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Thei siene Polka

Een goede speelman krijgt de mensen aan het dansen.

Zo’n muzikant was Thei Buddiger. Hij kon geen noten-

schrift lezen, maar kende het hele repertoire 

uit zijn hoofd. Met zijn harmonica wist hij het publiek

te raken en zijn dansgroep te inspireren. 

Over wat en hoe men vroeger danste zijn

nauwelijks gegevens overgeleverd. En de

tijd, dat er nog mensen leefden aan wie je

dat kon vragen, is voorbij. Toch moeten de

dansgroepen van de Federatie van

Folkloristisch Groepen in Nederland een

historisch verantwoord programma samen-

stellen. 

Puzzelen met passen

Vroeger kende iedere streek zijn eigen hoenderras. De kippen liepen

gewoon los rond. Op straat scharrelden ze hun kostje en op een

beschut plekje legden ze hun eieren. De Nederlandsche Hoender Club

zet zich al honderd jaar in voor het behoud van de verschillende

Nederlandse hoenderrassen.

Het lot van
de broedhen
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Als je vijftig jaar wordt, heb je Abraham of

Sara gezien. Dat betekent dat je voortaan tot

de wijze mannen en vrouwen behoort. Je hebt

levenswijsheid gekregen. Je weet waar

‘Abraham de mosterd haalt’. Mosterd werd

vroeger volgens een geheim recept gemaakt.

Er waren veel verschillende soorten mosterd.

Iemand die een goede mosterd met een

speciale smaak kon maken, bewaarde dat

geheim zorgvuldig. Want goede mosterd

bracht geld op. Iemand die vijftig jaar wordt,

kent de geheimen van het leven.

Vandaar dat een vijftigjarige

een Abraham of Sara op zijn

verjaardag krijgt aangeboden.

In dit nummer twee vijftig-

jarigen: de Federatie van

Folkloristische Groepen 

in Nederland en de

Zeeuwse Ringrijders

Vereniging. Om hun te

feliciteren is het recept

voor het maken van

een Abraham of Sara

in Traditie opgenomen.

Maar er zijn nog meer

jarigen. De Nederlandse

Hoender Club viert in 2000

zijn honderdjarig bestaan. 

Deze organisaties hebben het – na zoveel

jaren werk – verdiend om in het zonnetje

gezet te worden.  

Misschien is het u opgevallen dat Traditie er

dit keer anders uitziet dan u gewend bent.

Vanaf 8 september 2000 is het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur namelijk verhuisd

en wij vonden dat een goede reden om onze

huisstijl en het uiterlijk van Traditie – en van

ons andere tijdschrift Alledaagse Dingen –

eens onder handen te nemen. Hoewel Traditie

en Alledaagse Dingen pas vijf jaar bestaan en

nog lang geen Abraham of Sara zullen zien, is

verhuizen ook het begin van een nieuwe

periode. Dat wilden wij symboliseren door een

nieuw uiterlijk. 

Ik hoop dat u het mooi vindt.

Ineke Strouken

hoofdredacteur

Voorwoord
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Volksdans in echte klederdracht is een prachtig

gezicht. De streekdracht is daarom het visitekaartje

van de Federatie van Folkloristische Groepen in

Nederland. Voor de leden geeft het dansen in his-

torische kostuums echter nog al wat problemen. 

Het Zeeuwse
ringrijden

Ringri jden i s  een  echte  Zeeuwse  sport .  In  de

zomer  trekken mannen en tegenwoordig  ook

vrouwen van wedstrijd naar wedstrijd om op hun

grote Zeeuwse trekpaarden de begeerde ring aan

hun houten lans  te  steken.  De Zeeuwse Ring -

rijders Vereniging bestaat dit jaar vijftig jaar.

Ik heb dat pak meer
gedragen dan mijn
vader en grootvader

De mannen van de Folkloristische Vereniging Markelo

dragen meestal een goastok bij zich, een stok om 

‘te goan’ (te gaan). 

De eerste goastokken

werden rond 1840

gemaakt. Omstreeks 1900

raakte het dragen van de goastok uit de

mode. Gelukkig kon Gerrit Jan Roosdom zich in 1932

nog herinneren hoe zo’n stok gemaakt werd.

De goastok
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De leden van de federatie

noteerden de kennis over Neder-

landse volksdans en volksmuziek

die oude muzikanten en dansers

nog hadden, omdat die anders

verloren zou zijn gegaan. Ook

verzamelden zij de kleding die in

de negentiende eeuw in de

verschillende streken in Nederland

gedragen werd. Maar hun grote

verdienste is dat zij door hun vele

optredens in binnen- en buitenland

het publiek voor de Nederlandse

volkscultuur weten te interesseren.

Een levend museum: 

Dit jaar viert de Federatie van 

Folkloristische Groepen haar

vijftigste verjaardag. In die halve

eeuw heeft zij zich ingezet voor

het behoud van de Nederlandse

volkscultuur. 
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VVVijftig jaar
dans, muziek 
en dracht

Ineke Strouken

neerden. Niet alleen de preïndustriele

samenleving, maar ook de hedendaagse

stedelijke geïndustrialiseerde maat-

schappij werd onderwerp van studie.

Men kwam tot de conclusie dat traditie

en moderniteit naast elkaar konden

bestaan. 

In 1962 gebruikte Hans Moser de al wat

langer bekende term folklorisme in zijn

artikel Vom Folklorismus in unseren Zeit.

Hij definieerde folklorisme als de ‘over-

dracht en presentatie van volkscultuur

uit de tweede hand’. Oude gebruiken

die met uitsterven bedreigt worden,

worden door folkloregroepen nieuw

leven ingeblazen en krijgen daardoor

een nieuwe functie. Vaak spreken we

van folklorisme als volkscultuur naar

buiten treedt en wordt opgevoerd voor

een publiek. Dat geldt niet alleen voor

dans en muziek, maar in feite kunnen

alle cultuur- en kunstuitingen gefolk-

loriseerd worden.

Een andere term die gebruikt wordt in

relatie met folklore is fakelore. Van

fakelore wordt gesproken als onder

druk van de commercie uit het niets

zogenaamde oude gebruiken worden

gecreëerd. Nieuwe vormen van volks-

cultuur krijgen ten onrechte het etiket-

je echt en oud opgeplakt. Fakelore is

nepfolklore. 

L e v e n d e  g e s c h i e d e n i s

Tegenwoordig spreken we naast folk-

lore ook van living history, levende

geschiedenis. Living history is een

woord dat uit Amerika is over komen

waaien. Het betekent het naspelen van

aspecten uit de geschiedenis. De

Nederlandse musea zijn er druk mee

aan het experimenteren. Daarbij wordt

onderscheid gemaakt tussen de ‘first

person interpretatie’, waarbij de spelers

net doen alsof zij écht een historisch

persoon zijn en de vorm waarin het

duidelijk is dat het verleden door

hedendaagse mensen wordt nagespeeld.

S t r e e k e i g e n  e r f g o e d

Folklore heeft te maken met volks-

cultuur, regionale cultuur en levend

erfgoed. Volkscultuur is de cultuur van

het dagelijks leven. Soms valt volks-

cultuur samen met regionale cultuur.

De belangstelling voor het ‘streek-

eigene’ dateert van het begin van de
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Wim Hilhorst, is al dertig jaar lid van

het bestuur van de Federatie van

Folkloristische Groepen in Nederland.

Vanaf 1983 is hij voorzitter. “De

Federatie van Folkloristische Groepen

in Nederland wil de Nederlandse cultu-

ur, in de vorm van dans, muziek en

klederdracht levend houden en overdra-

gen aan het volgende geslacht, Dat over-

dragen gebeurt door optredens in bin-

nen- en buitenland. Onze groepen

treden samen ruim tweeduizend keer

per jaar op. Bij de oprichting sloten

zich vijftien groepen bij de federatie

aan. Nu vijftig jaar later kent de fede-

ratie zeventig groepen en is het leden-

tal gegroeid naar ruim drieduizend.

Daarbij komen nog acht kindergroepen

van samen zo’n honderdvijftig

kinderen. Onze groepen laten Neder-

land en de rest van de wereld kennis

nemen van onze cultuur. In het buiten-

land dragen wij als ware ambassadeurs

de Nederlandse volkscultuur uit. Wij

dragen zo een steentje bij aan de goede

naam van Nederland in het buiten-

land.”

F o l k l o r e

Folklore is het van zolder halen van

gebruiken en gewoonten uit het ver-

leden. Dat kun je doen omdat je het wil

laten zien aan het publiek, maar je

kunt het ook doen omdat je het ver-

leden aan de lijve wilt voelen.

De term folklore werd voor het eerst

gebruikt in 1846 door Ambrose Merton

(pseudoniem voor William John Thoms)

in het weekblad The Atheneum. Het was

de tijd van de Industriële Revolutie en

men was bang dat veel oude tradities

verloren zouden gaan. Veel mensen

wilden de mondeling overgeleverde

gewoonten en gebruiken van het volk

vastleggen en bestuderen. Merton

stelde voor de belangstelling voor deze

preïndustriele cultuur ‘folklore’ te noe-

men.

In de twintigste eeuw veranderde de

betekenis van folklore. Naast het

bestuderen van objecten ging men ook

kijken naar de structuur en de context

waarbinnen deze objecten functio-

Net als nu vonden de mensen het vroeger fijn

om te dansen. Op veel Nederlandse schilde-

rijen zijn daarom dansende mensen te zien.

Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland
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negentiende eeuw toen de Nederlandse

eenheidsstaat zich begon te ontwikke-

len. Tot die tijd was de regio het natu-

urlijk kader van elke burger. Verder

dan je streek kwam en dacht je niet.

Met de opmars van de natiestaat

dreigde de regionale verscheidenheid in

de verdrukking te komen. Plaatselijke

dialecten werden vervangen door het

Algemeen Beschaafd Nederlands,

streekdrachten werden vervangen door

modekleding en regionale gewoonten

en gebruiken vervlakten. Regionale cul-

tuur werd Nederlandse cultuur. Dat

riep een reactie op. Mensen gingen op

zoek naar hun ‘eigen’ streekcultuur.

Tegenover de dreigende nationale een-

heidsworst werd de authentieke eigen

regio geplaatst.

Folklore is ook het behouden van erf-

goed. Erfgoed is datgene wat er is over-

gebleven uit het verleden en wat wij

belangrijk vinden om te bewaren of om

te herinneren. Als wij aan cultureel erf-

goed denken, dan denken we meteen

aan archieven, monumenten, musea en

archeologie. De materiële overblijfselen

uit het verleden. Maar er is meer uit het

verleden overgeleverd dat belangrijk is

om bewaard of herinnerd te worden:

tradities bijvoorbeeld, maar ook streek-

taal, volksdans en volksmuziek, feesten.

N e d e r l a n d s e  v o l k s d a n s  

De groepen die aangesloten zijn bij de

Federatie van Folkloristische Groepen

in Nederland laten vooral de Neder-

landse volksdans en volksmuziek zien

uit de periode 1850-1930. Dans, muziek

en kleding horen bij de federatie onlos-

makelijk bij elkaar.

In Nederland is altijd heel wat afge-

danst. Op heel veel schilderijen zie je

lustig dansende mensen. Dansen was

een manier om af te reageren, om even

los te komen van de dagelijkse beslom-

meringen. Voor de meeste mensen was

het vroeger hard werken geblazen en

muziek maken en dansen fungeerde als

een uitlaatklep. 

Volksdans is, net als volkscultuur in het

algemeen, een spiegel van de samen-

leving. Zoals de maatschappij in elkaar

zit, zo dansen wij ook. Daarom dansen

wij nu anders dan vroeger. Want zoals

de feesten er vroeger anders uitzagen,

zo zijn ook onze dansen veranderd. In

onze drukke en snelle maatschappij

dansen wij ook druk en snel. Kijk maar

eens naar disco en house, de heden-

daagse volksdans. Maar wat hetzelfde is

gebleven als vroeger, is de behoefte om

af en toe even lekker met dansen uit je

dak te gaan. Dansen is en blijft een

vorm van levensenergie. 

In Nederland heb je momenteel meer-

dere volksdansstromingen. 

De eerste stroming – de museale – is de

invalshoek van de Federatie van

Folkloristische Groepen in Nederland. 

De groepen die bij de federatie zijn

aangesloten willen een zo goed moge-

lijk historisch beeld geven van de volks-

dans in Nederland tussen 1850 en 1930.

Zij willen de historische werkelijkheid

zo dicht mogelijk benaderen. De

groepen willen laten zien hoe in de

vorige eeuw mensen uit verschillende

regio’s bij bepaalde gelegenheden

dansten, muziek maakten, zongen en

gekleed gingen. Zoals historici hun

materiaal verwerken tot een boek of

artikel, zo geven de federatiegroepen

hun visie op het verleden weer in dans

en muziek. 

Met deze benadering laat je de ver-

plichting op je om je bronnen duidelijk

kenbaar te maken. Wie heeft wat, hoe,

waar, wanneer en bij wie opgetekend.

Hoe is de bron geïnterpreteerd en ver-

werkt. Wat is oud in een dans en wat is

later toegevoegd. 

De tweede stroming zijn de dansers en

choreografen die volksdans zien als

H E R F S T 2 0 0 0

Boven: Smos as Walear uit het Gelderse Laren.

Onder: ‘Lönneker Boerendâânsers’, opgericht

in 1949.
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volkskunst. Deze mensen hebben een

dynamische benadering. Voor hun zijn

de bronnen minder belangrijk. Zij

halen uit oude Nederlandse volksdans

passen, figuren en opstellingen en

gebruiken die voor een nieuwe com-

positie. Of ze gebruiken een bestaande

volksdans en passen die aan. Deze

choreografen maken dansen gebaseerd

op twee pijlers: traditie en vernieuwing.

F e d e r a t i e  v a n  F o l k l o r i s t i s c h e

G r o e p e n  i n  N e d e r l a n d

Op 20 augustus 1950 werd de Federatie

van Folkloristische Groepen in Neder-

land opgericht. Aanleiding waren een

paar folkloristische manifestaties,

onder andere ter gelegenheid van het

vijftigjarig regeringsjubileum van

Koningin Wilhelmina. Doel was: ‘het in

stand houden van de oude Nederlandse

volkscultuur, die tot uiting komt in

dans, muziek, klederdracht, streektaal,

dialecten en volksgebruiken, deze cul-

tuur te koesteren en te bewaren voor

het nageslacht’. 

De leden van de federatie waren folk-

loristen. Zij wilden de volkscultuur uit

de eigen streek in ere houden en laten

zien hoe hun grootouders en overg-

rootouders dansten en muziek maak-

ten. Dit in tegenstelling tot de volks-

dansers die louter om het plezier

dansten en niet die historische dimen-

sie voelden. Folkloristen kozen bewust

voor de museale invalshoek. Ze wilden

bijvoorbeeld de dansen niet theatraal

bewerken voor een optreden, maar pre-

cies zo uitvoeren als vroeger.

De Federatie van Folkloristische

Groepen heeft de Nederlandse folklore

in vier districten ingedeeld; noord ,

west, oost en zuid.

Het handhaven van de kwaliteit is een

voortdurende zorg voor het bestuur.

Wim Hilhorst: “Om de kwaliteit van de

dans, muziek en klederdracht op peil te

houden, organiseert de federatie cur-

sussen. In ieder district functioneren

kledingcommissies en worden

scholingsbijeenkomsten georganiseerd

om zo de historische waarde op peil te

houden. In 1985 heeft de federatie de

Leidraad voor verantwoorde Folklore

samengesteld. Hierin staan richtlijnen

waaraan de groepen zich moeten

houden, willen zij lid kunnen blijven

van de federatie.”

“Om folklore op een verantwoorde

manier te kunnen beoefenen, is het

belangrijk om inzicht te hebben in de

volkscultuur van vroeger. Om een ver-

binding te maken tussen het leven van

vroeger en hetgeen de federatiegroepen

laten zien. Kennis van de leef-

omstandigheden van onze voorouders

is essentieel voor het goed brengen van

folklore. Het tot stand brengen van een

verbinding tussen vroeger en onze

activiteiten vereist een grondige kennis

van het volksleven uit de tijd die we

vertegenwoordigen. Wij moeten het

doen zoals onze voorouders het deden.” 

Door deze museale opstelling plaatst de

Federatie van Folkloristische Groepen

zich voor een aantal problemen. 

