen”,
schrijft Wiegersma. “Ook de boer kwam

Voor verzamelaar Wiegersma was dit
echter niet belangrijk. Hij beschrijft de
knop voor het eerst in de catalogus
Volkskunst in de Nederlanden. Klein
beeldhouwwerk uit 1941. Hij ziet er
geen lokale bekendheid in, maar waardeert de knop enkel om zijn expressionistische kwaliteiten. Voor Wiegersma
had de stok vooral kunstzinnige waarde. In de catalogus zul je ook geen
gegevens vinden over de maker. De
16

symbolen voor geloof, hoop en liefde.
Elders in Nederland kom je deze motievenreeks niet tegen. In Brabant zijn uitbeeldingen van episodes uit het Oude
Testament populair, bijvoorbeeld het
Salomonsoordeel. Koning Salomon
dreigt een kind in tweeën te snijden als
twee vrouwen het moederschap claimen
van hetzelfde kind. Een mesheft was
dan blijkbaar een geëigend voorwerp
voor deze episode uit de bijbel.

gegevens over Voets komen van verhalen uit de overlevering en correspondentie met het Nederlands Openluchtmuseum.
Voortborduren op
het oude handwerk
De verzameling van Wiegersma is
eveneens interessant, omdat ook andere
houtsnijders en stokkenversierders zich
erdoor hebben laten inspireren. Een van
hen is de kunstenaar Piet van Hoek
(1916-1989) uit Deurne. Hoek zou met
houtsnijden begonnen zijn toen hij
ondergedoken zat tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij kreeg van zijn broer
een buxustak. Zijn broer zei toen:
“Daar moet je een wandelstok uit snijden”. Hoek was eigenlijk onderwijzer
en verdiende later zijn geld als docent
biologie.

Belangrijke bron
Een regionale vergelijking van mesheften is echter nog steeds niet gemaakt.
De collectie van Wiegersma in Deurne
en in Arnhem worden op dit moment
grotendeels in depot gehouden.
Niemand wil zich ‘branden’ aan de verzameling. Er zijn te weinig gegevens
bekend over de verschillende voorwerpen om een verantwoorde presentatie
te maken. Er doen bovendien verhalen
de ronde dat Wiegersma volkskunst liet
maken.

Hij gebruikte zijn kennis om wandelstokken en naaldenkokers te versieren
met diermotieven. In tegenstelling tot
Voets liet Hoek zich niet alleen inspireren door zijn omgeving maar ook door
voorbeelden uit het boek van
Wiegersma Volkskunst in de
Nederlanden. Hij gebruikte de catalogus
uit 1941 als voorbeeldboek. Zijn devies
was ‘voortborduren op het oude handwerk’, maar dan wel met persoonlijke
inbreng en fantasie. Met het overlijden
van Hoek in 1989 stierf ook de laatste
stokkensnijder in Deurne.

Toch kan de collectie van breischeien,
wandelstokken, pijpenpeuters, snuifdozen en naaldenkokers veel vertellen
over het gebruik van volkskunst door
de eigenaar en verzamelaar Wiegersma.
Hij heeft een verzameling opgebouwd
vanuit kunstzinnige motieven. Hij zag
een direct verband tussen de nieuwe
expressionistische schilderkunst en
voorwerpen van volkskunst van de
Peelbewoners. Tegenwoordig stellen
volkskundigen ander vragen aan voorwerpen van volkskunst. Men is meer
geïnteresseerd welke betekenis een
voorwerp heeft voor de eigenaar en
mensen in zijn omgeving. Hoewel er
veel haken en ogen zitten aan de collectie Wiegersma is deze toch een
waardevolle bron voor de geschiedenis
van de volkskunst in Nederland.

Mes- en vorkheften
Doordat de verzameling volkskunst uit
alle delen van Nederland komt, is de
collectie uitermate geschikt om kunst
uit verschillende regio’s met elkaar te
vergelijken. Met name de mesheften
komen hiervoor in aanmerking. Het
versieren van mesheften gebeurde
overal in Nederland. Messen waren een
luxe product. Er werd daarom veel aandacht aan de decoratie besteed. In
totaal beschreef Wiegersma 124 mesen vorkheften.
Als je de decoraties bekijkt vallen een
aantal verschillen op. In Noord-Holland
en de provincie Friesland overheersen
kruis, anker en hart; de christelijke

Vlaamse naaldenkoker, negentiende eeuw
Foto: Nederlands Openluchtmuseum.
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Gerard Smallegange

De vogelverschrikker komt

Vogels houden
niet van mensen

vaak voor in verhalen en
gedichten.

Vogels mogen dan niet van mensen
houden, ze zijn wel dol op de gewassen
die zij kweken. Zodra de mens van de
akker verdwijnt, strijken de vogels er
op neer. Vandaar dat de mens, zolang
hij voorkomt op aarde, voor een plaatsvervanger heeft gezorgd; de ‘vogelschrik’, ook ‘molik’ en natuurlijk
‘vogelverschrikker’ genoemd. De naam
‘stroman’ is eveneens ingeburgerd,
vooral in Friesland en het zuiden van
ons land.
Stroman
De stroman, de plaatsvervangende boer
of boerin die de vogels op een afstand
moet houden, mag niet te kostbaar zijn.
Ouwe spullen zijn dus wel haast voorwaarde en vaak een vulling van stro.
Het geraamte bestaat uit een houten
kruis. Hoe je een molik ook toetakelt,
hij of zij moet herkenbaar zijn als
mens. Maar waarin zit – voor een vogel
– het wezen van de mens. In het hoofd?
Of toch meer in de romp, gesymboliseerd door een wapperende jas of
hemd? Ongetwijfeld zeer nuttige vragen. Zo kom je via vogelverschrikkers
tot retrospectie van onze soort, door de
ogen van een andere soort.
Vogelverschikkers is volkskunst die

schrikker tussen de groene spruiten
staan. Als een levensgroot anachronisme in het atoom-, informatica-, en
computertijdperk stond die stroman
daar op primitieve wijze de vogels te
verjagen. Zou dat de laatste vogelschrik
van Nederland zijn? Zeker niet! Als u

Rijdend over de zesbaansweg bij
Zoetermeer, zag ik laatst een vogelver-

En stel dat u bleef rijden of fietsen
richting oosten, dan zou u er steeds
meer ontmoeten. Op uw tocht over de
wereld zou u ze in Polen of Japan, in
Mexico, oostelijke USA, middenAfrika, Portugal of de Balkan aantreffen. Overal met een eigen – soms
streekgebonden – naam, die meestal
eeuwen oud is. Maar u zou de vogelverschrikkers vandaag de dag nog aantreffen. Weliswaar meer in de landen
met een meer ambachtelijke agrarische
produktie dan in de landen met grootschalige systemen, maar toch, ook daar
laat de vogelschrik zich niet verdrijven.

vaak kunstenaars geïnspireerd heeft.
Collectie: Gerard Smallegange

V

rijdend of fietsend vanaf de rand van
de stad – beginnend met de volkstuintjes – verder richting platteland gaat,
zult u vele malen, ook anno 1999,
vogelverschrikkers zien in velerlei uitvoeringen en gedaantes.

ogelverschrikkers
Bloemen mogen van mensen houden, vogels doen dat niet.
Zodra ze u in de smiezen krijgen, gaan ze op de wieken.
Op dit oude maar beproefde principe berust de werking van de

Floris de Vogelverschrikker

vogelverschrikker overal ter wereld.
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In Engeland en de USA doet men zelfs
commerciële pogingen de stroman in
een eigentijdse vorm te gieten. Er zijn
daar figuren in de handel met een
roestvrijstalen onderstel (driepoot), rode
glimjurk (van onverwoestbaar pvcachtig materiaal), afschrikwekkend
Frankenstein/Kenau gelaat (ook plastic)
en regelmatig terugkerend brulboeigeluid, dat via interne batterijen en
chips wordt geproduceerd.

kertjes waren meestal voor de vogelschrik.
In Oost-Europa is het al eeuwen de
gewoonte om de vogelverschrikker,
naast de traditioneel schrikwekkende
verschijning, ook iets kunstzinnigs mee
te geven. Via Oost-Europese emigratie
is die gewoonte ook ingeburgerd in de
USA. Vooral in het oostelijke deel –
waar veel Polen wonen – zijn de vogelverschrikkers tot grote artistieke hoogte
gestegen.

Volkskunst
De stroman, de vogelschrik, is van alle
tijden en plaatsen. Ondanks het feit dat
de traditionele vogelverschrikker maar
een tijdelijk effect heeft, hebben boeren
en tuiniers vanaf de grijze oudheid
poppen vervaardigd die op henzelf
leken en die ter afschrikking in hun
tuinen en op hun akkers gezet. In agrarische gebieden en op het platteland
over vrijwel de gehele wereld is daardoor een vorm van volkskunst ontstaan. In iedere periode weerspiegelt de
vogelschrik de meestal iets verouderde
mode van die tijd. Immers, de afdan-

Al heel lang is de vogelschrik ook een
geliefd thema voor kunstenaars, zowel
in de literatuur als in de beeldende
kunst. In het Frans Hals museum in
Haarlem staat een vogelverschrikker,
regelrecht gewrocht door een kunstenaar met constante nachtmerries.
Meters hoog en breed, zonder gezicht,
maar met zeis en vaal-bruin klepperend
zeil. In plaats van een hoofd een soort
bovenmaats half-vergaan chocoladeijsje. Een apocalyptische boeman.

schrik in de akkers van
Spanje.

De vgelverschrikker
moet op een mens
lijken. Dan pas laten de
vogels zich wegjagen.

20

Een vogelverschrikker is gemakkelijk te maken.

steld, dat het wel een lapjesdeken leek,
vooral op de rug bij de mouwen. De
kop maakte Klaas van een bos stro.”

knecht uit, ‘gaan ze rammelen. En
reken maar dat die mussen en kraaien
er dan vandoor gaan!’.”

Floris de vogelverschrikker
Hoe maak je een vogelverschrikker? In
de literatuur vinden we een goede
handleiding. Otto Preussler geeft in
Floris de vogelverschrikker een simpel
recept aan kinderen om een klassieke
vogelverschrikker te fabriceren.

“Intussen haalden de kinderen de hoed
uit de boodschappenmand. ‘Zou-ie wel
passen?’, vroeg Kees. ‘Wis en zeker’,
antwoordde Klaas beslist. De hoed was
van hem. Hij had het ding allang willen
verbranden. Het was maar goed dat hij
dit steeds vergeten was! Het oude, sjofele hoofddeksel was juist geschikt voor
de vogelverschrikker. ‘Geweldig!’, riep
Hanneke, ‘Die hoed zit hem als gegoten! Nu moeten we hem alleen nog die
rode halsdoek omdoen en dan zijn we
klaar’.

