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Van karebengels, dode honden en communiejasjes

Folklore is volkscultuur van vroeger die
opgevoerd wordt voor het publiek. Vaak
wordt folklore gelijkgesteld aan volksdans en volksmuziek, maar in principe
kunnen alle cultuur- en kunstuitingen
gefolkloriseerd worden. Folklore
probeert het verleden zo goed mogelijk
na te spelen. Living history is de Engelse
term voor folklore.
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Van Tegelse volkskunst naar Limburgse kunst
Hoe volkskunst de basis legde voor een nageslacht van gerenommeerde beeldende kunstenaars

Ineke Strouken

Volkskunst is de kunst van het dagelijks
leven. Het is kunst met een sociale en
historische dimensie. Bij volkskunst
zijn de achtergronden en de betekenis
die mensen aan de kunst geven van
wezenlijk belang. Het verhaal achter de
kunst is net zo belangrijk als het kunstwerk zelf. Volkskunst is ook een laagdrempelige vorm van kunst.

traal. In Tegelen is een tentoonstelling
te bezichtigen over de relatie volkskunst – kunst. Op 18 juni wordt het eerste
Nederlands Folklore Festival gehouden
met als hoogtepunt een ‘reus’achtige
optocht en van 14 tot en met 20 juli
kunt u wereldfolklore uit zesendertig

Folklore en volkskunst staan in dít en
het volgend nummer van Traditie cen36
1

landen in Brunssum bewonderen.
Genoeg te beleven deze zomer.

Ineke Strouken
hoofdredacteur
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Een nieuw sprookje
Sprookjes en verhalen zijn niet alleen
maar van vroeger. Ook nu nog worden
er sprookjes geschreven. Een nieuw
sprookje dat ik onlangs geschreven
heb, heet ‘de vlinder’.
Er was eens een vlinder, die net als een
mens wou wezen, maar dat kon nu eenmaal niet. Hij wou wereldkampioen
worden in het vlinderen. De mens zei:
“Er kan niemand zo goed vlinderen als
jij!” “Maar niet in het water,” klaagde
het vliegende dier, die zich soms meer
een vlieg voelde dan een vlinder. Toen
begreep de mens, wat hij bedoelde. De
vlinder wou zwemmen leren. “Neem
mij maar als voorbeeld, oh vlinder”, zei
de mens, “ik zal zo vlinderen, dat jij
weet, hoe je wereldkampioen kunt worden.” En de mens ging ontzettend goed
oefenen, zodat hij inderdaad wereld-

Verdwijnende streekdrachten

kampioen werd en niemand had het in
de gaten, behalve de vlinder. Wat hij
deed door de lucht, moest hij gewoon
in het water doen, maar arm vlindertje
kwam geen meter vooruit in het water.
Zo vlot als het in de lucht ging, zo
geweldig traag ging het in het water.
“Oh mens”, zei hij, “er kan niemand zo
goed vlinderen als jij.” “Maar niet in de
lucht,” reageerde de mens op zijn
beurt. “Ja, zo kom ik geen slag verder,”
bleef de vlinder treuren, “weet je geen
oplossing voor mij?” “‘Ken jij dan niet
het verhaal van Ikarus, Daedalus’ zoon,
wiens vleugels zouden smelten, als hij
te hoog vliegen zou en die in zee
stortte, omdat hij te laag vloog?” “Ja,
dat verhaal ken ik oh mens.” “Zo is het
ook met jou oh vlindertje. Je moet niet
willen wat jij niet kunt en, zoals ik al
zei, je bent al wereldkampioen.” Toen

Voor de echte liefhebbers heeft het misschien
lang geduurd, maar eindelijk is er dan weer
een permanente presentatie van de
Nederlandse streekdrachten in het
Nederlands Openluchtmuseum. In de tentoonstelling wordt duidelijk dat tussen 1875
en 2000 de klederdrachten langzaam maar
zeker uit het dagelijks leven verdwenen.

vloog de vlinder van bloem naar bloem
blij, dat hij geen vlieg of mens was,
maar gewoon zichzelf, want ook
schoonspringen was te gevaarlijk.
Gesteld dat hij niet uit het water
komen kon en te hoog van de toren
blies!” Maar dan ben jij er toch om mij
eruit te halen oh mens?” vroeg de vlinder weer. “Nee, beste vlinder, ik vang je
alleen op het droge,” antwoordde de
mens en toen wist de vlinder echt zijn
plaats, totdat hij, dood en wel, in een
plakboek kwam. “Mijn wereldkampioen,” fluisterde de mens zacht,
want dit was de mooiste vlinder, die hij
ooit had ingeplakt.

In de tentoonstelling staan kostuums van
vrouwen, mannen en kinderen in een tijdbalk opgesteld zodat te zien is wanneer ze
verdwenen. Ook maakt de bezoeker kennis
met de mens achter deze drachten en de
manier waarop de dracht een rol speelde in
hun leven. Tevens laat de tentoonstelling de
ontwikkeling van de oorijzers zien en is er
aandacht voor mode in de dracht, variatie in
werk- en pronkkleding, portretten, films en
actuele drachten van bijvoorbeeld nieuwe
Nederlanders.

P. Kreetz
Zilverschoon 52
1422 NZ Uithoorn

Meer informatie: Nederlands
Openluchtmuseum (026-3576111).
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De Amerikaanse Droom

Foto’s:

Wereldfestival
in Brunssum

Nederlands
Openlucht-

In het Nederlands Openluchtmuseum is een tentoonstelling
te zien over de Amerikaanse
Droom na de Tweede
Wereldoorlog. Voor de
Nederlanders zijn de eerste
naoorlogse jaren grijze jaren
van hard werken en nuchterheid. Amerikaanse soldaten die
kauwgum, nylonkousen en
negermuziek uitdelen en het
Marschallplan waardoor Amerikaanse producten op de markt verschenen,
doen de Nederlanders watertanden. Amerika leek het land van de onbegrensde mogelijkheden. In het Nederland van Drees, waarin men met een
broodtrommeltje achterop de fiets naar zijn werk ging, sloegen de
opzwepende muziek van Elvis Presley en de zwoele films van Marilyn
Monroe aan. Voor de ouderen was het onacceptabel, maar de jongeren
leek het fun en freedom.

Van 14 tot en met 20 juli wordt in
Limburg het Wereldfestival Parade
Brunssum gehouden. Het festival is in
nauwe samenwerking met CIOFF
Mondiaal (Conseil International de
Festivals de Folklore et des Arts
Traditionnels) georganiseerd. Doel is
om wereldwijde ontmoeting, verbroed-

museum

ering en solidariteit, respect voor elkaar
en elkaars culturen te bevorderen.
Zesendertig landen zullen volksdans en
volksmuziek groepen met een hoog cultureel niveau naar Nederland sturen.
Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur stuurt de dansgroep Piet
Hein die met haar kleurrijke levendigheid en professionaliteit de ruim
duizend buitenlandse deelnemers zal
proberen enthousiast te maken voor
Nederlandse volksdans.
Dit festival is een van de grootste en

In de jaren zestig komen er door de moord op Martin Luther King en John
F. Kennedy en de Vietnamoorlog barstjes in het aureool van Amerika. Maar
men zat nog wel aan de buis gekluisterd bij de eerste maanlanding.
Amerika bleef trekken.
De tentoonstelling ,Amerikaanse Droom 1944-1969’ is te zien in het
Nederlands Openluchtmuseum (026-3576111). Bij de presentatie is een
gelijknamig boek verschenen.
2
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mooiste wereldfolklore ontmoetingen
in Nederland. De gasten uit Zwart
Afrika, Argentinië, Brazilië, Paraguay,
Oekraïne, Indië, Oceanië, China, Nieuw
Zeeland etcetera zorgen voor een spectaculair programma.
Meer informatie: Foundation Parade
2000 (045-5274141 en 0900-9798).

Z

O

M

E

R

2

0

0

0

Janneke van der Veer

H

Studie- en beroepskeuze in meisjesboeken 1900-1940

Het huwelijk betekende
het einde van een
loopbaan
Een belangrijke verworvenheid van de
laatste decennia is dat vrijwel ieder
beroep of studie door zowel jongens als
meisjes gekozen kan worden. In de eerste
helft van deze eeuw, en ook nog ver na
de Tweede Wereldoorlog, was deze
situatie geheel anders. Voor jongens gold
een scala aan mogelijkheden en voor
meisjes een scala aan beperkingen. Het
was immers niet zo vanzelfsprekend dat
meisjes een beroep of verdere opleiding
kozen. Een en ander zien we
weerspiegeld in de collectie van circa
vijfhonderd meisjesboeken uit de periode
1900-1940, die Joke van der Meer uit
Amstelveen rond het thema studie- en
beroepskeuze heeft opgebouwd.

ling te zien. Joke: “Grofweg kun je
stellen: hoe ouder het boek, hoe minder
er door vrouwen gewerkt wordt. Tot
circa 1920 komen er bijna geen meisjes
of vrouwen met een baan in voor.

Over de achtergrond van haar verzameling vertelt Joke het volgende:
“Het begon met het boek Kool en rozen
(1927) van C.M. van Hille-Gaerthé. Mijn
moeder had dit meisjesboek en begin
jaren negentig leende ik het van haar.
Nadat ik het boek gelezen had, wilde ik
meer over de schrijfster weten. Via de
bibliotheek ontdekte ik een aantal
artikelen. Daarna kocht ik op boekenmarkten en in antiquariaten meer
meisjesboeken, waarbij ik al snel de
behoefte kreeg om me te specialiseren.
Omdat ik zelf een werkende vrouw ben,
besloot ik te kiezen voor het thema
beroep en studie.”

Dan komt de crisistijd en moet er aangepakt worden. In boeken uit die tijd
zien we meer werkende meisjes, alhoewel zich dan weer een nieuw strijdpunt voordoet, namelijk dat vrouwen
geweerd worden omdat ze de plaats van
een werkloze man zouden innemen.”
Als voorbeeld hiervan noemt ze een van
haar lievelingsboeken: Die twee van de
Ark (1939), ook van C.M. van HilleGaerthé. Dit verhaal gaat over twee oudere onderwijzeressen die ontslagen worden en vervolgens niet meer aan de bak
komen, omdat mannen voorrang krijgen bij het vervullen van vacatures. De
twee vrouwen verhuizen dan naar een
woonboot in Friesland, waar ze een
nieuwe invulling aan hun leven geven.

Daarmee sloot ze aan bij ideeën van
mevrouw C.M. van Hille-Gaerté. Deze
schrijfster groeide op in het beschermde milieu van de gegoede stand, volgde
een opleiding tot onderwijzeres, maar
mocht in dit beroep vervolgens niet
werkzaam zijn, omdat het voor meisjes
van haar stand niet gepast was om te
werken. Later is ze boeken gaan schrijven waarmee ze voor een welkome aanvulling op het gezinsinkomen kon zorgen. Overigens werden meer vrouwen
uit welgestelde kringen, voor wie het
niet comme-il-faut was om te werken,
schrijfster.

Huwelijk en baan
gingen niet samen

In de meeste meisjesboeken over werkende meisjes is er een omslag wanneer
er een levenspartner op komt dagen.
“Het huwelijk is vrijwel altijd een
breekpunt”, vertelt Joke, “ook als er
sprake is van een carrière. Zo gauw er
een partner in zicht komt, geeft het
meisje haar baan op, volgt eventueel
nog een jaar huishoudschool om het
huishouden te leren en stapt vervolgens
in het huwelijksbootje, om niet meer
als werkende vrouw in de maatschappij
terug te keren.”

Dat C.M. van Hille-Gaerthé (1881-1958)
zelf andere ideeën had, blijkt onder
andere uit de artikelen die zij schreef
voor het door haar in 1923 opgerichte
tijdschrift Droom en daad; maandblad voor
jonge meisjes. Hierin informeerde ze de
jeugdige lezeressen over de verschillende mogelijkheden die er waren en
wees ze hen op de positieve waarde van
werk en beroep. Bij de oprichting van
Droom en daad schreef ze: “De wereld
heeft de werkzame jonge mensen zoo
noodig in dezen tijd, maar de wereld
heeft ook noodig de zuivere droomen,
de droomen, die dikwijls het uitgangspunt zijn van de plannen, leidende tot
de daad.”

Dit algemene patroon werd in sommige
sectoren ondersteund door maatregelen. De overheid is hiervan een
goed voorbeeld. Jarenlang was bij de
wet geregeld dat een overheidsbaan
– bijvoorbeeld in het onderwijs – niet
toegankelijk was voor gehuwde
vrouwen. Bij de KLM deed zich lange
tijd een vergelijkbare situatie voor. Tot
in de jaren zeventig werd het gebruikelijke vijfjarige contract van stewardessen verbroken wanneer zij tussentijds
in het huwelijk traden.

Geen baan voor vrouwen
Met haar bekende humor schreef Cissy van Marxveldt dit
verhaal over een secretaresse op een school.

4

In de collectie meisjesboeken, die zich
vrijwel allemaal afspelen in de gegoede
middenklasse, is een zekere ontwikke5

Boven: ‘Het Geitenweitje’, het verhaal over
meisjes op een typekamer van een krant.
Onder: Een verhaal over leerling-verpleegkundigen door Anke Servaes.

In een enkel verhaal komt een gehuwde
werkende vrouw voor, maar dat is dan
meestal buiten medeweten van de
echtgenoot. Zo gaat in Kwikzilver (1926)
door Cissy van Marxveldt het kindvrouwtje Babs op kantoor werken wanneer de zaken van haar man niet goed
gaan. Deze laatste ziet dit met lede
ogen. In Pam krijgt een man (circa 1954)
van Nel van der Zee doet Pam een
vergelijkbare stap. Ze verhuurt zich als
particulier naaister en wil van het door
haar verdiende geld Wedgwood serviesgoed kopen. Echtgenoot Ruud neemt
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Links: Guus Betlem schreef dit meisjesboek.
Het omslag is een ontwerp van Marten
Toonder.
Rechts: Een aantal meisjes runt het
taxi-bedrijf van een van de ouders.

dam. Voor deze Kroniek verzorgt zij
onder de titel Beroepsfilm een serie
artikelen over jonge werkende mensen.
Ze schrijft onder andere over een
Montessori-kleuterleidster, een typiste,
een verkoopster in een modewinkel,
een operatiezuster en over een
aankomend pianiste.

haar dat niet in dank af: ze moet tevreden zijn met het inkomen dat hij
inbrengt. Pam toont berouw en beide
echtelieden leven lang en gelukkig
verder.
Kortom, huwelijk en (betaald) werk zijn
in deze periode onverenigbaar.
In De rechte vrouw op de rechte plaats?
Beroepskeuzevoorlichting aan meisjes en
vrouwen in Nederland in historisch perspectief (1900-1940) vermeldt Margit van der
Steen dat in dit tijdvak van elke honderd beroepswerkzame personen zesentwintig van het vrouwelijk geslacht
waren, en slechts twee van hen waren
daarbij gehuwd.
Artistieke carrière taboe

Ook de combinatie huwelijk en artistieke carrière was moeizaam. Kunstzinnige aspiraties worden meestal vaarwel gezegd wanneer het
huwelijksbootje in zicht komt. De
hoofdpersoon in Mies Demming (1925)
van Emmy Belinfante-Belinfante
ambieert bijvoorbeeld een literaire carrière. Dit plan geeft zij op wanneer er
een verloofde op de proppen komt.
Hetzelfde geldt voor de artistieke Corry
in In het gareel (1928), die niet alleen
haar carrière maar ook haar vrijheid
kwijt raakt als ze getrouwd is.
Overigens zijn de verloofdes in de
boeken van deze schrijfster vaak mannen die wel hun artistieke capaciteiten
hebben kunnen ontwikkelen.
Ook in Willy’s offer (1929) van A. van
Gogh-Kaulbach wordt een artistieke carrière opgegeven. Hieraan ligt echter

Opvallend is dat sommige schrijfsters
een duidelijke voorkeur hebben voor
een bepaalde beroepssector. Vaak is dat
gebaseerd op eigen ervaringen. In de
boeken van Sanne van Havelte, die zelf
in een apotheek gewerkt heeft, komt
bijvoorbeeld nogal eens een apothekersassistente voor. Een sociaal bewogen
schrijfster als Anke Servaes laat haar
hoofdpersonen eveneens in de medische en verzorgende sector werken. Miep
van Es in Knolletje (1927) volgt bijvoorbeeld een opleiding tot verpleegkundige, wat een vervolg krijgt in Pil,
dat in 1931 verscheen. Ook Anna Hers,
dochter van een huisarts in OudBeijerland, laat de meisjes dikwijls in
de sociale sector werken. Zo streeft in
Teus ziet het spoor (1939) de hoofdpersoon
ernaar een opleiding tot verpleegkundige te volgen. Naast de behoefte
om mensen te helpen speelt hierbij ook
een rol dat het meisje in de toekomst
graag haar aanstaande man, die voor
arts studeert, in de praktijk wil helpen.

geen huwelijk ten grondslag, maar het
feit dat Willy’s hulp thuis in de huishouding hard nodig is. Daarentegen
slaagt Lenie ten Heuvel uit Prullenmand
(1922), het derde deel van de ‘Lenie ten
Heuvel-serie’ van dezelfde schrijfster, er
wel in om schrijfster te worden. Een
carrière in de schrijfwereld is ook
weggelegd voor Sonja in Sonja als journaliste (1932) van de Deense schrijfster
Estrid Ott.
In de verzameling van Joke van der
Meer komen maar weinig boeken voor
van buitenlandse auteurs. De enkele
titels die wel van buitenlandse origine
zijn, zijn daarbij geschreven door de
genoemde Deense schrijfster en de
Noorse schrijfster Annik Saxegaard.
‘Nette’ beroepen

Bij Anna Hers komen echter administratieve beroepen ook voor. Kantoorberoepen – secretaresse, typiste, telefoniste – zien we ook bij de schrijfsters
Diet Kramer, Emst van Soest en Emmy
Belinfante-Belinfante. Een fraai voorbeeld van een werkkring als secretaresse zien we eveneens in het bekende
boek van Cissy van Marxveldt: De
Kingfordschool (1922). Voorkeur voor de
administratieve sector laten ook de
boeken van A.M. Nachenius-Roegholt
(1892-1941) zien. Deze schrijfster stelt
zich overigens zeer positief op ten
opzichte van werkende meisjes. Daarbij
speelt wellicht een rol dat ze zelf in
haar jeugd geconfronteerd werd met de
situatie dat haar moeder na het overlijden van haar man de kost voor haar
gezin moest verdienen.

Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid,
dat al zeer vroeg is begonnen met het
geven van beroepskeuzevoorlichting
aan meisjes. Hier werd om drie redenen
gepleit voor een verstandige
beroepskeuze. Een weloverwogen
beroepskeuze zou het individueel welzijn ten goede komen, had een duidelijk
maatschappelijk belang en zou bovendien voorkomen dat meisjes snel in een
huwelijk zouden vluchten. Het
huwelijkspeil zou dus verhoogd worden
wanneer meisjes met verstand een
beroep zouden kiezen!

tuin (1930) van Thérèse Hoven. Hierin
worden de belevenissen verteld van
enkele verkoopsters van de Bijenkorf te
Den Haag. Dola de Jong stelt in
Gastvrouw in het groot (1939) weer een
ander beroep aan de orde. In dit verhaal
is An vastbesloten haar vader op te volgen in het hotelbedrijf. Ter voorbereiding gaat ze elders in een hotel
werken. Een familiebedrijf speelt ook
een rol in Meisjes aan het stuur (1935) van
J.H. Brinkgreve-Entrop. Hierin runnen
enkele vriendinnen het taxibedrijf van
de ouders van een van de meisjes.

‘Andere’ beroepen

Sommige meisjes worden door hun
werk in de gelegenheid gesteld om een
reis te maken. In Lousje’s kunstreis door
Indië (1928) van Jeanne KoningGoeterier betreft dat Lousje die als
pianiste een zangeres tijdens haar
tournee begeleidt. Reizen komt tevens
voor in Gouvernante in Egypte (1947) van
Dora van der Meiden-Coolsma en speelt
uiteraard ook een rol in diverse verhalen waarin het leven als au-pair in
het buitenland een centraal thema is.
Bijvoorbeeld in Puck van Holten (1931)
van Cissy van Marxveldt en in De gril van
Marion de Greeff (1933) van Marie
Schmitz.

Behalve de boeken waarin de meisjes
terechtkomen in de ‘nette’ beroepen,
waarmee vaak aangesloten wordt bij de
vaste rolpatronen, heeft Joke van der
Meer ook boeken in haar collectie
waarin het beroepskeuzeproces tot een
minder stereotiep beroep leidt. Heel
duidelijk is dat het geval met Drie meisjes op een flat (1933) van Annie Smit
(pseudoniem van Rie Cramer). Eén van
de drie meisjes werkt in Artis. Ze doet
daar onderzoekswerk waarbij ze in
dieren moet snijden. Zeker in die tijd
paste dat niet in het rolpatroon van
meisjes.
Een enkele keer komt de glamourwereld als serieuze werkomgeving om
de hoek kijken. Bijvoorbeeld in Loek’s
filmcarrière (1935) van Herm. Visser.

Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid

In tal van verhalen geeft NacheniusRoegholt een beeld van werkende meisjes, waarbij aspecten als collegialiteit,
werkdruk en verhoudingen op het werk
aan de orde komen. Werken is gezond
en niets-doen is een teken van zwakte is
de moraal van deze schrijfster. De
ideeën van de schrijfster lijken tamelijk
progressief, maar ook bij haar eindigt
de beroepscarrière van het meisje als ze
gaat trouwen. Daarnaast staan de
ideeën van het in 1901 opgerichte

In De rechte vrouw op de rechte plaats? kunnen we lezen dat meisjes die wel gingen
werken in een aantal specifieke middenklasse beroepen terecht kwamen. In
de uitgave Vrouwenarbeid in Nederland
1870-1940 van Marjolein Morée en
Marjan Schwegman is een hoofdstuk
aan deze zogenaamde ‘nette’ beroepen
gewijd: onderwijzeres, verpleegster,
apothekersassistente, telefoniste, secretaresse.

Stewardess worden was ook niet zo
gewoon. Annetze in Hoog in de lucht
(1947) door Margaret Morrison komt op
dat idee nadat ze haar loopbaan als verpleegkundige in het ziekenhuis moet
beëindigen (“... omdat ze geen oog had
voor verborgen stof...”). Bijzonder aan
dit boek is dat het geïllustreerd is met
foto’s die gemaakt zijn van de KLM,
waardoor het een tamelijk realistisch
beeld geeft van de vliegwereld. Een
boek waarin eveneens een echt
bestaand bedrijf voorkomt is Op den dak-

Joke merkt op dat dergelijke beroepen
ook veelvuldig voorkomen in de
meisjesboeken. Heel fraai wordt dit
bevestigd in Beroepsfilm (1932) van R.W.
Doodewaard-Godschalk. Het verhaal
gaat over de achttienjarige Lucie
Renault die als adjunct-redactrice werkt
bij de Geïllustreerde Kroniek in Rotter-

Auteurs

Wellicht is reeds opgevallen dat geen
van de genoemde auteurs van het mannelijk geslacht is. In de collectie van
Joke van der Meer komen slechts de
namen van twee mannen voor die zich
aan dit genre meisjesboeken gewaagd
hebben. In de eerste plaats is dat Hans
Borrebach, die vooral naam heeft
gemaakt als illustrator van meisjesboeken. Hij heeft ze echter ook
geschreven, zoals Lony zegt de huur op
(1954) en Stewardess bij de Adria-expres
(1957). De andere mannelijke schrijver
is Guus Betlem, die onder andere Job en
haar bazen (1939) op zijn naam heeft
staan. Het opvallende aan dit boek is de
door Marten Toonder getekende
omslag.

Links: Lenie ten Heuvel slaagt er in schrijfster te worden.

Verzamelen
Rechts: An is vastbesloten haar vader als hoteleigenaar
op te volgen.
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Als je, zoals Joke van der Meer, een
verzameling boeken opbouwt, is het
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tijdschrift

vanzelfsprekend dat er een voorkeur
ontstaat voor bepaalde titels. Bij Joke is
dat heel duidelijk het geval met Die twee
van de Ark van C.M. van Hille-Gaerthé,
dat haar vooral aanspreekt vanwege de
problematiek. Waardering heeft ze ook
voor de boeken van Emmy BelinfanteBelinfante. “Misschien zijn ze wel een
beetje oppervlakkig”, vertelt ze “maar
ze zijn heel leuk geschreven. Vooral Het
geitenweitje (1938) dat over meisjes op de
typekamer van een krant gaat, heb ik
met veel plezier gelezen. Dat geldt ook
zeker voor De Kingfordschool van Cissy
van Marxveldt en voor de ‘Lenie ten
Heuvel-serie’ van A. van Gogh-Kaulbach.
En verder vind ik de boeken van Tine
van Berken, zoals Mijn zuster en ik (1896)
en Rudi Willenborg (1909), erg mooi. In
de boeken van deze schrijfster krijgt
werken thuis, in de huishouding en in
het onderwijs vaak aandacht.”

over tradities
en trends

Vier gevarieerde
tijdschriften per jaar
over de boeiende achtergronden van
het dagelijks leven.

Mis geen enkel nummer en geef u op
voor een abonnement à ƒ 35,– per jaar.

T

Huwelijksgebruiken in Bunschoten en Spakenburg

Trouwen op zaterdagavond
op het gemeentehuis en
zondagmorgen in de kerk
Jarenlange verkering kon er
aan voorafgaan, voordat de
Bunschoter geliefden elkaar
eindelijk het jawoord

Achtergrondinformatie

Als vanzelfsprekend is de verzameling
in de loop der tijd aangevuld met
secundaire literatuur. Enerzijds zijn dat
boeken met informatie over kinderboeken en schrijvers. Anderzijds betreft
dat uitgaven waarin school- en beroepskeuze van meisjes een hoofd- dan wel
een nevenonderwerp is, zoals in
Marjolein Morée en Marjan Schwegman, Vrouwenarbeid in Nederland 18701940 (Rijswijk 1981), Marianne C.H.
Boussardt, Onder Vrouwelijke Hoede.
Vrouwen bij de Arbeidsinspectie (Den Haag
1990), Mineke van Essen, Opvoeden met
een dubbel doel. Twee eeuwen meisjesonderwijs in Nederland (Amsterdam 1990),
Karen den Dekker (red.), Een tien voor
vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de Oudheid tot
de MMS (Zutphen 1992), Ileen Montijn,
Leven op stand 1890-1940 (Amsterdam
1998) en Hettie Pott-Buter en Kea
Tijdens (red.), Vrouwen, leven en werk in de
twintigste eeuw (Amsterdam 1998).

Dat is voordeliger dan losse
nummers kopen en uw ‘Traditie’
wordt elk kwartaal thuisgestuurd.

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’

Naam:

Stuur deze bon

Straat:

naar: Nederlands

Postcode:

Centrum voor

Woonplaats:

Volkscultuur,

Telefoon:

Lucasbolwerk 11,

Datum:

3512 EH Utrecht,

Handtekening

gaven. Jaren waarin niet
veel spectaculairs gebeurde.
Af en toe mocht de jongen
het meisje naar huis
brengen. In de tussentijd
moest het meisje sparen

Het huwelijk van Wouter Kok met Grietje van der Geest. Het bruidspaar zit in het midden.

voor de uitzet. De jonge

De bruid is gekleed in ‘zware rouw’, omdat haar vader vier jaar geleden was overleden.

visser, visventer of

Ook de moeder en zussen van Grietje waren in de streekdracht voor rouw.

boerenzoon diende van zijn
Spannend kon het wel worden wanneer
een jongen uit het vissersdorp Spakenburg zijn oog had laten vallen op een
blozende boerendochter uit het
naburige Bunschoten. Grietje – toen
nog Van der Geest – was zo’n goede
boerenmeid van vijftien jaar uit Bunschoten. Tijdens Koninginnedag kwam
ze bij het dansen en hossen onder de
bomen in aanraking met kosterszoon
Wouter Kok uit Spakenburg. Na die tijd
kwam hij met zijn vrienden naar
Bunschoten om zijn meisje te zien.

kant te werken aan het
kostwinnerschap. Zo werden
de verkeringsjaren aaneen
geregen.

De lezers van Traditie die meer over dit
thema willen weten, kunnen terecht bij

tel: 030-2319997,

Joke van der Meer, Kastanjelaan 42,

fax: 030-2334047.

1185 KB Amstelveen (020-6417686).

Marieke van Twillert
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Geen vreemde vrijers

Maar dat liep in de gaten bij de Bunschoter jongens. “Van roeden van de
hooiberg hadden ze ijzeren staven
gemaakt. Daarmee gewapend wachtten
ze de negentienjarige Wouter op. Zijn
arm kapot, een gat in zijn hoofd, bloeden als een varken”, herinnert Grietje
zich de taferelen. “Het was heel verschrikkelijk, maar er werd geen politiewerk van gemaakt. Eigen schuld,
vond de politie: dan moeten ze maar in
Spakenburg blijven.”
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Het huwelijk van Wouter Kok en Grietje van der Geest
in het (voormalig) gemeentehuis van Bunschoten.

ering. “Hoewel je van echte verkering
nauwelijks kon praten. Ze zagen elkaar
zelden. Je moet nagaan dat ze ook nog
in twee verschillende kerken zaten, dus
ook dan konden ze elkaar niet zien.”

Maar mijn man had geen moeder meer.
Bovendien kon hij de kost verdienen,
dat scheelde ook.” Dirk was visventer en
is op de trouwdag zelf nog met vis
weggeweest.

Ook Gijsje Heinen-Duyst had lang verkering: “Toen we in 1947 trouwden,
hadden we al zeven jaar verkering
gehad. Er moest een keer een eind aan
komen. Maar een dure bruiloft werd
het niet, want alles was nog op de bon.
We hebben drank bij elkaar gescharreld
en rozijnenbonnen verzameld om
Boerenjongens van te maken.”

Voor de speciale gelegenheid deed
Aartje een mooie witte gestrookte
bovenmuts (hul) op. Dat was nog een
behoorlijk geworstel, want zo’n muts
droeg ze normaal gesproken nooit.
Aartje trouwde in rouwdracht, want ze
rouwde om haar zuster die op haar
eenentwintigste was gestorven.

Was het stel eenmaal in ondertrouw
gegaan, dan volgde de ‘bestroanen’
(bruidstranen), zoals Bort Zwaan (56)
conservator van het Spakenburgs museum ‘t Vurhuus, het noemt. Twee weken
feest bij de bruid thuis voorafgaand aan
de trouwerij. In de praktijk betekende
dit dat er elke avond, veertien dagen
lang, bezoek was. De ene avond kwamen de ooms en tantes, dan de neven
en de nichten, vervolgens de buren, de
vrienden en de kennissen. De ene kant
van de familie en ook de andere kant.
Los van elkaar. Maar als het een kleine
familie was, konden de families ook
gezamenlijk op bezoek komen. De festiviteiten waren op kosten van het
bruidspaar.

Lange verkeringen

Andersom wilden de Spakenburgers
hun meisjes ook niet graag verliezen
aan Bunschoter of Eemdijker boeren.
Grietjes vader had destijds ook gevochten om zijn Spakenburgse. “Bunschoter
jongens moesten er best wat voor
doen”, zegt Annie Bos-van Twillert (56).
Haar vader huwde in 1941 een
Spakenburgse schone na tien jaar verk-

Aan een bruidsboeket mocht dan
weinig waarde worden gehecht, des te
meer aan de bruidskleding.
Conservator Zwaan noemt de wensen:
“Het liefst droeg de bruid een jak en
muts dat ze nog nooit had gedragen.
Het jak moest niet alleen mooi, maar
vooral zo ouderwets mogelijk zijn. In de
goede betekenis van het woord: antiek,
dus zo oud mogelijk. Op het hoofd een
nieuwe linnen muts, met daaraan
antiek maar wel ongebruikt kant. Het
kostuum bestond verder uit een zwart
glimmende lusterschort over een
antieke glanzende kalminken rok. Als
het even kon, had ze het schort ook niet
eerder aangehad. De met karton verstevigde kraplap onder het jak was veel
smaller dan de kraplappen die we
tegenwoordig kennen. Dat moest ook
wel, want anders paste het niet in het
jak. Een witte doek dat aan de voorkant
van het jak piept, completeerde het
geheel.”

De trouwplechtigheid van Aartje
Vedder en Dirk Korlaar vond plaats
rond zeven uur ‘s avonds in het
gemeentehuis. Enkele uren later werd
het stel voor de bomvolle kerk in de
echt verbonden. Daarna verkaste een
deel van het gezelschap naar het huisje
van Aartje’s moeder. “M’n moeder had
zo’n klein huisje, maar we hadden
enorm veel schik. We dronken een
kopje koffie, speelden wat muziek en
zongen. Niets bijzonders, maar we hadden veel schik. Ik weet nog dat een oom
na afloop zei: “Ik heb toch zo genoten,
ik geef je een rijksdaalder er boven op”.
Om één uur ‘s nachts was het feest
afgelopen. “Dat was het, geen
trouwkaarten, geen huwelijksreis. Daar
wist je niets van.”

Bruidsdagen en bruidstranen

De vader van Grietje van der Geest was
vier jaar tevoren overleden, daarom was
zij bij haar trouwen helemaal ‘in de
rouw’. “Ik droeg een zwart jak, zwarte
handschoenen, een mooie zijden
schort.” Ook de vijf zussen van Grietje
droegen op haar bruiloft de rouwdracht.

Bruidskleding

“Het heette de bruidsdagen”, weet
Annie Bos, “Met elke avond visite, dan
voelde je je wel feestelijk.” Eerst dronk
de visite een kopje koffie, met wat erbij.
Een klein koekje. Daarna kreeg het
gezelschap een borreltje. De mannen
dronken een jonge of oude jenever op
de toekomst van het bruidspaar. De
vrouwen snoepten van de Boerenjongens (rozijnen op brandewijn) of een
advocaatje. “Al geloof ik nooit dat daar
toen slagroom op heeft gezeten.”
Aartje Vedder

Dirk Korlaar trouwde in de zomer van
1939 met de toen drieëntwintigjarige
Aartje Vedder. “Vroeger ging je laat
trouwen. We trouwden na zes jaar verkering. En wij waren nog redelijk vroeg.

Trouwen op zaterdagavond
en zondagmorgen

Wouterus van Twillert en Maria de Graaf

Tot 1941 was het gebruikelijk om op
zaterdagavond om zeven uur ‘s avonds
in het gemeentehuis te trouwen, volgens Bort Zwaan. De zondagochtend
erna trouwden bruid en bruidegom
voor de kerk. “En aangezien de bruid en
bruidegom nog niet volledig waren
getrouwd, moest de bruidegom na de
trouwerij in het gemeentehuis gewoon
naar huis om daar te slapen. Er waren
vaak meerdere paren die tegelijkertijd
trouwden. Er werd niet zo’n toestand
van gemaakt als tegenwoordig.”

trouwden in de zomer van 1941.

Trouwboeket: een nieuwe
gewoonte

Huwelijksringen en ook verlovingsringen zijn van latere datum, net als
10

In de tijd dat een trouwerij uit twee
dagen bestond, verschilde de kleding
van de bruid op de twee gelegenheden.
“Op zaterdagavond in het gemeentehuis droeg je een ander kostuum dan
bij op zondagochtend in de kerk”, stelt
Bort Zwaan. “Op zondag in de kerk
droeg je het mooiste kostuum. Soms
was het zo dat de bruid alleen op zondag het lusterschort droeg, terwijl ze op
zaterdag een wollen schort aan had.”
Op haar schoenen droeg de bruid
antieke, zilveren gespen.

een bruidsboeket. Aartje Koninginnetje
had in 1939 bloemen, zeer ongewoon
voor die tijd, die waren gekocht bij een
bloemist in Hilversum. Later werd het
meer gangbaar.