Ze moeten niet alleen een interessant

programma bieden, ze moeten ook de

historische werkelijkheid zo goed

mogelijk weergeven. Bovendien is het

heel moeilijk om voldoende gegevens

over dans en muziek in het verleden te

vinden. Een ander probleem is hoe zij

de regionale identiteit kunnen hand-

haven. Als groepen van elkaar dansen

over gaan nemen, vervlakt het

regionale aspect. Ook zal de federatie

haar plaats moeten bepalen in onze

veranderende multiculturele

maatschappij. 

Allemaal vragen waarover het bestuur

zich de komende jaren zal moeten

buigen.

N e d e r l a n d s e  v o l k s d a n s  

i s  m o o i  o m  t e  z i e n  e n  

f i j n  o m  t e  d a n s e n

Te lang is Nederlandse volksdans

betiteld als oubollig, sober, saai, een-

voudig en niet de moeite waard. Daar-

om wordt het tijd om te laten zien dat

volksdans en volksmuziek deel uit

maken van ons prachtige culturele erf-

goed. Net als monumenten en

archieven dienen dansen en muziek

bewaard te worden voor de mensen na

ons. Zodat zij – en wij – kunnen zien en

voelen hoe mensen vroeger plezier

maakten. 

De Rappe Klömpkes



Nu gij zijt vijf maal tien

hebt gij Abraham gezien.

Voorspoed in het

verder leven

zij U jarenlang

gegeven.

Leef dus in uw

tweede jeugd

zeer gelukkig en

verheugd.
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EEEen Abraham
voor de vijftig-
jarige

H E R F S T 2 0 0 0

Cees Tempel

Koken met traditie
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De Federatie van Folkloristische

Groepen in Nederland viert zaterdag 23

september 2000 het vijftigjarig jubi-

leum in het Nederlands Openlucht-

museum in Arnhem. Ook de Zeeuwse

Ringrijders Vereniging bestaat dit jaar

een halve eeuw. Reden genoeg om eens

een Abraham te bakken.

Al heel lang bestaat in West-Friesland

het gebruik om iemand op zijn vijf-

tigste verjaardag een Abraham cadeau

te doen. Ook in andere streken van

Nederland en Vlaanderen kent men dit

ritueel. Vrouwen die vijftig jaar worden

krijgen een Sara. 

Oorspronkelijk werden Abrahams

gemaakt van brooddeeg, tegenwoordig

worden ze vervaardigd uit al dan niet

gevulde speculaas, versierd met aman-

delen, vruchtjes of marsepein. De uit-

drukking Abraham zien is afkomstig

uit Johannes VIII vers 7 waar de Joden

aan Jezus vroegen: ‘Gij hebt nog geen

vijftig jaren en hebt gij Abraham al

gezien?’. Abraham zien betekent zoveel

als ‘wijs worden’, ‘levensinzicht verkre-

gen hebben’. 

Daarom wensen wij de Federatie van

Folkloristische Groepen in Nederland

en de Zeeuwse Ringrijders Vereniging

wijsheid en levensinzicht voor de

komende vijftig jaar.

A b r a h a m

B e n o d i g d h e d e n

■ 600 gram patentbloem

■ 1/2 zakje bakpoeder (8 gram)

■ 300 gram bruine basterdsuiker

■ 20 gram speculaaskruiden

■ een snufje zout

■ 300 gram boter uit de koeling

■ 1/2 deciliter melk

■ 250 gram amandelspijs

■ 50 gram gehakte walnoten

■ enkele hele blanke amandelen

■ 1 ei

■ 100 gram poedersuiker

■ 2 groene bigarreaux

Bovenstaande hoeveelheden zijn

genoeg voor een Abraham van circa 40

centimeter grootte.

Zeef de bloem met het bakpoeder, de

basterdsuiker, de kruiden en een snufje

zout in een grote ronde kom. Snijdt de

boter er met twee messen door tot er

nog slechts kleine stukjes over zijn en

kneedt het geheel daarna met koude

handen tot een soepel deeg. Laat dat

deeg afgedekt op een koele plaats 12

uur rusten.

Deel het deeg in tweeën. Strooi wat

bloem op uw werkblad en rol het deeg

uit tot twee lappen, waaruit u met

behulp van een papieren mal twee

gelijke abrahamvormen snijdt. Verdeel

de amandelspijs over één van de twee

lappen deeg, maar laat een rand van

een centimeter vrij. Druk de gehakte

noten in het spijs. Bevochtig de vrij-

gehouden deegrand met wat water en

leg er dan een tweede lap deeg boven-

op. Druk de rand goed vast. Versier de

pop met amandelen. Vergeet de neus

niet. Klop het ei los en bestrijk de pop

hiermee. Verwarm de oven op 175

graden Celsius en bak de pop in veertig

minuten bruin en gaar. 

Laat Abraham daarna, eventueel op een

rooster afkoelen. Roer de poedersuiker

met wat koud water tot een dik glazuur

en versier hier de pop mee. Snijdt voor

de ogen de bigarreaux doormidden en

plak het ronde deel met wat glazuur

vast.

De jarigen wens ik een plezierige dag

toe en geniet van het lekkers.



Van de oprichtingsvergadering van de Federatie van Folkloristische Groepen in

Nederland op 20 augustus 1950 weet Greet Krul zich weinig meer te herinneren.

Ze was er met drie andere leden van de Oud Westfriese Dansgroep uit Wijdenes

(Noord-Holland). Bijgebleven is wel het feit dat ze die dag haar ondermutsje

vergeten was. Een onvergeeflijke fout. Greet Krul heette toen nog Greet Bakker

en was net een paar jaar lid van de plaatselijke dansgroep.

Geboren op 1 augustus 1930 op een

boerderij in Oosterleek vlak bij de voor-

malige Zuiderzeedijk woont zij nu al 42

jaar samen met manlief Jan in het

ernaast gelegen oude renteniershuis

van haar opa en oma. Op de boerderij

woont nu nog een neef. Greet leerde Jan

kennen op de revue in Wijdenes. Bij de

tweede of derde revue waar ze als lid

van de gymnastiekvereniging aan mee

deed, zocht men nog een gitarist. Op de

‘Zaaizaad’ was een jongeman die gitaar

kon spelen en nog kon zingen ook. Zo

kwam Jan Krul bij de revue. Greet als

hula meisje met een rieten rokje aan en

Jan erbij met z’n gitaar. De bloeitijd van

de Hawaiiaanse muziek. 

Jan Krul werd geboren op 28 november

1922 te Midwoud. Op z’n zevenen-

zeventigste vindt hij dat hij al aardig

piept en kraakt, maar zoals hij zelf zegt:

‘Piepende wagens gaan lang mee’. Hij is

begonnen als ‘akkerstudent’. Van de

lagere school ging hij de ‘bouw’ op, dat

wil zeggen dat hij ging werken in de

groenten en bollenteelt, onder andere

bij de firma Veerman in Midwoud. In de

oorlog moest hij zoals zoveel jonge

mannen onderduiken. Ook werkte hij

nog in de Wieringermeer. Op maandag-

ochtend vroeg heen op de fiets en op

zaterdag aan het eind van de middag

terug naar Midwoud. Eten door de

week? Groene erwten in het zakje, met

een tarwemeelse broeder in het zakje

toe. Dat lag stevig op de maag.

In 1946 kwam hij in Wijdenes werken

bij de Coöperatieve Zaaizaadvereniging

West-Friesland W.A. De diverse aan-

gesloten bedrijven leverden groenten-

en bloemenzaden. Jan zat zomers in de

veldkeuring en ’s winters werkte hij op

de kiemafdeling en deed hij de adminis-

tratie. 

Cees Tempel
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JJJan en Greet Krul

Trouwe leden 
van de Federatie
van Folkloristische
Groepen in
Nederland
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V e r k e r i n g

Greet Bakker vond die Jan Krul wel een

aardige jongen, maar het was nou ook

weer niet zo dat ze er in één klap hele-

maal voor viel. Toen de ouders van een

vriendin vijfentwintig jaar getrouwd

waren, mocht Greet naar het feest. Jan

ging mee, maar dat had nog geen conse-

quenties. Zelfs een tochtje naar Het

Concertgebouw in Amsterdam voor een

concert van Benjamini Gigli maakte

hem nog steeds niet tot de uitverko-

rene.

Greet danste in die periode al bij de

Oud Westfriese Dansgroep, een groep

die ontstaan is ter gelegenheid van het

veertigjarig bestaan van de plaatselijke

fanfare. Onder de bezielende leiding

van Bastiaan Roemer werden door een

aantal jongens en meisjes van de gym-

nastiekvereniging wat oude dansen

ingestudeerd. Na de oorlog werd dat

voortgezet. Greet was achttien toen ze

bij de groep kwam. Op een gegeven

moment wilde Jan ook wel mee, maar

Greet had al een danspartner. Ze danste

met Wiep Zwaan en zo kwam Jan te

dansen met diens zuster Trien. De

eerste voorstelling waar ze samen naar

toe gingen was in het welbekende 

AMVJ gebouw in Amsterdam.

O p t r e d e n  i n  B e l g i ë

In 1952 gingen ze vanuit de Federatie

met een gemengde groep naar het

buitenland. Twee stellen uit Ruurlo,

een stel uit Wijdenes en oorspronkelijk

een stel uit Laren (Noord-Holland). Het

stel uit Laren trok op het laatste

moment ‘de melk op’ en dus werden

Jan en Greet in veertien dagen klaar-

gestoomd om mee te gaan naar België.

Men moest elkaars dansen kennen.

Vandaar dat er nog steeds een dans is

die in Wijdenes en Ruurlo vrijwel het-

zelfde gedanst wordt. In Wijdenes heet

de dans ‘De molen’ en de Achterhoekse

Folkloredansers noemen hem ‘De

mölle’.

Verantwoordelijk voor die verhuizing

van ‘De molen’ naar Ruurlo waren

tante Sien en oom Jan ‘Spoor’ Olieslag.

Zij waren ook mee naar België. Met vier

paren trad men op in de Antwerpse

Dierentuin, in Luik en in Brussel. De

muzikale begeleiding werd verzorgd

door Gerard Volkers van de Schermer

dansers op accordeon en Klaas Roemer

uit Wijdenes op viool. Jan en Greet leer-

den toen speciaal voor dat optreden de

Hoksebarger, Smiet oe wief weg, de

Driekusman en andere dansen uit

Ruurlo. 

J o e g o s l a v i s c h e  f o l k l o r e

Overigens merkte men in het begin nog

niet zoveel van het bestaan van de

Federatie, men wist niet zo goed wat je

er aan had. Via de Federatie werden er

wel buitenlandse reizen aangeboden,

maar vaak gingen die bij gebrek aan

financiën niet door. De omslag kwam

toen men met de Oud Westfriese

Dansgroep een reis ging maken naar

Biarritz en Pamplona. Men liet de reis

organiseren door de Nederlandse Reis

Vereniging en kreeg Mimi Rijpstra mee

als reisleidster. 

Die reis was een openbaring. Voor het

eerst maakte men kennis met de

Joegoslavische folklore. Een groep in

prachtige kleding, met fantastische

zang en dans en een geweldig orkest.

Men was tot tranen toe geroerd. Ook de

Spaanse groepen met castagnetten en

hun zang maakte diepe indruk. Het

eigen Westfriese repertoire bracht een

stukje rust in het programma. Leuk was

het vooral dat men in die periode nog

met een heel jong groep op reis was.

G e t r o u w d

In 1958 trouwden Jan en Greet. 

Toen de diverse kleine zaaizaad-

bedrijfjes opgekocht werden door de

firma Sluys en Groot uit Enkhuizen

kreeg Jan de kans om in Delft op een

kwekerij te werken. Dat beviel hem niet

zo goed. Hij ging solliciteren en kwam

terecht bij de Plantenziektekundige

Dienst met als standplaats Leiden.

Afwisselend werk, maar Greet bleef

achter in West-Friesland. Het hele gedoe

met het heen en weer gereis, kost-

huizen en dergelijke, te dure grond om

zelf iets te bouwen, werd uiteindelijk

teveel. Hij kon naar Hoorn over-

geplaatst worden, maar ook dat leek

niets. Dus ging hij naar de Tuinbouw-

voorlichtingsdienst, waar hij meteen in

het diepe gegooid werd. Er kwam een

ruilverkaveling en van lieverlee rolde

hij de glastuinbouw in. Bij die dienst

heeft hij het drieëntwintig en een half

jaar gewerkt. In april 1984 stopte hij

met werken, ging hij de VUT in en

dacht dat hij tijd zou krijgen om alle

foto’s in te plakken, het tuinhek te

schilderen en meer van dat soort zaken.

Dat moet allemaal nog gebeuren.

Jan was al bestuurslid van de dansgroep

uit Wijdenes, maar ook voorzitter van

het District West van de Federatie en op

een gegeven moment ook nog

afgevaardigde van het district in het

hoofdbestuur van die Federatie. Het

leukste van alles bleef echter het

dansen, ook toen Jan en Greet de

dansleiding van de groep op zich

genomen hadden.

E i g e n  g r a m m o f o o n p l a a t

Er werd echter niet alleen gedanst, er

werd ook gezongen. Tijdens de pauzes,

tussen het dansen, maar ook als duo

met hun eigen pianist Toon Schermer.

Ze traden op met de bekende Westfriese

conferenciers Kees Stet en Jo de Leeuw.

Er werden grammofoonplaten gemaakt

bij Phonogram en Ivory Towers. De cd

‘Het beste van Kees Stet en Jan en Greet

Krul’ ligt nu weer overal in de winkel.

Zelf zijn ze daar niet zo blij mee. De

opnames zijn niet zo best en enige

inspraak in wat ze zelf ‘het beste’ von-

den is er niet geweest. Rijk zijn ze er

niet van geworden. Ooit ontvingen ze 

ƒ 9,48 als royalty voor drie personen en

van de cd ontvingen ze vijftien exem-

plaren voor de ‘weggeef’.

D o o r g e v e n  v a n  d e  t r a d i t i e

Ondertussen zitten Jan en Greet Krul

nog steeds niet stil. Jan speelt contrabas

in het orkest van de dansgroep en Greet

gaat nog steeds mee naar de repetitie-

avonden. Optreden doen ze eigenlijk

niet meer. Hun in 1964 geboren zoon

Bob danst nu met zijn vrienden in de

groep en die mag daar straks de fami-

lienaam hoog houden.  



De kennismaking met Thei was voor de

Pijpkers eigenlijk puur toeval. Gerry is

een liefhebber van klederdracht en

buurman Harry Linskens nodigde ze

een keer uit bij de Hakkespits te komen

kijken. Hij was daar kledingadviseur.

Op zijn verzoek besloten ze een oefen-

avond bij te wonen. 

Otto die oorspronkelijk uit Ter Apel

komt, had niet eerder aan folklore

gedaan. Hij wist weinig van kleder-

drachten en een fervent danser was hij

ook niet. Met enige reserves ging hij

dan ook naar het repetitielokaal. Zijn

vrouw hield wel van dansen. ‘Ze heeft

een heel goed ritmisch gevoel en is ook

streng in het aanhouden van de goede

passen. Een pas kun je door de tijd heen

een beetje laten wegzakken. Dat wil zij

beslist niet.’

S p e u l m a n

Voor Otto was de muziek de vonk die

zijn enthousiasme deed opvlammen.

‘Toen we die avond gingen kijken, werd

er gedanst en muziek gemaakt. Live

muziek. Door een echte oude harmo-

nicaspeler. Een ‘speulman’ zoals ze dat

hier vroeger zeiden. Dát sprak mij

vooral aan. Die heerlijke harmonica-

muziek die een bepaalde sfeer oproept.

‘Thei mit de Trekbuul’ heette hij. Dat

was zijn artiestennaam.’ 

De speelman heette in het dagelijks

leven Thei Buddiger. ‘Die man had zo’n

uitstraling. Zijn muziek pakte je. En

sinds die tijd zijn we nooit meer bij de

Hakkespits weggegaan.’

M u z i k a n t  i n  h a r t  e n  n i e r e n

Thei kon niet lezen en van notenschrift

had hij geen kaas gegeten. Toen hij zijn

muziek op papier zag, was zijn reactie:

‘Dat heb je mooi getekend’. ‘Maar spe-

len deed ie als de beste. Hij kende zijn

pappenheimers. Dat zat allemaal opges-

lagen op zijn harde schijfje’, zegt Otto

Pijpker. ‘Hij speelde alle dansmuziek

uit zijn hoofd. Hij heeft zijn hele leven

muziek verzorgd op bruiloften en parti-

jen en beheerste het repertoire tot in

zijn vingertoppen.’