“Eerst stak Klaas een bezemsteel rechtop in de grond. De aarde eromheen
stampte hij goed vast en toen bond hij
met de hulp van Kees een wilgetak aan
de bezemsteel. Dit was het geraamte
van de vogelverschrikker. Het zag eruit
als een kruis. Toen hingen ze een jas
om het houten geraamte: de oudste jas
die ze thuis hadden kunnen vinden. De
ellebogen zaten vol met gaten.
Trouwens, hij was al zo dikwijls ver-

“ ‘Nog niet helemaal’, zei Klaas.
‘Hoezo?’, vroeg Hanneke, ‘Wat ontbreekt er dan aan behalve die rode
halsdoek?.’ ‘Het allerbelangrijkste’, antwoordde Klaas. Ja, het allerbelangrijkste – dat waren zes lege conservenblikjes. Kees en Hanneke mochten ieder
drie blikjes met een stukje touw aan
elkaar vastbinden en ze links en rechts
van de armen van de vogelverschrikker
ophangen. ‘Als de wind waait’, legde de

Kakashi
In Japan is de ‘kakashi’ niet alleen een
zeer veel gebruikt afschrikkingsmiddel
geweest (er staan nog steeds vogelschrikken overal in de rijstvelden),
maar heeft een bijna religieuze symbolische betekenis gekregen. Al eeuwen
wordt het thema ‘vogelschrik’ gebruikt
in de literatuur en de poëzie. Vooral in
de haiku’s is de stroman een geliefd
thema. Een haiku is een heel kort, kernachtig gedicht, net als bij ons de limerick. De haiku is echter niet zozeer
grappig bedoeld, dan wel puntig, diepzinnig en fraai verwoord.

De combinatie van vogelschrik en
slecht geklede zwerver of boeman is
een gegeven dat in de Angelsaksische
landen heel vaak is gebruikt.
Catweazle, de legendarische Britse
landloper, gekleed in de vodden van
een vogelschrik, is het onderwerp van
vele heldenverhalen.

De stroman als vogel-

Een Zweedse vogelverschrikker.

Twee voorbeelden:
“ Het eerste ding
dat wordt omvergeblazen door de
herfststormen:
... de vogelverschrikker.”
“ Onder de badkuip
is de laatste rustplaats
van de vogelverschrikker.”
21

Humor
Mensen lokken vogels met hun gewassen, en weren ze met velerlei middelen.
Daarvoor was en is de vogelverschrikker een onafscheidelijke figuur, die
enige dagen lang zijn preventieve werking behoudt. Gebaseerd op het ijzeren
principe dat vogels niet van mensen
houden, zal hij ook altijd zijn nut en
functie blijven behouden, zij het dan op
beperkte schaal vanwege het gebruik
door mensen van chemie en machines.
Helemaal het veld zal de stroman nooit
ruimen, daarvoor is hij te zeer met de
mens verweven. Derhalve kunnen we
rustig en met blijdschap constateren
dat zolang er mensen met fantasie, creativiteit en gevoel voor romantiek
rondlopen, de stroman, de molik, de
vogelschrik steeds onze velden (en onze
boeken) zal sieren, wiegend in de wind.
Als (on)aantrekkelijk spiegelbeeld van
de boer of boerin. Als bewijs van
scheppingsdrang en gevoel voor
humor.
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teek de voet in hout, dan wordt men oud
Klompen, orthopedisch verantwoord schoeisel
Het gezegde ‘Wie zijn jeugd op hout verslijt, zeker een lang
leven heit’, doet vermoeden dat van het dragen van een paar
klompen een heilzame werking uitging. Ondanks deze
optimistische voorspelling heeft de onbuigzame voetbedekker
het moeten afleggen tegen de sjiekere en vooral soepelere
leren schoen. Toch was de klomp eeuwenlang het volksschoeisel bij uitstek. In alle maten en soorten, variaties en
decoraties.

Peter Roggeveen

IJsklompen. Vissers rond de
Hollandse IJssel gebruikten
deze klompen bij het
vissen rond een wak.
Door de punten onder de
zool kon men stevig op het
ijs staan. Men kwam aldus
beslagen ten ijs.
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te brengen is mogelijk nog fantasievoller. Wie zou dat nu nog kunnen met
het eenvoudige handgereedschap
van vroeger? De klomp is een
schoen met alles erop en eraan:
neuspunt, kap, bek, hiel, hak, klik,
zool en boeg.

Molens, klompen en tulpen. Dat zijn de
drie oerhollandse zaken waar Nederland patent op meent te hebben. Toch
is dat maar ten dele waar. De klomp,
hoe jammer ook, is geen Nederlandse
vinding, maar een Franse. Ergens in het
midden van de veertiende eeuw kreeg
in Noord-Frankrijk iemand het
lumineuze idee om een stuk hout zo te
bewerken en uit te hollen dat er een
voet in paste. Het idee raakte snel
verbreid en zal zo’n vijftig jaar later de
Nederlandse grens zijn gepasseerd. Het
eerste bewijs van de intrede van de
klomp dateert uit 1429 waarin een keur
te Leiden melding maakt van ‘hoelbloecmakers’.
Het woord ‘klomp’ wordt voor het eerst
gebruikt in een document van de stad
Arnhem in 1487. Breughel is in 1559
de eerste die op het schilderij ‘De kinderspelen’ een kind met klompen
afbeeldt.

Nou breekt mijn klomp
Het houten schoeisel heeft zijn sporen
nagelaten in het taalgebruik. ‘Nou
breekt mijn klomp’ is wel de
bekendste uitdrukking waarmee
iemand laat blijken uiterst
verrast te zijn. Maar er zijn
veel meer uitdrukkingen
waarin de klomp centraal
staat, zij het dat een aantal
in de vergetelheid is
geraakt. Wat denkt u van het
alleszegende ‘Met de klompen
door de porseleinkast’, of ‘De klompen
aan de wilgen hangen’, of ‘Oude hazen
trekken de klompen uit’. Een mooie is
ook ‘Geen veters in de klompen hebben’ om aan te geven dat iemand blut
is. Wie echter zeer spaarzaam is, moet
het doen met de uitdrukking ‘Hij karnt
boter in een oude klomp’. Een klomp
was ook handig bij een eventueel
handgemeen. Er zal menige dreun mee
zijn uitgedeeld. De uitdrukking ‘Iemand
iets uitleggen met de klomp’ herinnert
daar nog aan.

Gebruiksvoorwerp
De klomp had niets chiques, miste de
elegante en soepele tred van leren
schoenen en bleef eeuwenlang het
schoeisel van het volk. De houten
schoenen waren dan wel warm, droog
en goed ventilerend, ze genoten een
laag aanzien. Ze moesten vooral goedkoop zijn. Als ze versleten waren gooide men ze zonder pardon in het haardvuur. Dat ze vooral in het oosten en het
zuiden van het land gedragen werden,
de streken die niet bepaald uitblonken
in welvaart, droeg niet bij tot een positieve waardering van de klomp en de
klompenmakers. Klompen waren
gebruiksvoorwerpen en maar weinigen
zagen er de lol van in om ze te verzamelen. Dat is de reden waarom klompen met een ouderdom van meer dan
honderd jaar tot de zeldzaamheden
behoren.

Paalmes
De klomp mocht dan weinig aanzien genieten, dat wil nog niet
zeggen dat het maken van een
klomp een fluitje van een cent
zou zijn. Dat is het bepaald niet.
Daar komt vakmanschap bij kijken. Het instrumentarium van
een klompenmaker bestond uit
een paalmes, een assortiment
boren waaronder de voorboor, de
drielingenboor, de hielboor en de
grofboor, een bodemmes, hakhaak,
krulmes en een trekmes. Uit een stuk
wilgen- of populierenhout wordt met

Een voetbedekker uit een stuk boomstam. Om op dat idee te komen is veel
fantasie nodig. Om het idee in praktijk
23

Veendersklompen of
spittersklompen. De vlakke en brede zool zorgde
ervoor dat de veenarbeider niet wegzakte en de
bovenlaag van de natte baggerturf zo weinig
mogelijk beschadigde.

Friesland. Ruitklompen uit Langweer.
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Marken. Het bruidsgeschenk: kerfsnee-klompen.

wen of roepen te trekken, kan de klomp
als een natuurlijke microfoon worden
ingeschakeld door in de instapopening
geluiden te maken die resonerend over
grote afstand hoorbaar zijn.

Overijssel. Knoopjesklomp, van de hand van Bertus Klomp uit Zwartsluis. De

Marker klompen. Behalve doordeweekse klompen hadden de mensen vaak

knoopversiering werd op de kap van de klomp aangebracht met een knope-

aparte klompen voor de zondag. Op Marken waren die meestal versierd met

draaier of knopmes.

prachtig geschilderde rozen, soms in combinatie met de naam van de eigenaar.
Vooral de Marker klompenschilder Jan Moens was hierin een ware meester.

een bijl het hout een ruwe driehoekige
vorm gegeven. Die ruwe vorm krijgt
door een vakkundige bewerking met
een groot paalmes uiteindelijk de vorm
van een klomp. Het uitboren van de
klomp is precisiewerk. Als dat is gelukt,
wordt de klomp gladgeslepen met een
trek- of schraapmes. Klompenmakers
hadden het niet breed. Als kleine zelfstandigen werkten zij gemiddeld zo’n
zestig tot zeventig uur per week om het
hoofd boven water te houden. Het
maken van een afgewerkt paar vergde
rond de twee uur.
Beroepswensen
Ook vroeger was de klant
koning. Er
waren klompen
voor allerlei
beroepsgroepen,
aangepast
aan de

speciale eisen en wensen van de dragers. De vissers droegen klompen met
een speciale, lange scherpe neuspunt.
Die neuspunt staken ze bij het netten
boeten door de mazen van het net en
trokken daarmee het net strak. Tuinders
hadden weer andere wensen. Hun
klompen waren geheel vlak aan de
onderzijde, vooral bedoeld om de grond
aan te drukken.

klompen in zwang waren. Die keiharde
ondergrond had echter als nadeel dat
het houten schoeisel razendsnel sleet.
Om daar iets aan te doen voorzag men
de klompen van houten noppen die
konden worden verwisseld wanneer ze
waren afgesleten. Het waren feitelijk de
voorlopers van de afschroefbare noppen van de tegenwoordige voetbalschoenen.