De bruidegom

Bunschoter mannen zijn veel eerder
dan de vrouwen van de klederdracht
afgestapt. Kort na de Eerste Wereldoorlog ging het rap met de burgerkleding voor mannen. Dit kan te maken
hebben met de opkomst van een
nieuwe sociale klasse, de fabrieksarbeiders. Momenteel zijn er nog maar
heel weinig mannen die zich kleden in
het traditionele kostuum.
Volgens Bort Zwaan stapten de boeren
iets eerder uit de dracht en waren de
vissers wat behoudender. Anders dan de
vrouwen, hadden de mannen ver-

“Ik had een bloemenboeket bij m’n
trouwen in juni 1944”, zegt Grietje Kok,
maar dat was toen vrij bijzonder. In het
dorp hadden ze dat niet. Als je naar de
trouwfoto van m’n zus Aartje kijkt, zie
je het verschil. Zij trouwde een paar
jaar daarvoor. Je ziet dat zij maar drie
sprietjes van bloempjes vasthoudt”,
lacht Grietje.
11

schillende klederdrachten: die van de
vissers, de visventers en de boeren.
Aan het begin van de eeuw droeg ook
de bruidegom streekdracht bij de
huwelijksvoltrekking. Zwaan: “De visser
trok een nieuwe boezeroen aan met een
vissersbaadje (een recht jasje), dat werd
gesloten met een dubbele rij beklede
knopen. De visserbroek had een smalle
klep die werd vastgehouden door zilveren knopen: ducatons. Visventers en
boeren droegen een heel ander kostuum. De boezeroen van de visventer had
een visgraatjesmotief, waarover hij een
zwart vestje, een zwarte pet en een
knielange geklede jas droeg. De boer
droeg een donkerblauw gestreepte
boezeroen, met daarover z’n gezondheid (een kledingstuk voor mannen:
een rechthoekige, gevoerde lap die
boven het middel wordt omgedaan en
voorzien is van schouderbanden).
Verder had de boer een broek aan met
een brede klep.
Visventer Dirk Korlaar was in 1939 één
van de eersten die in een keurig burgerpak trouwde. Tegenwoordig is hij de
laatste Spakenburger die zich dagelijks
kleedt in de dracht van visventers.
Echtgenote Aartje naait de boezeroens
met de hand.
Foto’s maken

Om de heuglijke dag vast te leggen,
toog het paar Heinen-Duyst in 1947
naar Amersfoort om foto’s te laten
nemen. Vanwege de heersende woningnood na de oorlog bleef het jonggetrouwde stel vijf jaar bij moeder
Duyst inwonen. Drie jaar voor hen liet
het stel Kok-Van de Geest hun bruiloft
vastleggen door een Amersfoortse
fotograaf in een heuse trouwreportage.
Op een doordeweekse dag trouwden ze,
maar reden wel met een koets door het
hele dorp. “Het was wel een beetje sneu,
want we trouwden met vier andere
stellen”, vertelt Griet Kok. “Alle trouwparen werden rondgereden in dezelfde
koets. Wij waren het laatste paar en
tegen de tijd dat wij aan de beurt
waren, was het paard erg moe.”
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Cees Prinsen
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Leven in het jaar 1000

Dienstbaarheid in
vroegere tijden
Begrippen als: gehechtheid aan de zaak,
verantwoordelijkheidsgevoel en een goed
ontwikkeld arbeidsethos worden
tegenwoordig anders gewaardeerd en
ingevuld dan vroeger. Het lijkt ver terug te

aan de machtigen: de adel en de geestelijkHet begin van het derde millennium van de

heid. Een nieuwe bevolkingsgroep was in

christelijke jaartelling geeft over de hele

opkomst, die van de handelaren en

wereld aanleiding tot festiviteiten en over-

ambachtslieden.

denking.

Dankzij vondsten uit de bodem en bewaard

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

gebleven voorwerpen, afbeeldingen en tek-

doet daaraan mee door het uitgeven van dit

sten kunnen we ons een beeld vormen van

boek en het samenstellen van een tentoon-

het leven in onze streken zo’n duizend jaar

stelling over het leven rond het jaar 1000.

geleden.

De aandacht voor de eerste millennium-

Prijs ƒ 34,50.

wisseling gaat meestal uit naar de
schuldigde bedrag over te maken op
gironummer 810806 t.n.v. Nederlands

over het leven toentertijd in het gebied dat

Centrum voor Volkscultuur te Utrecht,

nu Nederland heet.

o.v.v. ‘Leven in het jaar 1000’.

Grote gezinnen

Mijn moeder werd zelf in de jaren dertig intensief voorbereid op haar toekomst. Op de Landbouwhuishoudschool in Lierop. Daar op de ‘Boerinnenkostschool’ werd haar degelijk onderricht gegeven voor later als vrouw en
boerin, als moeder van een huisgezin.
Mijn moeder was haar tijd vooruit en
gaf zelf het goede voorbeeld. Neem van
mij aan dat ze Dina goed instrueerde.
Want het mag duidelijk wezen dat Dina
bij aanvang nog een meisje was dat
alles nog moest leren. Al wist een jong
ding toen, méér van aanpakken in het
gezin dan de meisjes van nu. Uitzonderingen daargelaten. Dina volgde
op onze kosten cursussen voor het praktische leven. Alles voor later.
Titels als: ‘De slacht op de boerderij’,
‘Tegen de Zedenverwildering ten Plattelande’, ‘Naaien en verstellen’, ‘RoomsKatholiek leven thuis’, ‘De moestuin en
het wecken der groenten’, ‘Het boek
voor verloofden en jonggehuwden’ en
‘Moeder worden als de tijd daar is’ zeggen genoeg. Wel valt op, dat de cursussen steeds nuttig zijn. Geen flauwekul
zoals: pergamano, Japanse filosofie,
theezakjes vouwen of bloemschikken.
Dina kon die ‘dahliassen’ zó wel in de
vaas krijgen!

Vooral met ‘ons moeder’ kon ze reusachtig opschieten. Tegenwoordig zouden we spreken van een gouden team,
al heb ik die term thuis nooit opge-

Alles diende één thema als opgang naar
één allesomvattend levensdoel: meisje,
vrouw en moeder worden.

als meid voor dag en nacht met kost en inwoning. Want inderdaad; hoewel ze

met hun ‘meske’

maar drie kilometertjes van thuis af was, ze bleef slapen. ‘Slapen op een ander’
werd dat genoemd. Een vreemde uitdrukking.

houden dienen. Veertien jaren lang. In
haar laatste dienstjaar, 1958, beurde ze
ƒ 575.-. Nog geen topsalaris, maar Dina
was er tevreden mee. Sterker nog: ze
‘was blij dat ze unne goeie post ha
gevonden’. Inderdaad, dat was véél
belangrijker dan een paar tientjes méér
verdienen in de grote stad met al zijn
onbekendheden. ‘Grote stad, grote
gevaren’ werd gezegd en volgens sommigen lagen daar ontucht, zedeloosheid en verval op de loer. Let wel: toen
Dina werd ingehuurd was het nog oorlog. Hoe lang zou die nog kunnen
duren? Er leek geen eind aan te komen.
Nee, dan liever dicht bij moederke.
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deel van hun productie moesten ze afdragen

gewijd. In deze publicatie wordt iets verteld

Brabants gezin

En Dina had recht van spreken, want
tot haar achtentwintigste jaar bleef ze
trouw en met toewijding ons huis-

leven probeerden te houden. Het grootste

Het vak van boerin

toen ze op ‘half mért’ 1944 ingehuurd werd

Grote stad, grote gevaren

waar groepjes boeren zich moeizaam in

Het boek is te bestellen door het ver-

een ‘meske’ werkte. Veertien jaar was Dina

Op 15 augustus, Maria ten Hemel
Opneming, werd aan Dina al gevraagd
of ze het volgende jaar wilde verder
dienen. Als ze dan ‘ja’ zei, kreeg ze als
arbeidscontract, als symbolische zekerheid, de huurpenning: een rijksdaalder.
‘Een fèftiger’ zoals ons oma zei. Die
zogenaamde godspenning, die driepenning, die meepenning, werd bij een
van de eerste arbeidswetten in 1908 al
afgeschaft. Tóch bleef deze traditie van
het geven van de huurpenning hier tot
in de jaren vijftig nog bestaan. Men
stond er op. Al waren de meiden die
voor kost en inwoning nog gingen
dienen, te tellen.

landschap lagen kleine nederzettingen,

gehad. Daar zijn al heel wat geschriften aan

vijftig toen er bij ons thuis op de boerderij

Huurpenning

vangen. Ze werd nagenoeg als een eigen
dochter behandeld. Maar laten we elkaar geen mietje noemen, er moest keihard gewerkt worden met de seizoenen
mee.
Toen Dina als jong meidje kwam, was
het gezinnetje nog klein: onze pa, ons
moeder, Ceesje en Dina. Maar: de
kinderen kwamen van God en papa en
mama mochten een beetje meehelpen.
Zo lezen we in oude boekjes. Oók bij
ons hebben papa en mama een beetje
meegeholpen kan ik wel zeggen. Uiteindelijk kwamen er acht kinderen,
zodat Dina heel wat werk te verstouwen
kreeg. Maar nooit en te nimmer heb ik
haar horen klagen. Never gepikeerd of
driftig. Die eigenschap kreeg ze zeker
van mijn moeder aangeleerd.

verwachtingen die de mensen toen hebben

gaan als ik denk aan de jaren veertig en

En denk nou niet, dat ze werd ingehuurd voor het grote geld. Big money was
andere koek. Haar jaarhuur (van half
maart 1944 tot en met half maart 1945)
was zegge en schrijven
ƒ 50.– ! Meiden en knechten werden
hier per half maart ingehuurd. Toch
had dit bedrag niks te maken met slavernij, knechting of onderdrukking.
Bedenk wel, dat onze boerderij een
gemiddelde Midden-Brabantse was. Dus
een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen, een Gelderse vos en wat
jongvee. Nog niet eens zó verschillend
van de boerderij bij Dina thuis.
Die jaarhuur van 50 harde guldens
werd in twee termijnen door Dina thuis
braaf afgegeven. Op die manier kwamen veel kleine Brabantse boeren tot
een zekere welstand, omdat hun arbeidspotentieel elders te gelde werd
gemaakt.

Martin de Bruijn
met medewerking van Charlotte Broer

In een woest, nog grotendeels onbedijkt

De voorgeschiedenis van het
Nederlands Centrum voor
Volkscultuur
De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening
in Nederland 1949-1992

De geschiedenis van de volkscultuurbeoefening in Nederland is een
roerige geschiedenis. In 1949 werd
het Nederlands Volkskundig Genootschap opgericht, enkele jaren later
volgde het Beraad voor het
Nederlands Volksleven. De geschiedenis van deze instellingen, die te
beschouwen zijn als voorlopers van
het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, wordt hier voor het
eerst te boek gesteld. Het is een
institutionele geschiedenis, waarbij
echter ook veel aandacht wordt
besteed aan de maatschappelijkhistorische context.
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Wat is de zin en betekenis van
volkscultuur voor de mensen in het
veld? Op welke wijze is de volkscultuurbeoefening in het verleden
ondersteund? Dit boek laat zien hoe
opvattingen hierover in de afgelopen
vijftig jaar zijn geëvolueerd.

Prijs ƒ 34,50.
Het boek is te bestellen door het
verschuldigde bedrag over te maken op
gironummer 810806 t.n.v. Nederlands
Centrum voor Volkscultuur te Utrecht,
o.v.v. ‘De voorgeschiedenis van het
NCV’.
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Papier in de hoofdrol
Nederlandse
papierknipkunst
is levende
volkskunst

Hoewel papier in de eenentwintigste eeuw steeds minder
belangrijk zal worden door het gebruik van computers,
diskettes, internet en e-mail, is een leven zónder papier toch
niet goed denkbaar. Papier is er in alle soorten, zoals
kladpapier, schrijfpapier met lijntjes, cadeau- en
origamipapier, en in alle maten, van notitieblaadjes tot
grote rollen krantenpapier. Nú is papier een alledaags,
misschien al wel een beetje ouderwets materiaal, maar ééns
was de fabricage ervan een belangrijke uitvinding.

Jeannet Pasterkamp-Boerkoel

De eer hiervan komt toe aan de
Chinezen. Meer dan 2000 jaar geleden
maakten zij al in kleine hoeveelheden
papier van zijdeafval, vezels van bamboe en hennep of schors van moerbeibomen. Het was Cai Lun, het hoofd van
de keizerlijke ateliers, die in circa 105
jaar na Chr. de fabricage aanmerkelijk
verbeterd heeft, zodat papier in grote
hoeveelheden gemaakt kon worden. Al
spoedig daarna gebruikten de Chinezen
het niet alleen om er op te schrijven,
maar ook om er in te snijden en te knippen.

Stadhouder
Willem lll.

Handelsreizigers brachten langs de
zijderoute papier en knipsels mee naar
Perzië, Turkije en Venetië. Nederlandse
kooplieden voeren op hun beurt met
hun zeilschepen naar Venetië en later
naar het Verre Oosten en waarschijnlijk
hebben zij het papier en de knip- en
snijkunst naar de Nederlanden
gebracht. Hier ontstond een heel eigen
ontwikkeling.

Knipsel van
Joanna KoertenBlok
(1650-1717).
Collectie De
Lakenhal, Leiden

‘Papiere sny-konst’

In Nederland begon men in de zeventiende eeuw te knippen en te snijden.
In het begin was het meer een plezierig
14

tijdverdrijf voor de ‘juffers’ uit de
deftige burgerij. Om hen daarbij te
helpen, werd in 1686 een boekje uitgegeven:
Konstig en Vermaakelijk
TYD-VERDRIJF
Der
HOLLANDSCHE JUFFEREN,
Of onderricht der
PAPIERE SNY-KONST.
Dat wil echter niet zeggen dat het
alleen maar een leuke hobby was. Nee,
er werden schitterende werkstukken
gemaakt, die veel geld opbrachten. De
knipkunst stond in hoog aanzien. Eén
van de bekendste knipsters in die tijd
was Joanna Koerten-Blok (1650-1717).
Zij heeft verschillende knipsels
gemaakt, zo fijn, alsof het pentekeningen waren. Dergelijke kunstwerken
waren erg geliefd. Toen Joanna voor
keizer Leopold van Oostenrijk zo’n
knipsel maakte, kreeg ze daar ƒ 4.000,voor. En dat in die tijd, toen de gulden
veel meer waard was dan nu. Het was
meer dan twee keer zoveel als Rembrandt voor zijn ‘Nachtwacht’ ontving.

Links: Tuintoegang met bijbelse voorstellin-

Rechts: Bomenlaan met weiden en dorps-

gen, 1777

gezicht, 1786

Knipsel van ds. Jan de Bleyker (1707-1783)

Geknipt door Pieter Reynders

Collectie Ned. Museum van Knipkunst,

Collectie Ned. Museum van Knipkunst,

Schoonhoven

Schoonhoven

een medaillon. Ook zinnebeeldige
motieven zijn er in terug te vinden.

rijk. In de achttiende eeuw, in de tijd
van koning Lodewijk XV, was Etienne
de Silhouette minister van financiën.
Omdat de bodem van de schatkist te
zien was, moest hij grote bezuinigingen
doorvoeren. Dat werd hem door de
bevolking vanzelfsprekend niet in dank
afgenomen. Etienne was zelf geboeid
door schaduwbeelden. De zwarte
geknipte portretjes waren natuurlijk
veel goedkoper dan een schilderij of
een gravure. Daarom kregen ze de spotnaam ‘silhouet’. Maar die spotnaam is
sinds lang veranderd in een
gewaardeerde erenaam. Bij een zuiver
silhouet gaat het alleen om de omtrek,
er zijn geen gaatjes, lijntjes of vlakken
uitgeknipt. Tegenwoordig gebruikt men
die benaming ruimer en noemt men
papierknippen in het algemeen ook wel
silhouetknippen.

Omstreeks 1800 leefde in Amsterdam
Pieter Reynders. De inspiratie voor zijn
knipsels haalde hij uit het gewone
dagelijkse leven. Hij knipte boeren en
boerinnen die op hun boerderij aan het
werk zijn, stads- en vergezichten,
deftige dames en heren in hun sjees en
ook Bijbelse voorstellingen. Hij maakte
het papier een beetje nat en bolde het
daarna iets op. Ook bevestigde hij losse
figuren en voorwerpen zoals bomen en
hekken, met een klein inknipje in de
achtergrond. Dat gaf wat meer een
ruimtelijk effect. Het is erg moeilijk om
in knipwerk perspectief toe te passen,
maar door de hierboven beschreven
werkwijze kwam er toch diepte in.

De meeste knipsels waren echter veel
eenvoudiger. Ze werden versierd met
prikwerk en regelmatig naast elkaar
geplaatste kerfjes. Ze werden bijna altijd gemaakt van wit papier en op een
blauwe achtergrond geplakt. Die achtergrond was vaak gewoon pakpapier, dat
in die tijd blauw was. Suikerbroden
werden er in verpakt en ook de schone
was uit de wasserij verpakte men in
blauw papier. Hierdoor leek het linnengoed veel witter. Ook de witte knipsels
kwamen er natuurlijk prachtig op uit.

Knipsels werden vaak in opdracht
gemaakt, bijvoorbeeld met één of meer
familiewapens er in. Die vormden het
middelpunt van het knipsel. Er omheen
werden brede randen met ranken,
bladeren en bloemen geknipt of gesneden. Om zoiets te kunnen maken,
moest men over een vaste hand en heel
veel geduld beschikken.

Doopsgezinde predikanten

In de achttiende eeuw waren het alleen
de deftige burgers die knipten. Ragfijne
knipsels werden er gemaakt, zo fijn als
kant.
Er zijn in de loop der jaren verschillende doopsgezinde predikanten
geweest die knipsels maakten. Eén van
hen was Jan de Bleyker (1707-1783), die
predikant was in Alkmaar. In zijn werkstukken zijn veel bijbelse voorstellingen verwerkt, vaak geplaatst in

Schaduwbeelden

Werd er eerst uit wit papier geknipt,
later maakte men ‘schaduwbeelden’ uit
zwart papier, die op een witte ondergrond bevestigd werden. Deze verandering kwam overwaaien uit Frank15

Portretknippen

In de achttiende eeuw waren er veel
mensen die zich bezig hielden met
portretknippen. Men meende, dat uit
iemands profiel zijn persoonlijkheid
bleek. Een hoog voorhoofd, een spitse
neus, een overstekende bovenlip, het
zouden allemaal ongunstige tekenen
zijn. Men meende zelfs, dat wie van
jongs af aan probeerde om zijn karakter
te verbeteren, men vanzelf ook een
beter profiel zou krijgen. Gelukkig
werd er tegen deze denkbeelden
gewaarschuwd en langzaam verdween
deze manier van denken.
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Na de uitvinding van de fotografie in de
vorige eeuw verminderde de belangstelling voor het portretknippen. Het
bleef echter wel een plezierig vermaak
op markten en kermissen, waar rondreizende portretknippers aan het werk
waren. Ook nu nog kan men op verschillende plaatsen in Nederland zijn
portret laten knippen.