Voor de dansgroep was Thei een gouden

vent. De leden van de Hakkespits warenPiet de Boer
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Over een Limburgse volksmuzikant

TTThei siene Polka

Thei temidden van de folkloregroep de Hakkespits op 4 juli 1990

op het terras van de kasteeltuinen te Arcen.

‘Thei mit de trekbuul’ was 

een van de opmerkelijkste

leden van de Folkloristische

dansgroep De Hakkespits uit

Venray. De oude

volksmuzikant woonde in

Castenray, een kerkdorpje

niet ver buiten Venray. De

speelman wist niet alleen

sfeer te brengen, maar

genoot ook zelf enorm van

de muziek die hij uit zijn

harmonica haalde. Zijn

enthousiasme kende soms

geen grenzen. Als hij het

publiek wist te pakken, sloeg

hij op hol. ‘Er kwam dan

geen eind aan de dans die

was ingezet’, lachen Otto en

Gerry Pijpker van dansgroep

de Hakkespits.
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trots op hun Thei. Om ook de neutrale

mening van een buitenstaander te

horen, nodigde de groep eens een

‘echte’ musicus uit. De man woonde in

Venray en speelde professioneel klar-

inet. ‘Kom eens bij ons langs en geef

eens commentaar op de muziek.’ Hij

kwam luisteren, maar zei: ‘Thei... Dat

kun je wel vergeten. Dat is geen goeie

muzikant.’ 

Dat was voor Otto Pijpker teleur-

stellend, maar geen reden om de speel-

man minder te waarderen. ‘Muzikaal

gezien zal er veel aan ontbroken

hebben, maar Thei was een man die

muziek speelde met zijn hart en met

alle liefde die hij voelde voor de muziek

en de dans. Een man die door zijn

muziek de mensen aan het dansen

kreeg. Dat spreekt mij veel meer aan

dan de muziek van musici die afs-

tandelijk mooie muziek maken.’

C o n t a c t  m e t  h e t  p u b l i e k

Technisch kunnen was voor de volks-

muzikant uit Castenray niet de hoogste

prioriteit. Thei was een sfeermaker. Als

hij mee ging voor een optreden, was het

feest. ‘We hebben wel meegemaakt dat

we eens ‘s morgens om zeven uur klaar-

stonden bij de auto’s. Thei hoorde de

vogeltjes en begon te zingen. Midden op

straat met de armen wijd. En als ie bij

je in de auto zat, dan was het voor-

dragen en zingen geblazen tijdens de

rit.’ 

Thei was een sensatie bij optredens. De

speulman zocht snel contact met het

publiek. Hij speelde met ze. ‘Als hij het

publiek te pakken had, was ie niet meer

te houden. Als dansgroep waren we ner-

gens meer. Hij stond met zijn gezicht

naar het publiek en vergat ons gewoon.’

Gerry herinnert zich een voorval waar-

bij er maar geen einde kwam aan de

‘valeta’. Gestoken in zware streekdracht

met minstens drie onderrokken is deze

snelle dans voor de dames geen makkie.

Thei was niet meer te houden. Hij zag

geen dansers zweten en puffen. ‘We

hebben het na afloop wel tegen hem

gezegd, maar een volgende keer

gebeurde het gewoon weer.’ De enige

mogelijkheid was om onder het dansen

in te grijpen door de aandacht van de

muzikant te trekken en te roepen ‘Thei,

Thei, stoppen! stoppen!’ 

M e t  z i j n  k l o m p e n  h e t  

t e m p o  a a n g e v e n  

Toen Thei bijna tachtig was, gaf hij aan

er mee te willen ophouden. Mee naar

een optreden ver buiten Venray was

toen al uitgesloten. Hij wilde ‘s avonds

weer in zijn eigen bed slapen. Het

bestuur van de Hakkespits besloot de

kennis van Thei vast te leggen op band

en papier om zijn muziek niet verloren

te laten gaan. Er zijn toen opnamen

gemaakt van de dansmuziek. ‘Thei

droeg altijd klompen. Daar gaf hij het

tempo mee aan. Je hoort op het bandje

onder de melodie constant het tikken

van zijn klompen.’

T h e i  s i e n e  P o l k a

Een van de lievelingsmelodieën van de

speelman was een naamloze polka.

Dansleidster Ans Versteegen speurde

naar de naam, tekst en herkomst van de

dans. Maar helaas. In 1993 deed zich

echter een gelegenheid voor om toch

wat met de polka te doen. De viering

van het eerste decennium van de

Hakkespits moest feestelijk worden.

Ans wilde bij deze gelegenheid de

muzikant extra in het zonnetje zetten. 

Zij stelde voor samen met de leden van

de groep een nieuwe dans te maken op

muziek van de onbekende polka. Alle

groepsleden konden een dansfiguur

inbrengen voor de nieuwe choreografie.

Zes dansfiguren werden geselecteerd en

uitgeprobeerd op de polkamuziek van

Thei. ‘Dat bleek wonderwel te passen,’

zegt Otto Pijpker. Ans schreef toen een

choreografie op basis van die zes fig-

uren.’ In het diepste geheim werd de

dans ingestudeerd.

Thei wist van niks toen hij tijdens de

jubileumvoorstelling naar voren werd

geroepen. Hij zat midden op het podi-

um terwijl de Hakkespits de nieuwe

polka presenteerde. De naamloze,

onbekende dans werd gedoopt: ‘Thei

siene Polka’. ‘Oh, hij zat met tranen in

de ogen’ volgens Gerry. ‘Zo mooi vond

ie het.’

Niet lang daarna hing Thei zijn trekbu-

ul definitief aan de wilgen. Gelukkig

heeft hij zijn kennis kunnen overdra-

gen. De plaats van Thei is overgenomen

door twee muzikanten. Maar Thei is

nog niet vergeten. 

E e n  b l i j v e n d e  h e r i n n e r i n g

Tegenwoordig gaat alles van blad-

muziek. ‘Dat is wat vaster,’ zegt Otto

Pijpker, ‘Dit in tegenstelling tot Thei.

Als die zin had, dan ging het in een

keer van ‘roets’, gaf hij een riedel en

wisselde hij van tempo.’ 

Thei was in de tachtig toen hij stopte en

niet lang daarna is hij helaas overleden.

De Polka van Thei staat nog steeds op

het repertoire van de Hakkespits. Het is

een blijvende herinnering aan de

muzikale smaakmaker van de dans-

groep. 

Thei was een man die muziek speelde met

zijn hart en met alle liefde die hij voelde voor

de muziek en de dans. Een man die door zijn

muziek de mensen aan het dansen kreeg.

Foto: familie Pijpker
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De goastok is een wandelstok, die in Twente en 

de Achterhoek voor meer diende dan alléén als

steun voor vermoeide of moeilijke benen. Voor de

plattelander werd hij ook gebruikt als wapen

tegen ongewenst bezoek en had daarom een vaste

plaats aan het hoofdeinde van de bedstee. 

Voor kwajongens, die een pak voor de broek

verdienden, was hij een gevreesd strafmiddel. 

‘Den mos d’r met den mispelen wat umme hebb’n’,

pleegt men nog wel in Twente te zeggen. 

Maar bovenal was de goastok van betekenis

tijdens feesten en rouwen.

Met ‘den mispelen’ zijn we bij de hout-

soort die oorspronkelijk voor de goa-

stok werd gebruikt. De mispel of mispe-

laar is een boom die opvalt door

langwerpig blad, fraaie grote witte bloe-

men, vruchten die alleen volrijp te nut-

tigen zijn en vooral door zeer hard

hout. Van de boom werden ‘s winters,

als de vorst erover was gegaan, de dik-

ste takken gezaagd en bij voorkeur die

waarin de wilde kamperfoelie zich slin-

gerend en min of meer sierlijk had

ingekerfd. Maar niet minder geschikt

voor het beoogde doel waren de

‘stokken’ van de mispel ondergronds,

soms wel een halve meter diep. Het

blootleggen, opgraven, zagen en

hakken in de bevroren aarde was een

karwei dat niet zonder verwonding aan

handen en benen te klaren viel.

H e t  ‘ a a n z e g g e n ’  b i j  h u w e l i j k ,

g e b o o r t e  e n  d o o d

De aldus verkregen stok, ‘koeze’ zegt de

Twentenaar, werd als ‘goastok’ in

Twente en Achterhoek een getrouwe

metgezel. Hij hoorde bij boer, mars-

kramer en veehandelaar. Jong en oud

ging niet naar kermis, markt of maar

gewoon op visite zonder goastok.

Een bijzondere rol was voor de goastok

weggelegd bij gebeurtenissen als huwe-

lijk, geboorte en begrafenis. 

In de weken voor een huwelijks-

voltrekking gingen de ‘brulfteneugers’,

toepasselijk naar ‘s lands eer uitgedost -

hoed, witte kousen, schoenen met

‘gespels’ - en voorzien van een met bloe-

men fraai versierde goastok de omgev-

ing rond om familie, vrienden en ken-

nissen van het huwelijkspaar voor

bijwoning van de bruiloft uit te nodi-

gen. Hun wijze van doen verschilde van

dorp tot dorp. Meestal sloegen ze zo

hard ze konden hun stok tegen de huis-

deur en zongen na te zijn binnen-

gelaten een lied dat begon met de woor-

den ‘Goe’n dag in ‘t hoes! Hier zet ik

mien koez’. Was de uitnodiging uitge-

sproken, dan ontbrak niet de traktatie

in de vorm van een borreltje. 

Was er een kindje geboren, dan had de

gelukkige vader slingers aan zijn goas-

tok gebonden, een bijzondere manier

om aan ieder die hem zag de vreugde

van de gezinsuitbreiding te laten zien.

Ook de ‘groeveneugers’, de aanzeggers

die iemands dood bij de ‘naobers’

aankondigden, voorzagen zich op hun

droeve tocht van de goastok. Na daar-

mee ook hier hun komst op de deur te

hebben aangekondigd, kweten zij zich

van hun plicht als doodsbode om daar-

na binnen te worden onthaald op koffie

of een glaasje. 

Toen de veelvuldige kap de mispelboom

tot een schaarse verschijning in het

landschap had gemaakt, werd over-

gegaan op het hout van de sleedoorn- of

zelfs de meidoorn. Daarnaast verdrong

de moderne tijd een deel van de tradi-

Willem Boxma

DDDe goastok

Links: Gerrit Jan

Roosdom leerde van

zijn vader goastokken

maken. Een ambacht

dat bijna uitgestorven

was, maar na zeventig

jaar weer opgepakt

werd.

Boven: Brulfteneugers

met goastok op weg om

de gasten voor het

bruiloftsfeest uit te

nodigen.

Illustratie: Hendrik

Valkenburg (tweede

helft vorige eeuw)

Van traditie tot souvenir

tionele volksgebruiken. Met de komst

van de fiets zagen ‘brulfteneugers’ en

‘groeveneugers’ zich niet meer te voet

van hoeve naar hoeve trekken. De goas-

tok lieten ze thuis en raakte vergeten. 

D e  M a r k e l o s e  g o a s t o k

In sommige plaatsen droeg de tot goas-

tok verheven ‘koeze’ het kenmerk van

de streekcultuur. Je kon bijvoorbeeld

aan de bewerking zien welke stok in

Ootmarsum, dan wel in Losser of Haaks-

bergen was gemaakt. Vooral de Marke-

lose goastok viel op door zijn elegance

en het is uniek dat deze sinds bijna

zeventig jaar weer wordt gemaakt.

In 1968 had ik het genoegen in

het rustieke Twentse dorp

Markelo de toen 76-jarige

heer Gerrit Jan Roosdom te

ontmoeten. Ik trof hem in

een schuurtje waar hij werkte

aan een goastok, zoals die tot

in de laatste jaren van de vorige

eeuw in Markelo in gebruik moet zijn

geweest. Hij vertelde mij hoe de goastok

weer in ere

was hersteld. In 1932 zou een groep jon-

gelui uit Markelo voor koningin

Wilhelmina een traditionele Twentse

boerenbruiloft gaan opvoeren. Bij de

komende gebeurtenis herinnerde zijn

vader zich de goastok, waarmee de

Markelose mannen en jongens zich bij

bepaalde gelegenheden plachten te ver-

tonen. Hoe de stok gemaakt werd, wist

vader weer van zijn vader. Bovendien

had opa zelf zijn oom Gerrit Hendrik

Roosdom er omstreeks 1870 een zien

maken. Bij die voor de koningin te

houden ouderwetse bruiloft hoorde dan

ook beslist zo’n originele goastok,

meende vader Roosdom en maakte er

zelf een naar het beeld dat hij er nog

van had.

Na die ene stok volgden er meer. Maar

toen Gerrit Jan’s vader te oud voor het

boerenwerk was geworden, nam zijn

zoon het bedrijf niet over. Gerrit Jan

sukkelde met zijn gezondheid en was

daardoor niet zo geschikt voor de zware

arbeid. De kleinzoon was er meer op

gebouwd en werd als een bekwame

opvolger gezien. Inmiddels was de

vraag naar goastokken zo groot gewor-

den dat Gerrit Jan zich volledig met de

produktie van goastokken kon  gaan

bezighouden.

P a a r d e n h a r e n  e n  g a n z e n p e n -

n e n

De Markelose goastok wordt niet

gemaakt van mispel, maar van slee-

doornhout. De boomstok moet min-

stens een half jaar tot een jaar drogen,

om vervolgens onder stoom te kunnen

worden rechtgetrokken. Als ook de

schors en de bast zijn verwijderd, kan

aan het handvat worden begonnen. Het

handvat bepaalt het Markelose origine.

Eerst worden, naar gelang de dikte van

de stok, elf of dertien gespleten pennen

van ganzenveren rond het boveneind

van de stok gelegd. Dan worden twaalf

zwarte paardenharen beurtelings

boven- en onderlangs de ganzenpennen

getrokken. Zo ontstaat rond het uit-

einde van de goastok een vlechtwerk

van zwarte en witte blokjes, als een

doorlopend schaakbord. Rest nog de

leerversiering. Bovenaan wordt het

vlechtwerk afgesloten met een leertje,

aan de onderkant met een leerbandje

met kerfjes, vastgeklonken met koperen

kopspijkers. Als tenslotte een vernikkel-

de glijnagel in de kop van de stok is ges-

lagen en een leren polsriempje met een

‘droef’, een kwastje, is aangebracht, is

de goastok van Markelo compleet.

N i e u w e  f u n c t i e

Tegenwoordig is het niet alleen meer

een Roosdom die zich aan de Markelose

goastok wijdt. Ook anderen in het dorp

en daarbuiten zien brood in de vraag

naar dit typische handwerk uit onze

oostelijke volkscultuur. Het toerisme

heeft er zijn greep op gekregen. De

Markelose goastok is een souvenir

geworden dat zich al wijd over de

wereld heeft verspreid. Gerrit Jan

Roosdom vertrouwde me reeds destijds

toe, dat zijn goastok zelfs in Amerika te

pronken hangt. Aan het hoofdeinde van

een bedstee, zoals vroeger, zal dat niet

zijn. Maar hoe dan ook, in Twente

bestaat de goastok nog!
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Onder: De Markelose goastok wordt

gemaakt van sleedoorn. Het handvat wordt

omwonden met een vlechtwerk van zwart

paardenhaar en gespeten ganzenpennen.



Als ik bij het ‘skûtsjesilen’ op het Sneekermeer, naar 

goede gewoonte tijdens de bouwvakvakantie, de

typisch Friese vrachtscheepjes in het bruisende meersop

zie wenden en laveren, komen in mijn gedachten mijn

omke Ids en tante Diena terug. Ze waren eind jaren

twintig, begin dertig, eigenaren van zo’n kleurrijk

geschilderd tjalkje. Ze vervoerden er turf mee uit 

De Wouden, suikerbieten en aardappelen uit de

Bouwstreek en wat verder al niet uit andere streken

van de provincie als vracht in het ruim kon worden

geborgen. Bouwmaterialen, terpaarde, bouwgrond of

zelfs mest, om maar iets te noemen.