Niet alleen in Nederland speelde
men handig op de omstandigheden in. Hoewel
klompen vooral
gedragen werden in
gebieden met een
zanderige en moerassige ondergrond,
waren er ook rotsachtige streken waar

De klompen hadden echter een groot
nadeel: bij sneeuwval waren het
ondingen doordat de sneeuw als een
magneet aan de zool bleef plakken en
de drager al snel op een dikke aangekoekte laag voortstrompelde.
Afkloppen van de klossen sneeuw had
weinig zin. Na een paar passen begon
de ellende opnieuw. Mocht de klomp
ook van binnen nat zijn geworden dan
gebeurde het drogen op een manier die
sterk af te raden voor leren schoenen.
Daartoe schepte men een gloeiend
kooltje uit de haard en liet het heen en
weer rollen in de voetopening, Ook een
beetje hete as in de klomp was een
probaat middel.
De klomp heeft ook de wonderlijke
eigenschap om als megafoon te kunnen
fungeren. Wanneer de afstand te groot
is om iemands aandacht met schreeu-

Verlovingsklompen uit België.
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Klompenlanden
Echte klompenlanden waren Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Engeland. Feitelijk WestEuropa met Nederland als middelpunt.
Daarbuiten op kleinere schaal in Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije, maar
ook Japan. Klompen waren er voor
alles en iedereen en voor iedere gelegenheid. Bovendien kende iedere streek,
en soms ook ieder dorp, zijn eigen
klompenvariant met zijn eigen versieringen, inkepingen of beschilderingen.
Daarnaast had een beetje klompenmaker zoveel beroepstrots dat hij zijn produkten een eigen model meegaf waardoor ze door een kenner onmiddellijk te
onderscheiden waren van anderen.

aan het voeteneinde open was, bij het
vuur werd gezet.
In huis waren klompen overigens uit
den boze. Een beetje propere huisvrouw
was niet gediend van klompen in haar
huis. De dragers lieten ze achter in het
‘klompehoissie’ of het portaaltje bij de
deur.
Grondsoort
Knalrode kinderklompen uit Brabant en
hagelwit geschuurde klompen uit
Twente. Honderden verschillende klompen zijn er. Toch is uit de wirwar van
alle mogelijke klompen een rode draad
op te diepen die verwijst naar de herkomst van de klompen. Geel geschilderde klompen waren vooral in trek op
de zandgronden, op kleigronden – en
ook bij schippers -, was zwart de
favoriete kleur. Ook de vorm van de
klomp hield duidelijk rekening met de
ondergrond. Klei vereiste een wat
robuuster, hoger model dan zandgrond.
De ‘trips’, – lage, ranke instapmodellen
– kwamen vrijwel zonder uitzondering
op de zandgronden voor. De klompen
uit Marken zijn op hun beurt duidelijk
te herkennen aan het fraaie houtsnijwerk. De klomp uit het Twentse Enter
daarentegen valt op door zijn geheel
witte kleur.

De benamingen voor klompen zijn
legio: Friese learke, Twentse punt,
Nistelrode, Friesche schuit, Bosche
klomp, Ezelsrug, Vierschraper, Kartelklomp, Belgische klepper, Brabantse
trip, Tuindersklomp, Steenzettersklomp,
IJsklomp, Turfklomp, Rietklomp,
Platijn, Polderklomp, roosjesklomp,
Gelderse Lage Achterhoek, Limburgse
platte, Alkmaarder vissersklomp,
Brabantse ruit, Marker, Staphorster
klomp, Hindelooper bruidsklomp,
Volendammer, Muziekklomp,
Schaatsklomp, Schoenklomp.
Orthopedisch schoeisel
Klompen, orthopedisch verantwoord
schoeisel, prima tegen zweetvoeten en
aanbevolen bij voet- en rugklachten
door de dorpsdokters van weleer. In
Staphorst vond men vroeger dat je met
het dragen van klompen niet vroeg
genoeg kon beginnen. Daar kregen de
baby’tjes ze al in de wieg aan de voeten. Die piepkleine klompjes – ‘pietjes’
genaamd – hadden ook een praktisch
doel om de voetjes te beschermen tegen
teveel warmte wanneer de wieg, die

Schelpzand
Het onderhoud van de poreuze vocht
en vuil opnemende klompen was een
steeds terugkerend ritueel. De schoonmaakmiddelen verschilden per streek.
In de kuststreken was schelpzand het
beproefde middel om ze mooi blank te
schuren, op het platteland bediende
men zich veelal van witkalk, in
Limburg gebruikte men mergel en in
25

Zalk smeerde men de klompen in met
carbid. Op Marken kregen de klompen
een poetsbeurt met een mengsel van
fijn zand en blauwsel, terwijl in
Staphorst de klompen onder handen
werden genomen met een stukje haaievel dat voorzien was van messcherpe
puntjes. Het haaievel was feitelijk het
middel bij uitstek om iets glad te
schuren en kan worden gezien als de
voorloper van het huidige schuurpapier. Het schuren van de besmettelijke witte of blanke klompen was vechten tegen de bierkaai. In ZeeuwsVlaanderen en Noord-Brabant kregen
de klompen een minder onderhoudsvragende kleur. Daar lieten ze de
klompen als palingen boven een
smeulend vuurtje doorroken tot ze een
mooie egaal bruine kleur hadden
gekregen.
Bizar exemplaar
Een bizar exemplaar is de dertien kilo
zware ijzeren klomp, afkomstig uit de
collectie van de Oudheidkamer te
Emmen. Vermoedelijk heeft de overmaatse klomp dienst gedaan als folterwerktuig. De verdachte werd geholpen
om een bekentenis af te leggen door
hem te confronteren met de in het vuur
roodgloeiend gestookte klomp. Eenmaal
uit het vuur werd de verdachte onder
de nodige dwang dringend verzocht
zijn voet in de klomp te steken.

☞ De afgebeelde klompen zijn afkomstig uit de
historische klompencollectie van de
klompenmakerij ‘De Zaanse Schans’,
Kraaienest 4, te Zaandam. De klompenmakerij is het gehele jaar geopend en geeft
regelmatig demonstraties klompenmaken.

G

GASTRONO-

Vier gevarieerde tijdschriften per jaar over de boeiende

T RADITIE ,
TIJDSCHRIFT OVER
TRADITIES EN TRENDS

achtergronden van het dagelijks leven.
Mis geen enkel nummer en geef u op voor een

‘Het begin en
het eind van
een oogstseizoen’

abonnement à ƒ 30,– per jaar. Dat is voordeliger dan
Tegenwoordig beschouwen we het als normaal dat we het hele

losse nummers kopen en uw ‘Traditie’ wordt elk kwartaal
jaar door vrijwel alle groentesoorten vers kunnen kopen. Vroeger

thuisgestuurd.
echter was men verplicht om niet alleen alles zelf schoon te

Wie zich nu opgeeft krijgt als welkomstgeschenk het

maken, maar er moest ook worden ingemaakt. Oorspronkelijk

boekje ‘Joepie, Joepie, Berend Botje, Tante Betje en

gingen veel produkten het zout in, later kwam de weckfles.

andere bekende Nederlanders’ van Jan Berns en
Ineke Strouken.

c u l t u u r

Ja

–

k u n s t

–

g a s t r o n o m i e

ik neem tot wederopzegging een jaarabonnement op ‘Traditie’.
Ik krijg als welkomstgeschenk het boekje ‘Joepie, Joepie, Berend Botje,
Tante Betje en andere bekende Nederlanders’.

De eerste verse snijbonen werden toendertijd in stukjes gesneden en met zout
ingemaakt. Bij het fijnsnijden bleef het
laatste puntje over. Het humke, hummeke of humpke. Van deze humkes
maakte men dan een voedzame maaltijdsoep, want weggegooid werd er
niets. Fijnsnijden of snipperen werd
fietsen of vietsen genoemd, vandaar in
delen van de Achterhoek ook wel de
naam fietsebonen voor snijbonen.

200 gram witte bonen (eventueel
uit een potje)
■
500 gram vlezige varkenribbetjes
of -krabbetjes (ongemarineerd) in
4 stukken
■
zout
■
circa 10 zwarte peperkorrels
■
2 kruidnagels
■
1 laurierblad
■
2 preien
■
kleine selderijknol
■
400 gram aardappelen
verse tuinkruiden:
■
peterselie
■
selderij
■
bieslook
■

Toen de noodzaak om bonen snel in te
maken verdween, was het met het
humke gedaan. De soep echter bleef
bekend. Nu neemt men de laatste
bonen, snijdt ze in stukjes, haalt de te
dik geworden bonen uit de peul, eventueel aangevuld met gedroogde witte
bonen of bonen uit een potje.
Humkessoep of fietsebonensoep betekent nu het eind van de oogst. Een
recept uit de Achterhoek.

Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Datum:
Handtekening
Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht, tel: 030-2319997, fax: 030-2334047.

Laat de witte bonen eventueel een
nacht weken in een halve liter water.
Breng het vlees in 11/2 liter water aan
de kook en schep het schuim eraf. Voeg
zout, gekneusde peperkorrels, 2 kruidnagels en een laurierblaadje aan het
geheel toe en laat het 11/2 uur op een
heel laag pitje trekken. Als u gedroogde
witte bonen heeft aangeschaft, voegt u
die nu met het weekwater toe aan de
bouillon. Laat het geheel een uur

Humpkessoep
Benodigdheden:
■
500 gram sperziebonen of
snijbonen
27

zachtjes koken. Snij ondertussen de
bonen in kleine stukjes. De sperziebonen 11/2 cm of de snijbonen in smalle reepjes van 1/2 cm. Als u nog zo’n
ouderwetse snijbonenmolen heeft kunt
u die natuurlijk gebruiken. Snij de prei
in ringetjes en was die goed vanwege
het mogelijk aanwezige zand. Schil de
selderijknol en de aardappelen en snij
beide in blokjes. Doe de groenten bij de
bouillon en roer het geheel door elkaar.
Laat alles nog 30 minuten zachtjes
koken tot de groenten gaar zijn.
Controleer de aardappelblokjes. Voeg
eventueel 10 minuten voor de groente
gaar is de bonen uit de pot toe. Snij de
tuinkruiden fijn en voeg die op het
laatste moment toe. Haal het vlees uit
de pan en verdeel het in gelijke stukken. Serveer de soep en geef het vlees
er apart bij. Lekker mer een stevig stuk
volkorenbrood.
Wat kunnen we erbij
drinken?
In het oosten van ons land wordt
meestal een wat zoetere witte wijn
gedronken dan in de rest van het land.
De Rijn- en Moezelwijnen zijn favoriet.
Wij dronken een Graacher Himmelreich, een lichtzoete wijn uit het
Moezelgebied.
Eet smakelijk.
Cees Tempel
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Donald Duckske zat o p een krukske

Eigentijdse
Vlaamse
kinderliedjes

Het computertijdperk heeft
het eigengemaakte
Vlaamse kinderlied niet
weg gedigitaliseerd.