Nederlands Museum van Knipkunst in
Schoonhoven geschonken, waar een
gedeelte deze zomer te zien is.
Papierkunst

Grafisch ontwerpster Frouke GoudmanCupido, Rietveld Academie (1960), heeft
een – nog niet gebundeld – onderzoek
verricht naar alles wat er volgens haar
mogelijk en wenselijk is op het gebied
van knippen uit één enkel (al of niet
gevouwen) stuk papier. Het onderwerp
was daarbij steeds ondergeschikt aan de
wijze waarop dit verbeeld kon worden.
Dit heeft geresulteerd in honderden
knipsels waarin steeds één of meer
kniptechnieken en/of vouwwijzen te
herkennen zijn. De afbeelding ‘Kuise
Kat’ (11,8 x 7,8 cm, 1996) is een voorbeeld van een door haar ontdekte
manier van ‘één-lijn-knippen’, waarbij
vorm en contravorm onlosmakelijk met

Jan de Prentenknipper

In de negentiende eeuw was de knipkunst tot alle lagen van de bevolking
doorgedrongen. Ambachtslieden, zoals
timmerlieden en kopersmeden die
fraaie werkstukken maakten met veel
versieringen, konden soms ook knippen. Eén van hen, Arie Tergant, maakte
schitterende knipsels. Dit waren vaak
gedenkstukken met sierlijke krulletters
en een brede rand met bloemen en
vogels er omheen. Ook het ‘Onze Vader’
was een geliefd onderwerp om te knippen. In Zeeland werkte Jan de Prentenknipper. Hij trok van boerderij tot
boerderij en maakte in ruil voor eten en
onderdak knipsels voor de boeren. Hij
kleurde ze in met waterverf, zodat een
fleurig geheel ontstond.
Boven: Bruiloftsknipsel Haverman-Schut, 1814
Anoniem

Cornelis Moojen

Particulier bezit

Een wat minder bekende knipper uit de
twintigste eeuw is Cornelis Moojen. Hij
was timmerman in Edam en verhuisde
in 1902 naar Amsterdam, waar hij leraar werd. Hij begon te knippen toen
zijn kinderen klein waren. Soms ging
hij met zijn gezin op reis met de trein.
Als de kinderen zich verveelden, knipte
hij poppetjes uit oude speelkaarten en
‘plakte’ ze op de beslagen ruiten.

Onder: ‘’k Heb mijn wagen volgeladen’ ca. 1958
Geknipt door Cornelis Moojen (1877-1970)
Collectie Ned. Museum van Knipkunst, Schoonhoven

Toen Cornelis in 1943 met pensioen
ging, kreeg hij meer tijd. Zijn knipsels
werden steeds groter en ingewikkelder.
Zijn werk is heel decoratief. Hij knipte
landschappen, jagers, spelende kinderen, boeren en boerinnen met hun
vee, allerlei andere kleine dieren zoals
zwanen en konijnen, kippen en hanen,
soms omringd door een rand van sierlijke bladeren en bloemen. Hij heeft
bijna nooit iets weggegeven, hij wilde
alles bewaren voor zijn kinderen en
kleinkinderen. Zo komt het, dat (bijna)
de hele collectie bij elkaar is gebleven.
De familie heeft onlangs alles aan het

`Kuise kat’, 11,8 x 7,8 cm, 1996
Frouke Goudman-Cupido (1939)

elkaar verbonden zijn, en gewerkt
wordt met denkbeeldige lijnen.
Musea

In de loop der eeuwen zijn er veel bekende en onbekende knippers en knipsters geweest. Van sommigen is slechts
een enkel knipsel overgebleven, van
anderen is veel werk bekend. Ook zijn
er veel anonieme knipsels. Niet
iedereen zag de waarde van de knip16

In Bronkhorst (in de Gelderse Achterhoek), zo ongeveer het kleinste stadje in
Nederland, staat een particulier knipmuseum dat is gevestigd in een oude
boerderij. Op de sfeervolle deel kan
men een rondgang maken langs vele
soorten knipwerk uit de vaderlandse
geschiedenis. Men krijgt daar ook uitleg
bij. De eigenaar, Sille Westerman Holstein-van den Broek, is altijd aanwezig.
Knippen is haar lust en haar leven. Hele
voorstellingen komen onder haar handen vandaan, boeiend vertelt zij de verhalen die er bij horen. Ook knipt zij
graag portretten, soms hele families op
een rijtje.

`Tok, tok tok, al weer een ei’, 1998, op ware grootte
Knipsel van Sille Westerman Holstein, Bronkhorst

kunst, veel zal er met schoonmaken en
verhuizen verdwenen zijn. Maar gelukkig is er nog heel veel moois overgebleven. Het was erg moeilijk om voor
dit artikel een keuze te moeten maken.
Anna Maria van Schurman, Willem
Eigeman, Hendrik Melchior Vockestaart, Arie Tergant, Jan de Prentenknipper uit Zeeland, Jan Visscher van
Urk, Evert Root, Sr. Wiecher Tjeert Lever
en heel veel andere vroegere en hedendaagse knippers, hun werk staat hier
niet afgebeeld. Maar het is onder
andere te zien in verschillende
gespecialiseerde knipmusea in het land.
Deze musea hebben ieder hun eigen
identiteit en belichten de knipkunst op
verschillende manieren.
In de zestiger en zeventiger jaren van
de vorige eeuw was in het noorden van
het land Wiecher Tjeert Lever heel
actief als knipper. Eerst in Roden, later
in Westerbork richtte hij een museum
in, dat door veel mensen werd bezocht.
Ontelbaar veel schilderijtjes heeft hij
geknipt. Regelmatig kom je nog zo’n
knipseltje tegen, een zeilbootje, een
knotwilg aan de waterkant of een
vrolijk huppelend veulen. In het
nieuwe museum in Westerbork worden
Nederlandse en buitenlandse knipsels
tentoongesteld worden, niet alleen van
beroemde, professionele kunstenaars,
maar ook van gewone knippers. Bovendien is er een unieke collectie Joods
knipwerk. In de zomermaanden geven
leden van de plaatselijke knipkring
vaak demonstraties en de bezoekers
worden uitgenodigd om het knippen
ook eens te proberen.

In Schoonhoven staat het Nederlands
Museum van Knipkunst. Hier bevindt
zich het grootste deel van de collectie
van W. T. Lever. Het museum is
gespecialiseerd in Nederlands knipwerk. Regelmatig worden er nieuwe
kunstwerken, boeken en prenten
aangekocht die er mee te maken
hebben. Ook is er een grote collectie silhouetten. Er is heel veel te zien, men
raakt er niet snel uitgekeken, iedere
keer is er wel iets nieuws. Wie daar
belangstelling voor heeft, kan er een
workshop bijwonen van Tobia Lever.
Nederlandse Vereniging voor
Papierknipkunst

De knipkunst heeft niet alleen een
lange geschiedenis, maar is ook nu nog
springlevend. Overal in ons land wordt
geknipt, alleen of samen met anderen.
In 1983 werd de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst opgericht.
Deze vereniging geeft een tijdschrift
uit, de Knip-Pers, met interessante artikelen over oude en hedendaagse knipkunst, verslagen van knipkringen, kniptips,
knipkunst in andere landen, boekbe17

sprekingen en aankondigingen van tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Er worden allerlei activiteiten
georganiseerd die mensen met dezelfde
passie bij elkaar brengen. Ieder jaar is
er een landelijke contactdag waar een
paar honderd enthousiaste knippers bij
elkaar komen.
Overal verspreid in het land zijn knipkringen. Zo komen knippers regelmatig
bij elkaar. Het is niet alleen een gezellige bijeenkomst, maar er wordt ook
geknipt. Meestal is er een opdracht die
uitgevoerd wordt, men bekijkt elkaars
werk en bespreekt nieuwe technieken.
Ook knipkringen onderling gaan bij
elkaar op bezoek, waardoor ideeën uitgewisseld worden.
Deze zomer organiseert de Knipvereniging een wedstrijd, met de titel:
Verleden, heden, toekomst. Van de
resultaten wordt een tentoonstelling
samengesteld die op verschillende
plaatsen in het land te zien zal zijn. Het
geeft een impressie van de hedendaagse
knipkunst.
Wat zal de eenentwintigste eeuw ons
brengen? Papierknippen is geen rage
die een paar jaar duurt en dan langzaam weer verdwijnt, geen opgaan,
blinken en verzinken. Het is een ontwikkeling die door blijft gaan, de ene
tijd met veel vaart, soms wat trager,
daarna weer volop in beweging.
Daarom kunnen we vast nog heel lang
genieten van de papierknipkunst.
Voor inlichtingen over de Nederlandse
Vereniging voor Papierknipkunst en de
reizende tentoonstelling kunt u terecht
bij het secretariaat, tel. 0252-412698.
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Living history op het Nederlands Folklore Festival op 18 juni in Moergestel

Een kind kan
de was doen

Op het afdak van een schuurtje
achter de woning van Joke
Timmermans in het Brabantse Gilze
liggen ondersteboven een tiental

Was de poetsbeurt geschied, dan pakte
moeder de teil en verzamelde er de
kleren van de kinderen in. Het goed van
de gezinsleden en het beddespul ging
naar de wasketel waaronder op zondagavond takkenbossen werden gestookt.
De volgende dag kon de maandag-wasdag beginnen. En daarmee zijn we
beland op het terrein van Joke Timmermans. Deze gedreven vrouw zag haar
hobby uitlopen tot een heus museumpje van was- en strijkgereedschap: ‘Dè
wascht en strèkt’.

of andere ongerechtigheden in

Gedreven door een verzamelwoede van
heb ik jou daar (‘ik kan niks weggooien’) is het dorp iets ten westen van
Tilburg nu een museumpje rijk dat op
een aandoenlijke manier aandacht
schenkt aan een van de nederigste karweien. Elke week kwam het weer terug.
Er kwam nooit een einde aan: wassen,
strijken, wassen, strijken...

zullen vallen. Daar op dat afdakje

Elke dag schone kleren aan is

zinken teilen, groot en klein.
Ze liggen op hun kop om te
voorkomen dat er zand of bladeren

De wasvrouw giet een zinken emmer met
heet water in een koperen wasketel. In deze
ketel is al met zeep een sopje gemaakt. Om
de rug van de wasvrouw te sparen werd de
ketel op een stoel geplaatst.

Daaronder het strijkboutje uit de jaren
twintig dat Joke Timmermans op
twaalfjarige leeftijd cadeau kreeg en
dat in feite het begin was van het museum. Vijf jaar geleden groeide de collectie letterlijk het huis uit en vond
echtgenoot Bert het goed dat zijn
glanzend blik voortaan buiten bleef
staan: de garage werd omgetoverd tot
museum. De voorwerpen hebben
betrekking op het wassen en op het
strijken en dan is er nog een derde categorie in de vorm van kleding uit grootmoeders tijd. Wie daarvan opkijkt
wordt er door de conservatrice op
gewezen dat er zonder kleding weinig
te wassen valt.
Trots haalt Joke een joekel van een
vrouwenonderbroek van rond 1900
tevoorschijn. Het is een zogenaamde
klepbroek, bestaande uit twee panden.
Elk pand heeft twee lintjes waarmee hij
rond het onderlichaam wordt gebonden.
“En als men naar het toilet ging, welk
pand zou dan worden losgemaakt?”,
vraagt ze.
“Ehm, het achterste.”
“Goed zo. En weet je wat er wel eens
gebeurde als iemand ontzettend
moest... Dan trok men de lintjes in de
knoop...”
Timmermans wacht even tot is doorgedrongen wat voor vervelends dát
weer tot gevolg had. Ziedaar Joke ten
voeten uit. Overlopend van anekdotes.

iets van de laatste tijd

horen ze per traditie thuis. Ze
liggen niet in de weg en ze zijn
binnen handbereik voor de vele
doelen waartoe ze eenmaal
dienden. Eens in de week
bijvoorbeeld werd heel het grut er
in gewassen. De meisjes eerst. Zij
speelden spelletjes waarvan ze
De museumbezoeker ontwaart bij bin-

minder vies werden dan de jongens. Vandaar. Terwijl

nenkomst een heel regiment teilen op

moeder ze ‘s winters in de keuken bij de plattebuis en

het dak van een afdakje. Ze liggen

‘s zomers op het plaatsje schrobde tot haar kroost weer voor

ondersteboven om te voorkomen dat er

een hele week glom, kwamen de bakker en de melkboer

vuil in komt. Niet alleen de was werd er

gewoon achterom. Joke Timmermans heeft het met haar

Wat dat betreft hadden de mensen het
eeuwen geleden beter, vertelt de honderd-uit pratende Joke Timmermans in
de ruimte waarin het groepsbezoek op
koffie en thee en een koekje wordt ontvangen en waar was- en strijkattributen
worden gedemonstreerd. In de winter
brandt er een eenvoudige gaskachel.
Het bezoek zit op meubilair dat in de
jaren zestig in de mode was. Het ruikt
er naar pronte boenwas. De weemoed
slaat toe. Logisch dat menig bezoeker
gegrepen wordt en het een of ander bijzonder erfstuk aan de initiatiefneemster schenkt. Voorbeelden te over.
Heel vroeger waste men zich slechts een
paar keer per jaar. Ook de kleding ging
maar af en toe in de was. Pas in de vorige eeuw – na 1900 – werd het gemeengoed om zich eens per week te wassen
en eens per week de was te doen. Elke
dag onder de douche en schone kleren
is pas iets van de laatste tijd.

Verhalen van bezoekers

Het geven van historische verklaringen
voor het een of ander is niet haar sterkste kant. Maar daar staat tegenover dat
Joke Timmermans ontzaglijk veel weet
van alledaagse, van moeder op dochter
overgeleverde feiten en feitjes die in
geen enkel boek staan. Gelukkig schrijft
ze ook op, wat ze zoal te horen krijgt in
het dorp en vooral van de bezoekers.

Vol met anekdotes
in gedaan, ook het kroost kreeg zijn

52 jaar nog allemaal meegemaakt.
Paul Spapens

wekelijkse wasbeurt in de teil.

18

In ‘Dè Wascht en strèkt’ is de geschiedenis te volgen aan de hand van honderden verschillende voorwerpen.
19

Joke Timmermans aan de was in de wasketel.
Elk stukje van een te wassen kledingstuk
werd minstens een keer over het wasbord
gehaald. Erge vieze delen, bijvoorbeeld mannenboorden of onderbroeken, kregen een
extra beurt. Het was zwaar werk en de handen van de wasvrouw hadden flink te leiden.
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zo geraffineerd in elkaar stak dat de
reclameliedjes er werkelijk werden
ingeramd. Bejaarde vrouwen die op
bezoek waren in ‘Dè wascht en strèkt’
zongen ze nog in alle toonaarden uit
het blote hoofd. Joke Timmermans laat
een curieus plaatje horen waarop niemand minder dan Louis Davids zingt:
“Weet je wat een meisje weten moet
Wanneer ze wil gaan trouwen?
Dat ze al haar mooie goed
Met Persil schoon moet houden.
Want in een huwelijk, beste meid
Win je altijd met Persil en verdraagzaamheid.”

“Die waren er speciaal voor vrouwen
die uitslag kregen van metaal”, legt
Joke uit en stapt over naar de stampers.
Ze kan het niet laten om er eentje te
demonstreren, een stamper met een
blaasbalg met behulp waarvan onder
het stampen ook nog eens lucht in het
waswater werd geblazen. Ze waren
vroeger niet dom. Overbodige constatering natuurlijk, maar het is altijd weer
verrassend om te zien hoe de mens het
zich eertijds ook al zo gemakkelijk
mogelijk probeerde te maken.
Zo ontstond de wasmachine, in 1850 in
Amerika uitgevonden. Joke Timmermans heeft een bijzonder exemplaar
dat omstreeks 1860 door een Nederlandse timmerman van waarschijnlijk
een tekening of een foto is gekopieerd.
Prachtig. Het bedrijf Velo Was- en
Wringmachines uit Barendrecht was
rond de eeuwwisseling een van de
firma’s die tot massaproductie overgingen onder de nooit meer vergeten

De mens streeft naar gemak

Onderwijl haalt de conservatrice een
wasbord (‘roefel’) tevoorschijn om haar
verhaal over de geschiedenis van de was
af te maken. Het museum heeft schitterende, met de hand gemaakte houten
wasborden, zinken wasborden, gegalvaniseerde en geëmailleerde wasborden
en ook een zeldzaam wasbord van glas.

Boven: De wasvrouw draagt een volle mand
met wasgoed naar de strijkster. De wasvrouw
was altijd bont gekleed. Zij had immers vies
en nat werk, dit in tegenstelling tot de
strijkvrouw die een witte schort voor had.

Deze eenvoudige wasmachine heeft vele
Nederlandse vrouwen werk uit handen
genomen. Het is een electrische Rondo uit
de jaren dertig met wringer. Van dit type
zijn er veel verkocht.

slogan ‘Een kind kan de was doen’.
Natuurlijk heeft ‘Dè Wascht en strèkt’
een origineel exemplaar. Miele was
toen ook al van de partij, want in 1999
bestond dit merk een eeuw.

Rechts: De strijkvrouw spuugt op de strijkbout. Op deze manier controleert ze of het
ijzer heet genoeg is. Wanneer het speeksel in
kleine bolletjes sissend van het ijzer ‘loopt’, is
het geschikt om gebruikt te worden.

Toen ze vijf jaar geleden de garage van
man-lief Bert in gebruik nam, had ze
415 strijkijzers, waaronder zeer bijzondere exemplaren zoals een glazen bol
waarmee een Amsterdamse huisvrouw
uit de Gouden Eeuw plooien maakte.
Nu heeft ze 516 strijkijzers in het vuur.

Boven midden: De verzameling wasmiddelen.
Het oudste pakje staat op de tweede plank
van onderen, tweede van links, naast Stiff
superstijfsel. Het lichtroze pakje bevat stijfsel
uit 1823.

Foto’s: Ernest Potters, Tilburg

Het moet echt een waar genoegen zijn
eens zo’n groepsbezoek bij te kunnen
wonen. Dan komen de verhalen los.
Timmermans geeft een paar voorbeelden. Een boerin vertelde haar hoe
zij de zogeheten stationaire motor, normaal in gebruik voor het aandrijven
van de dorsmachine op het platteland
waar nog geen electriciteit was, aan liet
sluiten op de hand-wasmachine. De
slimme vrouw hoefde zich wat de was
betreft nooit meer krom te werken.