In Friesland liggen zo goed als alle dor-

pen aan het water en het skûtsje was

door zijn beperkte omvang en platte

bodem bij uitstek geschikt ze aan te

doen. Verzaakte de wind in de bruin-

geteerde zeilen te blazen, dan sprong

tante op het jaagpad op de oever,

drapeerde een zeildoeken gareel over

haar borst, kruiste de armen, boog zich

voorover en trok in welafgemeten tred

– ‘in ‘e line’ zoals dat heette – de schuit

over het water. En dat terwijl omke

leunend tegen de helmstok en geni-

etend van zijn pijpke het schip op koers

hield.

M i n i  h u i s j e

In mijn kinderjaren was het elke keer

weer een belevenis omke en tante te

bezoeken als ze in ons ‘Fean’, zoals

Heerenveen in de wandeling werd

genoemd, aan de Schoterlandse Com-

pagnonsvaart gemeerd lagen. Ik was

altijd opgelucht als ik de loopplank

zonder nat pak had genomen, want

alleen schippers en schippersvrouwen

verstonden de kunst het wiebelende

overstappen van de ene schuit naar de

andere in balans te nemen. Had je je

dan vervolgens krampachtig en zonder

je hoofd te stoten eerst door een schui-

H E R F S T 2 0 0 0
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SS‘t Skûtsje van
omke Ids en
tante Diena

Willem Boxma

Herinneringen

fluik en een deurtje gewerkt en vervol-

gens zonder duikeling van het smalle

trapje de vloer bereikt, dan mocht je de

beloning of liever de verrassing na de

gedane moeite smaken. 

Onder de geringe stahoogte in de roef

in het achterschip stond je te midden

van een aandoenlijke knusheid. Binnen

de ruimte, die de overdadig met

snuisterijen gevulde wandkastjes over-

lieten, was het hoogst noodzakelijke

meubilair op aangepaste maat aan-

wezig, zonder aan beweging en gast-

vrijheid ook maar iets tekort te doen.

Model van het 32 ton metende Friese

Skûtsje ‘Vier Gebroeders’.

Foto: Fries Scheepvaart Museum Sneek
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Het salamandertje, dat zijn rook van

smeulende turf via een omhoog-

stekende pijp naar buiten afvoerde,

diende zowel voor kookgelegenheid als

voor verwarming. Achter de bank onder

het achterdek bevond zich de smalle

bedstee die het schipperspaar, het

geringe ligoppervlak ten spijt, na

gedane noeste arbeid voldoende nacht-

rust garandeerde.

S k û t s j e

Het skûtsje, met zijn platbodem

behorend tot de nu grote familie van de

tjalken, werd specifiek voor de Friese

binnenwateren ontworpen. Wie de

ontwerper en de eerste bouwer, wel-

licht in een en dezelfde persoon

verenigd, zijn geweest, is niet bekend,

maar volgens oude afbeeldingen was

het scheepje al in de zeventiende en

achttiende eeuw in gebruik.

Oorspronkelijk was het maar klein en

geheel uit hout opgetrokken. De lengte

lag tussen de tien en veertien meter en

het laadvermogen varieerde van acht

tot zestien ton. 

Het skûtsje diende doorgaans als beurt-

schip. De scheepjes vielen op door de

naar binnen vallende boeisels op het

voor- en achterschip en door de rond-

ingen in het dwarsprofiel (de zoge-

naamde kimmen). De roef was toen nog

klein en leende zich niet voor het ver-

blijf van een gezin. Achter de roef

bevond zich de ‘bollestâl’, de kuip die

de schipper de nodige ruimte bood om

het roer te bedienen. De mast was ver

naar voren geplaatst. Om toch ook op

het voorschip van voldoende zeil

gebruik te kunnen maken, was aan de

voorsteven een ijzeren boegspriet

aangebracht, het loefijzer, dat dikwijls

met een opsteker was verlengd.

Eind negentiende eeuw verschenen

skûtsjes die langer waren. Behalve het

grotere laadruim bood dit type meer

roefruimte, waardoor de schipper ook

zijn gezin mee aan boord kon nemen.

Ook een zoon of knecht kon mee, voor

hem was onder het dek van het

voorschip een slaapplaats ingericht.

S c h e e p s k u n d i g e  v o l k s c u l t u u r

Aan het begin van deze eeuw gebruik-

ten de werven – er waren er vele in

Friesland – geen hout meer voor de

bouw van hun skûtsjes maar vervingen

dat door ijzer en later door staal. Men

kwam ook tot weer grotere lengte, die

varieerde van 15 tot 19 meter. Hoewel

de ronde kop en het ronde achterschip

behouden bleven, ging de sierlijke

vorm enigszins verloren. Toen in de

twintiger jaren de zeilen van de meeste

binnenschepen werden gestreken en

een ingebouwde dieselmotor of een

opdrukker de taak van de wind over-

nam, was weinig meer van het oude

karakter aan het skûtsje te herkennen.

Gelukkig hebben enkele originele skût-

sjes de tijd overleefd en kunnen we in

Friesland nog genieten van dit voor-

beeld van rijke scheepskundige volks-

cultuur.

Skûtsjes op de Friese wateren op weg naar

hun bestemming.

Foto’s: Fries Scheepvaart Museum Sneek
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Leven in het jaar 1000

Het begin van het derde millennium van de christelijke jaartelling geeft
over de hele wereld aanleiding tot festiviteiten en overdenking. 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur doet daaraan mee door
het uitgeven van dit boek en het samenstellen van een tentoonstelling
over het leven rond het jaar 1000.

De aandacht voor de eerste millenniumwisseling gaat meestal uit naar
de verwachtingen die de mensen toen hebben gehad. Daar zijn al heel
wat geschriften aan gewijd. In deze publicatie wordt iets verteld over
het leven toentertijd in het gebied dat nu Nederland heet. 
In een woest, nog grotendeels onbedijkt landschap lagen kleine ned-
erzettingen, waar groepjes boeren zich moeizaam in leven probeerden
te houden. Het grootste deel van hun productie moesten ze afdragen
aan de machtigen: de adel en de geestelijkheid. Een nieuwe bevolk-
ingsgroep was in opkomst, die van de handelaren en ambachtslieden.

Dankzij vondsten uit de bodem en bewaard
gebleven voorwerpen, afbeeldingen en tek-
sten kunnen we ons een beeld vormen van
het leven in onze streken zo’n duizend jaar
geleden.

Prijs ƒ 34,50

Het boek is te bestellen door het ver-
schuldigde bedrag over te maken op 
gironummer 810806 t.n.v. Nederlands
Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, 
o.v.v. ‘Leven in het jaar 1000’.

Vragen
over
vroeger

Bij historisch onderzoek wordt steeds meer gebruik

gemaakt van het interview. Het maken van een 

interview is een vak apart. 

Jelle Hagen, Vragen over vroeger, Handleiding voor 

het maken van historische interviews.

Prijs ƒ 19,50

U kunt deze uitgave bestellen door het bedrag over 

te maken op gironummer 810806 t.n.v. Nederlands

Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. ‘Vragen

over vroeger’.

Verhalen
vertellen

Een goed verhaal vertellen zonder 

boek: hoe pak je dat aan?

Jan Swagerman, De kunst van

het vertellen, Praktische

handleiding voor het vertellen

van verhalen. 

Prijs ƒ 19,50

U kunt deze uitgave bestellen

door het bedrag over te maken

op gironummer 810806 

t.n.v. Nederlands Centrum voor

Volkscultuur te Utrecht, o.v.v.

‘Verhalen vertellen’.

Volkscultuurtoerisme: 
een dubbele verrijking

Volkscultuur gaat over de cultuur van het dagelijks leven vroeger en
nu. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in volkscultuur, omdat het
gaat over hún leven en dat van hun omgeving. Het gaat over gewoon-
ten en gebruiken, tradities, rituelen, roots en identiteit. 
Door de snelle veranderingen in de samenleving weten mensen de his-
torische achtergronden van hun tradities niet meer. Kennis over je
eigen wortels maakt je daarom rijker en versterkt het besef van je eigen 
identiteit. Dit is de reden waarom volkscultuur in de mode is.

De toeristische sector heeft volkscultuur ontdekt. De toerist is op zoek naar authenticiteit 
en wil in zijn vrijetijd de tijd van vroeger voelen, ervaren en beleven. Hij is op zoek naar zijn
eigen verleden. De toeristenindustrie speelt in op de wensen van de toerist en verkoopt in
toenemende mate nostalgie en streekeigen identiteit.

Volkscultuur en toerisme zijn ieder vanuit een andere invalshoek bezig met de historische
achtergronden van het dagelijks leven. Maar het is niet vanzelfsprekend dat zij samen de
volkscultuur van hun streek op een zo authentiek mogelijke manier naar het grote publiek 
brengen. Daarvoor is de afstand tussen beide sectoren te groot.

De centrale vraag in dit boek is daarom: ‘Waarom is het belangrijk dat volkscultuur en
toerisme samenwerken en hoe pakken ze dat aan.’ In een aantal inleidende artikelen en 
in een aantal uitgewerkte praktijkvoorbeelden wordt deze vraag beantwoord. 

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. ‘Volkscultuurtoerisme: een dubbele verrijking’.

Volkscultuurtoerisme:

Ineke Strouken 

Albert van der Zeijden

redactie

een dubbele
verrijking

II
Dansen in

historische
kostuums

Ik heb dat pak
meer gedragen
dan mijn vader
en grootvader
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De dansgroepen aangesloten bij de Federatie van

Folkloristische Groepen in Nederland onderscheiden

zich van andere folkloredansgroepen doordat zij

dansen in de echte oude klederdracht van hun streek.

Deze historische kostuums geven de dansgroepen

een uniek gezicht.

Piet de Boer

De jakjes van de vrouwen in de voorgeschreven ‘bestorven’

kleuren steken fel af tegen de bonte tulpenpracht.

Foto: collectie Schermer Dansers

De Federatie van Folkloristische Groepen 

in Nederland bestaat dit jaar vijftig jaar.

Foto: Ineke Strouken
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Streekdracht is het belangrijkste visuele

visitekaartje van elke federatiegroep.

Logisch dat er veel aandacht aan

besteed wordt. De meeste groepen

hebben zelfs speciale kledingcommis-

sies. Die adviseren en helpen de dansers

bij het samenstellen van een historisch

verantwoord kostuum. De tips en aan-

bevelingen van streekdrachtdeskun-

digen wordt zoveel mogelijk onder-

steund door onderzoek. Want de

dansers moeten de kleding dragen die

de mensen in hun streek in die periode

ook werkelijk droegen.

Deze historische kleding moet daar-

naast ook praktisch zijn. ‘Met de ver-

antwoorde Limburgse ‘zevenponds’

onderrokken krijg je ze niet rond.’ Hoe

kan je prettig dansen, zonder de oude

dracht geweld aan te doen. De federatie-

groepen moeten daarom balanceren

tussen verantwoorde klederdracht en

een praktisch danskostuum. 

O u d e  f o t o ’ s  e n  s c h i l d e r i j e n

Veel dansers dragen kleding uit de peri-

ode 1850-1900. Om tot een juiste dracht

te komen, kijkt men naar voorbeelden

uit het verleden. Foto’s, prenten en

tekeningen zijn een belangrijke infor-

matiebron. Otto Pijpker van de

Hakkespits uit Venray bezit een aantal

plakboeken vol met vergeelde oude

foto’s van dames, heren en kinderen in

streekdracht. De plakboeken vormen

het documentatiearchief van de

Hakkespits. Toen de groep wilde toetre-

den tot de Federatie van Folkloristische

Groepen in Nederland was dit dan ook

het controlemateriaal voor de deskundi-

gen die kwamen kijken. Er was

namelijk nog geen enkele Limburgse

groep lid van de federatie. 

S t r e e k g e b o n d e n  k l e d i n g

Niet alleen het zelf verzamelde materi-

aal is uitgangspunt voor een verantwo-

orde presentatie. Ook deskundigen op

het terrein van kleding en streeksier-

aden worden gevraagd hun licht te

laten schijnen over de klederdracht. De

Schermer Dansers organiseerden ooit

een bijeenkomst over beugeltassen. Wat

bleek: in de Schermer en ook elders in

West-Friesland droegen de vrouwen zil-

veren beugeltassen met zilveren stuiv-

ers, Amsterdamse of

Papegaaienbeugels. Die informatie

helpt bij het verbeteren van een verant-

woorde dracht. ‘Een van de leden had

een prachtige tas’ vertelt Andrien

Blokker-Kout die lid is van de kleding-

commissie. ‘Ze liet de tas trots aan mij

zien. “Wat vind je ervan” zei ze. Ik

antwoordde dat ik er niet blij mee was.

De beugel was prachtig, maar kwam uit

Drenthe. Er zaten Meppeler blazen op.’

Dan moet je als lid van de kostuum-

commissie voorzichtig manoeuvreren.

Die tassen zijn erg duur. Het is een

grote teleurstelling als zo’n investering

niet gebruikt kan worden tijdens het

dansen of tijdens een kledingshow. ‘We

hebben samen besloten op zoek te gaan

naar een passende tas. De Drentse tas is

naar Emmen gegaan.’ 

U i t  g r o o t m o e d e r s  k l e e r k a s t

Het meeste onderzoek naar kleding

vindt echter plaats in de kledingkast

van opa’s, oma’s, ooms en tantes. De

dansgroepen die in de jaren dertig en

veertig zijn opgericht, bestonden aan-

vankelijk vooral uit boeren en boerin-

nen. Zij maakten kennis met de his-

torische kleding door de kledingkasten

bij familieleden te bekijken. Informatie

over het dragen en onderhouden van de

kleding kwam van de eigenaars en

eigenaressen zelf. Er werd weinig op

schrift vastgelegd zolang er nog

mensen leefden bij wie navraag gedaan

kon worden. De kleding werd simpel-

weg uit de mottenballen gehaald en tot

danskostuum gebombardeerd. 

Hendrik Jan Goorman van de Gorsselse

dansers: ‘Ik droeg tot twee jaar geleden

het pak van mijn vader en grootvader’.

Goorman is met zijn vrouw al veertig

jaar actief in de dansgroep.’Ik heb dat

pak meer gedragen dan zij samen.’ Zij

droegen de kleding alleen bij feesten en

op zondag. Het was gemaakt van goede

stof en slijten deed het bijna niet. Dus

kon Goorman gemakkelijk achten-

dertig jaar in het pak blijven dansen. 

V e r v a n g e n  v a n  v e r s l e t e n

k l e d i n g s t u k k e n

Je zorgen maken om de kleding doe je

vooral als er delen vervangen moeten

worden. Maar ook het bewaren van de

eenheid in het uiterlijk van de groep

speelt een rol. Groepen kiezen vaak

voor een praktische oplossing. De kled-

ingstukken van de mannen- en

vrouwendracht, die typerend zijn voor

de periode die de folkloregroep wil uit-

beelden, worden op papier gezet. De

patronen circuleren binnen de ver-

eniging. Wie kleding moet vervangen,

gaat het patroon halen bij een bestu-

urslid. 

Maar hoe komt zo’n patroon tot stand?

In de Schermer werden de verschillende

jakjes die men voorhanden had naast

elkaar gelegd. Vervolgens koos men een

jakje dat voortaan als standaard gold.

Bij het veertigjarig bestaan van de

groep in 1988 verscheen er zelfs een

handleiding voor de Schermer dracht.

In deze handleiding wordt ook de keuze

voor de kleding toegelicht en verant-

woord. Gekozen is voor de kleding van

het platteland rond 1850 zegt de com-

De Limburgse toer geeft de vrouwen van 

de Hakkespits een rijk gezicht.

Foto: collectie de Hakkespits

missie, omdat ‘het een fleurige en flat-

teuze mode was, met wijduitwaaier-

ende rokken, zeer geschikt voor een

dansgroep’. 

T e g e n  d e  ‘ i n k i j k ’

Vervolgens worden één voor één de

kledingstukken onder de loep

genomen. Voor het jakje van de

vrouwen bijvoorbeeld geeft de

kostuumcommissie de volgende aan-

bevelingen. Voorkeur hebben natu-

urlijke vezels als zijde, damast, glanska-

toen of sits. De stof is versierd met een

klein kasjmierpatroontje, klein

bloemetje of is gewoon effen. De

kleuren zijn ‘bestorven’. Over de hals-

lijn schrijven de samenstellers van de

Schermer handleiding: het model van

de hals is vierkant. De diepte van de hal-

slijn aan de voorkant is ongeveer veer-

tien centimeter vanuit het halskuiltje.