Stefaan Top

Foto: Pieter Nijdeken

In de wereld van de
volwassenen is vaak te

dreund om een spel te beginnen of om
iemand uit te sluiten of iemand aan te
wijzen die een bepaalde rol krijgt toebedeeld. Omdat ze vrij functioneel zijn,
mogen aftelrijmen niet te lang duren.
Ze zijn daarom meestal kort en bevatten nog enkele andere formele kwaliteiten zoals korte zinnen, veel eensyllabische woorden, zwaar eindrijm,
gepaard rijmende verzen. Aftelrijmen
vallen verder op door hun ritmische
structuur, hun grote linguïstische
variabiliteit en hun gebrek aan melodie.
Van de kinderen wordt verwacht dat ze
eerlijk spelen en goed vertrouwd zijn
met het versje, zodat er geen discussies
ontstaan. Aangezien de tijd dringt om
het spel te beginnen, moet alles snel
gaan en correct verlopen.

aanslaan om in een recreatieve situatie
spontaan gereproduceerd te worden.
Het lied uit de boekjes van de muziekpedagogen kent geen doorstroming en
mist daarom zijn doel. Het is een feit
dat kinderen selectief te werk gaan en
eigen criteria aanleggen bij het maken
van hun creatieve expressievormen en
het gebruik daarvan.
De muzikale volkscultuur van kinderen
kent niet alleen een indrukwekkende
variëteit, er valt ook heel wat uit te
leren. Zo laat het materiaal onder meer
zien dat kinderen een prominente
invloed ondergaan van de media en dat
zij heel anders dan de volwassenen
omgaan met problemen als dood, het
vreemde, sex en erotiek.

horen dat het
Kinderen blijken met hun rijmpjes en
liedjes een heel eigen wereld op te bouwen, die volwassenen niet meteen juist
kunnen inschatten. Het ongegeneerde
woordgebruik is een zeer opvallend
gegeven en zoiets verwacht je natuurlijk niet meteen uit de mond van spelende kinderen uit het Dutroux tijdperk.
Anderzijds vinden volwassenen het ook
niet alledaags als kinderen in hun lied
en spel allerlei toespelingen maken op
de dood.

computertijdperk het
traditionele kinderlied heeft
weggedigitaliseerd. Van de
speelplaatsen zouden de
volkse spelvormen zijn
verdrongen door voetbal en
kinderen zouden alleen nog
maar oog hebben voor
elektronisch speelgoed.

Het grote succes van de voetbalsport en
de computerspelletjes valt zeker niet te
ontkennen, maar tegelijkertijd levert
volkskundig veldwerk naar eigentijdse
kinderspelcultuur aardig wat bewijzen
om te stellen dat onze spelende kinderen zich nog steeds op een originele,
creatieve en muzikale manier blijven

uitdrukken. Moderne kinderen leven
zich op de speelplaats nog steeds uit
door middel van tientallen rijmpjes en
liedjes, die hun spel initiëren, begeleiden of sturen. Dit zegt tenminste het
wetenschappelijk onderzoek van de
Universiteit Leuven naar spelcultuur op
tientallen Vlaamse basisscholen.

Schoollied – spellied
Een van de conclusies van het onderzoek op de Vlaamse basisscholen is dat
het aangeleerde schoollied zelden een
spellied wordt. Dat liedjes die kinderen
in de klas leren, om welke redenen dan
ook (woordkeus, inhoud, ritme, melodiestructuur, lengte), niet voldoende
28

Handenklapspelliedjes munten uit door
sonore nonsens.
Foto: Stefaan Top

Kinderen integreren graag en zonder
veel moeite vreemde elementen in hun
liedcultuur. Over het algemeen gaat het
om klankrijke namen uit de wereld van
de media en de kinderliteratuur, maar
ook Arabieren en Chinezen en andere
`vreemde verschijnselen’ passeren de
revue. Het ziet er naar uit dat het exotische de creativiteit van kinderen
prikkelt, wat hen er toe aanzet originele
en tevens vaak ondeugende taalconstructies te maken.
Aftelrijmen
Aftelrijmen hebben een initiërende
bedoeling en worden meestal opge29

Twee populaire aftelrijmpjes zijn:
“Donald Duckske
zat op een krukske
liet een scheet
tien meter breed
tien meter lang
pang!”
“Op de toren stond Mariette
één van de jagers schoot in haar tet
‘Oei’, zei Mariette,
‘een kogel in mijn tet’,
Pief, poef, paf
en jij bent af.”
Alliteraties, herhalingen, allerlei rijmen,
klankrijke en pikante woordkeuze
karakteriseren de rijmpjes, die zich
gemakkelijk lenen tot variaties.
Het tweede rijmpje varieert als volgt:
“Lowie ... in zijn pie
hond ... in zijn kont
Degros ... in zijn bos.”
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Tijdschriften

Spelbegeleidende liedjes
Bij spelbegeleidende of spelsturende
liedjes krioelt het van leuke vondsten,
waaraan kinderen stiekem plezier
beleven. Over het algemeen zijn deze
liedjes wat langer, sommige worden
gedialogeerd en meestal zijn ze terug te
brengen tot een kort verhaaltje. Vaste
ingrediënten zijn: woorden die
refereren aan liefde en erotiek (naar
bed gaan, een zoentje geven, billen,
fuck), modern taalgebruik (T-shirt,
spijkerbroek, Cola, homofiel) of puur
klankspel. Vooral de klapspelliedjes of
handenklapspelletjes munten uit door
sonore nonsens.

Traditie
is een tijdschrift over tradities en
trends. Dit tijdschrift is gericht op
een breed publiek, verschijnt in
full-colour en staat vol met aantrekkelijke artikelen.
‘Traditie’ verschijnt vier keer per jaar
en een jaarabonnement kost ƒ 30,- of
Bfrs 600.

Alledaagse Dingen

verzamelaars – onderwijzers of
priesters – of de verzamelaars hebben
ze om pedagogische of andere redenen
weggecensureerd.

Het traditionele kinderspel ‘Witte zwanen, zwarte
zwanen’ wordt nog steeds op de speelplaatsen van
de Vlaamse basisscholen gespeeld.

“Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Sinterklaas drukt op het knopje
en vliegt naar de maan.
Hij komt terug naar beneden
met twee gebroken tenen.
Hij gaat naar boven
met twee blauwe ogen.
Hij komt naar beneden
in stukjes gesneden.”
Belangrijk is dat de liedjes collectief
gezongen worden, wat de kinderen de
mogelijkheid biedt ongehinderd stoom
af te blazen. `Stout’ woordgebruik
wordt aldus geneutraliseerd, want allen
zingen mee. Iedereen is medeplichtig en
niemand hoeft zich in te houden of te
schamen. In zo’n context krijgen
bepaalde teksten porno-allure. Men kan
moeilijk geloven dat ze uit kinderbreinen komen. De woordkeuze, de
versstructuur, de klankrijkdom, het
gebruik van diminutieven, het strakke
formuleren, het rijmschema laten er

Cahiers voor Regionale Geschiedenis en Volkscultuur

Van over de grens
Gids voor lokaal historisch onderzoek

Volkscultuur en regionale geschiedenis omvat de geschiedenis
van het dagelijks leven en de directe leefomgeving, onderwerpen waarvoor de belangstelling groter is dan ooit. Maar hoe
doe je er eigenlijk onderzoek naar? In de nieuwe reeks Cahiers
voor Regionale geschiedenis en Volkscultuur wordt steeds een
overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in een
bepaald studieveld. Gewapend met deze gids zal ieder zijn weg kunnen vinden in het
plaatselijke archief. Dankzij helder beschreven en praktische voorbeelden zal ieder er
mee uit de voeten kunnen. De Cahiers voldoen aan de hoogste wetenschappelijke
eisen. Een redactiecommissie met gerenommeerde historici staat hiervoor garant.

naar immigratie in Nederland

Annemarie Cottaar

Parodieën zijn liedjes die teruggaan op
bekende schlagers of andere liedvormen, maar die kinderen for the fun
aanpassen. Dat ze hierbij inventief,
taboedoorbrekend en waardenontluisterend te werk gaan, laat de
volgende voorbeelden zien.
“Ik ben Lola, witte Lola,
witte Lola uit de stripteasebar.
Groene lippen, paarse nylons
en een massa stinkend haar.”

Een praktische handleidingenreeks
voor historisch onderzoek

Vandaag de dag vallen die scrupules
weg, zodat de indruk kan ontstaan dat
onze kinderen nu pervers zouden zijn.
Dat ze, zoals volwassenen, minder
complexen hebben, valt niet te loochenen. Bovendien zeggen dit soort liedjes
wellicht meer over de volwassenen dan
over de kinderen, omdat kinderen de
ouderen vaak imiteren.

Foto: Stefaan Top

echter geen twijfel over bestaan dat
ook het laatste voorbeeld tot de
eigentijdse Vlaamse kindercultuur
behoort.

is bedoeld voor iedereen die zich op
de hoogte wil houden van wat er
gebeurt in het veld van de volkscultuur, regionale geschiedenis,
folklore en volkskunst.
‘Alledaagse Dingen’ verschijnt vier
keer per jaar en een jaarabonnement
kost ƒ 30,- of Bfrs 600.

Volkscultuur
is een boekenreeks waarin lezingen
van belangrijke studiedagen en
onderzoeken op het gebied van
volkscultuur worden gepubliceerd.
‘Volkscultuur’ verschijnt twee maal
per jaar en een jaarabonnement kost
ƒ 40,- of Bfrs 800.

Cahiers
voor regionale geschiedenis en
volkscultuur zijn handwijzers voor
historisch onderzoek. Themagewijs
wordt steeds, geïllustreerd met vele
voorbeelden, een overzicht gegeven
van nieuwe benaderingswijzen en
ontwikkelingen in een bepaald
studieveld.
‘Cahier’ verschijnt een maal per jaar
en een jaarabonnement kost ƒ 20,- of
Bfrs 400.

“Wij gaan met zijn allen naar Afrika.
We hangen aan de ballen van een
gorilla.
We zuigen aan de tetten van een
negerin,
want daar zitten veel vitamientjes
in.”
Eigen kinderliedcultuur
Dergelijke teksten ontbreken compleet
in de vroegere kinderliedverzamelingen. Daaruit besluiten dat dergelijke
zaken vroeger niet aan de orde waren,
zou heel naïef zijn. De kinderen hebben
ze gewoon niet medegedeeld aan de

Opgave bij het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11,
3512 EH Utrecht, tel. 030-2319997,
fax: 030-2334047.
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Jan Lucassen

Leo Lucassen

Het eerste deel gaat over migratie en immigratie in Nederland. Historisch onderzoek
naar migratie en immigratie in Nederland is het afgelopen decennium in een stroomversnelling terechtgekomen. In verschillende studies is aangetoond hoe belangrijk en
ingrijpend de komst van nieuwkomers voor de Nederlandse samenleving is geweest.
Al vanaf de middeleeuwen vestigden zich hier Joodse immigranten, ZuidNederlanders, Hugenoten, Duitsers, Italianen. In deze eeuw zijn daar nog Chinezen,
Indische Nederlanders en Surinamers bijgekomen, en nog weer later de migranten
vanuit het Middellandse Zeegebied.
In Van over de grens geven de auteurs een gevarieerd overzicht van de kennis op dit
moment. Wat weten we en wat weten we nog niet? Aan de hand van sprekende
voorbeelden gaan zij in op de vele bronnen die de lokale en regionale historicus kan
gebruiken om de immigratie-geschiedenis van zijn woonplaats te reconstrueren. Het
Cahier biedt ook een houvast voor genealogische onderzoekers. Immers, de migranten onder hun voorouders bezorgen hen meestal de meeste hoofdbrekens.
‘Van over de grens’ is te bestellen door
ƒ 27,50 over te maken op postgiro 810806
t.n.v. het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. migratie.