Joke Timmermans is met haar collectie te

Heel mooi is ook het verhaal van de
liedjes die onder het doen van de was
werden gezongen. Natuurlijk bestond
het was-repertoire voor een niet onbelangrijk deel uit smartlappen. Echter,
nóg populairder waren liedjes waarin
de kwaliteit van een bepaald wasmiddel
werd bezongen. Een betere reklame kon
een wasmiddelenfabrikant zich niet

wensen. Maar hoe kreeg men de
vrouwen zo gek in de tijd toen er nog
geen radio was? Dat ging zo. Een winkelier uit Gilze bijvoorbeeld scoorde een
bepaalde omzet in het wasmiddelenmerk Persil. Als beloning mocht hij zijn
klanten een busreisje naar de schouwburg van Tilburg aanbieden. Daar
woonden ze een reclamerevue bij, die
20

zien op het Nederlands Folklore Festival
op 18 juni in Moergestel, waar zij bij de
kerk de was zal doen.
Het museum van was- en strijkJoke Timmermans demonstreert een handwasmachine van ongeveer een eeuw oud.

gereedschap ‘Dè Wascht en strèkt’ is

Met behulp van een zwengel wordt een met wasgoed gevulde trommel op en neer

gevestigd aan de Nieuwstraat 96, Gilze

bewogen. Op de voorgrond een ketel die nog vaak op vlooienmarkten te koop is. In

(tel: 0161-451863).

deze ketel werd de was gekookt op de kolenkachel of op een petroleumstel.
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Reuzen bestaan écht
Wie zou de hunebedden in
Drenthe toch hebben
gebouwd? Deze vraag is
makkelijker te
beantwoorden dan
het lijkt. Reuzen
hebben daar hun

De reuzen waar het hier om gaat zijn
zeer bijzondere uitingen van volkscultuur – omdat ze letterlijk zo in het
oog lopen. De traditie gaat terug tot de
middeleeuwen, toen in de Belgische steden het reuzenfenomeen is ontstaan.
Door middel van internationale contacten kwam de Belgische reuzencultuur in andere landen terecht, ook
in Nederland, dat deze traditie na de
Hervorming verloren zag gaan. Heel
langzaam begint Nederland de laatste
jaren weer wat reuzen terug te krijgen.
Vijftien zijn het er nu: eentje in Boxtel,
twee in Venlo, twee in Utrecht, in Roermond, Maastricht en het Friese Wûnseradeel ieder één en in Bergen op
Zoom vier. Bij dat laatste aantal moet
worden aangetekend dat twee van de
Bergse reuzen dwergachtige ‘kinderen'
zijn van het stedelijk reuzenpaar.

machtige schouders
Jonge loten

onder gezet. Zo is
Jas de Keistamper, de pratende

het ontstaan van de

reus uit Boxtel

Rijn en de Waal ook

Ermelindis van
Moergestel

al een reusachtig
karwei geweest.
Twee reuzen groeven meer dan honderd jaar samen aan

In vrijwel alle Nederlandse gevallen is
sprake van betrekkelijk recente initiatieven. Van de Nederlandse reuzen is
het echtpaar Valuas en Guntrud uit
Venlo met een leeftijd van rond de honderd jaar het oudst. De drie jongste
loten aan de reuzenstam zijn op 27
december 1999 in het Brabantse Moergestel geboren en op 1 januari 2000 in
het bevolkingsregister van de gemeente
Oisterwijk ingeschreven. Deze
gemeente bestaat uit drie kernen: het

de bedding van de Rijn. In al die tijd wisselden ze geen

oude toeristische stadje Oisterwijk, het
landelijke dorp Moergestel en het
gehucht Heukelom. Alle drie deze kernen hebben in het kader van de viering
van het nieuwe millennium een reus
gekregen.

Het reuzengezin uit Bergen op Zoom loopt

Het idee van reuzen in verband met het
millennium is niet zomaar uit de lucht
komen vallen. Bronnenonderzoek
leerde dat Midden-Brabant, de regio
waarin Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom liggen, ook reuzen heeft gekend. K. ter Laan, gerenommeerd kenner
van de volkscultuur van Nederland en
Vlaanderen, schrijft dat in 1932 in het
naburige Tilburg ‘de reus Jenneken en
de reuzin Mieke weergekeerd' zijn.
Bovendien markeren reuzen in de traditie vaak historische feiten en indrukwekkende gebeurtenissen, wat voor een
nieuwe millennium zeker opgaat. In

het geval van deze drie Brabantse plaatsen komt daar nog bij dat ze drie jaar
geleden in het kader van de herindeling
bij elkaar zijn gevoegd. Volgens de beste
reuzentraditie symboliseren reuzen het
beste en het meest eigene van een
gemeenschap. De naam van een reus is
daar altijd de meest directe verwijzing
naar. Reuzennamen (Lange Waooer, Pol
de Vlasboer, Jan Krote, Sefa Bubbels.
Heukelomse Mie, Gèèselse Ermelindus,
Peer Paorel Heer van Oosterwijck)
mogen voor een buitenstaander vreemd
klinken, voor de inwoners van de plaats
van herkomst van een reus zijn ze heel
herkenbaar. Ze roepen warme gevoelens van herkenning op.

– net als alle andere reuzen – in optochten
en processies mee.

woord met elkaar. Toen één van hen slechts één enkel
Processies en ommegangen

woordje zei, werd het de ander te druk en ging hij in zijn

Reuzen zijn een oud fenomeen, dat ook
zijn vertakkingen kende naar Nederland. In het ontstaan van de reuzentraditie zijn processies en ommegangen
belangrijk geweest. Een processie heeft
een louter religieuze betekenis, een
ommegang kent naast religieuze ook
profane elementen. De reuzencultuur is
in de middeleeuwen ontstaan als
onderdeel van deze optochten, al zijn er
ook tal van andere verschijnings-

eentje verder met het graven van de Waal.
Heukelomse Mie

Reuzenoptocht
op 18 juni in
Moergestel

Dit zijn twee mooie sagen, die uiteraard
niets met de werkelijkheid van doen
hebben. De Rijn en de Waal door
reuzen gegraven? Hunebedden door
reuzen gebouwd? Flauwekul, en toch
bestaan reuzen écht. Zelfs in Nederland,
waar er vijftien rondlopen. België telt er
maar liefst zestienhonderd, veruit het
grootste aantal van Europa. Verdeeld
over het land heeft Vlaanderen duizend

reuzen, Wallonië vijfhonderd en de
agglomeratie Brussel honderd. Een
goede tweede in deze internationale
rangorde is Spanje met meer dan
duizend reuzen. Oostenrijk heeft er
tien, Duitsland een stuk of drie,
Engeland plusminus vijftig, Frankrijk
honderdvijftig, Portugal tussen de
twintig en de dertig en het zuiden van
Italië honderdvijftig.
22

De Mennekes hebben Peer Paorel,
Heer van Oosterwijck, geadopteerd
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Het reuzenpaar Valuas en Guntrund uit Venlo

vormen van reuzen bekend. Reuzen
werden op stadswallen geplaatst. Door
hun gestalte moesten ze de vijand
afschrikken. In Frankrijk bestaan tegenwoordig nog reuzen in de vorm van
fabeldieren. Het zuiden van Italië wordt
bevolkt door reuzen die een wildeman
voorstellen.
Veruit de belangrijkste ontstaansgrond
in West-Europa zijn toch de processies
en ommegangen. Op hun beurt zijn
deze weer voortbrengselen van
religieuze spektakelstukken die in de
kerk werden opgevoerd om de ongeletterde gelovigen iets te laten zien van de
verhalen uit het Oude en het Nieuwe
Testament. Deze voorstellingen werden
zo omvangrijk, dat er mee naar buiten
moest worden uitgeweken. Omdat het
‘toneel' van straten en pleinen letterlijk
veel groter werd en om boven de
mensenmassa's uit te komen, werden
de poppen waarmee het verhaal werd
uitgebeeld steeds groter.
Heilige reuzen

Als gevolg van deze kerkelijke toneeltraditie waren de eerste reuzen die
buiten op straat waren te zien allemaal
heiligen. Antwerpen kende in 1398 een
Christoffel-reus. Deze heilige komt
momenteel nog op meer plaatsen voor
in België. Ook Nederland kent een
Christoffel-reus, van wie de geschiedenis aantoonbaar teruggaat tot de
middeleeuwen. De reus Sjtuf, goed
Roermonds voor Christoffel, is in 1982
geschapen ter gelegenheid van de vier-

ing van 750 jaar stad Roermond. De
makers van de reus grepen terug op de
plaatstelijke reuzentraditie die door de
Franse revolutionairen in 1792 is vernietigd. In de eeuwen daarvoor had
Roermond altijd een reus, die altijd
Christoffel heette. Christoffel is de
patroonheilige van de stad. De ligging
aan de Maas is daar niet vreemd aan. De
heilige is immers de legendarische reus
die Christus naar de andere oever van
een woeste rivier droeg.

sprong Vlaamse heilige in de kerk van
Moergestel. Zowel de reus als het beeld
dragen als attributen (herkenningstekens) lelies en een boek. Zelfs de
kleding is exact gekopieerd. Het grootste verschil is de lengte: het beeldje
meet veertig centimeter, de reuzin
bijna vier meter. Met bijna zes meter is
de Roermondse Christoffel overigens de
grootste reus van Nederland. De gemiddelde lengte ligt tussen de drieënhalve
meter en de vier meter.

In de loop van de tijd kregen de religieuze reuzenprocessies steeds meer
wereldlijke elementen. Andere figuren
werden voortaan als reus uitgevoerd.
Vrijwel alle bestaande reuzen in Nederland en België behoren tot deze categorie. Naast Christoffel van Roermond
en Sint Maarten van Utrecht is Ermelindis van Moergestel de enige uitzondering van Nederland. Deze kersverse reuzin is door vrijwilligers
gemaakt naar het voorbeeld van een
middeleeuws beeld van deze van oor-

Gewichtige lieden

De overige Nederlandse reuzen zijn
wereldse figuren. Gigantius van
Maastricht is een kopie van de reus die
door de Maastrichtenaren werd
gemaakt toen Karel V in 1550 de stad
met een bezoek vereerde. Door middel
van deze reus ageerden de gilden tegen
het centralistische regime van Karel V.
Kenmerkend voor de oorspronkelijke
reus en zijn moderne opvolger is de
buidel met twee poppen. Die symboliseerden dat de bevolking de bestuurders als het ware ‘in hun zak' had.
Gigantius was dus een ‘protestreus'. In
1968 is de Maastrichtse reus nieuw
leven ingeblazen als uitvloeisel van een
carnavalsgrap. Desondanks is de reus
tot een serieuze aangelegenheid uitgegroeid, wat overigens nadrukkelijk van
alle Nederlandse reuzen gezegd kan
worden.
Een voorbeeld daarvan is dat de reuzen
altijd worden vergezeld door fraai
uitgedoste gezelschappen. Het ligt
daarom voor de hand dat reuzen graag
gevraagd worden voor optredens, waar
echter altijd veel bij komt kijken. Het

Gigantius van Maastricht
Christoffel van Roermond
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transport van een reus vraagt meestal
een klein vrachtwagentje, het vervoer
van de gezelschappen meestal op zijn
minst een bus. De meeste reuzen weten
zich daarnaast ook nog eens in het
gezelschap van een stel muzikanten. Op
de tonen van de vrolijke muziek kunnen de dragers de reuzen makkelijker
tot leven wekken door er mee te dansen. Zonder dragers, stuk voor stuk
mannetjesputters, kunnen de meeste
reuzen niet. Het zijn namelijk gewichtige lieden. De drie nieuwe reuzen van
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
wegen ieder rond de zestig kilo. Veruit
de zwaarste is die van Roermond: met
zijn driehonderd kilo moet hij wel op
wieltjes worden voortbewogen. Bij
gebrek aan dragers komen in België
steeds meer reuzen op wieltjes, wat
voor de ware reuzenliefhebber een
gruwel is.

stervend kunde is (Albert vanden Haute
betreurt het dat hij niemand kan onderrichten), moeten reuzenmakers steeds
meer terugvallen op alternatieven. Er
wordt vooral gebruik gemaakt van aluminium en kunststof. Deze op zich
goed bruikbare materialen hebben
echter als groot nadeel dat ze nogal stijve reuzen opleveren, er kan niet mee
worden ‘geboucheerd'. Op het gebied
van alternatieve materialen vallen de
twee reuzen van Utrecht op: ze zijn
gemaakt van betonijzer (!) en daardoor
bijna niet hanteerbaar. Een ander materiaal schoot ze in de Domstad niet te
binnen toen een jaar of twintig geleden
een Belg bij wijze van grap voorstelde
Utrecht een paar reuzen te schenken.
Hun gewichtigheid betekent dat ze een
nogal statisch bestaan leiden. De twee
reuzen zijn historische figuren. De
reuzin heet Katrein onder wier leiding
kasteel Vredeburg werd aangevallen.
Haar reuzenvriend is St. Maarten,
patroon van de stad.

Gevlochten rompen

Een reus moet kunnen ‘boucheren',
zegt Christianne vanden Haute. Zij is
eigenaresse van een bedrijfje in het
Vlaamse plaatsje Nederename vlakbij
Oudenaarde. In het bedrijfje werkt haar
neef Albert vanden Haute (66) als de
laatste reuzenvlechter van België. Hij
vlecht de rompen van wilgenwissen, die
groeien in de nabije Schelde. Het is
dankzij het gebruik van dit traditionele
materiaal dat de reuzen kunnen
‘boucheren', bewegen, er zit leven in als
een drager op de tonen van muziek
ongezien door het publiek danspasjes
maakt. Het vlechten van reuzenrompen
was in dit deel van België een nevenactiviteit van de mandenvlechters.
Gemiddeld twintig reuzen per jaar worden door Vanden Haute gevlochten. De
lijven van de drie nieuwe reuzen van
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
zijn eveneens door hem geschapen,
waarna ze uiteraard nog van kleding en
koppen moesten worden voorzien. Het
was voor het eerst in de oude geschiedenis van de firma Vanden Haute dat
rompen aan Nederland zijn geleverd.

schudden, een unicum onder de
Nederlandse reuzen.
Bergen op Zoom heeft vier reuzen, al
vraagt dat indrukwekkende getal wel
enige nuancering. Trui van den Toren
en haar gemaal Jan Metten Lippen, beiden historische figuren, zijn reuzen in
de beste traditie van hoogte en presentatie. Dit edele paar uit de dertiende
eeuw kreeg twee reuzennakomelingen:
Toontje en Marieke. Bergen op Zoom
heeft het reuzengezin te danken aan de
viering van zeven eeuwen stadsechten
in 1987. Ook de Friese reus Greate Pier
(vijfenhalve meter) dankt zijn ontstaan
aan de viering van een stadsjubileum,
in dit geval van het 700 jaar oude
Hattem. Greate Pier was een beroemd
legeraanvoerder. De reuzen Valuas en
Guntrund van Venlo, de oudste van
Nederland, waren de stichters van deze
Limburgse stad. Sinds jaar en dag staan
ze onder de hoede van het mooie Akkermans Gilde waarvan alleen tuinlieden
lid konden worden.

Nederlands gezelschap

Van kunststof gemaakt is Jas de Keistamper, met zijn 51 jaar een van de
oudste reuzen van Nederland. De reus
is in 1949 ontstaan. Dat was de tijd van
de Wederopbouw. Hij was daarom het
symbool van de herwonnen levenskracht van Boxtel. De naam Keistamper
(een stratenmaker) is gebaseerd op een
mooie legende. Eens was Boxtel de
eerste plaats in de verre omgeving met
een verharde weg. Dat wekte de jaloezie
van de buurgemeenten. Smalend werd
gesproken van de Boxtelse ‘keistampers'. Jas ziet er uit als een stratenmaker met zijn zwarte werkbroek, grijze kiel, bonte zakdoek om de hals en
een pet op zijn kop. De reus van Boxtel
onderscheidt zich van de rest omdat
het de enige is met een broek aan. Alle
reuzen hebben een soort rok met een
gaatje ter hoogte van de navel waardoor
de dragers kunnen kijken. In Boxtel
hebben ze dat anders opgelost. De
drager steekt zijn benen in de pijpen
van de broek van Jas de Keistamper.
Door middel van een ingenieuze techniek in zijn reuzenbinnenste kan Jas
ook nog eens met één arm handen

Omdat Nederland geen traditie meer
heeft op het gebied van reuzenvlechten
en omdat dit in België nu een uit25

De naam van de nieuwe reus van Oisterwijk, Peer Paorel, Heer van Oosterwijck,
is verzonnen. Als toeristisch stadje
afficheert deze plaats zich als ‘Parel van
Brabant'. Daar slaat ‘Paorel' op. De oudste kerk is de Petruskerk, vandaar ‘Peer'.
Het ‘Heer van Oosterwijck' is een verwijzing naar de in 1213 verkregen vrijheidsrechten. Het kleine Heukelom met
slechts 400 inwoners weet zich voortaan vertegenwoordigd door
Heukelomse Mie, genoemd en gekleed
als Brabantse boerin naar een legendarische kasteleinsvrouw.

Op zondag 18 juni komen alle Nederlandse reuzen en ook een groot aantal
Belgische reuzen naar Moergestel op het
Nederlandse Folklore Festival. Op deze
dag zullen de reuzen met hun begeleiders in een optocht door het dorp
trekken en zijn ze 's middags van dichtbij
te bekijken. Voor meer informatie:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
(030-2319997).

Nederlands Folklore Festival
18 juni 2000
van 12.00 uur tot 18.00 uur

GASTRONOMIE

in Moergestel
Folklore is volkscultuur van vroeger dat
opgevoerd wordt voor het publiek.
Vaak wordt folklore gelijkgesteld aan volksdans en volksmuziek, maar in principe kunnen alle cultuur- en kunstuitingen gefolkloriseerd worden. Met folklore worden oude
gebruiken en gewoonten geconserveerd en
herbeleefd.

‘Een gruwelijk
lekker toetje’
Mijn vader kwam uit Groningen,
mijn moeder uit West-Friesland.
Hij sprak over ‘krentjebrij’, zij over

■

‘watergruwel’. En wij, de kinderen
vonden het gruwelijk lekker. Als

■

de rode bessen in de tuin rijp
waren, werd er bessensap

Was de gort en laat deze 24 uur in 0,7 l.
water weken. Zet de gort op in het
weekwater en breng dit aan de kook.
Laat de gort daarna op een laag pitje in
een uur bijna gaar koken. Doe geen deksel op de pan. Voeg de gewassen rozijnen en krenten, de schil van een goed
schoongeborstelde citroen en het pijpje
kaneel aan de gare gort toe en laat het
geheel nog een half uurtje sudderen.
Het moet er dik en lobbig uitzien. Voeg
de bessensap en de suiker naar smaak
toe en laat het nog 5 minuten koken.
Verwijder het pijpje kaneel en de citroenschil.
U kunt de watergruwel warm of koud
serveren. Versier het gerecht met een
toefje stijfgeslagen slagroom.

gemaakt. Eerst werden de bessen
met een beetje water tot moes
gekookt en dan ging de moes
door de draaizeef. Voor de rest
was het maken van het toetje een
kwestie van geduld.