Over het beleg: ‘zeer belangrijk is het

onderbeleg (tegen de inkijk) dat

geplaatst wordt aan de linkerkant

onder de oogjes’. Het jakje wordt stevig

dicht gehouden met een tailleband van

keperband aan de binnenzijde van het

jakje, die aan de voorzijde met twee

haken en ogen gesloten wordt of met

een gespje.

De handleiding neemt zo de plaats in

van de verdwenen dragers van streek-

dracht. Er zijn nog weinig mensen in

leven die iets over de rokken, schorten,

jakken en kanten uit eigen ervaring

weten. Vastleggen voorkomt zo verlies

van informatie. 

O p  p a t r o o n  g e z e t

Cobi Brinkhuis van de Sallandse

Folklore uit Raalte zat twaalf jaar in een

speciale commissie die de klederdracht

van Oost Gelderland in kaart bracht.

Een paar deskundigen verzamelden

zoveel mogelijk exemplaren van

bijvoorbeeld onderbroeken en die wer-

den naast elkaar gelegd en besproken.

De Oostgelderse onderbroeken werden

vervolgens gefotografeerd en op

patroon getekend. De patronen pub-

liceerde de commissieleden in het boek

Oostgelderse streekdracht. Iedereen kan

met de patronen uit het boek een com-

pleet mannen- of vrouwenkostuum

samenstellen uit de periode 1880-1920. 

Klederdracht is wel voorbehouden aan

de groepsleden zelf, vindt Cobi. Mensen

moeten bij voorkeur uit de streek zelf

komen en ook weten hoe ze de kleding

moeten dragen. Ze houdt er niet van als

dansers er een ratje-toe van maken.

‘Daar maak ik me altijd dik om’, zegt ze

fel. Ze begrijpt ook niet dat sommige

groepen streekvreemde drachten dra-

gen. ‘Ik kan dat niet.’ 

H e t  g e z i c h t  v a n  d e  g r o e p

Uniformiteit en eenheid van de groep

spelen een belangrijke rol bij het

samenstellen van het danskostuum. In

Gorssel moesten twee jaar geleden de

mannenkostuums vervangen worden.

Het bestuur van de Gorsselse

Boerendansers wilde een kwalitatief

hoogwaardig pak van goede stof, maar

de groep moest ook een eenheid vor-

men. Het pak van Hendrik Jan

Goorman werd als model genomen. Na

lang wikken en wegen is toen een

uniformenfabriek ingeschakeld om

voor de hele groep nieuwe mannen-

kostuums te maken. Hier en daar zijn

ze er ‘overheen gewalst’, lacht

Goorman. De finesse van het oude pak

hebben ze niet kunnen kopiëren, maar

dat kun je ook niet verwachten van een

fabriek die vooral fanfare-uniformen

maakt. Het pak laten maken door een

echte kleermaker was een alternatief,

maar onbetaalbaar. 

Een beetje heimwee heeft hij wel naar

zijn oude danskostuum. Zijn vrouw

vult aan dat het oude pak ook prak-

tischer was. ‘Het was keper, echt lak-

ense stof, dat hangt niet an’. Het oude

pak van Brinkhuis hangt nu in de kast.

Nee, aan weggooien denkt hij niet. 

V e r a n t w o o r d e  a a n p a s s i n g e n

i n  d e  k l e d i n g

De schorten bij dansgroep de Hakkespits uit

Venray zijn allemaal verschillend van kleur,

omdat dat vroeger rond 1900 ook zo was. 

Foto: collectie de Hakkespits

Muzikanten van de Schermer Dansers.

Oorspronkelijk droegen de dames van de

dansgroep witte schorten. Later zijn die ver-

vangen door gekleurde exemplaren.

Foto: collectie Schermer dansers
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passen. De hoeden van de mannen bij-

voorbeeld. De hoofden zijn in diameter

zo toegenomen dat de originele exem-

plaren niet meer gedragen kunnen wor-

den. 

Ook de leeftijd van de huidige dragers

speelt een rol. Mensen krijgen als ze

ouder worden een ander figuur. ‘Je

moet af en toe een nieuw kostuum,

want we zijn niet meer hetzelfde als

veertig jaar geleden’, lacht Alie

Goorman uit Gorssel. Ook het typische

streeksierraad, een bloedkoralen ket-

ting met decoratief slot, ligt nu in de

kast.’Ik kan het niet meer om’, zegt ze

spijtig. ‘En om het nu te vermaken. Dat

wil ik ook niet. Het is nog van de groot-

moeder van mijn man.’ 

O p  k l o m p e n  d a n s e n

De andere leden van de Gorsselse

Boerendansers dragen eveneens geen

bloedkoraal meer, maar een geknoopte

halsdoek. Hierdoor is het kostuum van

de vrouwen wel meer verantwoord.

Alie: ‘We treden op in de dagelijkse

dracht en dansen op klompen. Daar

hoort geen ketting bij. Alleen de knip-

muts die we laten zien, is zondagse

dracht. Doordeweeks als het werk klaar

was, droeg men de plooimuts. Klompen

horen ook bij de dagelijkse dracht. Op

klompen dansen is geen bezwaar. De

dansers hebben er zelfs profijt van. Het

ritme van de klompen maakt het dan-

sen gemakkelijker.’ ‘Als we op vloer-

bedekking dansen, mis je dat’, vult

Hendrik Jan Goorman aan. Bovendien

zijn klompen aantrekkelijk om te zien

en vergroot het de herkenbaarheid van

de groep. ‘We zijn net zwarte kraaien

met witte pootjes’. 

G o e d  o n d e r h o u d  

i s  b e l a n g r i j k

De muts is het meest opvallende onder-

deel van de dracht, maar ook erg kwets-

baar. Het zijn vaak letterlijk de pronk-

juwelen van de groep. Het textiel en

met name het kant dat in de mutsen

verwerkt is, is heel gevoelig voor slij-

tage. Vezels slijten vooral door wassen,

stijven en strijken en het dragen van de

mutsen. Veel kan echter met goed

onderhoud voorkomen worden. Een

paar leden met ‘gouden handjes’ zijn

dan wel onontbeerlijk. Veel groepen

hebben een aantal ‘handige’ mensen

rondlopen, die de klederdrachten her-

stellen en onderhouden. 

In Venray is dat ‘de timmergroep’. Daar

zitten mensen in die bijvoorbeeld repli-

ca’s maken van oude mutsen. ‘Het origi-

neel wordt alleen getoond in de kleder-

drachtenshow, want dat zijn

museumstukken’, zegt Gerry Pijpker.

‘De replica wordt gedragen bij een

optreden als we ons in het zweet

werken.’

U i t s t e r v e n d e  a m b a c h t e n

De groepen moeten nu zelf hun

ambachtslieden opleiden. Van mutsen-

makers en -wassers tot kralentas-

breisters. Bij de Schermer Dansers zijn

er speciale bijeenkomsten en cursussen

voor het onderhouden en repareren van

de kralen beugeltassen. Groot probleem

is dat nieuwe kralen niet meer te krij-

gen zijn. ‘Een bestaand motief namaken

met moderne kralen levert een bood-

schappentas op’, grijnst Andrien

Blokker. ‘De kralen die nu te koop zijn

voldoen niet. Te groot. De tassen dijen

De Gorsselsche Boerendansers hebben

gekozen voor eenheid in hun kostuums.

Foto: Hans Makkink, Lochem 

De drachten bij de groepen worden dus

noodgedwongen aangepast of tot op

zekere hoogte gestandaardiseerd.

Veranderingen aan de dracht worden

doorgevoerd als daar historische bewi-

jzen voor zijn. Bij de Schermer Dansers

verdwenen na tien jaar bijvoorbeeld de

witte schortjes en stapte men over op

de gekleurde exemplaren van zijde.

Witte schortjes werden in het dagelijks

leven wel gedragen, maar gekleurd was

deftiger en past beter bij de luxe kled-

ing van de dansgroep. 

Ook in Limburg zijn de schorten onder-

werp van studie geweest. Bij de Hakke-

spits heeft elke dame een ander kleur

schort. Dit komt ook meer met de

werkelijkheid overeen. ‘Vroeger droeg

ook niet iedereen hetzelfde’ zegt Otto

Pijpker van de Hakkespits uit Venray.

De vrouwen dansen met verschillende

schorten en dragen ook verschillende

kostuums. Er zijn vrouwen in zondagse

kleding, maar ook in rouwdracht.

G r o t e r e  h o o f d e n

Aanpassingen zijn ook vaak onvermij-

delijk. Mannen en vrouwen uit de

negentiende eeuw hadden kortere

armen en benen en kleinere hoofden

dan nu. De oude kleding van groot-

vaders en grootmoeders past gewoon

niet meer. In Emmen bij ‘t Aol’ Volk

kunnen ze daarover meepraten. Delen

van de collectie van de groep worden

niet meer gebruikt, omdat ze niet meer
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dan teveel uit.’ Versleten tassen moeten

opnieuw gebreid worden met de oude

kralen. 

In Gelderland hebben ze bij de Gors-

selsche Boerendansers te kampen met

een tekort aan mutsopmaaksters. Het

ambacht wordt niet meer uitgeoefend.

Alie Goorman onderhoudt nu samen

met Engelien van Zeyts de mutsen van

de groep. Twee dagen gaat er in één

knipmuts zitten. ‘Veel werk, maar ik

vind het erg leuk om te doen’, vertelt

Alie. Haar man heeft voor dit werk een

speciaal toestel in elkaar gezet voor het

plooien van het kant. Traditioneel

wordt een stuk hout met pennen

gebruikt, maar Goorman’s exemplaar is

uniek omdat de breedte van de plooien

gemakkelijk gevarieerd kan worden.

Niet alle dames hebben namelijk even-

veel meters kant beschikbaar voor hun

muts. Hoe meer kant hoe smaller de

plooien en hoe mooier de muts.

L e r e n  o m g a a n  m e t  

o u d e  k l e d i n g

Doordat ze weet hoeveel werk er in het

onderhoud van een muts gaat zitten,

heeft Alie wel eens haar bedenkingen

bij de dansoptredens. Bij een optreden

vragen de vrouwen mannen uit het

publiek om op het podium mee te

dansen. ‘Ze gooien die arm van die man

zo om de hals boven op de geplooide

kant. Daardoor gaat het model uit de

opgemaakte kant en wordt de muts

eerder vuil. Waarom leggen ze die hand

niet op hun middel’, vraagt zij zich af.

Vaak is het ook onwetendheid en het

ontbreken van kennis over de dracht. 

Vooral nieuwe leden hebben wat extra

ondersteuning nodig, weet ook Cobi

Brinkhuis uit Raalte. ‘Een knipmuts

kostte vroeger al negentig gulden. Een

kapitaal in die tijd. Veel beginnende

dansers staan daar niet bij stil.’

M e t  e e n  m u s e u m s t u k  o p  

h e t  h o o f d  c a r n a v a l  v i e r e n

Mutsen blijven gebruiksvoorwerpen

ook al zijn sommige exemplaren bijna

museumstukken geworden. Maar de

grote waarde wordt vaak niet ingezien

van deze stukjes historisch textiel. In

Venray toog de kledingdeskundige met

carnaval de straat op om mutsen te

zoeken. Mensen droegen de antieke

Limburgse toeren als carnavalshoedje.

‘Weet u dat u een museumstuk op uw

hoofd heeft’, vroeg Harry Linskens de

argeloze carnavalisten. Alom verbaasde

gezichten. Dat wisten de mensen niet.

Ze hebben geen idee hoe kostbaar een

echte oude Limburgse toer is. Zo verd-

wijnen veel mutsen en kledingstukken

die voor streekdrachtspecialisten heel

waardevol zijn. 

S l i j t a g e  d o o r  g e b r u i k

Ondanks onderhoud en de nodige

voorzichtigheid bij het gebruik slijten

de mutsen en niet alles is te vervangen

of te herstellen. ‘Eens moet er over-

geschakeld worden op naaldkant’, zegt

Andrien Blokker spijtig. ‘Er is niet aan

te ontkomen.’ Nieuwe kloskant is niet

te betalen en herstel is niet altijd meer

mogelijk. De huivering om de naald-

kant te vervangen door machinale kant

of geborduurde tule is verklaarbaar.

Kloskant is het mooiste en hoort bij de

rijke Schermer dracht. Door het

dansen, maar vooral door zweet, vocht

en felle zon gaat de kant snel achteruit.

Voor dansen zijn replica’s onontkoom-

baar. 

Rokken, broeken en jassen kunnen iets

gemakkelijker vervangen worden. Als je

de juiste materialen maar hebt. ‘Bij ons

wordt alles nog zelf gemaakt’, zegt Cobi

Brinkhuis uit Raalte. ‘Ik kan het niet

onderscheiden van ‘t echte.’

Z e l f  s t o f f e n  l a t e n  w e v e n

Maar het wordt steeds lastiger om aan

stoffen te komen. Elke groep heeft nog

een paar adresjes in Nederland en in

het buitenland. Nederlandse folklore-

groepen dansen in stoffen uit Zwitser-

land, Denemarken en Amerika. Een

oplossing voor het behoud van de

drachten is niet een-twee-drie te geven.

Het visuele visitekaartje van de groepen

blijft voortdurend de aandacht vragen.

En als er niet af en toe iets opduikt uit

een inventaris van een oude stoffen-

zaak, moet je zelf je stoffen laten

weven. Honderd gulden voor een meter

broekenstof is dan niets. Een hele

investering. Om te kunnen blijven

dansen in authentieke streekdracht

hebben de leden van de Federatie van

Folkloristische Groepen in Nederland

dan ook veel tijd en geld over.

Kegelende dames van de Schermer Dansers.

Duidelijk zijn de beugeltassen te zien die vroeger

onder, maar nu op de rok worden gedragen.

Foto: collectie Schermer Dansers

Alie Goorman achter de tafel met het

plooiapparaat voor de knipmutskant. Hoe

langer de strook kant hoe kleiner de plooien

kunnen worden en hoe ‘kroeziger’ de muts

wordt.

Foto: collectie familie Goorman



generaal’ genoemd. De Rooij leidde

in de jaren dertig zowel de folklore-

groep in het Overijsselse Markelo, als

in het Gelderse Gorssel. 

Hij begon in 1932 met de dansgroep

in Gorssel. Directe aanleiding was

een bijeenkomst van het Rode Kruis

en de aanwezigheid van zijne

Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik.

Vandaar dat de groep nog steeds

oranje rozetten en linten draagt bij

het danskostuum.

In het jubileumboekje bij het kop-

eren jubileum in 1947 staat dat de

groep van ‘Gorsselsche jongelui (...)

Achterhoeksche Boerendansen

demonstreerden compleet in oude

boeren klederdracht.’ Van Rooij

bepaalde het repertoire van de groep.

Veel informatie heeft hij ongetwi-
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Aan dansonderzoek zitten veel haken

en ogen. Over hoe en wat men danste in

de negentiende eeuw zijn nauwelijks

gegevens overgeleverd. Er staat weinig

op papier. Bovendien zijn veel folklore-

groepen niet in de eerste plaats voor

het behoud van de dansen opgericht,

maar om de klederdracht te conser-

veren. Het dreigende verlies daarvan

was vaak de aanleiding. De informatie

over de dracht kwam uit de kledingkast

van oudere mensen en uit de verhalen

van vroeger. Voor de dansen namen de

groepen vaak een deskundige van

buiten in de arm. 

B o e r e n g e n e r a a l

In Gorssel was de dansleraar zelf de

oprichter van de groep. Hendrik Jan de

Rooij had een militaire carrière door-

lopen en was een enthousiast dans-

leider. Hij werd daarom wel de ‘boeren-

Piet de Boer

Dans en dansonderzoek bij folkloregroepen

Dansleider Hendrik Jan de Rooij

(gestorven 13 juni 1939) van de

Gorsselse Boerendansers werd ook

wel de ‘boerengeneraal’ genoemd

vanwege zijn militaire achtergrond.

Hier ontvangt hij uit handen van

mevrouw Ten Have-Blättner het

vaandel dat nog steeds door de dans-

groep gebruikt wordt.

Foto uit: Boerendansers Gorssel

Hoe weet je als folkloregroep uit de Beemster of uit het Gelderse Gorssel wat er

vroeger ter plaatse gedanst werd. Hoe stel je een verantwoord volksdansprogramma

samen en wie bepaalt wat historisch juist is. De groepen die aangesloten zijn bij de

Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland streven er naar hun folklore zo

verantwoord mogelijk te beoefenen. Dansleiders, dansonderzoekers, maar ook

gewone leden storten zich met veel vasthoudendheid op het ontrafelen van de

danstraditie van hun streek.