Themanummer
over Sinterklaas
Sinterklaas wordt nog steeds volop
gevierd. Het is een van de oudste en
meest verbreide feesten in Nederland.
Sinds de Sint het enkele jaren geleden
dreigde af te leggen tegen het kerstmannetje is hij in populariteit alleen
maar toegenomen.

Vragen over vroeger
Bij historisch onderzoek
wordt steeds meer gebruik
gemaakt van het interview.
Het maken van een interview is een vak apart.
Jelle Hagen, Vragen over
vroeger, Handleiding voor
het maken van historische
interviews (prijs ƒ 19,50).

Verhalen vertellen
Toch is er nog veel over deze belangrijke volksheilige in nevelen gehuld.
Wie is deze Nicolaas die op 5 december
zo massaal in de belangstelling staat?
Kwam Nicolaas uit Turkije of Spanje?
Waar komt zijn helper Zwarte Piet
vandaan en waarom is de heilige vaak
afgebeeld met drie jongens in een kuip
of met drie gouden ballen?

Een goed verhaal vertellen
zonder boek: hoe pak je dat
aan?
Jan Swagerman, De kunst
van het vertellen, Praktische
handleiding voor het vertellen van verhalen
(prijs ƒ 19,50).

Het nummer van Traditie over Sinterklaas is verkrijgbaar door tien gulden
aan postzegels te sturen naar het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht.

U kunt deze uitgaven bestellen door het
bedrag over te maken op gironummer
810806 t.n.v. Nederlands Centrum voor
Volkscultuur te Utrecht.
Vergeet niet de titel te vermelden.
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Paul Spapens

M

Repetitie van Mirlitonfanfare De Klomp. Voorzitter
Jan van Elderen blaast op de achter het gefiguurzaagde namaakinstrument verborgen kazoo.

Mirlitonfanfares:
muziek maken met
namaakinstrumenten
‘Fanfares der armen’ zijn levende
sociale en muzikale geschiedenis

Gemoedelijkheid, humor en
geen gehaast, zeker geen
gehaast. Volgens voorzitter
Jan van Elderen van
Mirlitonfanfare De Klomp uit
het Brabantse Moergestel
onder de rook van Tilburg
zijn dat de trefwoorden
Mirlitonfanfare De Klomp treedt

waarmee dit bijzondere muziekgezelschap zich laat samenvatten. Maar

op tijdens de bevrijdingsoptocht

hij vergeet in de gauwigheid – de voorzitter heeft per slot van rekening

van Moergestel, begin 1945.

geen haast – een vierde trefwoord: historie. Mirlitonfanfares zijn levende stukjes sociale en muzikale geschiedenis. Voor zover bekend bestaan
er in Nederland en Vlaanderen nog zes van. Op zes september vorig jaar
verzamelden zij zich in Moergestel voor een concours ter gelegenheid
van het zestigjarig bestaan van De Klomp.
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weinig geld hadden. Juist in de twee
laatste decennia vóór de tweede
wereldoorlog waren dat factoren van
belang omdat de crisisjaren zoveel
werklozen telden. Om deze redenen
werden de mirlitonfanfares ook wel
‘fanfares der armen’ genoemd, een bijnaam die niet als iets neerbuigends,
maar juist als geuzennaam werd
gewaardeerd.

Dat Moergestel met dit van eenvoud
blakende evenement iets bijzonders in
huis had, daarover zijn de inwoners het
nog steeds roerend eens. Kwam daar
eventjes het NOS-Journaal een hele
reportage maken. Van Gewest tot
Gewest zond een documentaire uit.
Radio 4 was van de partij. Omroep
Brabant en een hele horde schrijvende
persmensen waren er voor afgereisd
naar het landelijke dorp waar anders
nooit wat gebeurt, behalve dan dat het
leven er zich nogal authentiek Brabants
afwikkelt. De repetities van De Klomp
beginnen dan ook altijd een kwartiertje
later dan wat voorzitter Jan van
Elderen heeft verordonneerd. Na afloop
wordt het glas geheven op het heuglijke
feit dat men onder leiding van kapelmeester Rinus Denissen weer behoorlijk
de maat heeft weten te houden. Dat is
een prestatie die niet onvermeld mag
blijven, daar de kapelmeester geen noot
kan lezen.

Er werden zelfs concoursen voor georganiseerd, zoals in 1931 in Antwerpen.
De Blauwe Kielen uit Tilburg er naar
toe. Wonnen ze daar eventjes een
vaandel. Zo trots was het gemeentebestuur op de verrichtingen van dit allereenvoudigst gezelschap dat het van het
station werd afgehaald door Jan van
Rijzewijk, wethouder te Tilburg en lid
van de Tweede Kamer. Helaas is het
gewonnen vaandel verdwenen, wat
gelukkig niet geldt voor het vaandel en
de twee schellenbomen van De Klomp.
Misschien nog wel meer dan de simpele
instrumenten geven deze zestig jaar
oude attributen de nederige afkomst
weer van het gezelschap. In volkscultureel opzicht zijn ze absoluut bijzonder,
omdat het vaandel en de schellenbomen zijn gemaakt van in de jaren dertig afgedankte spullen. De ronde kapjes
bijvoorbeeld waaraan de belletjes hangen zijn van oorsprong koperen lampenkapjes. De gaatjes voor het doorvoeren van de electriciteitsdraden zitten
er nog in. Enige jaren geleden is het
vaandel door zusters van het plaatselijke klooster St. Stanislaus liefdevol
gerestaureerd.

Met De Klomp heeft Moergestel derhalve iets zeer bijzonders in huis. Een mirlitonfanfare maakt gebruik van
namaakinstrumenten. Achter de letterlijk ‘net echt’ gefiguurzaagde bombardons, hoorns, trompetten, tuba’s en
trombones gaat het meest nederige instrumentje schuil dat er bestaat: een
mirliton, Frans woord voor kazoo. De
kazoo wordt bespeeld door in het
mondstuk te neuriën. Daardoor gaat
een membraampje trillen. Een accordeon en een grote en een kleine trom
zorgen voor de muzikale begeleiding.
Door de eenvoud van de kazoo en van
het gezelschap kan iedereen, jong en
oud, muzikaal begaafd of muzikaal
analfabeet, in een mirlitonfanfare
muziek maken.

Mergpijpje
De bij dit gezelschap passende, dus
eenvoudige kledij bestaat uit een zwarte broek en een blauwe kiel met een
geborduurd klompje erop. Op het hoofd
een zwarte pet en om de hals een boerenbonte zakdoek die door een mergpijpje is gehaald. Aan de voeten dragen
de muzikanten wit gelakte klompen
waaraan het gezelschap zijn naam ont-

Volle wasdom
En dat nu was precies de bedoeling
toen dit fenomeen in de jaren twintig
en dertig in België en Nederland tot
volle wasdom kwam. Doordat geen
gebruik werd gemaakt van dure échte
instrumenten en doordat men geen
noot muziek hoefde te kennen, was de
mirlitonfanfare bij uitstek een bron van
ontspanning voor mensen die geen of

Niets is zo eenvoudig als het maken van een
Mirlitoninstrument.
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leent. Tijdens het concours op 6 september vorig jaar viel het op hoe die
klompen blonken als waren ze net in de
verf gezet. Dat waren ze ook omdat De
Klomp na een periode van dutten
definitief de ogen sloot om eind 1994
ter gelegenheid van de herdenking van
de bevrijding van het zuiden nieuw
leven in te worden geblazen. Vrijwel
alle mirlitonfanfares in Nederland en
België zijn overigens in of kort na de
oorlog terziele gegaan.
Wie schetst de opgetogenheid van het
nieuwe bestuur toen de weduwe van de
overleden oud-penningmeester uit een
schoenendoos (met gerenommeerde
bedrijven als Van Bommel en Avang is
Moergestel nog steeds een waar
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waaraan men het kenmerkende kazoogeluid ontlokte met behulp van een
membraam dat was gemaakt van het
taaie velletje van een ui. Dit type werd
daarom wel ‘ui-fluit’ genoemd. Andere
materialen die voor membramen werden gebruikt zijn zijde, perkament en
het zakje waarin spinnen hun eitjes
leggen. Voor mirliton-instrumenten
zijn zelfs muziekstukken geschreven,
zoals door Marsenne in 1636. Ook
andere werelddelen kenden soortgelijke
instrumenten.

schoenmakersdorp.) een spaarbankboekje tevoorschijn toverde waar
zowaar het lieve bedrag van f 5.498,99
op stond. Daarmee heeft De Klomp een
frisse herstart kunnen maken; men stak
zich onder andere in nieuwe klompen.
Daar is het niet bij gebleven, want
sedert de heroprichting blaakt De
Klomp van levenslust met als meest
tastbaar resultaat een paar optredens
per jaar en het concours vorig jaar.
Vlaamse inbreng
Om dat te kunnen organiseren is
gepoogd alle nog bestaande mirlitonfanfares in Vlaanderen en Nederland op
te sporen. Dat is gelukt door het plaatsen van oproepen in onder meer
muziekbladen als Caecilia van de

Reuzen komen terug
De Vlaamse Vreugdebroeders vielen tijdens het Moergestels festival om twee
redenen op. Sommige instrumenten
dateerden nog van de oprichting. De
instrumenten waren niet zoals de
Nederlandse uit triplex gefiguurzaagd,
maar gemaakt van boomstronken en
takken waarin men zonder al te veel
fantasie een saxofoon of een piston
kon herkennen. Vandaar dat deze groepen in België naar de fraaie bijnaam
‘houten muziek’ luisteren. Tijdens de
optocht door het dorp van de zes deelnemende groepen voerden de
Vreugdebroeders een reus en een reuzin
mee, poppen van drie meter hoog die
kenmerkend zijn voor de hedendaagse
Vlaamse folklore. Geen stoet in
Vlaanderen of er loopt wel een reus in
mee als symbool van de meest uiteenlopende verenigingen.

Federatie van Katholieke Muziekbonden en in Alledaagse Dingen. De oproep leverde in totaal zes muziekgroepen op, waarvan de enige Belgische
inbreng, de Vreugdebroeders uit Wetteren, de oudste was. Deze ‘Koninklijke
Folkloristische Maatschappij’, koninklijk erkent dus, is in 1867 opgericht.
Door deze hoge ouderdom zijn de
Vreugdebroeders als het ware de missing link tussen wat in de jaren twintig
en dertig van deze eeuw aan mirlitonfanfares is ontstaan en wat daar tot op
heden van over is gebleven en de oorsprong van het fenomeen. De oudst
bekende mirliton-instrumenten uit
Europa dateren van de middeleeuwen.
Een bijzondere was de ‘Eunuch-fluit’

Ook het zuiden van Nederland heeft
deze traditie gekend. Tilburg bijvoorbeeld zag in 1932 de reus Janneken en
de reuzin Mieke terugkeren. In
Oisterwijk maakte in 1933 een ‘Reuske’
zijn opwachting. Naar aanleiding van
het optreden van de Vreugdebroeders
bestaan er plannen om in de gemeente
Oisterwijk, waartoe Moergestel behoort,
de traditie van de reuzen voort te gaan
zetten. Het is de bedoeling in België
drie reuzen te laten maken in het kader
van een eind dit jaar te houden poppentheaterfestival ter gelegenheid van
de millenniumviering. Nog lang daarna
moeten de reuzen tijdens manifestaties
de drie kernen waaruit de gemeente
Oisterwijk bestaat vertegenwoordigen.
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Een ‘galafoto’ van
de jubilerende
De Klomp.
Het vaandel en de
schellenbomen
zijn zestig jaar
geleden gemaakt
van afgedankte
spullen.