Reuzenoptocht
Gildenoptreden

Organisatie:

Mirlitonfanfares

Nederlands Centrum voor Volkscultuur
WieKentKunst Moergestel

Ambachtenmarkt

Met medewerking van:

Oud-Hollandse spelen

Federatie voor Folkloristisch Groepen in
Nederland
Platform Nederlandse Folklore
Stichting Traditionele Sporten en
Spelen
De Vrolijke Houtworm

Traditionele sporten

Meer informatie:

Volksdans en volksmuziek
optredens

Dit festival is financieel mogelijk
gemaakt door:

Het begrip gruwel heb ik vroeger nooit
begrepen. Nu weet ik dat het waarschijnlijk afkomstig is van een oud
Indogermaans woord dat gort of grut
betekent. Dankzij de welbekende flesjes
bessensap kunnen we het gerecht
tegenwoordig het gehele jaar maken.
In Groningen kende men ook nog ‘krudoorntjesbrij’, dus dat kwam thuis ook
wel eens op tafel. De ‘eiers en beiers’
zijn afkomstig uit Zeeland en leerde ik
in Arnemuiden kennen. De beiers zijn
dan de toegevoegde bessen.

Living history
Informatiemarkt

Gemeente Oisterwijk

Benodigdheden:
■ 75 gram gort
■ 75 gram rozijnen
■ 75 gram krenten
■ 1 pijpje kaneel
■ schil van een citroen
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breng het met circa 75 gram suiker op
smaak. Laat de moes afkoelen.
Roer de bloem met een klein scheutje
melk glad. Voeg het zout toe. Breng de
rest van de melk aan de kook en voeg
dit al roerend – beetje voor beetje – aan
het bloemmengsel toe. Breng de ‘lammetjespap’ aan de kook en laat het 5
minuten zachtjes doorkoken. Voeg de
overige suiker naar smaak toe en laat
ook de pap afkoelen.
Schep vlak voor het opdienen kruisbessenmoes en lammetjespap door elkaar. Ook deze krudoorntjesbrij kunt u
met een toefje stijfgeslagen slagroom
garneren.
Eiers en beiers

Benodigdheden
■ 500 gram groene kruisbessen
■ 4 eieren (groot)
■ 100 gram suiker
■ kaneel

Benodigdheden:
■ 750 gram vers geplukte, liefst nog
groene kruisbessen
■ circa 100 gram suiker
■ 30 gram bloem
■ 0,5 liter melk
■ mespuntje zout

Was de kruisbessen, kook ze tot moes in
een bodempje water en doe ze door een
zeef. Laat de moes afkoelen. Klop met
behulp van een garde de eieren met de
suiker mooi schuimig en voeg de nog
warme moes beetje bij beetje toe. Laat
het geheel afkoelen in een mooie schaal
en versier het geheel voor het opdienen
met wat kaneel.

Was de kruisbessen en kook ze in een
bodempje water in circa 10 minuten tot
moes. Doe de moes door een zeef en

Eet smakelijk.

Krudoorntjesbrij

Watergruwel

Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht
tel: 030-2319997
fax: 030-2334047

1 flesje bessensap (0,25 liter), eventueel zelf gemaakt van 500 gram
rode bessen.
circa 100 gram suiker

Cees Tempel
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Versterkend taalgebruik in
de Nederlandse dialecten

Wie in het Nederlands zijn woorden

lijken dan het Algemeen Nederlands.
Dat is ook de reden waarom er in mei
1998 een grote enquête werd gehouden,
waarbij dialectgebruikers werd
gevraagd een dertigtal vergelijkingen
van het type ‘hij is zo sterk als...’ in hun
eigen streektaal aan te vullen. Meer dan
6000 ingevulde formulieren uit Nederland en Vlaanderen waren het resultaat.

kracht wil bijzetten, kan dat op

Zo moe als een maai

Van karebengels, dode
honden en communiejasjes
verschillende manieren doen. Je kan, om
maar iets te noemen, een woord
herhalen. Een uitspraak als ‘jaren en
jaren wachtte hij’ drukt bijvoorbeeld een
veel langere tijd uit dan ‘jaren wachtte
hij’. Een andere mogelijkheid is om
gebruik te maken van twee verschillende
termen die dezelfde betekenis hebben.
Denk maar eens aan ‘ik moest bidden en
smeken om het gedaan te krijgen’ of ‘hij
heeft het proefwerk met hangen en
wurgen gehaald’. Vaak worden in zo’n
geval woorden gekozen met dezelfde beginklanken en die versterken het effect zo
nog eens extra. Dat levert dan zinnen op als ‘hij liep de hele dag te zaniken en te
zeuren’ of ‘zit toch niet zo te soezen en te suffen’.

Een andere manier om de uitspraak te
intensiveren, is met behulp van vergelijkingen. Daarvan kent het Nederlands er talloze: ‘ze is zo mager als een
lat’, ‘de jongen was zo vlug als water’,
‘hij is zo sterk als een reus’, vul maar
aan. Vaak zijn de woorden waarmee
wordt vergeleken eenvoudig verwisselbaar met andere, soms gaat dat minder
makkelijk. In ‘hij is zo sterk als een
reus’ bijvoorbeeld, kan reus zonder
problemen worden vervangen door
paard, beer, os en nog een aantal

Veronique De Tier en Ton van de Wijngaard

dieren zijn van oudsher al de metgezel
van de mens geweest en het lag dus ook
wel voor de hand dat de eigenschappen
die aan dieren gekoppeld werden,
vergelijkingsmateriaal gingen vormen
voor dit soort taalgebruik. Het varken
heeft het in het algemeen het slechtst
getroffen. Het is niet alleen vet, maar
ook lui, dom en smerig. Paarden zijn
vooral sterk, honden bij voorkeur moe.

andere begrippen, maar in de vergelijking ‘ze is zo lelijk als de nacht’
zijn alternatieven voor nacht minder
ruim beschikbaar.
Zo sterk als een paard

Vooral de levende natuur biedt de taal
heel wat mogelijkheden tot vergelijkingen die kracht geven aan wat
gezegd moet worden. We zijn zo moe
als een hond, we voelen ons zo trots als
een pauw, we zijn sterk als een paard.
Dat is ook niet verwonderlijk, want

Opvallend is dat de dialecten in dit
soort uitdrukkingen nog wel creatiever
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daarvan samen met hun nieuwe jasje
doodmoe over een stoel hingen.
Honger als een heidemaaier

Het zijn vooral paarden en wolven die
honger hebben; minder talrijk zijn de
beren en leeuwen. Daarnaast vinden we
in de dialecten van een reeks provincies
beroepsbenamingen terug, en dan vooral van beroepen waarbij veel handwerk
verricht moest worden. In het noordoosten hebben slootgravers en turfstekers het hard te verduren en in het
zuidoosten stonden de heidemaaiers,
heidespitters en schuurdorsers kennelijk bekend om hun grote eetlust.
Dijkendelvers zijn populair in het westen. ook de Friese vergelijking ‘honger
hebben als een poep’ kunnen we bij
deze laatste groep onderbrengen. Een
poep is er immers de benaming voor
een Duitse arbeider, die in vroeger
eeuwen in de zomermaanden naar
Friesland trok om daar gras te maaien.
Uiteraard gebeurt dat nu al lang niet
meer, maar de benaming is blijven
voortleven in deze uitdrukking.

De hond is in de vergelijking ‘zo moe
als...’ zo goed als overal nummer één. In
een deel van West-Vlaanderen krijgt
deze uitdrukking nog wat meer kracht
en gebruikt men ‘zo moe als een dode
hond’. Ook het paard krijgt hier een
mooie ereplaats.
Toch zijn er voor het benoemen van
moeheid enkele belangrijke geografische verschillen. In een deel van
het Nederlands taalgebied wordt de
vergelijking ‘zo moe als een maai’ zeer
veel gebruikt. In Friesland scoort de
maai of made in de uitdrukking ‘sa
wurch is in maits’ zelfs beter dan de
hond en in het zuiden van Nederland
neemt het een opvallende tweede plaats
in, voor het paard.

Zo zat als een Zwitser

Dronkenschap is een eigenschap die
versterkend taalgebruik oproept, en dat
blijkt uit het grote aantal verschillende
antwoorden die werden opgegeven
naast het algemeen gebruikte ‘zo
dronken als een kanon’. In een groot
aantal vergelijkingen worden personen
gebruikt om dronkenschap weer te
geven, het is natuurlijk ook een typische menselijke eigenschap.

Dat honden en paarden moe kunnen
zijn, verwondert niet echt. Paarden zijn
immers echte werkdieren, maar ook
honden werden heel vaak gebruikt voor
zware arbeid, zoals bij het karnen of
om karretjes te trekken. In de vergelijking ‘moe als een maai’ speelt veel
meer de alliteratie, het beginrijm, een
rol, en bovendien is de made ook een
toonbeeld van langzaamheid. Dieren
die zich langzaam voortbewegen
roepen onwillekeurig ook een beeld van
moeheid op.

Nederlanders hebben een voorkeur voor
Maleiers; in Vlaanderen is men ‘zo zat
als een Zwitser’. De Maleier verwijst
duidelijk naar het koloniale verleden
van Nederland. Vreemdelingen hebben
immers heel dikwijls een slechte reputatie. Dat blijkt onder andere ook uit
het minder frequente ‘zo zat als een
Turk’, dat in Vlaanderen wel eens voorkomt. De Zwitsers, die in Vlaanderen
genoemd worden, verwijzen niet naar
een inwoner van Zwitserland, maar
naar huursoldaten die uit Zwitserland
afkomstig waren. Die dronken wellicht
graag nu en dan wat geestrijk vocht. En

In Limburg speelt in deze vergelijking
de katholieke achtergrond soms nog
een rol. In het zuiden van die provincie
kunnen ze namelijk ‘moe als een communiejasje’ zijn. Voor deze bijzondere
katholieke hoogtijdag werden speciale,
nieuwe kleren gekocht. Wellicht duurden de festiviteiten op zo’n dag allemaal toch wel wat lang voor de communicantjes, waardoor ze aan het einde
29

Kijken als....
een aap in een kapot horloge
een aap op een blunder grond/land
een aap op een marge grond
een bok op een haverkist
een bezeikte hond
een hond op een zieke koe
een hond op twee zieke koeien
een zieke hond op een koe
een kat in een vreemd pakhuis
een kieken op een ei
een kieken op een pier
een kieken op een polder
een kip in/naar onweer
een kip zonder kop
een koe die het in Parijs hoort
donderen
een koe naar bloemkool
een koe naar een emmer stront
een koe naar/op een olifant
een koe naar/op een trein
een koe naar/op een zieke hond
een koe naar/of een ziek kalf
een koe naar/op saffraan
een os op een zieke koe
een uil in de bijbel
een uil op een bos gras
een uil op een kluit
een uil op een (zieke) koe
van ‘t lam gods geslagen
van de hand gods geslagen
een glazige aardappel
een leeg sigarenkistje
een pas gepoepte uil
een kommetje pudding
een half pond vijgen
alsof hem de aak is gaan drijven
alsof hij het in Keulen hoorde
donderen
alsof hij water zag branden
alsof hij snot zag branden
alsof hij vuur zag branden
alsof hij onze-lieve-Heer met
mossels zag leuren

natuurlijk speelt ook hier weer het
beginrijm mee.
Tempeliers kennen we enkel nog uit
onze geschiedenislessen, maar zij blijven verder leven in ‘zo dronken als een
Tempelier’. Die vergelijking komt verspreid voor in alle provincies in
Nederland en Vlaanderen. In de laatste
jaren van het bestaan van deze orde
werden de Tempeliers van allerlei
ondeugden en wandaden beschuldigd.
Na een proces werd de orde opgeheven.
Wellicht was een van de ondeugden het
overmatige gebruik van alcohol, waarvan deze uitdrukking getuigt.
Zo zat als een karebengel
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Zo dronken als een tempelier
Tempelorde of orde der tempelieren,
naam van de oudste ridderlijke orde,
in 1119 te Jeruzalem gesticht door
Hugo van Payns en Godfried SintOmaars met zes gezellen, om de pelgrims in het Heilige Land te beschermen. De tempeliers hadden hun
hoofdzetel in Jeruzalem op de plaats
van het oude tempelplein. Aan hun
hoofd stond een grootmeester met
vorstelijke rang, die direct onder de
paus stond. In 1291 week de orde
uit naar Cyprus. Daarmee verviel het
doel van de orde en de wereldlijke
vorsten trachtten haar uitgebreide
bezittingen te verwerven. In een
groot proces werden de tempeliers
beschuldigd van immoraliteit en
ketterij. In 1312 werd de orde opgeheven door paus Clemens V onder
druk van Filips de Schone van
Frankrijk.

In deze vergelijking duiken ook enkele
beroepsnamen op. In sommige
Limburgse plaatsen, maar ook in het
westen van Nederland horen we hier en
daar ‘zo zat als een ketellapper’. In
andere Limburgse plaatsen wordt een
karebengel genoemd. Karebengel is het
dialectwoord voor een beroep dat
allang verdwenen is, maar is blijven
voortleven in sommige uitdrukkingen.
Het was in de zestiende eeuw de benaming voor een arbeider die vrachten op
karren moest laden en vervolgens met
koorden moest vastzetten. Soms werd
de naam ook gebruikt voor voermannen. Deze beroepsgroep had duidelijk
een zeer slechte naam, getuige de uitdrukkingen waarin vooral de woorden
vloeken en zuipen voorkomen. Ook de
beroepsnamen die hierboven bij honger
genoemd werden, zoals dijkendelvers,
worden sporadisch met dronkenschap
in verband gebracht.
Zo dronken als een tor

Dieren die frequent genoemd worden
in combinatie met dronkenschap zijn
varkens en apen, twee beesten die heel
vaak negatieve eigenschappen toebedeeld krijgen. Het varken komt
vooral in Vlaanderen voor, de aap vaker
in Nederland. Ook kleinere dieren spelen een belangrijke rol: ‘zo dronken als
een tor’ is vooral in Nederland bekend.

Het rondkruipen van dit beestje wordt
vergeleken met de waggelende gang
van iemand die te diep in het glas heeft
gekeken. Een gelijkaardige vergelijking
vinden we in het noorden van WestVlaanderen: ‘zo zat als een orebeest’.

Zo zat als een schop

In de beide Limburgen en in het zuiden
van Gelderland wordt dronkenschap
vaak vergeleken met een schop. Op het
eerste gezicht lijkt dat merkwaardig,
maar deze schop heeft dan ook niets te
maken met het werktuig, wel met het
Hoogduitse - al verouderde - Schoppen.
De Schoppen duidde een inhoudsmaat
aan die vooral bij alcoholische dranken
werd gebruikt en die meestal een halve
liter bedroeg. Het woord is ook in de
Rijnlandse dialecten bekend en het kan
daar het glas of de beker aanduiden
waarin de drank getapt wordt.

Hier en daar worden ook andere krioelende beestjes genoemd, zoals teken,
kakkerlakken en bloedzuigers (of
echels). Een typisch West-Vlaamse
vergelijking is ‘zo zat als een garnaal’.
Meestal roept de garnaal het beeld op
van kleinheid en nietigheid. Zo wordt
de garnaal onder andere gebruikt om
domheid (klein verstand) aan te duiden.
Wellicht wordt het diertje daarom ook
gekoppeld aan andere negatieve eigenschappen zoals dronkenschap. Ook de
rat roept meestal een negatief beeld op,
maar wellicht speelt in ‘zo zat als een
rat’, dat vooral in het noordwestelijke
deel van Oost-Vlaanderen gebruikt
wordt, het rijm een belangrijke rol. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor de vrij veel
gebruikte Vlaamse uitdrukking ‘zo zat
als patat’.

zot als een drilnoot’ komt enkel voor in
Oost-Vlaanderen. Een drilnoot is een
kinderspeeltuig dat verschillende vormen kan aannemen en verwant is aan
de tol. De beschrijvingen variëren, maar
meestal gaat het om een holle okkernoot met drie gaatjes, met een kleine as
door twee van die gaatjes en een touwtje dat door het derde gaatje wordt
gestoken en rond de as wordt gewonden. Niet alleen draaiend speelgoed,
ook draaiende werktuigen of instrumenten met een hendel worden vrij
vaak genoemd.
Zo zot als een hasp

Zo zot als een drilnoot

Gekheid wordt vaak geassocieerd met
ronddraaiende ronde voorwerpen. In
het zuiden van het taalgebied is er
duidelijk meer variatie dan in de
noordelijke provincies. In Nederland
zijn de meest voorkomende ronde voorwerpen in de vergelijking het rad en de
cent. Rad komt ook nog voor in
Belgisch-Limburg, in andere Belgische
provincies horen we wiel. Een heel
enkele keer horen we wagenwiel, karrad enzovoort. En niet alleen de cent,
ook het kwartje en het dubbeltje worden in Nederland genoemd.

Zo dronken als Maastricht

Een vergelijking waarin dieren of personen nu eens geen rol spelen is onder
meer de noordelijke vorm ‘zo dronken
als Maastricht’. In het katholieke
zuiden viert men immers carnaval,
wordt er gefeest en dus veel gedronken.
Eigenaardig is dat men in deze
vergelijking vooral de naam van de stad
gebruikt, want ‘zo dronken als een
Maastrichtenaar’ werd slechts een
enkele keer opgetekend.

In West-Vlaanderen komt ‘zo zot als een
hasp’ voor. Een haspel is een werktuig
dat vroeger gebruikt werd bij het spinnen. Dat dit werktuig niet meer bekend
is, blijkt uit de vergelijking ‘zo zot als
een hesp’, die in dit gebied een paar
keer voorkomt. ‘Zo zot als een orgel’
komt verspreid voor in het hele gebied,
en vindt zijn oorsprong wellicht in het
draaiorgel. Ook de lier is een instrument waaraan gedraaid moet worden.
Andere draaiende voorwerpen die met
gekheid geassocieerd worden, zijn
molens, wieken, windwijzers.
Zo gek als een deur

Vooral in het westen van Nederland en
België wordt gekte vaak vergeleken met
kinderspeelgoed, en dan in de eerste
plaats met de tol (top of draaitop). ‘Zo

Zo gek als een juin
Juniperus, werd rond 1210 minderbroeder. Toen hij Clara op haar
sterfbed kwam zoeken, vroeg die
hem of hij nog ‘nieuws van God’
had. Hij was geliefd om zijn eenvoud en liefde voor de armen. Hij
stelde zich niet tevreden met het
wegschenken van zijn habijt, maar
gaf ook boeken, kerkgewaden,
mantels en alles wat hij vinden kon
aan de armen. Daarom lieten zijn
medebroeders niets onbeheerd
achter. Hij stierf in 1258 in Rome.
Zijn feestdag is op 4 januari.