Puzzelen met passenPP
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jfeld overgenomen van zijn vader die

dansleraar was. De historische basis

voor het gedanste was toen nog niet zo

belangrijk. Het doel van de groep was

‘gedachten opwekken aan onze groot-

en overgrootouders, die wij slechts kun-

nen benijden om hun rustige leven, zoo

scherp in tegenstelling met dat van

onzen jachtigen, modernen tijd’. 

De charme van de boerendansen school

in de ‘levensvreugde en blijheid’ die tot

uiting kwamen in de dansen. De dansen

waren bovendien ‘intenser en natuur-

lijker’ dan de moderne Amerikaanse

alternatieven.

J a c o b  P o s c h  

Ook bij de Schermer Dansers was onder-

zoek naar dansen niet de grootste

prioriteit bij de oprichting in 1948.

Basis voor de danscollectie in de Scher-

mer is het werk van burgemeester Jacob

Posch uit Stompetoren. Hij is ook de

oprichter van de groep. Vlak na de

Tweede Wereldoorlog verzamelden de

burgemeester en mevrouw Stam, een

enthousiaste en kundige verzame-

laarster, veel gegevens over dans en

dracht bij de Schermers thuis.

Aanleiding was de bezorgdheid van de

burgervader over het snel verdwijnen

van de Schermer kap, de hoofdbedek-

king van de vrouwen. Dansen was voor

Posch een manier om de dracht voor

publiek te tonen. Hij wist leden van de

plaatselijke toneelvereniging zover te

krijgen een dansgroep te vormen. 

V e u r m a n  e n  B a x

De burgemeester was zelf geen danser

en kon geen dansinstructie geven, zoals

‘generaal’ De Rooij uit Gelderland. De

jeugdige Schermer toneelspelers

moesten naar Wijdenes ten oosten van

Hoorn om streekdansen te leren.

Wijdenes was in de jaren veertig nog de

enige plek in West-Friesland waar de

‘volksdans in leven bleef‘ volgens de

lied- en dansonderzoekers B. Veurman

en D. Bax. Hun Liederen en dansen uit

West-Friesland uit 1944 wordt nog steeds

gebruikt als achtergrondinformatie

voor dansen en liederen uit deze streek.

Andrien Blokker-Kout, secretaris van de

Schermer Dansers, heeft een exemplaar

van het boek naast haar liggen tijdens

het interview.

Andrien doet vrij luchtig over het

onderzoek naar dansen. De groep

bestaat al meer dan vijftig jaar en het

repertoire staat al jaren vast. ‘We heb-

ben nu vijfentwintig dansen’ zegt ze ‘en

die houden we ook. Wij houden ons aan

de folklore en we gaan niet nieuwe

dansen creëren.’ Hun repertoire is ruim

voldoende om een optreden mee te

vullen.  

V e n r a y s e  M a z u r k a

Dansonderzoek was in Venray juist de

aanleiding om een groep te beginnen.

Ans Versteegen deed in het kader van

haar opleiding tot dansdocente veel

navraag bij de oude inwoners van

Venray en omgeving. Eenvoudig was

het niet. De oude dames wisten soms

wel een klein stukje van de dans, maar

lang niet alles. Het was puzzelen tot de

stukjes op hun plaats vielen en de dans

compleet was. Dan zette Ans de passen

en muziek op papier en kon er inges-

tudeerd worden. Zo ontdekte

Versteegen een Mazurka die niet uit één

figuur, maar uit vier figuren bestond.

Voor een folkloregroep is dat natuurlijk

fantastisch. Otto Pijpker van de Hakke-

spits vertelt enthousiast: ‘die zie je ner-

gens’. Venray heeft daarmee een dans

die geen enkele andere groep heeft. De

groep Hakkespits versterkte zo via

onderzoek zijn identiteit.

V r o u w e n  g o o i e n

Aan het dansrepertoire, maar ook aan

de manier van dansen wordt veel

gesleuteld. Gefolkloriseerde dansen

veranderen en worden aangepast. Van

oudsher spelen de dansleiders hierbij

een belangrijke rol. De Boerengeneraal

uit Gorssel was zich goed bewust van de

rol van het publiek bij een podium-

optreden. Hij paste de dansen aan, om

ze aantrekkelijker te maken voor de

toeschouwers. In 1934 bij het optreden

in Wenen vertelde hij hoe hij de

‘Vleegerd’ had verfraaid. Tijdens de

dans werd door De Rooij het comman-

do ‘smiet oe wief weg’ gegeven. Van de

paren die tegenover elkaar staan, ‘gooit’

Foto pagina 22 rechtsonder: Oprichter

van de Schermer Dansers burgemeester

Jacob Posch was vooral bezorgd over

het verdwijnen van de Schermer

vrouwenkap met gouden oorijzer en

prachtige kloskant. 

Foto: collectie Schermer Dansers

De Gorsselse Boerendansers in actie op klom-

pen. Wie op klompen kan lopen, kan 

er ook op dansen. Bovendien horen de klom-

pen bij het dagelijkse kostuum dat 

de boerendansers dragen.

Foto: collectie familie Goorman
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de man met een handige zwaai zijn

vrouw naar de overkant. Hetzelfde figu-

ur herhaalt zich zodat de vrouwen weer

bij hun oorspronkelijke partner

belanden. Dit ‘gooien met vrouwen’

was een uitvinding van de dansmeester

zelf. 

Het spectaculaire nieuwe onderdeel

oogstte veel bijval: ‘deze werkelijk kun-

stige toeren van de klompendansers

kregen een daverend applaus’ schreef

folkloriste Elise van der Ven-ten Bensel

in haar boek Volksdansen vroeger en nu.

T e r u g  n a a r  d e  b r o n

Tegenwoordig komt men beter besla-

gen ten ijs bij het aanpassen of veran-

deren van dansen. ‘Vernieuwing kan

alleen door onderzoek’ zegt Watze

Steensma resoluut. ‘Als er niks nieuws

gevonden wordt, dan veranderen we

niks.’ Steensma is bestuurslid van de

Federatie van Folkloristische Groepen

in Nederland en actief in ‘t Aol’ Volk. 

Boven: De Snitser Skotsploech in actie. De muziek, dans

en presentatie horen onlosmakelijk bij elkaar. 

Vooral de muziek is de inspiratiebron voor de dansers.

Foto: collectie Snitser Skotsploech  

Onder: Folkloristische dansgroep 

‘t Aol’ Volk uit Emmen

Foto: collectie ‘t Aol’ Volk

Rechts: Watze en Albertje

Steensma tijdens een dans-

demonstratie in Sneek op 8

april 2000.

Foto: collectie familie

Steensma
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Maar hoe kom je aan nieuwe infor-

matie? Een van de opmerkelijkste uit-

breidingen van het repertoire wist ‘t

Aol’ Volk op te doen door gesprekken

met Menno Kuiper uit Emmen. Dat was

een avontuurlijk mannetje met gevoel

voor humor en een uitgelezen talent

om het publiek te vermaken. Hij trok in

zijn arbeidzaam leven door het land om

een propagandist voor de Bond van

Staatspensioenen te assisteren. Hij was

verkikkerd op dansen en kende er nog

een aantal uit ervaring. Dansen die ‘t

Aol’ Volk nog niet op het repertoire had

staan. Met de videocamera werden de

dansen vastgelegd, uitgeschreven en

geoefend. 

Zo’n nieuwe dans voor het repertoire

van ‘t Aol’ Volk moet zo dicht mogelijk

bij de oorspronkelijke ‘bron’ blijven.

‘We hebben één stelregel’, zegt Steens-

ma ‘zoals we het geleerd hebben ís het.

En je hoort dan wel van een expert: “dat

is niet logisch in volgorde of zo”. Maar

dan zeggen wij: “Oké dat kan waar zijn.

Maar of altijd alles logisch moet zijn,

weten we niet.’ Omgooien is voor

Steensma dan ook uitgesloten. Zo

hebben we het gezien, zo hebben we

het opgeschreven en zo dansen we het,

is zijn motto.

C r i t i c u s  E d u a r d

Er zijn geen dansers meer voorhanden

die de dansen van moeder op dochter of

van vader op zoon geleerd hebben en er

over kunnen vertellen uit eigen ervar-

ing. Je bent zeker voor dansen uit de

negentiende eeuw aangewezen op

schriftelijk materiaal.

‘Hier in Drenthe’, zegt Steensma

‘hebben we een auteur gehad die in

1998 een boekje uitgaf over boekdruk-

kunst’. In dat werkje wordt verwezen

naar een publicatie van Eduard Ernst

uit 1881. Het is een protestgeschrift

tegen het slechte lesgeven van dans-

leraren. Uit die scheldpartij tegen het

slechte dansen is goed af te leiden wat

men in die tijd danste. Er staat een dans

in die voorheen toegeschreven werd

aan Denemarken, maar in Emmen bek-

end staat als De Boerendochter. De criti-

caster gaf ook de passen en bewegingen

aan die bij de verschillende dansen

hoorden. Helaas staat er geen muziek

bij. 

Steensma schakelde dansdeskundige

Jan Kloetstra in. Een bekende deskun-

dige uit district Noord en een kenner

van de Groningse, Friese en Drentse

dansen. Hij zorgde voor de choreografie

en de muziek bij de dansbeschrijving

van een polka uit het boekje.

A l d  s u l v e r  

Jan Kloetstra is van grote invloed

geweest op de vernieuwingen in de folk-

loredans in Noord Nederland. Bij de

Snitser Skotsploech was Kloetstra jaren-

lang dansleider. Hij wist ook de wensen

van de groepen voor een eigen dans op

creatieve wijze in te vullen. Kloetstra

schreef op basis van oude elementen

onder andere een Sneeker dans en een

dans voor een groep uit Bolsward. 

In 1990 bewerkte hij het muziekboek

van Andries Kiers uit 1864. Ald sulver

bevat polka’s, walsen en mazurka’s. 

Kloetstra gebruikte de muziek van Kiers

om nieuwe choreografieën te schrijven.

De Friese folkloregroepen maakten

dankbaar gebruik van deze praktische

uitwerkingen van de dansleider.

V e r a n d e r e n d e  d a n s i d e e ë n

In de jaren tachtig verschoof het accent

van het goed uitvoeren van de passen

naar ‘de uitstraling’ van een groep.

Mevrouw Hessie Nauta over haar eerste

ervaringen met Kloetstra’s nieuwe aan-

pak bij de Snitser Skotsploech: ‘Wij had-

den dansen geleerd van Van der Zwaag.

Hij leerde ons vooral de zogenaamde

stijldansen: walsen en polka’s, de vale-

ta, de Spaanse wals en dergelijke. Hij

was heel precies. De passen werden heel

nauwkeurig aangeleerd. Elke dans

begon bovendien met een buiging, die

exact zo gemaakt moest worden als hij

zei.’ 

Jan Kloetstra legde andere accenten. Die

was veel minder precies. ‘Want zo is het

vroeger ook niet gegaan’ zei hij.

‘Vroeger huppelde men.’ Kortom bij

Kloetstra kwam de nadruk meer op de

uitstraling te liggen. 

G e e n  t o n e e l d a n s

Bovendien moet folkloredans op een

speciale manier gepresenteerd worden,

volgens deze dansleider. Hij doet een

aantal aanbevelingen in een Rapportage

Hessie Nauta danst met Hans Wiegel de

IJspolka tijdens de opening van de

Sneekweek in 1987. Haar man Feike ontfermt

zich over mevrouw Wiegel.

Foto: collectie familie Nauta
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beoordelingscommissie district Noord uit

1995. De Snitser Skotsploech en de

andere groepen in district Noord

moeten bij voorkeur tussen het publiek

dansen. ‘Wij brengen geen toneeldans:

wij dansen met de ruggen naar de zaal

gekeerd; wij zijn met de groep bezig en

niet met het publiek. Daarom is het aan

te bevelen om het toneel zoveel moge-

lijk te mijden en tussen het publiek in

de zaal te dansen. Dit is natuurlijker,

het contact met het publiek is groter en

hierdoor heeft de groep meer succes.’ 

Deze opvatting betekende ook dat het

begrip historisch verantwoord breder

werd. Niet alleen de passen en de

muziek moeten kloppen, ook de sfeer

tijdens het dansen moet juist zijn.   

H i s t o r i s c h e  c o n t e x t

Om een beeld te schetsen van het leven

op het platteland worden de optredens

tegenwoordig begeleid met toe-

lichtende teksten en sketches. Deze

toelichting wordt steeds belangrijker.

Met informatie over hoe vroeger

Friezen uit Sneek of inwoners van

Emmen leefden wordt een optreden in

een historische context geplaatst.

Senioren hoef je niet zoveel uit te leg-

gen. Een optreden in een bejaardenhuis

is voor de bewoners vaak een feest der

herkenning. Maar voor jongeren gaat

het pas echt leven met wat extraatjes.

Het optreden van een folklore dans-

groep zegt ze anders helemaal niets.

Onderzoek kan deze verhalen sterker

maken. 

De speurtocht naar historisch dans-

materiaal is nog lang niet uitgeput. Er

moet nog veel meer zijn, vermoedt

Steensma op basis van de vondsten die

in Drenthe zijn gedaan. Het kost echter

veel tijd en men is afhankelijk van een

klein aantal fervente oud-papier snuffe-

laars. Het blijft zoeken naar een paar

spelden in een grote hooiberg. 

Informatie over de Federatie van Folkloristische

Groepen in Nederland is te verkrijgen bij 

G. Bruins, Middeler 3, 7475 GM Markelo.

De folkloregroepen van de Federatie

van Folkloristische Groepen in

Nederland maken zich ook sterk voor

het levend houden van oude

gebruiken en gewoonten, zoals palm-

paasoptochten, boerenbruiloften en

oude ambachten.

Vier gevarieerde 

tijdschriften per jaar

over de boeiende

achtergronden van

het dagelijks leven.

tijdschrift

over tradities 

en trends

Mis geen enkel nummer 

en geef u op voor een

abonnement à ƒ 35,– per jaar. 

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

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor

Volkscultuur, Postbus 13113, 3507 LC Utrecht,

tel: 030-276 02 44, fax: 030-273 61 11.

Ja ik neem tot

wederopzegging 

een jaarabonnement 

op ‘Traditie’

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Datum: 

Handtekening: 
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‘Goed gereedschap is een verlengstuk van de handen’

Veel mensen koesteren nostalgische gevoelens als het gaat over recente geschiedenis. Het is de

tijd die zijzelf, hun ouders of eventueel grootouders hebben meegemaakt. Bij nostalgie horen

herkenning, ‘goede oude tijd’-gevoelens en beelden uit de jeugd. Deze in een romantische waas

gekleurde beelden worden over het algemeen als prettig ervaren; de scherpe kantjes zijn eraf.

Het succes van de boekjes met oude foto’s van het geboortedorp spreekt in dat opzicht boekde-

len.

Gevoelens over ‘vroeger’ zijn niet alleen gekoppeld aan beelden en foto’s, ze hechten zich ook

aan voorwerpen. Een op zich simpele verzameling oude reclameborden zet het herinnerings-

proces op gang en verkrijgt zo een belangrijke meerwaarde. Op het platteland spreken met

name oude gebruiksvoorwerpen zeer tot de verbeelding. Eeuwenlang gebruikten boeren en

handwerkslieden dit materiaal bij hun dagelijkse arbeid. Het verschil tussen de gebruiks-

voorwerpen van nu en toen is groot.

Handwerk

Onze werktuigen worden doorgaans fabrieksmatig in grote aantallen geproduceerd. Ze zijn sim-

pel te vervangen en missen het stempel van ‘handwerk’. Handwerk staat tegenwoordig voor

kwaliteit en persooonlijke betrokkenheid. De band tussen maker en gebruiker van het werktuig

was destijds vele malen groter. Natuurlijk kunnen en willen we nu niet meer terug naar die

‘goede oude tijd’, maar af en toe bekruipt ieder van ons toch een gevoel van onbestemd verlan-

gen naar vroeger.

Elke periode in de geschiedenis kent zijn eigen cultuuruitingen. Ook de gebruikswerktuigen

vallen hieronder, al zullen mensen in die tijd zich dat nauwelijks gerealiseerd hebben. Elke vak-

man – bakker, timmerman, schoenmaker, boer etcetera – beschikte over zijn eigen specifieke

gereedschap. Dit materiaal had in de loop der tijd vaak een heel proces van verfijningen onder-

gaan. In uiterlijke verschijning was het echter vrijwel gelijk gebleven. Vandaar ook dat we het

gemakkelijk herkennen. Niemand zal zich bij het zien van een ouderwetse ploeg afvragen waar

die voor gebruikt werd en iedereen zal de functie van de melkbus kennen.