Pepermolen-klarinet
Van de Nederlandse groepen is de
Komisch Folkloristische Fanfare De
Kikvorschen uit Den Bosch het oudst.
Het gezelschap is in 1927 opgericht als
een reactie op het verbod om nog langer in het openbaar carnaval te vieren.
Stamgasten van een café bedachten een
schertsharmonie. Een mirlitonfanfare
viel buiten het verbod om levende
muziek te maken omdat een mirliton
officieel geen instrument is. De politie
liet zich overigens niet voor de gek
houden. Na het eerste optreden belandde de groep op het politiebureau. De
Kikvorschen zijn desondanks blijven
bestaan en ze zijn nog steeds springlevend getuige de lange en eervolle rij
steden in binnen- en buitenland waar
ze hebben opgetreden: Parijs,
Bordeaux, Brussel, Berlijn, Milaan,
Birmingham, Zürich, Dublin, Jeruzalem,
Toronte, noem maar op. Bij De
Kikvorschen dient wel te worden aan-

getekend dat de groepsleden zich
tegenwoordig bedienen van echte
instrumenten, uit historische overwegingen aangevuld met enige
mirlitonblazers.
Wat dat laatste betreft is ‘Wij Maken
Het Zelf’ uit Oisterwijk het dichtst bij
de oorsprong gebleven. Naar het
Moergestelse voorbeeld opgericht op 27
september 1944 werden de initiatiefnemers geconfronteerd met een zo
grote schaarste, dat zelfs de kazoo’s zelf
moesten worden gemaakt. De groep
heeft dit kunstje nooit verleerd. De
blaasinstrumentjes worden nog steeds
zelf gemaakt. Uit deze Oisterwijkse
groep zijn na een afscheiding de
Tilburgse ‘De Natuurvrienden’ voortgekomen. De instrumenten van deze
groep getuigen van een grote knutselkunde. De klarinetten bijvoorbeeld zijn
gemaakt van grote pepermolens zoals
die in restaurants wel eens op tafel
35

komen. Groep zes in Moergestel tenslotte waren ‘De Kikvorsen’ uit
Liempde. Geïnspireerd door het Bossche
voorbeeld zijn zij in 1936 opgericht.
Zo’n vierhonderd mensen waren er van
getuige hoe op de zesde september
vorig jaar aan het eind van het bijzondere concours alles zes de mirlitonfanfares een gezamenlijk optreden ten
beste gaven. Een ware kakofonie die
eindigde met het oorverdovende ‘zo’n
goeie hebben we nog niet gehad’.

☞ Ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum
heeft Mirlitonfanfare De Klomp een brochure
uitgegeven. Daarin staat een beknopte
geschiedenis van de mirlitons en van de zes nog
bestaande groepen. Ook worden de adressen
gegeven van de contactpersonen. De brochure
is te bestellen bij secretaris Gerald de Groot,
Oisterwijkseweg 60, 5066 EX Moergestel.
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Over het verzamelen van kinderliedboeken

Liedjes, plaatjes
en muziek

Janneke van der Veer

Het klavecimbel in
spiegelbeeld afgebeeld
in: ‘Feestgeschenk voor

Bij binnenkomst vallen een piano, een
klavecimbel en een wand met boeken
op: hier wonen mensen die van muziek
en boeken houden. Miep vertelt:
“Tijdens mijn bibliotheekopleiding liep
ik eind jaren vijftig stage in de
Amsterdamse bibliotheek De Wijde
Steeg. Daar leerde ik Jannie Daane [een
bibliothecaresse die veel pionierswerk
op het gebied van het jeugdbibliotheekwerk heeft verricht] kennen. Zij heeft
me enthousiast gemaakt voor het prentenboek. Ik ging op illustraties letten en
schafte mijn eerste prentenboeken aan.”

de Nederlandsche
Jeugd van Mr. Hieronymus van Alphen.’

Met deze eerste prentenboeken werd de
basis gelegd voor een veelzijdige collectie. Ze vervolgt: “In 1975 kreeg ik in
verband met mijn eerste pianolessen
van mijn moeder een door Maurice
Sendak geïllustreerd pianoboek:
Lullabies and night songs. Dit boek
werd gevolgd door een herdruk van
Hollandse kinderliedjes met illustraties
van Henriëtte Willebeek le Mair, waarvan de oorspronkelijke editie in 1917
was verschenen. Toen ik daarna nog
enkele prachtig geïllustreerde muziekboeken met kinderliedjes in handen
kreeg, werd mijn verzamelgebied nauwer omschreven: uitgaven met kinderliedjes, waarbij het ging om de combinatie van tekst, muziek en illustraties.
Nederlandse, maar ook Franse, Duitse
en Engelse. Later is daar bladmuziek
met soms slechts één liedje bijgekomen;
deze is lang niet altijd geïllustreerd.
Maar tekst en muziek moeten altijd
aanwezig zijn.”

Oude kinderboeken staan volop in de belangstelling.
Ze worden herlezen, bestudeerd en verzameld. Bij dat laatste
kan een auteur, een illustrator of een periode het
uitgangspunt zijn. Men kan zich echter ook toeleggen op het
verzamelen van een bepaald genre. Dat laatste is het geval bij
Miep Slager, die een verzameling kinderliedboeken bijeen
heeft gebracht. In het voorjaar brachten we haar een bezoek
in haar in de Betuwe gelegen woning. We zagen er een
prachtige collectie die een goed beeld geeft van de betekenis
van kinderliedjes door de eeuwen heen.
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wijze ontwikkeld ten aanzien van de
opvoeding van kinderen. Zij erkenden
de eigen wereld van het kind en stelden
vast dat het kind in die wereld behoefte
had aan speciaal voor hem ontwikkeld
materiaal. Dat betekende het begin van
de kinderliteratuur. Ook waren ze van
mening dat muziek een goed opvoedingsmiddel was. Ritmiek en muzikale
orde zouden kunnen bijdragen aan het
kweken van discipline, terwijl de harmonieuze werking van de klanken een
goed tegenwicht vormde voor de
invloed van het harde en banale
straatleven.

Een en ander groeide uit tot een collectie, waarin maar liefst 6500 liedjes
voorkomen. Welk tijdvak omvat de collectie? Miep: “Ik verzamel in principe
tot circa 1950. Dus moderne liedjes
zoals van Kinderen voor kinderen reken
ik niet tot mijn verzamelgebied. Wel
heb ik heruitgaven van oude liedjes,
zeker als ze mooi geïllustreerd zijn. Bij
de buitenlandse uitgaven houd ik ook
de grens 1950 aan en verder vormen de
illustraties bij deze boeken een belangrijk criterium.”
Miep Slager belandde met haar collectie
in de wereld van het oude kinderboek,
een wereld van bekende en minder
bekende, al dan niet vergeten, auteurs
en illustratoren. Maar ook kwam ze
achter de coulissen van de muziek
terecht. Ze ontdekte dat sommige liedjes in meerdere boeken voorkwamen.
Daardoor waren ze soms voorzien van
verschillende illustraties of waren er
aantoonbare verschillen in de melodie.
Ze bekeek en vergeleek al die liedjes,
op tekst, op muziek en op illustraties.
Daarom heeft ze naast de primaire verzameling een uitgebreide collectie
secundaire literatuur waarin deze drie
gebieden zijn terug te vinden. Daarbij
probeert ze elk liedje dat ze tegenkomt
in de tijd te plaatsen. De meeste kinderliedjes geven immers iets weer van de
tijd waarin ze zijn ontstaan.

Door calvinistische invloeden duurde
het nog lang voordat in Nederland deze
ideeën in de praktijk werden gebracht.
Stichtelijke teksten werden vooralsnog
belangrijker gevonden dan muzikaliteit.
In 1785 was het dan zo ver. Met de
verschijning van Kleine Gedigten voor
Kinderen van Mr. H: van Alphen, in
Muziek gezett (!) Door C.E. Graaf,
Muziek Directeur van Z. Doorl:
Hoogheid den Heere Prins Erfstadthouder had Nederland z’n eerste echte
kinderliedboek. Deze uitgave bestaat uit
drie deeltjes met in totaal 47 liedjes
(zonder illustraties).
In de collectie van Miep Slager komt
het eerste deeltje voor. “Dat is tevens
het oudste exemplaar in de verzameling. De bekende liedjes van Van
Alphen als ‘De Perzik’ en ‘De Pruimenboom’ (Jantje zag eens pruimen hangen...) zijn overigens meer dan eens
getoonzet. ‘De Perzik’ ben ik zes keer
tegengekomen en ‘De Pruimenboom’
twee keer. Ook het liedje ‘Mietje bij het
clavecimbel’ is van muziek voorzien.
Merkwaardig is dat bij tekstedities van
dit lied een illustratie is geplaatst waarop het klavecimbel in spiegelbeeld is
afgebeeld, met de lange snaren, dus de
lage tonen, rechts en de korte aan de
linkerkant. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat zo’n fout nooit hersteld is.”
Hoewel ook deze liedjes beslist niet
gemakkelijk waren en vaak behoorlijk
moraliserend, was een groot verschil
met al het voorgaande dat ze speciaal
voor kinderen gemaakt waren.

De eerste kinderliedjes
Tot halverwege de achttiende eeuw
waren voor kinderen geschreven boekjes vooral bedoeld voor instructie:
ABC-uitgaven, rekenboekjes, godsdienstboekjes. Op ontspanning gerichte
uitgaven waren er niet of nauwelijks,
wat alles te maken had met de pedagogische visie in die tijd. Van een aparte
kinderwereld was geen sprake; kinderen
waren mini-volwassenen die zo snel
mogelijk hun intrede moesten doen in
de wereld van volwassenen. In die
wereld pasten geen kinderboeken, en
zeker ook geen kinderliedjes.
Onder invloed van pedagogen als
Rousseau (1712-1778) en Pestalozzi
(1746-1827) werd een nieuwe ziens37

‘De Prins van Sind. Kinder-operette in 5 Bedrijven.’
Vrij bewerkt naar de Duizend en een Nacht door
A.H.L., 1888.

Catharina van Rennès, ‘Miniatuurtjes’ (1897).
Naar gedichtjes van Kate Greenaway, die ook de
omslagillustratie van het lied ‘Babbeltje’
(is ‘Drie kleine kleutertjes’) verzorgde.
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‘1937 Tiental’. Kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel’s

Hendrika van Tussenbroek, ‘Om ons Buitenhuis’,

A.V.R.O. Kinderkoor, met illustraties van Piet Marée.