In Friesland vergelijkt men dronkenschap verder niet alleen met deze zuidelijke stad, maar ook met een kruiwagen. Sommige mensen beweren dat die
vergelijking gebaseerd is op een oud
volksgebruik waarbij dronkelappen op
een kruiwagen naar huis gebracht werden. Er is echter nergens een bewijs
gevonden dat dit ooit een typisch Fries
volksgebruik zou zijn geweest. Waarschijnlijk zal de slingerende gang van
een volle kruiwagen wel aanleiding zijn
geweest tot het ontstaan van deze uitdrukking.
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De meest gebruikte vergelijking in het
hele Nederlandse taalgebied is ‘zo gek
(zot) als een deur’. Ook achterdeuren en
voordeuren doen het goed. Op het
eerste gezicht lijkt deze vergelijking
een beetje raar. Wat kan een deur nu te
maken hebben met gekheid? We
hebben hier echter te maken met een
andere betekenis van het woord deur.
Deze deur gaat immers in oorsprong
terug op het Middelnederlandse woord
door, dat ‘de dwaas, de gek’ betekent.
Het woord raakte echter in onbruik.

voordeur, klapdeur. Toch proberen
mensen door aanpassingen als draaideur een associatie met gek te maken.

en rende achter de groentewagen aan.
Was Bosman langsgeweest, dan kwam
een tijdje later de hond voorbijgerend.

Zo gek als een juun

Tot slot

In een groot deel van Nederland
gebruikt men ‘zo gek als een (a)juin’ of
‘zo gek als een ui’. De oorspronkelijke
uitdrukking was wellicht ‘zo gek als
een Juin’ en is geëvolueerd tot ‘zo gek
als een juun’, een dialectwoord voor de
ui. Juin verwijst echter niet naar de
groente, maar naar één van de navolgers van Sint-Franciscus, namelijk
Juniperus, die bekend staat om zijn
‘heilige onnozelheid’. Dat Juin niet
meer bekend was als persoon maar wel
als naam van een groente, blijkt overduidelijk uit andere vergelijkingen die
in Nederland werden opgetekend: ‘zo
gek als een ui’, ‘als een bos uien’, ‘als
een siepel’. Nog verder verwijderd van
de oorspronkelijke vorm zijn vormen
als ‘zo gek als een prei’ of ‘zo gek als
een bos wortels’.

Uit de hierboven genoemde vergelijkingen blijkt dat de levende natuur
heel wat mogelijkheden biedt aan de
taal om bepaalde gevoelens te versterken. Dat dieren vergelijkingsmateriaal gingen vormen voor dit soort
taalgebruik is duidelijk te merken.
Maar ook voorwerpen en personen uit
onze directe omgeving worden vaak
gebruikt om onze gevoelens met meer
kracht uit te drukken. Nochtans blijkt
de oorspronkelijke vorm van een aantal
vergelijkingen niet meer zo duidelijk te
zijn voor de mensen van vandaag,
omdat bepaalde voorwerpen of
benamingen uit onze omgeving verloren gaan, zoals de Tempeliers, een
poep, een karebengel, een drilnoot, en
een haspel. Met het verdwijnen van
bepaalde beroepen en werktuigen sterven ook hun benamingen uit in onze
taal. Ze blijven nog het langst bewaard
in uitdrukkingen, maar ook die zullen
wellicht binnen afzienbare tijd vervangen worden door de meer algemene
vergelijkingen uit het Nederlands.

Zo gek als Bosmans hond

Dieren moeten in deze vergelijkingen
duidelijk het onderspit delven. Een uitzondering vormt het noordoosten van
de Veluwe en Overijssel waar de uitdrukking ‘zo gek als Bosmans hond’
opduikt. Een invuller uit Epe verklaarde
die vergelijking als volgt: Bosman was
een Elburgse groenteboer, die ook wel
eens naar Epe ging om zijn groenten te
verkopen. Bosman had een hond die
altijd mee wilde, maar de groenteboer
liet zijn hond iedere keer thuis. De
hond wist echter telkens te ontsnappen

In het Duits treffen we deze twee
betekenissen wel nog aan: der Tor
betekent er ‘de dwaas’, das Tor is er ‘de
deur, de poort’. De in het Nederlands
verdwenen betekenis van ‘dwaas’ wordt
nu geherinterpreteerd als deur in de
betekenis ‘iets wat toegang verschaft tot
een ruimte’. Daardoor ontstaan dan
samenstellingen zoals achterdeur,
31

Meer informatie over dit soort vergelijkingen is te vinden in:
Veronique De Tier en Siemon Reker,
In vergelijking met dieren. Het dialectenboek 5 (Groesbeek 1999).
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Verzamelaar van spreeuwenpotten
Uienhachee
Mijn schoonouders,
moeder en vader Kayim,
maken altijd een typisch
Utrechts gerecht, dat zo
lekker is dat je je vingers
er bij af likt. En daarom
wil ik het u niet
onthouden.
Maak laagjes in een
juspan van boter, uien,
gezouten en gepeperde
(varkens-)poulet en weer
uien. Wat water of oude
jus erbij. Laat dit zachtjes
een uurtje stoven. Voeg
dan een klein schepje
suiker toe en doe er wat
azijn door. Afmaken met
een pakje juspoeder en
een schepje
aardappelmeel (géén
maïzena). En de
uienhachee is klaar.

H

Jan Wirds, Utrecht

HERINNERINGEN

Het lekkerste eten dat er bestond
Mijn ouders en grootouders waren landbouwers en ik ben opgegroeid in een
drie generaties gezin. Dat betekent dat
ik heb meegemaakt hoe mijn grootmoeder kookte.
Het leven was sober, maar niet echt
arm. In het najaar werd er een vaars (dit
is een jonge koe die nog niet gekalfd
heeft) geslacht. Dat was groot feest.
Mijn zuster en ik kregen een eigen
worstje. Daar liepen we dagenlang mee
in de hand, tot het werd gekookt en wij
het mochten verdelen! In de oorlog werden er twee varkens geslacht. De naaste
familie en de buren kregen een stukje
van de slacht mee.

Herinneringen aan mijn
grootmoeder
Bij mijn grootmoeder aten wij
vroeger twee gerechten die mij levendig zijn bij gebleven.

nen, spek en rookworst erdoor
roeren en suiker naar smaak toevoegen. Melkmousse wordt warm
gegeten.

Aaltje Buitenhuis - Versteeg (71 jaar)
Voorschoten

Melkmousse

–
–
–
–
–

500 gram grove gort
250 gram grote rozijnen
2 liter karnemelk
suiker
rookworst en spek (in stukjes)

Verwarm de karnemelk (flink roeren,
anders gaat de karnemelk schiften).
Doe dan de gort er door. Het geheel
wordt nu pap. Vervolgens de rozij-

Hete bliksem

–
–
–
–

zoete en zure appels
aardappelen
uitgebakken spek
basterdsuiker

D

De vele gedaanten
van de vogelpot

Er zijn niet zoveel mensen die

Wat me ook altijd is bijgebleven is dat
grootmoeder `pork in een zak’ kookte.
Als dat klaar was, werden er plakken
afgesneden en met stroop gegeten. Er
ging meel, aangelengd met water en
wat rozijnen in de zak. Ik weet niet
meer welke meelsoorten mijn grootmoeder gebruikte. De zak werd gekookt
in de middagpot. Dat was een gietijzeren pot die op het fornuis werd
gezet.

weten wat een spreeuwenpot is.

Een zondagse traktatie was
rijst met stroopsaus

weten wel dat er spreeuwen-

De middagpot werd op het vuur, dus
fornuis gezet en opa moest rijsthout
ophalen, dunne takjes en twijgen, die
onder in de pot werden gelegd. Er werd
kokend water opgegoten en dan ging de
zak met rijst erin. De zak was een linnen zak, die voor eenderde werd gevuld
met rijst en daarna stevig was vastgebonden. Na uren koken (de rijst werd
gaargestoomd) schudde grootmoeder
de rijst uit in een grote witte aardewerk
schaal. Dan werd er een soort saus
gemaakt van melk, boter en stroop. Als
extra traktatie werden er soms rozijnen
of krenten meegekookt. Als kind vonden wij dat het lekkerste eten wat er
bestond. De rijst zag er altijd prachtig
uit, mooie grote witte korrels.

potten bestaan, maar hebben

Een nestkastje voor mezen is te
koop bij de vogelbescherming of
natuurmonumenten – zoveel
weten we nog net, maar een
spreeuwenpot? Sommige mensen

geen notie van het doel van die
potten. Bij die laatste categorie
behoorde ik zelf, tot aan mijn
bezoek aan de pottenbakker
Johan Kosten in Middelburg. Na
Johan Kosten weet niet alleen veel over
vogelpotten, hij spreekt er ook begeesterd over en hij vervaardigt ieder nieuw
soort pot waar hij de hand op kan leggen. Hij heeft al meer dan tweehonderdvijftig verschillende potten ‘boven
water’ gehaald. Van een goede honderdvijftig zijn zoveel gegevens bekend, dat
ze ook ten toon en te koop hangen in
zijn potterie.

een gesprek met deze bevlogen
artiest – schilder en pottenbakker – weet ik dat er vele
potten voor allerlei soorten

Tot circa 1950 werd er op die manier
gekookt. Grootmoeder is overleden is
1956. Bij het lezen van uw boek ‘Wat de
pot schaft’ kwamen deze eetgewoonten
van vroeger weer bij mij naar boven.

Eerst de aardappelen gaarkoken en
op het laatst de appelstukjes even
meekoken. Het geheel door elkaar
stampen en mengen met uitgebakken spek. Mijn grootmoeder deed
er dan nog wat basterdsuiker
doorheen.

vogels zijn in vele verschillende
landen. En dat de vogelpot al

De meeste potten zijn bestemd voor de
huisvesting en het bouwen van nesten
van spreeuwen. Maar er zijn ook potten
voor duiven – die zijn erg groot. De
kleine vogeltjes zoals mezen, mussen,
vinkjes en winterkoninkjes en dergelijke hebben uiteraard kleinere potjes.
Al die potten hebben vanouds maar één
doel: de jonge vogels die na het uit-

minstens zeshonderd jaar dienst
D. Stegeman
‘Den Slotskamp’

doet in Europa en waarschijnlijk

Keizersweg 38
7451 PG Holten

ver daarbuiten.
Gerard Smallegange
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broeden van de eieren in de nesten
komen, worden net voor het uitvliegen
door de vogelpotbezitter uit de pot
gehaald en gebruikt ter consumptie.
Meestal in een pastei, soms ook – bijvoorbeeld bij een duif – in de soep of als
gebraden boutje. Eén uitzondering op
al die consumptievogels is de zwaluw.
Meestal worden de zwaluwenpotten
opgehangen in en rond het huis en de
schuur, met het doel de zwaluwen te
lokken om daarna dienst te doen als
levende insectenverdelgers.
Het uiterlijk van een vogelpot

Een vogelpot ziet er uit als een soort
liggend kannetje waarvan de opening
bestemd is voor het vogeltje, en met een
gat in de bodem om op te hangen en de
jonge vogels eruit te halen.
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Maar op deze basisgegevens zijn enorm
veel variaties. Er zijn er met de uitgang
– soms voorzien van een gangetje – aan
de voorkant, soms zit de uitgang rechts,
dan weer links, al naar gelang de besteller het wil. De meeste potten zijn roodbruin, gewoon terra-cotta en verder
onbewerkt. Maar er zijn ook geglazuurde potten en met allerlei versieringen
of figuratie. De vuistregel is dat potten
uit Noord-Europa eenvoudig, roodachtig en onbewerkt zijn. Hoe verder je
naar het zuiden gaat, hoe meer versieringen en glazuur er op de pot
aangebracht worden. De Mediterrane
mens kan het versieren eenvoudigweg
niet laten. Naast roodbruine zijn er ook
zwarte of zwartachtige vogelpotten. Die
zijn gebakken zonder lucht toe te laten.
Vooral in Bourgondië en MiddenFrankrijk kom je nogal eens een zwarte
vogelpot tegen.
In de meeste potten zit wel een gaatje
voor een stokje waarop de vogel kan zitten. In sommige potten zitten er naast
het gaatje voor het zitstokje nog twee
andere gaatjes. Daar kun je kruiselings
twee stokjes door steken. Als de jonge
vogels bijna groot zijn (‘vlug’ heet dat
in vaktermen) en het nest uit willen om
te gaan leren vliegen, kun je dat verhinderen als pottenbezitter. Daar steek je
dan letterlijk ‘een stokje voor’. Dat is
ook de herkomst van ons bekende
spreekwoord. Tussen de gekruiste stokjes door kunnen de jongen wel gevoederd worden door de oude vogels, maar
ze kunnen er niet uit en worden dus
vetgemest.
Tweehonderdvijftig verschillende soorten

Hoe kom je als jonge pottenbakker op
het chapiter van de vogelpot? Bij Johan
Kosten ging dat min of meer vanzelf.
Op een expositie in Den Bosch trof hij
een vogelpot aan voor spreeuwen. De
jonge Eindhovenaar, die zich wilde vestigen in Zeeland, had daar een atelier
op het oog. Toen hij die pot zag, wist hij
de naam voor zijn potterie: ‘de
spreeuwenpot’. Eenmaal in Veere en
Middelburg gevestigd en en passant die
spreeuwenpotten draaiend en ver-

En Jacob Cats nogmaals:

kopend, ontdekte hij dat er diverse vormen, soorten en maten in omloop
waren. Samen met de Vlissingse technisch-bibliothecaris Jan Schepman ging
hij onderzoek doen. Met als resultaat de
ontdekking dat er door de eeuwen heen
in Europa overal verschillende potten
worden gemaakt voor velerlei vogels.
Ze ontdekten zelfs een zwaluwenpot in
Williamsburg, in het Amerikaanse
Virginia. Alle gevonden potten werden
geregistreerd, de exacte maten en kleur
werden genoteerd en vervolgens werd
de pot gekopieerd.

‘ Heeft iemand duyven op het kot
Of spreeuwen in een vogelpot
Hij dient gewis met alle vlijt
Te passen op de vlugge tijt
Want so hij ‘t wat te lange maekt
Tot eens de rappe jeugd genaeckt
Hij sal voorseker op het lest
Niets vinden, als het lege nest’.

De rijke verzameling vogelpotten van
Johan Kosten is te zien en te koop op
het adres Veerseweg 31a in Middelburg
(0118-629672).

De zoekwijze bij dit alles is divers. Ze
gaan zelf op pad. Vooral Jan Schepman
doet dat. In musea in Noord- en ZuidEuropa doet hij zijn vondsten. Soms
treft hij op oude schilderijen en
tekeningen potten aan. Maar ook
bezoekers en kopers van potten in de
winkel van Johan Kosten werken mee.
Ieder die een nog niet bekende pot weet
op te sporen en dat meldt aan de
pottenbakker, krijgt als vindersloon een
gekopieerd exemplaar van de nieuwe
pot. Dat systeem werkt goed. Ieder jaar
komen er nog twee à drie nieuwe,
onbekende vogelpotten bij. Op weg
naar de driehonderd dus.

allerlei culinaire geneugten – soms tot
in het extreme – werden ook op het
platteland allerlei vogelpotten gevonden. Zuid Frankrijk scoort daarbij hoog,
maar soms schijnen ook op Belgische
boerderijen vogels in potten gehouden
te zijn.

is er lang het raadsel geweest van de
Engelse dichter die zijn geliefde
bezong: ‘ze heeft borsten zo mooi als
mussenpotten’. Niemand kon zich daar
iets bij voorstellen. Tot – nog niet zo
lang geleden – men ontdekte dat die
dichter in de Vogezen had gewoond. De
vogelpotten voor mussen in die streek
hebben een mooie appelvormige welving en er zit een parmantig knopje aan
het eind. Het bleek toen dat die dichter
toch wel een goed observatievermogen
had en een treffende beeldspraak.

Symbool voor huwelijksgeluk

dat? De eerste vraag is gemakkelijk te
beantwoorden. Vogels – vooral jonge
vogels – zijn lekker, zeker verwerkt in
pasteien. Ze zijn gemakkelijk te vangen
zolang ze niet kunnen vliegen. Een
vogelpot aan het huis vormt dus al
eeuwen een gratis voedselverschaffing.
Vogels werden vooral gegeten in een
stedelijke omgeving en rond of op
kastelen. Op boerderijen en op het platteland veel minder. De pottenvondsten
werden en worden vooral in stads- en
kasteelgrachten gedaan. Eigenlijk is dat
logisch. Op het platteland was voedsel
genoeg voorhanden. In steden en vooral
in ouderwetse kastelen was dat niet zo.
Daar leefde men erg op elkaar en was er
nauwelijks ruimte voor beesten. Maar
vogels vliegen in de lucht en nemen
geen plaats in. En een vogelpot is snel
opgehangen.

Het systeem waarin de potten geregistreerd worden, doet bijna wetenschappelijk aan. Alle potten hebben een
nummer, een veldnaam, een aanduiding waar het exemplaar te vinden
is en de exacte maten staan geregistreerd. Er zijn potten uit Amsterdam
en Middelburg (die twee modellen zijn
de bekendste in Nederland), maar er
zijn er ook uit Delft, Zutphen, Vlissingen en uit Workum, Woudrichem,
Utrecht. Van de buitenlandse potten
komen de meeste uit Frankrijk. Maar
Duitsland, België en Engeland zijn ook
vertegenwoordigd. Eén pot is er tot nu
toe gevonden in de USA (Williamsburg).
Midden- en Oost Europa zijn tot nu toe
terra incognita. Maar dat er daar ook potten zijn te vinden is wel zeker. Wellicht
wordt de zoektocht nog in die richting
voortgezet.

Alleen in streken van Europa waar
vanouds veel waarde gehecht wordt aan

Vogels eten

Waarom eet men vogels, en wie doet
34

Zes eeuwen vogels in potten heeft natuurlijk zijn invloed gehad op allerlei
gezegden en gebruiken in ons land en
daarbuiten. ‘We steken er een stokje
voor’ bijvoorbeeld als we iets willen verhinderen. Daarnaast is de vogelpot een
symbool geweest voor gezin en
huwelijksgeluk vanaf de vijftiende tot
de zeventiende eeuw. Er zijn schilderijen uit die tijd waarop een vrouw
bezig is een vogelpot uit te schudden.
Die vrouw spot symbolisch met het
instituut van huwelijk en gezin: ze
pleegde abortus en kwam daar openlijk
voor uit. Op een schilderij van de schilder Mieris staat een jongeman afgebeeld die een vogelpot op de grond
heeft gegooid. Daarmee gaf hij te kennen dat hij lak had aan huwelijkstrouw
en gezin.