(Boekbespreking uit: Tijdschrift van de Vereniging Ambacht & Gereedschap)

Het Boek van Oude Gereedschappen behandelt in mooie, duidelijke zwart-wit tekeningen

zeer veel uiteenlopende handgereedschappen. Bijzonder goed vertegenwoordigd zijn de

boerengereedschappen (zowel m.b.t. veeteelt, als akker- en landbouw), het timmermans-

en smidsgereedschap. Maar ook het alaam van onder andere metselaar, schilder, riet-

dekker, jager, schoenmaker, klompenmaker en bakker worden behandeld.

Van ƒ 59,–

Tijdelijk ƒ 39,50 bijdrage verzendkosten ƒ 5,–

‘Het Boek van Oude 

Gereedscappen’ geeft, met

ruim 535 gedetailleerde

tekeningen een overzicht

van de oude gebruiks-

voorwerpen, het materiaal

zoals dat door boeren en

handwerkslieden werd

gebruikt bij hun dagelijkse

arbeid.

Bestel nu bij

ERATO
Verzendboekhandel

Per telefoon:
023 – 532 10 69

Per fax:
023 – 531 92 05

Per post:
Antwoordnummer 303  
2000 WC Haarlem
Postzegel niet nodig

Voor lezers van de tijdschriften Alledaagse Dingen en Traditie

Exclusieve aanbieding van een zeer bijzonder boek!!

“Het Boek van Oude Gereedschappen”

Prachtig uitgevoerde gebonden uitgave formaat 24x24 cm met 535 tekeningen



Over honderd jaar weten mensen

waarschijnlijk niet meer wat het is

om met de hand af te wassen, in 

de file te staan of met bood-

schappen te sjouwen. Wat weten

we immers zelf nog van het

dagelijks leven van onze

grootouders? Of vraag een kind

eens zich een wereld voor te stellen

waarin er geen computers zijn?

Gun de toekomst
een kijkje in je leven

Alledaagse Dingen

Gewone alledaagse dingen worden normaal niet gefotografeerd.

Foto’s: Pieter Nijdeken

Ineke Strouken

Schrijf geschiedenis:

maak foto’s voor
FotoMonument 2000

FFFotoMonument 2000
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Alles verandert en vaak razendsnel. Wat

nu zo gewoon is, kan over tien jaar

achterhaald en over vijftig jaar vergeten

zijn. Voor de generaties na ons zal het

dan ook heel moeilijk zijn een beeld te

krijgen van óns dagelijks leven.

Daarom maken wij nu FotoMonument

2000.

Wij kunnen er met z’n allen voor zor-

gen dat op foto’s te zien is hoe het

dagelijks leven van nu, in al z’n ver-

scheidenheid, eruitziet.

O v e r  i e d e r e e n ,  

d o o r  i e d e r e e n  e n  

v o o r  i e d e r e e n

Wij vragen iedereen, Nederlanders en

medelanders, om foto’s te maken voor

FotoMonument 2000. Het maakt niet

uit of je nog jong bent, of dat u al

oud(er) bent. Iedereen kan meedoen, als

fotograaf of als gefotografeerde.

Het draait bij FotoMonument om

mensen in gewone dagelijkse situaties:

thuis, op het werk, op school, in

hobby’s en vrije tijd, in contact met

familie, vrienden, buren, collega’s,

klasgenoten, clubgenoten, klanten en

andere medemensen.

FotoMonument draait dus écht om

iedereen en om die alledaagse dingen

die niet of nauwelijks worden gefoto-

grafeerd, juist omdat ze zo gewoon zijn.

Als jij en veel mensen foto’s maken, dan

ontstaat er een uniek monument in

foto’s van het dagelijks leven 

in het jaar 2000.

Meedoen aan FotoMonument betekent

bovendien dat je zichtbaar deel uit gaat

maken van de geschiedenis van ons

land. Alle foto’s worden namelijk zorg-

vuldig gearchiveerd en bewaard in de

rijksarchieven. Komende generaties kri-

jgen dankzij FotoMonument een reële

kijk op ons leven in het jaar 2000.

N i e t  a l l e e n  v o o r  l a t e r ,  

m a a r  o o k  v o o r  n u

De culturele momentopname die Foto-

Monument oplevert, zal zeker ook Nu

een bron van inspiratie en plezier zijn,

je kunt dat zelf gaan bekijken. 

Alle foto’s zijn van 13 april tot en met 

3 juni 2001 te zien zijn op een grote

landelijke tentoonstelling in Zaanstad

en later dat jaar in een aantal provin-

cies. Een selectie van de foto’s

verschijnt in het FotoMonument 

2000-boek.

H o e  k u n  j e  m e e d o e n ?

Je kunt aan FotoMonument meedoen

als fotograaf of als gefotografeerde.

Bijzonder is, dat je niet in je eentje kan

meedoen, maar alléén met één of meer

anderen in een groepje. Je bepaalt

samen een onderwerp uit het dagelijks

leven dat je belangrijk vindt om te

fotograferen en vast te leggen voor de

toekomst. Het onderwerp van je keuze

werk je uit tot een serie van minimaal

twee en maximaal tien foto’s in zwart-

wit of kleur. Je moet die foto’s maken

tussen 1 oktober en 31 december 2000

en vóór 10 januari 2001 in tweevoud

opsturen aan FotoMonument 2000,

Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht. 

Om de archivering en expositie

mogelijk te maken vragen wij je de

foto’s heel voorzichtig in de rechter-

bovenhoek te nummeren en wat infor-

matie te geven over de maker, plaats en

onderwerp. Hiervoor is een beschrijv-

ingsmodel ontwikkeld.

M e e r  i n f o r m a t i e

Wil je meer weten over FotoMonument

2000, haal dan de folder op bij een

bibliotheek, museum, archief,

gemeentehuis of kunsteducatie-

centrum. Voor scholen is een lesbrief

beschikbaar. Op zo’n vijftig plaatsen in

ons land liggen informatiemappen ter

inzage en kun je hulp krijgen.

Alle informatie is ook te vinden op onze

website www.fotomonument.nl. 

Maak je van FotoMonument een leuk

project geef dit dan door aan:

Nederlands Centrum voor Volkscultuur

F.C. Donderstraat 1

3572 JA Utrecht 

tel. 030 – 276 02 44 

fax 030 – 273 61 11

De Stichting FotoMonument

2000 is een initiatief van het

Nederlands Centrum voor

Volkscultuur, de Stichting

Beeldende Amateurkunst,

Responsable Communicatie en

de gemeente Zaanstad.



Marieke
van Twillert

Als een huis de luiken dicht had op

klaarlichte dag, dan wist de buurt: daar

is iemand gestorven. Dat is het sterf-

huis. “Binnen werden de lampen

aangestoken, de luiken gingen toe,”

weet Spakenburger bakkersdochter

Gijsje Heinen-Duyst (78). 

Ook bij de buren van weerskanten en

bij de familieleden gingen de luiken

dicht. Wanneer het overlijden echt

dramatisch was, bijvoorbeeld als een

kind was overleden, dan kon het

gebeuren dat de hele straat in rouw

ging. Annie Bos (56) kan zich nog herin-

neren dat de hele Kerkstraat eens de

luiken dicht had.

De dode moest uiteraard worden

afgelegd en de volgens Bunschotense

Grietje Kok-van de Geest (77) was dit de

taak van een buurvrouw. “Dat heette

gekleed worden. Een keer was het mijn

beurt. Maar ik was nog jong en vond

dat heel griezelig. Zo griezelig dat

uiteindelijk een tante het van me heeft

overgenomen.” De dode werd gekleed

in een nachthemd of een pyama. “Mijn

vader droeg een blauw gestreepte

pyama bij zijn begrafenis in 1940. Ik

herinner me onze verbazing toen een

oom, een broer van mijn moeder, in

een pak werd begraven. Dat was niet

gebruikelijk.”

S t e r f h u i s

Gijsje Heinen: “De hele buurt moest ver-

volgens langskomen. Het huis waar de

overledene lag, dat was het sterfhuis

zelf. In dat huis kwam de dominee om

de familie troost te bieden. Maar soms

werden ook de belendende huizen

gebruikt. Als de familie zo groot was

dat bezoek niet in het sterfhuis paste,

dan werd de visite over de huizen van

de buren verdeeld. In de naburige

huizen zat niet de dominee, maar een

ouderling om met de rouwenden te

praten, een stukje uit de bijbel te lezen

en om te bidden.” Het lichaam van de

overledene bleef ongeveer vijf dagen in

het sterfhuis. 

Als er iemand gestorven was, dan werd

dat door de aanzegger aan iedereen in

het dorp medegedeeld. Bort Zwaan, con-

servator van het Spakenburgs museum

’t Vurhuus: “Bij de begrafenis van een

kind, ging een schoolmeisje rond in het

dorp. Zij zegde aan dat het kind was

overleden.”

EEEen lange rouw

Gebruiken rond de dood in

Bunschoten-Spakenburg
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Mensen staan te

praten voor een

sterfhuis (1945)

Als er iemand dood ging, voelde de hele buurt zich

betrokken. De familie die iemand verloren had, moest dat

tonen door de luiken te sluiten en rouwkleding te dragen. 
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B e g r a f e n i s s t o e t

Op de dag van de begrafenis werd de

kist van het sterfhuis naar de kerk

gebracht. Vanuit de kerk liep de rouw-

stoet naar het kerkhof. Vooraan de lijk-

stoet liep de aanspreker of aanzegger.

De kist werd met een lijkkoets naar de

begraafplaats gebracht. Voor de koets

stapten twee paarden met pluimen.

Over hun rug een kleed dat reikte tot

aan de grond. Gijsbert Hop (86), tussen

1947 en 1958 koetsier van de plaat-

selijke lijkkoets zei onlangs in een

interview in De Bunschoter: “Ik keek in

eerste instantie wel vreemd op toen me

gevraagd werd koetsier te worden. Aan

de andere kant was het ook een mooie

gelegenheid om wat bij te verdienen. Ik

had tenslotte niet zo’n grote boerderij.

Net als Jaap beschikte ik over een zwart

paard. Deze twee dieren werden voor de

lijkkoets gespannen. Ik droeg zwarte

kleding, waaronder een cape en een

punthoed. Meestal werd de kist ’s mor-

gens opgehaald en naar de kerk

gebracht. Vanuit de kerk volgde dan de

rit naar de begraafplaats.”

“Het zag er prachtig uit”, herinnert

Griet Kok zich de begrafenis van haar

vader in 1940. Diens begrafenis was de

laatste stoet in de oorlog. “Na de wagen

met paarden kwamen de eigen jongens.

Dan kwamen de schoonzoons. Dan vol-

gden de broers, dan de buren en dan de

vrienden. Vervolgens de dominee en

ouderlingen van de kerk. En tot slot

kwamen de vrouwen. Eerst de naaste

familie, dan de nichten, de tante-

zeggers, enzovoort.” 

De vrouwen hadden een speciaal

begrafenispak. Tot ver in de jaren zestig

hebben vrouwen het zogenoemde

regenkleed gedragen. Regenkleed komt

eigenlijk van reekleed, oftewel rouw-

kleed. Het regenkleed is een zwarte

doek die over hoofd en schouders werd

gedragen. Griet Kok: “Met twee plooitjes

aan de zijkant kon je hem zo om je

gezicht vouwen. Het lijkt precies op de

manier waarop moslimvrouwen hun

hoofddooek omdoen.”

Na afloop van de begraafplechtigheid,

keerde de hele stoet terug naar het huis

van de overledene. Dan kreeg je de hele

buurt thuis,” weet Griet Kok, “die kwa-

men koffie drinken en bollen eten.

Bollen met ham, kaas, rookvlees. Nu

krijg je een koekje, maar toen was dat

heel ongewoon.” 

R o u w k l e d i n g

“Na de begrafenis ging je in de rouw,”

benadrukt Griet Kok. “Als je van de

rouw thuis kwam, noemde je dat. Dus

je liep niet meteen, vanaf het over-

lijden, in de rouw. Immers, moeder

moest eerst nog alle rouwkleding

maken. Niet alleen voor zichzelf, maar

voor al haar kinderen, van de baby tot

de groten. En ook de gordijntjes van de

bedstee.” Om al dat goed te maken,

kreeg ze een paar dagen respijt. 

Groof (opa) van de Geest overleed in

1940. Vier jaar later liepen zijn vrouw,

maar ook zijn zes dochters nog altijd in

de rouwklederdracht. Zijn derde

dochter Grietje trouwde in de zomer

van het oorlogsjaar 1944 in de zware

rouw. Ootje van de Geest hield de

rouwkleding vijf of zes jaar vol, schat

Griet achteraf. Elke zondag naar de

kerk droeg ze de rouwdracht in vol

ornaat, met een jak, zijden schort, witte

muts op en witte doek om. 

L a n g e  r o u w

Aan de klederdracht van de Bunschoter

vrouwen is goed te zien of de draagster

in de rouw is en in welke gradatie. Zelfs

een ongeoefende kijker ziet het verschil

van de kleuren: van diepzwart via paars

naar blauw. Voor de lengte van de

rouwperiode gelden ongeschreven

regels. 

De zware rouw is ‘rouwen in jaren’. Dat

duurt ettelijke jaren, maar hoeveel

jaren precies - dat is de in de loop der

tijd verschoven. Het vierljaars is

rouwen in maanden. Zoals het woord al

suggereert, is vierljaars oorspronkelijk

eenvierde van een jaar. Zevenwekes is

de lichte rouw en sluit de rouwperiode

af. Die zijn te herkennen aan witte

kraplappen met een blauw bloemetje.

Sommigen slaan deze fase over. Die

noemen de lichte rouw liever pronk-

rouw. Een rouw die niet echt telt. 

Mannen ten slotte, droegen vroeger een

rouwband om de arm. Maar dat gebruik

is lang geleden verwaterd. Bovendien

was de mannenkleding al behoorlijk

donker, dus viel een rouwband weinig

op.

Lijkstoet eind jaren veertig. 

De vrouwen dragen allen een 

zogenaamd ‘regenkleed’.



H E R F S T 2 0 0 0

32

De voorgeschiedenis

van het Nederlands

Centrum voor

Volkscultuur

De onder-

steuning van 

de volkscultuur-

beoefening 

in Nederland

1949-1992

De geschiedenis van de volks-

cultuurbeoefening in Nederland

is een roerige geschiedenis. In

1949 werd het Nederlands

Volkskundig Genootschap opge-

richt, 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, is hier voor

het eerst te boek gesteld. Het

is een institutionele geschiede-

nis, waarbij echter ook veel aan-

dacht wordt besteed aan de

maatschappelijk-historische

context.

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 hier-

over 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

Rouwen voor een echtgenoot of kind

weegt het zwaarst. Die rouwperiode

duurt dan ook het langst. Wanneer je in

de zware rouw was, zeker in het begin,

dan ging je ook niet naar een bruiloft of

verjaardag. Aartje Korlaar-Vedder her-

innert zich haar moeder als altijd in de

rouwdracht. Dat is ook niet verwonder-

lijk. Van de acht dochters die ze kreeg,

overleden er vier. Bovendien stierf haar

man, een vissersknecht, op betrekkelijk

jonge leeftijd. “Vroeger rouwde je soms

wel zeven of acht jaar voor een man of

kind”, zegt Bort Zwaan. “Maar tegen-

woordig draag je voor een vader of

moeder ongeveer maar één jaar lang de

rouwkleding. Voor een neef of een nicht

ga je ongeveer zeven weken in de

rouw.”

Bort Zwaan is ervan overtuigd dat de

dracht met betrekking tot het rouwen

in de loop van deze eeuw sterk is ver-

anderd. “Na 1900 zijn de kraplappen

donkerder geworden. Daarna zijn de

ongeschreven regels rondom rouwen

steeds strenger geworden.” Het werd

gewoonte om steeds langer te rouwen

voor de verschillende familieleden. Met

een beetje pech liep een vrouw twintig

jaar achter elkaar in donkere kleder-

dracht. Was de rouwperiode voor een

familielid bijna afgelopen, dan stierf er

weer een andere bejaard familielid. Het

dragen van de rouwkleding begon dan

opnieuw. “Omstreeks de Tweede

Wereldoorlog waren ze helemaal van

de dolle”, zegt Bort Zwaan. Zelfs voor

een grootvader of grootmoeder die op

een hoge, gezegende leeftijd stierf

moest een kleindochter flink wat jaren

in de rouwklederdracht. 