1919 (omslagillustratie Daan Hoeksema).

Belangrijke Nederlandse componisten
op het gebied van de kinderliedjes
waren in die periode Van Bree, Viotta
en Verhulst.

Duitse liedjes
Doordat er nauwelijks sprake was van
een muzikaal klimaat in Nederland
heeft het tamelijk lang geduurd voordat
de kinderliedjes van Van Alphen op
grote schaal navolging kregen. In het
buitenland was men wat dat betreft
veel verder, waardoor er een stroom
van met name Duitse liedjes in ons
land kwam, waar vertalingen van
gemaakt werden. Heel vaak waren hierbij onderwijzers betrokken.
Halverwege de negentiende eeuw werden de melodieën bovendien eenvoudiger, waarbij de invloed van de
Romantiek, die onder andere een grote
belangstelling voor de volkscultuur met
zich meebracht, merkbaar is. Er ontstonden toen ook zangverenigingen,
die behoefte hadden aan eenvoudige
liedjes in de volkstoon. Eén van de
bekendste bundels met uit het Duits
vertaalde kinderliedjes in de volkstoon
is de uitgave van J. Worp: De Zingende
Kinderwereld (1865), waarvan in 1907
een heruitgave verscheen met fraaie
illustraties van Cornelis Jetses. Een
aantal liedjes uit deze bundel is tot op
de dag van vandaag bekend, zoals
‘Toen onze Mop een Mopje was’ en ‘Al
in een groen groen knolle-knolle-land’,
beide bewerkt door J.J.A. Goeverneur.
De Duitse herkomst van de liedjes is
totaal op de achtergrond geraakt.

J.P. Heije
Van belang zijn ook de activiteiten van
de in 1778 opgerichte Maatschappij tot
Nut van ‘t Algemeen geweest, die onder
andere op de bres kwam voor goed
zangonderwijs. In 1818 verscheen door
deze invloed Zangoefeningen voor de
Lagere Scholen in overeenstemming met
des schrijvers aanvankelijk onderwijs in
de muzijk en het zingen door D. van
Dapperen, een uitgave die zich ook in
de collectie van Miep Slager bevindt.
Hoofdbestuurder van de Maatschappij
tot Nut van ‘t Algemeen was van 1837
tot 1876 de arts Jan Pieter Heije (18091876). Als geen ander heeft hij zich
ingezet voor het op peil brengen van
het muziekonderwijs in Nederland. Hij
liet daartoe door hem geschreven
gedichtjes door bekende componisten
van muziek voorzien. Bekender dan de
titels van uitgaven als Kinderliederen
(drie bundels in respectievelijk 1843,
1844, 1847 met muziek van verschillende componisten zoals A. ten Cate, D.
Koning, J.J. Viotta, J.J.H Verhulst en
J.B. van Bree) en Kinderleven (1849,
muziek J.J.H. Verhulst) zijn enkele
afzonderlijke liedjes van Heije geworden. We komen deze over het algemeen
kindvriendelijke liedjes nu nog tegen:

M.J. Cohen, P.J. Cohen-de Vries en Rie Cramer,
‘Vroolijke wijsjes’, [1925].

Geertruida van Vladeracken, ‘Kinderliedjes uit
Zonneland’ (tekst en illustraties Rie Cramer, 1928).

‘Daar zaten zeven kikkertjes al in een
boerensloot’, Tussen ‘Keulen en Parijs’
en ‘Zie de maan schijnt door de
bomen’. Heije heeft eveneens naam
gemaakt met de onsterfelijke Nederlandse volksliederen als ‘De Zilvervloot’
en ‘Ferme jongens, stoere knapen’.
Daarmee wilde hij nationale verbondenheid kweken bij het volk.
J.J.A. Goeverneur
In de collectie van Miep Slager komen
uiteraard ook uitgaven voor met liedjes
van J.J.A. Goeverneur (1809-1889), die
vooral bekend is geworden door Reizen
en avonturen van Mijnheer Prikkebeen.
Anders dan bij Heije zijn de liedjes van
Goeverneur lichtvoetiger, er zit meer
humor en fantasie in. De moraal is
nagenoeg verdwenen Een typisch kinderlijk element in zijn liedjes is de
klanknabootsing, zoals in ‘Grootvaders
Klok’: “Groote klokken zeggen tik, tak,
tik, tak. Kleine klokken zeggen: tik, tak,
tik,tak, tik, tak, tik, tak. Maar in va’s

Miep vertelt: “Dit boek heeft een voorwoord waarin de vertelster erop gewezen wordt dat zij eerst goed moet oefenen, want de vertelling moet
‘smakelijk’ worden ‘voorgediend’. In
Engeland was men zeer lovend over het
boek, met name over de illustraties.
Men hoopte op een Engelse uitgave,
maar die ben ik nooit tegengekomen,
wel een Duitse editie.”

horloge gaat het: tik-ke tak-ke, tik-ke
tak-ke, tik-ke tak-ke, tik.”
Goeverneur introduceerde nog een
ander soort muziekboek, namelijk de
muziekvertelling, ofwel muziekprentenboek. Hiervan bezit Miep Slager onder
andere: Avonturen en ontmoetingen van
den Kleinen Hans (1872, door Goeverneur vermoedelijk uit het Duits vertaald; muziek van S.C. Marchesi) en
Prins Lente. Cantate (1904, muziek
Hendrika van Tussenbroek).

De combinatie van muziek – tekst –
illustraties maakt deze muziekprentenboeken voor verzamelaarster Miep
Slager bijzonder aantrekkelijk. Haar
collectie telt dan ook een groot aantal
exemplaren uit dit genre. “Van
Catharina van Rennes heb ik nog Van
kleine Frits. Een avontuurlijke tocht.
Twee vertellingen aan het klavier
(1886), dat ook geïllustreerd is door
Wenckebach en verder Een wonderlijke
nacht, klaviervertelling, dat door Rie
Cramer van illustraties is voorzien.
Overigens heeft Catharina van Rennes
naast muziekvertellingen tal van liedjes
in de volkstoon gemaakt, zoals het nog
steeds bekende ‘Drie kleine kleutertjes’.”

Miep vertelt: “Dit zijn muziekboeken
met fraaie illustraties waarin een al dan
niet berijmd verhaal verteld wordt.
Daarbij was het de bedoeling dat moeders (!) het verhaal aan hun kinderen
zouden voorzingen en zichzelf daarbij
op de piano zouden begeleiden. Deze
eerste muziekprentenboeken waren een
voorbode van de kunstkinderliederen,
die rond 1900 in de mode kwamen. Dit
waren vereenvoudigde versies van
romantische kunstliederen van onder
andere Mendelssohn, Schubert en
Schumann; ze waren bedoeld als tegenhanger voor de negatieve invloed die
de industrialisatie had op het gevoel
voor schoonheid. Uiteraard gold deze
mening vooral de maatschappelijke
bovenlaag. Daar beschikte men over
een piano en bovendien had de moeder
daar tijd om met de kinderen muziek te
maken.”

Ook van Rie Cramer bezit Miep diverse
uitgaven met op muziek gezette versjes
en illustraties, bijvoorbeeld Liedjes bij
prentjes met muziek van Nelly van der
Linden van Snelrewaard-Boudewijns
(1913) en Kinderliedjes uit Zonneland
met muziek van Geertruida van
Vladeracken (1928). Bekende illustratoren waren eveneens Cornelis Jetses,
Sijtje Aafjes, Berhardina MidderighBokhorst en Henriëtte Willebeek
Lemair. Het zijn vooral de illustraties
die deze boeken zo mooi maken en een
blijvende waarde geven. De tekst is
vaak heel zoet, althans in onze ogen.

Muziekprentenboeken
De bedoeling van de muziekprentenboeken was, net als bij de kunstkinderliederen, om bij kinderen een verfijnde
esthetische en kunstzinnige smaak te
ontwikkelen. De combinatie van een
aardig verhaal, fraaie illustraties en
muziek leek hiervoor uitermate
geschikt. Het zijn met name vrouwen
geweest die op dit gebied in de periode
1890 – 1925 naam hebben gemaakt,
zoals de componistes Catharina van
Rennes (1858-1940) en Hendrika van
Tussenbroek (1854-1935). Van Catharina van Rennes verscheen in 1894 het
bekende In de muizenwereld, waarvoor
Agatha Snellen de tekst schreef en
L.W.R. Wenckbach de illustraties verzorgde.

Behalve muziekprentenboeken bevat de
collectie van Miep Slager ook kinderoperettes, als De Prins van Sind en De
sneeuwkoningin, die beide bewerkt zijn
door A.H.L. “Wie dat is, weet ik helaas
niet”, aldus Miep, “ook de initialen
H.A.L. die vermeld staan op de bewerking van diverse sprookjes, zoals
Sneeuwwitje en Asschepoetster heb ik
helaas niet kunnen thuisbrengen.
39

Wellicht waren het dames uit de betere
kringen die zich niet bekend wilden
maakten. In dat milieu was betaald
werk voor vrouwen immers niet geaccepteerd. Soms werd om die reden als
auteursnaam ook alleen voornaam
opgegeven, zoals bij Wie zingt er mee?
door Thea.”
Volksliedjes
De muziekprentenboeken en kinderoperettes bereikten begin twintigste eeuw
vooral de kinderen uit de maatschappelijke bovenlaag. Er waren echter ook
mensen die zich inzetten voor verantwoord muziekonderwijs voor àlle kinderen. Daartoe werden volksliedjes verzameld en opnieuw uitgegeven met
mooie prentjes. In dit verband moet in
ieder geval S. Abramsz (1867-1924)
genoemd worden. Hij was van 1908 tot
1924 redacteur van het kindertijdschrift
Voor ‘t jonge volkje en schreef zelf ook
veel kinderversjes. Bekend is zijn bundel Onze oude kinderdeuntjes met illustraties van Ella Riemersma (1922).
Miep Slager: “De bundels van Abramsz
sloten ook aan bij de belangstelling die
er begin deze eeuw was voor oorspronkelijk Nederlandse liedjes. Vooral G.C.
Weeren, Van Hees en Van Herwaarden
hebben zich daarvoor ingezet. Van G.C.
Weeren is De zingende jeugd een
bekende bundel.”
Bundels met kamp- en clubliedjes die
in de periode tussen de beide wereldoorlogen in grote getale op de markt
verschenen, zijn amper vertegenwoordigd in de collectie van Miep Slager.
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Engelse uitgave. Alfred Moffat, ‘What the Children sing’.
Omslagillustratie Henriëtte Willebeek le Mair, 1915.

Dat catalogiseren heeft me een jaar of
vier gekost. Maar sindsdien heb ik van
ieder liedje een alfabetisch gerangschikt
kaartje op titel én één op de eerste
regel, met natuurlijk verwijzingen naar
de boeken waarin ze voorkomen. Aldus
is een soort liedjesbank van circa 6500
liedjes ontstaan. Daarbij zitten vele
bekende maar ook veel onbekende
liedjes.”

komen dergelijke verjaardagsliederen
echter veelvuldig voor, bijvoorbeeld
Het Geschenk van Hiëronymus van
Alphen, waarvan het eerste couplet als
volgt luidt: “Moeder lief! Zie daar een
roosje / Van uw Coosje, / Wijl gij heden
jarig zijt. / ‘k Heb van morgen al
gezongen, / En gesprongen: / Zo verlangde ik naar die tijd.”