Spreeuwenpotten in
oude poëzie

Jacob Cats heeft in het verleden nogal
eens een ‘vaers’ gedicht over het vangen
van vogels door middel van spreeuwenpotten.
‘ Met een netjen en een strick
Met een uyltjen op een krick
Met een boge en een buys
Met een spreeuwpot aan het huys
Met een weinig kruyt en loot
Vangt men vogels kleyn en groot’.
In Engeland dichtte destijds een anonieme dichter zijn nursery song:

Ook – en dat is heel merkwaardig – was
de vogelpot in die tijd symbool voor
prostitutie. Een bordeel was in de tijd
van Jeroen Bosch, Mieris en Van Goyen
te herkennen aan een vogelpot op het
uithangbord. Ook daar zijn genoeg
voorbeelden van te vinden in onze
schilderkunst. Wat de literatuur betreft

‘ Sing a song of sixpence, a pocket full
of rye
For & twenty blackbirds baked in a pie
When the pie was open the birds
began to sing
Was n’t that dainty dish to set befor
the king’.
35

Johan Kosten
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Hoe volkskunst de basis legde voor een nageslacht van gerenommeerde beeldende kunstenaars

V

Van Tegelse volkskunst naar Limburgse kunst

Het Limburgse dorp Tegelen
is de afgelopen honderd

voorwerp. Door wie werd het voorwerp
gebruikt en bij welke gelegenheden.
Het gaat om context informatie, want
pas zo kom je erachter wat de precieze
betekenis is geweest.

Jac. Bongaerts kwam op vijftienjarige leeftijd bij het boetseerclubje
van Joep Felder en Jean Flos. In 1952 stichtte hij een eigen bedrijf

jaar een inspirerende

– Jabo Keramiek – in Tegelen. Vanaf 1990 tot zijn dood in 1997

voedingsbodem

Een rijke traditie

De keramische kunst in Tegelen kan
bogen op een lange traditie. In het verleden kende Nederland diverse produktiecentra, met ieder zo hun eigen specialiteit. Uit Zuid-Limburg is bekend dat
al vanaf het midden van de elfde eeuw
in plaatsen als Brunssum en Schinveld
aardewerk werd gemaakt. Er werd
vooral geproduceerd voor de ‘eigen’
markt, maar er was ook al export naar
andere West-Europese landen.

wijdde Bongaerts zich aan zijn oude liefde: het vervaardigen

gebleken voor de

van keramiek in de traditie van de oude volkskunst uit Tegelen.

opbloei van artistiek
talent in vrijwel alle
disciplines van de
Ineke Strouken

kunsten. Het is
Ook in Tegelen werd al vroeg aardewerk gemaakt, zeker al vanaf de
middeleeuwen. In het grote overzichtswerk Loodglazuuraardewerk in Nederland
neemt Tegelen dan ook een belangrijke
plaats in. In dit boek kunnen we lezen
dat Tegelen in cultureel opzicht deel
uitmaakte van een breder Nederrijns
pottenbakkersgebied. De achtergrond,
waarom uitgerekend in Tegelen zoveel
pottenbakkersnijverheid was, hangt
waarschijnlijk samen met de geschikte
kleisoorten in deze contreien.

opmerkelijk dat
De auteur André van den Heuvel werkte tot

Tegelen
1945 in het keramisch atelier van Russel-

verhoudingsgewijs héél véél
gerenommeerde
kunstenaars heeft
voortgebracht. Zij vonden in
Tegelen een inspirerend
klimaat, de atelier- en
productiefaciliteiten van
een bloeiende Tegelse

Een van de werkgebieden waarmee het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
zich bezighoudt is volkskunst, kunst
die in het dagelijks leven geworteld is.
Je kunt op verschillende manieren met
kunst omgaan. De invalshoek van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
is de kunst van het dagelijks leven. De
kunst met een kleine ‘k’. Kunst waarin
het dagelijks leven zichtbaar is en die
gedragen wordt door gewone mensen.
Volkskunst is kunst waarin het verhaal
achter het kunstvoorwerp heel belangrijk is. Het is kunst met een sociale en
historische dimensie. Volkskunst is
kunst én cultuur tegelijkertijd.

Tiglia. Hij maakte zijn toneeldebuut in 1946
tijdens de Passiespelen en is sindsdien een
gevierd toneelspeler.

keramische nijverheid en

Jean Flos, gestorven in 1987, leidde samen

Gebruikskunst

een gemeenschap die zich
‘na gedane arbeid’ stortte
op een rijk en gevarieerd
cultureel verenigingsleven.

Een vorm van volkskunst is ‘toegepaste
kunst’. Dit is kunst die gemaakt is om
te gebruiken. Keramische kunst is vaak
toegepaste kunst. Het betreft hier
immers vooral gebruiksvoorwerpen als
schotels en borden, tabakspotten,
wijwaterbakjes, crucifixen etcetera.

met Joep Felder in de jaren dertig het boetseerclubje dat later opging in het grofk-

Deze voorwerpen werden in het
verleden vooral van loodglazuuraardewerk gemaakt. Keramische kunst
was vroeger vaak gebruikskunst. Mooi
vormgegeven maar in eerste plaats
gemaakt voor praktische doeleinden.
Om mee te koken, om van te eten of om
iets in te bewaren. Naast de gebruiksfunctie was ook de sier belangrijk.
Want kunst fleurt het dagelijks leven
op. Vooral bij bijzondere gelegenheden
als geboorte, huwelijk en dood werden
gebruiksvoorwerpen extra mooi
gemaakt.

Aan het begin van de negentiende eeuw
was de Tegelse pottenbakkersindustrie
bekend vanwege het zogenaamde
‘Tegels zwart’: voorwerpen die zwart
getint waren. Daarnaast was Tegelen
altijd zeer bekend vanwege zijn rijk versierde gebruiksvoorwerpen, zoals de
zeer bekende tabakspotten - die dan ook
op menig tentoonstelling over aardewerk als topstukken gepresenteerd werden en worden.
Eeuwenlang hebben ambachtslieden
zich bekwaamd in het pottenbakken.
Bij keramiek, net zoals bij cultuur in
het algemeen, zijn tradities heel belan-

eramisch bedrijf Russel-Tiglia die een afdeling
had voor sieraardewerk.
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Bij volkscultuur staat niet het voorwerp
centraal, maar de betekenis van het
37

Sint Maarten gemaakt door Matthieu Oehlen,
gestorven in 1991. Oehlen was bedrijfsleider van
het kunstkeramisch atelier van Greswaren
Industrie Teeuwen. In zijn vrije tijd professionaliseerde hij zich in het volksaardewerk.

grijk. Een traditie (in het Latijn: ‘traditio’) is een gewoonte die van de ene generatie naar de andere generatie wordt
doorgegeven. Dat is namelijk een
andere kenmerk van volkskunst: het is
kunst met niet alleen met een sociale,
maar ook met een historische dimensie.
Als je wordt grootgebracht in zo’n rijke
keramische traditie als in Tegelen, dan
spreekt het bijna vanzelf, dat je je door
deze traditie laat beïnvloeden.
Van gebruiksvoorwerp
naar siervoorwerp

Tegenwoordig worden heel veel
gebruiksvoorwerpen machinaal vervaardigd, als gevolg van de Industriële
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De relatie kunst en volkskunst
is ook zichtbaar in de naam van
een belangrijk Tegels atelier in
de jaren dertig: Tekavok.
Dat is de afkorting van Tegelse
Keramiek en Volkskunst.

Maar nijverheid wordt gedragen door
mensen. Mensen die de vaardigheid
moeten hebben om van klei gebruiksvoorwerpen te maken. Die vaardigheid
moet je leren, ‘je eigen maken’.

Revolutie. De meeste van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen kopen we
tegenwoordig in een warenhuis. Toch
wordt er nog steeds handmatig veel
keramiek gemaakt. Maar tegenwoordig
gaat het meer om sier- en kunstvoorwerpen, die je op een bijzonder plaatsje
in je huis neerzet. De keramiek is van

Maar vaardigheid is niet genoeg om er
dát aan te geven dat het kunst maakt.
Om van gebruiksaardewerk kunstkeramiek te maken. Daarvoor is liefde,
gevoel en artistiek inzicht nodig. En dat

Traditie is gevoel dat wordt doorgegeven van de ene generatie op de
andere generatie. De traditie van de
keramische nijverheid is een lange in
Tegelen. Daardoor kon de liefde voor
kunst zich langzaam wortelen in de
Tegelse mensen.
Dat is de reden waardoor er een inspirerende voedingsbodem voor de opbloei
van artistiek talent zich kon ontwikkelen.
Een eigen weg

Waarom heeft juist de vorige eeuw
zoveel gerenommeerde kunstenaars
voortgebracht die zich niet alleen met
keramiek maar met alle kunstdisciplines bezig zijn gaan houden?

100%
Stan Linssen was nauw betrokken bij de
ontwikkeling van de Tiendschuur als museum
en cursuscentrum. Zijn werk is beïnvloed door
de keramiek van de Azteken en Inca’s.
Jan Lucker volgde in de jaren vijftig een opleiding als pottenbakker in het atelier van
Joep Felder. Doordat de kunstenaars van Russel-Tiglia geregeld bij zijn ouders op bezoek
‘Tafellaken’ van Pie Daenen. Daenen beschouwt de
kwamen, beschouwde hij het leven van een kunstenaar als iets heel normaals.
wereld om zich heen als zijn leermeester.
Foto pagina 39:
Piet Killaars werkte bij
Russel-Tiglia, maar ging
daarna zijn eigen weg.

‘alledaags’, ‘bijzonder’ geworden. De
sier is belangrijker geworden dan het
gebruik. Daardoor is nu meer de nadruk komen te liggen op de kunstzinnige kant. Onze gebruiksvoorwerpen
halen we tegenwoordig ergens anders
vandaan.

kun je niet leren, dat moet je meegekregen hebben.
Door die lange traditie van keramische
produktie in Tegelen en het klimaat
waarin men mooie dingen wilde
maken, niet alleen omwille van de
koper maar ook omdat men dat zelf fijn
vond, ontstond een klimaat van kunstzinnig voelen. Ook ‘na gedane arbeid’
nam men klei mee naar huis om er
thuis mee te experimenteren, om te
maken wat je zelf mooi vond.

Zijn ‘Innercirkel’ is

Van volkskunst naar kunst
opgesteld bij landgoed
Holtmühle in Tegelen.

Hoe komt het nu dat Tegelen zo’n inspirerende voedingsbodem is geworden
voor de opbloei van artistiek talent?
Allereerst moeten bepaalde basisvoorwaarden aanwezig zijn. Er was
geschikte klei voor handen om een
bloeiende Tegelse keramische nijverheid te doen ontstaan. Die nijverheid
zorgde op zijn beurt weer voor uitstekende atelier- en productiefaciliteiten. De basisvoorwaarden waren dus
voor handen.
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Dat kunstzinnige klimaat dat eeuwen
gegroeid was, ging deel uit maken van
de identiteit. Identiteit is datgene
waarmee je je onderscheidt van
anderen, dat je anders maakt dan
anderen. Tegelen onderscheidde zich
van andere dorpen door zijn typische
Tegelse keramiek.
39

Tradities veranderden vroeger heel
langzaam. Lang bleven mensen de dingen bijna hetzelfde doen als hun vaders
en moeders. De oude keramisten traden
in de traditie van de generatie voor
hun. Met de komst van de Industriële
Revolutie veranderde dat. De veranderingen gingen (en gaan) steeds
sneller. Dat gaf de mogelijkheid om zelf
nieuwe wegen in te slaan en een eigen
weg te zoeken. Na 1900 konden
kinderen kunstzinnig uitgroeien. Dit
werd nog gestimuleerd door kunstenaars van buiten, die een tijd in
Tegelen woonden en werkten en die
andere tradities meenamen. Ook de
katholieke kerk heeft, door onder
andere een school op te richten waar
arbeiders uit de klei-industrie zich in de
vrije tijd verder konden bekwamen in
hun vak, haar stempel gedrukt op het
kunstzinnig klimaat in Tegelen.
Hierdoor was het mogelijk dat Tegelen
een heel nageslacht van kunstenaars én
ook van kunstliefhebbers heeft voortgebracht.

De tentoonstelling ‘Uit Tegelen’ is tot 17
september te zien in de Tiendschuur en
in de Sint Gregorkapel in Tegelen. Bij de
expositie is een fraaie catalogus verschenen. Voor meer informatie: M.
Gommans (077-4771843).

In het volgende
nummer:

is te verkrijgen
bij de Erfgoedwinkels

1999

2000

De ‘Erfgoedwinkel’ is iets nieuws op het gebied van het cultuurtoerisme in
Nederland. Erfgoedwinkels worden opgericht bij een museum of monument.
Ze verkopen cadeau- en gebruiksartikelen met een cultuurhistorische
herkenningswaarde en verschaffen informatie over de lokale en regionale
geschiedenis. De winst uit verkoop draagt bij tot het instandhouden van het
cultuurgoed ter plaatse.

Folklore

U kunt terecht bij de Erfgoedwinkels voor oud-hollands snoepgoed, leesplankjes, replica’s in hout, glas, aardewerk en blik, handbeschilderde tegels,
een handgedecoreerd Delftsblauw servies en nog veel meer. Ook de boeken en
tijdschriften van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur zijn er te
verkrijgen.

– Groningen
Noordelijk
Scheepvaartmuseum

Brugstraat 24-26, 9711 HZ
Groningen
tel. (050) 312 22 02
Borg Verhildersum

Wierde 40, 9965 TB Leens
tel. (0595) 57 14 30

– Flevoland

– Zuid-Holland

Museum Schokland

Molenmuseum ‘De Valk’

Middelbuurt 3, 8307 RR
Ens
tel. (0527) 25 13 96

2e Binnenvestgracht 1,
2312 BZ Leiden
tel. (071) 516 53 53

– Gelderland
Historisch Museum
Apeldoorn

Molenstraat 57, 7311 BD
tel. (055) 355 14 44

Schoolstraat 28-30, 2611
HS Delft
tel. (015) 213 82 58
Museumwinkel
Schielandshuis

Langstraat 13, 3771 BA
Barneveld
tel. (0342) 415 666

Korte Hoogstraat 31, 3011
GK Rotterdam
tel. (010) 21 76 751

Kerkhofstraat 13, 8051 GG
Hattem
tel. (038) 444 17 15
‘RonDom’ Bezoekerscentrum
voor Cultuurhistorie Utrecht

– Drenthe
Nationaal Hunebed-infocentrum

Bronnegerstraat 12, 9531
TG Borger
tel. (0599) 23 63 74

Domplein 9, 3512 JC
Utrecht
tel. (030) 233 30 36
– Noord-Holland

– Overijssel
Bezoekerscentrum West
Salland, Oude Maalderij

Museum van de twintigste
Eeuw

Canadastraat 6, 8141 AC
Heino
tel. (0572) 39 40 33

Bierkade 4 & 4a, 1620 EA
Hoorn
tel. (0229) 21 40 01

Historisch-Culturele Kring
Gramsbergen

p/a Voorstraat 12, 7783 AN
Gramsbergen
tel. (052) 456 21 51

Volendams Museum

Zeestraat 41, 1131 ZD
tel. (0299) 36 92 58

Loevestein 1, 5307 TG
Poederoijen
tel. (0183) 44 71 78

Vlaanderen
Erfgoedwinkel Image

Liesdel 27, 2965 AR
Nieuwpoort
tel. (0184) 60 17 63

Erfgoedwinkel Huyse de
Grote Sterre

Dorpsstraat 7, 2712 AB
Zoetermeer
tel. (079) 31 64 735
Erfgoedwinkel Den Haag

Groenewegje 101a, 2515 LP
Den Haag
tel. (070) 392 45 67

Jacob van Maerlantstraat 3,
8340 Damme
tel. (050) 35 33 19
Erfgoedwinkel Horst en
Hageland

Horststraat 28, 3220
Holsbeek
tel. (016) 62 33 45

worden oude gebruiken en
gewoonten geconserveerd en
herbeleefd. De folkloristen
voelen een levende band met
het verleden. Hoewel de
Federatie voor Folkloristische
Groepen zich vooral bezighoudt met volksdans, volksmuziek en klederdracht,
kunnen in principe alle
kunst- en cultuuruitingen
gefolkloriseerd worden.
Bij de Federatie zijn zeventig
verenigingen en acht kindergroepen aangesloten.

Erfgoedwinkel Alden Biesen

– Zeeland
Stichting Groede

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
tel. (089) 51 93 42

St Gastheerschap
s-Hertogenbosch

Visstraat 42b, 5211 DN
tel. (073) 613 50 98

Een uitgave van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
met medewerking van de
Federatie voor Volkskunde in
Vlaanderen, de Academie voor Cultuur
en Gastronomie en de Stichting
Promotie Nationaal Erfgoed.

Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht
tel. 00-31-(0)30-2319997
fax. 00-31-(0)30-2334047
Redactie:

drs. Ineke Strouken
Redactiesecretariaat:

drs. Lotty Broer
drs. Piet de Boer
Traditie

verschijnt vier keer per jaar.
Een abonnement kost ƒ 35 of Bfrs 700
per jaar.
Opzegging van abonnementen moet
uiterlijk op 1 december schriftelijk aan
de administratie zijn doorgegeven.
© Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Slijkstraat 1, 4503 BC
Groede
tel. (0117) 37 24 14
– Noord-Brabant
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Slot Loevestein

Oudheidkamer Het Stadhuis

De Zaanse Schans

Schansend 1, 1509 AW
Zaandam
tel. (075) 616 82 18

Schelmseweg 89, 6816 SJ
Arnhem
tel. (026) 357 61 11

Bergstraat 72, 1000 Brussel
tel. (02) 512 22 72

Museum Het Oude Huis

- Utrecht

Nederlands
Openluchtmuseum

‘t Koetshuys Anno 1776

Veluws Museum Nairac

Nederlands Bakkerijmuseum
‘Het warme land’

– Museumwinkels

COLOFON
Traditie,

In het volgende nummer van Traditie is er veel
aandacht voor folklore. Dit naar aanleiding
van het vijftigjarig jubileum van de Federatie
voor Folkloristische Groepen in Nederland.
Folklore is volkscultuur van vroeger, die
opgevoerd wordt voor publiek. Met folklore

De Erfgoedwinkels zijn in:
Nederland
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Jaar
van Volkscultuur
de

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de
uitgever.

Voor inlichtingen:
Stichting Promotie
Nationaal Erfgoed,
Dunne Bierkade 18,
2512 BC Den Haag,
tel. 070-3451825,
fax. 070-3451678.

Wij hebben alle moeite gedaan om
rechthebbenden van copyright te
achterhalen. Mochten er personen of
instanties zijn die menen aanspraak te
maken op bepaalde rechten, dan wordt
hun vriendelijk verzocht contact op te
nemen met de uitgever.
En nog veel meer...
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