“Deze spreken me niet erg aan. Wel heb
ik uitgaven van Nederlandse kinderkoren die in deze periode opgericht werden. Bijvoorbeeld de bundels die de
AVRO uitgaf van het in 1933 opgerichte ‘AVRO’s kinderkoor’. Van deze uitgaven, getiteld AVRO’s Tiental, viel
vooral de omslag van Piet Marée op.
Marée nam hierin door het gebruik van
de fotografie duidelijk afstand van de
Jugendstil-periode.”
De ontwikkeling van de kinderliedjesboeken stopt niet bij 1950. Miep Slager
houdt dit wel als grens aan, hoewel ze
een mooi geïllustreerde nieuwe bundel
niet zonder meer voorbij zal lopen. “Ik
houd nu eenmaal van leuke illustraties.” zegt ze vergenoegd, “Maar je
moet toch ergens een grens hebben. In
de jeugdliteratuur wordt algemeen een
grens getrokken bij 1950, omdat er
toen een geheel nieuw soort kinderboeken ontstond met auteurs als Annie
M.G. Schmidt, Miep Diekman en An
Rutgers van der Loeff. Dat geldt ook
voor kinderliedjes. Ook wat dat betreft
duikt de naam van Annie M.G. Schmidt
als eerste op, die met haar versjes, die
later van muziek zijn voorzien, onovertroffen is.”
Verjaardagsliederen
De liedjes van nu zijn niet te vergelijken met die van vroeger. De melodieën
zijn anders, maar ook de teksten. In
deze tijd zijn liederen ter gelegenheid
van de verjaardag van vader of moeder
vrijwel ondenkbaar. In de collectie
oude kinderliedjes van Miep Slager

Ook de jaargetijden en jaarfeesten (Sint
Nicolaas, Kerst) zijn veel bezongen. Zo
organiseerde de onderwijzer Eppo Jan
Boneschanscher (1852-1912) niet alleen
schaatswedstrijden, maar maakte hij er
ook passende liedjes bij, die vervolgens
uitgegeven werden: Op het ijs! 5 tweestemmige ijsliedjes voor scholen, huisgezinnen en kinderzanggezelschappen
(1895). Zware onderwerpen werden niet
geschuwd. Bij het graf van vader of
moeder, van een broertje, zusje of
vriendje werd bijvoorbeeld door kinderen vaak een graflied gezongen.

Dankzij haar liedjesbank kon Miep al
diverse keren mensen helpen aan de
volledige tekst van een liedje van vroeger. Soms zijn daarbij de aanwijzingen
zeer summier, maar vrijwel altijd lukt
het haar om een liedje te achterhalen.
“Dat is het leuke van deze collectie, dat
ik er echt iets mee kan doen. Het geeft
altijd voldoening wanneer je iemand
blij kunt maken met een liedje dat dan
vaak een speciale betekenis in iemands
leven heeft gehad.”

☞ Wilt u meer weten over de collectie kinderLiedjesbank
De kern van een verzamelhobby ligt
meestal in het zoeken. Het speuren naar
nieuwe aanwinsten, naar onbekende
uitgaven levert veel plezier op. Maar
ook het speuren naar gegevens. Dat
laatste ervaart Miep Slager heel sterk.
Ze is zeer intensief met haar kinderliedjesboeken bezig. Ze let bij iedere uitgave op de schrijver, de componist, de
illustrator, de uitgever, enzovoort. Al
die informatie is verwerkt tot een catalogus, waardoor de collectie boeken
ontsloten is op musicus, auteur, illustrator, titel, uitgever en genre.
Daarnaast noteert en vergelijkt ze van
ieder liedje apart allerlei gegevens.

liedboeken of bent u op zoek naar de tekst
en/of muziek van een oud kinderliedje, dan
kunt u Miep Slager bereiken via telefoonnummer 0344-571435 of per fax
0344-572447.

Literatuur
– Jopje Bakker, Kinderliedjes in beeld. 200
jaar geïllustreerde kinderliedboekjes in
Nederland, Den Haag (1985)
– De zingende kinderwereld. Tweehonderd
jaar kindermuziekboeken. Catalogus bij de
gelijknamige tentoonstelling die in 1985
plaatsvond in de Koninklijke Bibliotheek.

“Sommige liedjes komen in meerdere
boeken voor. De tekst kan dan verschillen of de melodie. Er zijn ook teksten
die door verschillende componisten van
muziek zijn voorzien. Toen ik daarachter kwam, ben ik alle liedjes apart gaan
catalogiseren. Niet met behulp van een
computer, maar gewoon op kaartjes.

wijze ontwikkeld ten aanzien van de
opvoeding van kinderen. Zij erkenden
de eigen wereld van het kind en stelden
vast dat het kind in die wereld behoefte
had aan speciaal voor hem ontwikkeld
materiaal. Dat betekende het begin van
de kinderliteratuur. Ook waren ze van
mening dat muziek een goed opvoedingsmiddel was. Ritmiek en muzikale
orde zouden kunnen bijdragen aan het
kweken van discipline, terwijl de harmonieuze werking van de klanken een
goed tegenwicht vormde voor de
invloed van het harde en banale
straatleven.

Een en ander groeide uit tot een collectie, waarin maar liefst 6500 liedjes
voorkomen. Welk tijdvak omvat de collectie? Miep: “Ik verzamel in principe
tot circa 1950. Dus moderne liedjes
zoals van Kinderen voor kinderen reken
ik niet tot mijn verzamelgebied. Wel
heb ik heruitgaven van oude liedjes,
zeker als ze mooi geïllustreerd zijn. Bij
de buitenlandse uitgaven houd ik ook
de grens 1950 aan en verder vormen de
illustraties bij deze boeken een belangrijk criterium.”
Miep Slager belandde met haar collectie
in de wereld van het oude kinderboek,
een wereld van bekende en minder
bekende, al dan niet vergeten, auteurs
en illustratoren. Maar ook kwam ze
achter de coulissen van de muziek
terecht. Ze ontdekte dat sommige liedjes in meerdere boeken voorkwamen.
Daardoor waren ze soms voorzien van
verschillende illustraties of waren er
aantoonbare verschillen in de melodie.
Ze bekeek en vergeleek al die liedjes,
op tekst, op muziek en op illustraties.
Daarom heeft ze naast de primaire verzameling een uitgebreide collectie
secundaire literatuur waarin deze drie
gebieden zijn terug te vinden. Daarbij
probeert ze elk liedje dat ze tegenkomt
in de tijd te plaatsen. De meeste kinderliedjes geven immers iets weer van de
tijd waarin ze zijn ontstaan.

Door calvinistische invloeden duurde
het nog lang voordat in Nederland deze
ideeën in de praktijk werden gebracht.
Stichtelijke teksten werden vooralsnog
belangrijker gevonden dan muzikaliteit.
In 1785 was het dan zo ver. Met de
verschijning van Kleine Gedigten voor
Kinderen van Mr. H: van Alphen, in
Muziek gezett (!) Door C.E. Graaf,
Muziek Directeur van Z. Doorl:
Hoogheid den Heere Prins Erfstadthouder had Nederland z’n eerste echte
kinderliedboek. Deze uitgave bestaat uit
drie deeltjes met in totaal 47 liedjes
(zonder illustraties).
In de collectie van Miep Slager komt
het eerste deeltje voor. “Dat is tevens
het oudste exemplaar in de verzameling. De bekende liedjes van Van
Alphen als ‘De Perzik’ en ‘De Pruimenboom’ (Jantje zag eens pruimen hangen...) zijn overigens meer dan eens
getoonzet. ‘De Perzik’ ben ik zes keer
tegengekomen en ‘De Pruimenboom’
twee keer. Ook het liedje ‘Mietje bij het
clavecimbel’ is van muziek voorzien.
Merkwaardig is dat bij tekstedities van
dit lied een illustratie is geplaatst waarop het klavecimbel in spiegelbeeld is
afgebeeld, met de lange snaren, dus de
lage tonen, rechts en de korte aan de
linkerkant. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat zo’n fout nooit hersteld is.”
Hoewel ook deze liedjes beslist niet
gemakkelijk waren en vaak behoorlijk
moraliserend, was een groot verschil
met al het voorgaande dat ze speciaal
voor kinderen gemaakt waren.

De eerste kinderliedjes
Tot halverwege de achttiende eeuw
waren voor kinderen geschreven boekjes vooral bedoeld voor instructie:
ABC-uitgaven, rekenboekjes, godsdienstboekjes. Op ontspanning gerichte
uitgaven waren er niet of nauwelijks,
wat alles te maken had met de pedagogische visie in die tijd. Van een aparte
kinderwereld was geen sprake; kinderen
waren mini-volwassenen die zo snel
mogelijk hun intrede moesten doen in
de wereld van volwassenen. In die
wereld pasten geen kinderboeken, en
zeker ook geen kinderliedjes.
Onder invloed van pedagogen als
Rousseau (1712-1778) en Pestalozzi
(1746-1827) werd een nieuwe ziens-

Uit een Duitse uitgave van Heribert en
Johannes Grüger, 1930.
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‘De Prins van Sind. Kinder-operette in 5 Bedrijven.’
Vrij bewerkt naar de Duizend en een Nacht door
A.H.L., 1888.

Catharina van Rennès, ‘Miniatuurtjes’ (1897).
Naar gedichtjes van Kate Greenaway, die ook de
omslagillustratie van het lied ‘Babbeltje’
(is ‘Drie kleine kleutertjes’) verzorgde.
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Zeeuwse boerenerven
Over de Zeeuwse boerenerven is nog maar
weinig geschreven. Toch zijn juist deze
erven erg veranderd door mechanisatie en
ruilverkaveling. Ook zijn door de tweede
wereldoorlog en de watersnood van 1953
veel oude erven verwoest. Maar er zijn nog
‘typische’ Zeeuwse boerenerven over.

Prentbriefkaarten
In 1870 tijdens de Frans Duitse
oorlog versierde boekdrukker
August Schwartz uit Oldenburg
de net geïntroduceerde briefkaart met een kannonier die een stuk geschut laadt. De prentbriefkaart was
geboren. Toch duurde het in Nederland tot 1892 voordat de prentbriefkaart
officieel erkent werd.
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Doop op het Russische platteland
Binnen het Russisch-orthodoxe geloof werd de doop van een mens
belangrijker gevonden dan zijn geboorte. De keuze van de doopvader en
doopmoeder was van
vérstrekkende betekenis voor een kind,
omdat zij in zijn verdere leven een
belangrijke rol bleven
spelen. De plechtigheid in de kerk
– waarbij de ouders
niet aanwezig mogen
zijn – kent een
bijzondere symboliek.

En nog veel meer...
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