“Mijn moeder had vijf meisjes”, zegt

Gijsje Heinen. “Voor al die meisjes

moest ze rouwkleding maken bij de

begrafenis van mijn oud-oom. Toen

heeft mijn moeder dat voor het eerst

niet gedaan. Ik weet nog dat dat mijn

moeders zuster helemaal niet aanstond.

Die vond het een schande.”

Wanneer je op condoleancebezoek ging

bij het sterfhuis, dan droeg je een

bescheiden bloemetje in de kraplap.

Maar de bezoekster ging niet in de

rouw. “Dat deed je pas vanaf de begrafe-

nis”, weet Annie Bos-van Twillert. “En

dan bleef je ook in de rouw”. Wat je

droeg op de begrafenis zelf, dat hangt

af van de verwantschap. Was het een

kind, echtgenoot, een broer of zuster,

dan ging je met jak, muts en regen-

kleed. In geval van een tante of oom,

dan droeg je een paars jak met een

bloemetje en een schort met een ruitje.

En was het een nicht, dan droeg je een

zwart jak met een wit bloemetje, een

schort met ruitje en een witte doek.

De Spakenburger vissers mochten dag

en nacht op zee zijn, vaak waren ze het

zwemmen niet machtig. Vrij gevaarlijk,

want op de Zuiderzee – het latere IJssel-

meer – kon het flink spoken. Het

gebeurde wel eens dat een visser over-

boord sloeg. Soms spoelde de drenke-

ling later aan. Voor dergelijke situaties

bestond een speciale overdekte kar, die

de verdronkene naar de begraafplaats

bracht. Ter plekke kon de identiteit van

het lijk worden vastgesteld. Dan wer-

den die vervoerd naar het sterfhuis.

Was dat niet mogelijk, dan werd de

drenkeling ter plaatse begraven. Dat

gebeurde bijvoorbeeld met de Engelse

piloten die in de Tweede Wereldoorlog

boven het IJsselmeer neerstortten en bij

de Bunschoter dijk aanspoelden.

Maria van Twillert-de Graaf draagt de rouw-

dracht: een vierljaars kraplap 

(jaren zeventig)
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Vroeger liepen de

kippen los rond en

had iedere streek

zijn eigen

hoenderras. Kippen

waren goedkoop om te

houden, want ze

scharrelden hun kostje

op straat op. De eieren

die ze legden waren

voor de eigenaar

waardevolle voeding. 

realiseerde me, dat de broedperiode

zonder succes afgerond zou worden. Er

was immers geen loslopende haan

beschikbaar geweest. Jammer!

Respect voor het natuurlijk begonnen

broedproces bracht me al snel op de

gedachte de onbevruchte Drentse hoen-

dereieren te vervangen door bevruchte

eieren van een ander Nederlands ras: de

Brabanter. De Brabanter is een al in

onze Gouden Eeuw geschilderd hoen-

derras. In m’n pogingen de witte

Brabanter terug te fokken probeerde ik

enkele eieren van dit ras onder de

Drentse broedhen te leggen. Naar later

zou blijken met succes. Hoewel wij, de

leden van de Nederlandsche Hoender

Club, tegenwoordig voornamelijk

machinaal broeden is een natuurlijke

broed, ook voor ons, toch het mooiste. 

E e n  v e r e n i g i n g  v o o r  h e t

b e h o u d  v a n  h o e n d e r r a s s e n

De Nederlandsche Hoender Club is een

vereniging die haar best doet om de

oude Nederlandsche Hoenderrassen in

stand te houden. Lid van de vereniging

zijn liefhebbers en hobbyfokkers. Veel

streken in ons land kennen van ouds-

her een eigen hoenderras. Zo kennen

we bijvoorbeeld: het Friese Hoen, de

Groninger Meeuw, het Drents Hoen, het

Twents Hoen, de Nederlandse Baard-

Oude Nederlandse
hoenderrassen horen ook
tot ons cultureel erfgoed

HH P. Kroon

Drentse Hoen

Een hooizolder, een holte onder een

hoop rommel, of dichte beplanting

biedt een beschutte plek voor een

loslopende hen om een ei te leggen.

Liefhebbers van het houden van kippen

kunnen onverwacht een hen kwijt zijn.

Het dier blijkt dan een aantal eieren te

hebben gelegd op een voor de eigenaar

onbekende plaats. Hennen willen in

zo’n geval nogal eens broeds worden. 

Zo ontdekte ik deze zomer een broe-

dende Drentse hoen tussen de varens.

Het Drents Hoen is een oud Nederlands

hoenderras. De erfelijke eigenschappen

om broeds te worden heeft het ken-

nelijk voldoende bewaard. Ik

Het lot van
de broedhen
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kuifhoen, de Hollandse Witkuif, de

Nederlandse Uilebaard, de Kraaikop

etcetera.

Feitelijk zijn de rassen, die de Neder-

landsche Hoender Club met haar leden

onder haar vleugels heeft, de kippen die

in vroeger eeuwen in Nederland rond-

liepen. De vereniging schrikt dan

bijvoorbeeld ook oprecht als er in een

film over ons verleden weer eens hen-

nen en hanen rondlopen, die toen niet

bestaan kúnnen hebben! Helaas gebeurt

dit veel.

Vanaf de oprichting van de Neder-

landsche Hoender Club in 1900

proberen enkele honderden om via de

broedmachine of via broedhennen de

Nederlandse hoenderrassen in stand te

houden. Aanvankelijk ging dat, zoals in

het verleden, door onder andere bij

boeren broedhennen te kopen of te

huren. Een oude man vertelde hierover:

“Als vader zo’n tien eieren had verza-

meld, ging hij gewapend met een jute

zak er op uit op de fiets. Bij een bek-

ende boer ging hij een broedhen halen.

Als tegenprestatie deed hij voor die

man wel eens een klusje.” 

L o s l o p e n d e  k i p p e n

Onder de Noord-Hollandse Blauwen van

de boer zat nogal eens een broedse hen.

De toekomstige kloek werd zorgvuldig

in de zak gezet. Met de zak op z’n rug

ging hij huiswaarts. Noord-Hollandse

Blauwe kippen zijn dé vleeshoenders

van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het

zijn grote, rustige kippen. Er kunnen

zodoende nogal wat eieren onder.

Doordat er na de Eerste Wereldoorlog

steeds meer plaatselijke verordeningen

kwamen die regelden, dat kippen

tussen 1 april en 1 september niet meer

los mogen lopen, verdwenen ze uit het

dorps- en stadsbeeld. Ze richtten te veel

vernielingen aan in de groenten-

tuintjes, aldus de klagers. Hoewel velen

al kippenhokken hadden, verdween nu

definitief de traditionele manier van

kippen houden. 

Toen velen de kippen nog los lieten

lopen, overnachtten de dieren

meestal op een soort houten

raamwerk, dat op de hooizolder

en/of boven in de schuur of

stal hing. Afhankelijk van

de streek werd dit rek,

rik, of bijvoorbeeld

hoort (Noord-Brabant)

genoemd.

Rik, hoort en kippenladdertjes zijn

inmiddels verdwenen. De dieren lopen

nog sporadisch los. We zien ze niet

meer ijverig naar verse paardendrollen

rennen of wormen uit de mesthoop

krabben. Ze ruimden immers al het eet-

bare uit het straatbeeld op. Zo kon men

goedkoop hennen houden. Bovendien

bleek de mest, eenmaal per jaar van

onder het kippenrek gehaald, prima

voor het land. 

In Drenthe, en wellicht ook elders,

maakte men van roggestro korven als

nesten. Men maakte ze als bijenkorven

en hing deze nesten vaak omgekeerd in

de schuur boven het rek waar ze

sliepen. De broedhennen maakten er

graag gebruik van. Een broedhen had

waarde. Men kon er immers z’n bezit

mee uitbreiden. Een oud Oost-Brabants

gezegde geeft dit aardig aan. Niets

bezitten gaf men daar aan met:

“Gin Bös, gin Thös en gin

bruihenne (broedhen)”. 

B r o e d e n d e  h e n n e n

l e g g e n  g e e n  e i e r e n

Broedsheid werd dus

gewaardeerd, maar te vaak

broeds zijn, heeft ook een

schaduwkant. Broedende

hennen leggen namelijk geen

eieren. In de loop der jaren zijn

de rassen om die reden, zeker

toen de broedmachine in

opkomst was, niet broeds

geworden. Het belang van het

behoud van die erfelijke eigen-

schap is daarmee verminderd.

Voor de Tweede Wereldoorlog

werden er bij meerdere lief-

hebbers weleens kapoenen

(gecastreerde hanen) ingezet als

pleegvader. Zij hadden op dit gebied

een goede reputatie. Momenteel

gebeurt dit niet meer. We zijn minder

afhankelijk van de klokkende kloek nu

we in het bezit zijn van broedmachines

en kunstmoeders. Nog slechts een

enkeling broedt met meerdere broed-

hennen tegelijk waarvan de eieren na

een week geschouwd worden en her-

verdeeld, zodat er in de praktijk vaakBrabanter
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Broedsheid betekent vruchtbaarheid. In

meerdere verhalen lezen we ook dat

een deel van degenen, die met de

bruidegom meekwamen ‘s nachts in de

omgeving gingen eieren dorschen bij de

huizen van de bruiloftsgasten. Men

zocht in de kippennesten naar eieren

en ook wel naar broedhennen om ze

mee te nemen. Bevestigt dit de sug-

gestie van vruchtbaarheids symboliek?

We weten het niet zeker. 

Dit jaar bestaat de Nederlandsche Hoender

Club honderd jaar! Op 17 en 18 november

wordt dit gevierd met een grote jubileumshow

van alle Nederlandse hoenderrassen. Tevens

heeft de vereniging de geschiedenis van de

Nederlandse kippenrassen én het Nederlandse

kippenleven vastgelegd in een schitterend

boek. Voor meer informatie: W. Bleijenberg,

Vossestaart 5, 3648 HP Wilnis.

een broedhen vrijkomt om opnieuw te

starten met het broedproces met verse

eieren. In z’n algemeenheid kan gezegd

worden, dat rondere, bredere kippen

meer aanleg voor broedsheid hebben

dan slankere kippen. 

V r u c h t b a a r h e i d

In het verleden begonnen de Neder-

landse hoenderrassen pas te leggen als

de dagen voldoende lang waren. Geen

wonder dat men, veel meer dan nu,

eieren en ook broedhennen, associeerde

met vruchtbaarheid en nieuw leven.

Om die reden en omdat woorden als

kippen en eieren broeden, een andere

veel meer in het leven geïntegreerde en

bredere betekenis hadden dan momen-

teel, kon het woord broedhen in het

oosten van het land een andere beteke-

nis krijgen. 

Meerdere malen ben ik in oude litera-

tuur over huwelijksgewoonten in onder

andere Drenthe en de Achterhoek het

woord broedhen tegen gekomen. Een

voorbeeld. In de geschriften van Harm

Tiesing over de landbouw en het volks-

leven van oostelijk Drenthe lezen we,

dat als het jonge paar bij één van de

ouderparen gaat inwonen, en dit

gebeurde nogal eens, onderstaande

gebruiken gewoon waren. Als de bruid

werd opgehaald om te komen inwonen

liep of reed de aanstaande bruidegom

met naast zich de broedhen over de weg

naar het ouderlijk huis van de bruid.

Het stel werd verder gevolgd door fami-

lie en buurtbewoners. Wat is de beteke-

nis van de genoemde broedhen. 

De broedhen was als een huwbaar meis-

je. Symboliseerde zij iets? Tiesing en

anderen schrijven dit niet. Het ligt voor

de hand dat dit wel het geval is.

Noord-Hollandse Hoen
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Bij het noemen van een naam, een bezigheid, een

sport, komt er een bepaald beeld op je geestelijk

netvlies. Dat is bij iedereen zo. Bij het woord

‘ringrijden’, of zoals wij het in het Zeeuws noemen

‘rienkrieën’, is dat voor mij: grote versierde paarden

met jonge kerels erop in witte kleden met een sjerp

eroverheen en een lans in de hand. 

Gerard Smallegange

HHHet Zeeuwse ringrijden

Samenspel
van man
en paard

Samenspel
van man
en paard

Het ringrijden in 1870. Prent uit: La Zélande

Tegelijkertijd komt met dat beeld een

geur in mijn neus. Eigenlijk is die

geurherinnering nog sterker dan dat

beeld. Die geur is moeilijk te om-

schrijven. Hans van Mierlo, de ex-leider

van D’66, heeft ooit eens gezegd dat als

het spannend wordt in de Tweede

Kamer, als er een kabinetscrisis dreigt,

er een bepaalde geur in het Tweede

Kamer-gebouw komt. Een soort wilde

beestengeur, noemde hij dat. Een com-

binatie van zweet en opwinding. Als

zo’n geur al valt te ruiken bij de nette

Tweede Kamerleden, dan is zo’n zelfde

geur in driedubbele mate aanwezig bij

het rienkrieën. Opwinding en spanning

bij man en paard, zweet op de paarden-

lijven, zweet op de mannenkoppen van

de fysieke inspanning van een snelle

galop tijdens het steken van de ring.

Voeg daarbij nog de geur van verse

paardenvijgen en paardenurine in het

natte zand en van mannenadem die

naar bier en jenever ruikt, roer al die

geuren door elkaar en dan ontstaat de

complete geurmix die voor mij bij het

ringrijden hoort.              

Z e e u w s e  s p o r t

Ringrijden is een puur Zeeuwse sport.

Al vele eeuwen lang. Ringrijden is net

zo Zeeuws als de zwart-wit geteerde

schuren met hun rieten daken, de uit

het water klimmende leeuw op het

Zeeuwse wapenschild en de boerin met

haar grote witte muts van Brussels

kant, met haar vele gouden sieraden en

haar snoeren van bloedkoraal. Ring-

rijden is Zeeuws. Nog juister gezegd:

ringrijden hoort bij midden-Zeeland.

Bij Walcheren en bij Zuid-Beveland.

Weliswaar wordt er nu in heel Zeeland

ringgereden, maar van oorsprong is dat

niet zo. Het Mekka van de ringrijderij

lag en ligt in Walcheren. Dat was altijd

al zo. 

Bij ons – ik kom uit Zuid-Beveland –

werd en wordt er ringgereden bij feeste-

lijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als er

een nieuwe burgemeester kwam, als de

koningin jarig was en bij andere fes-

tiviteiten en jubilea. Anders niet. Maar

in Walcheren is het ringrijden een ware

hartstocht die daar bijna bij ieder in

het bloed zit. Ieder dorp heeft een

ringrijders-vereniging. Ieder jaar wor-

den er tal van wedstrijden georgan-

iseerd. Voor jongeren, voor ouderen, te

paard en in sjezen. In Walcheren wordt

er ook – vaak in verenigingsverband –

veel getraind voor een wedstrijd.

Eigenlijk is er gedurende het late voor-

jaar en de hele zomer in Walcheren alti-

jd wel ergens een ringrijderij aan de

gang. 

I e d e r  d o r p  z i j n  

e i g e n  r e g l e m e n t

Vanouds was het zo dat ieder dorp waar

het ringsteken beoefend werd, er een

eigen reglement op na hield. Dat was

vaak afwijkend van dat van een volgend

dorp. Om daar verandering in aan te

brengen is in 1950 de Zeeuwse Ring-

rijders Vereniging opgericht. Nu

hebben al die afdelingen – de dorpen

op Walcheren en de afdeling Zuid-

Beveland – hetzelfde reglement en

dezelfde voorschriften, de lengte van de

baan, de grootte van de ring enzovoort.
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Het valt niet mee om op zo’n groot ongezadeld

paard over een smalle baan te galopperen en

om met een houten puntige lans een kleine

ring uit een kokertje te wippen.

Adrie Brasser wint de Ereklas in 1983.

Foto: collectie Zeeuwse Ringrijders Vereniging
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Die Zeeuwse Ringrijders Vereniging

viert dit jaar haar halve eeuwfeest. Dat

wordt gevierd in Zeeland. Overal zijn er

extra feestelijke wedstrijden en demon-

straties.

R i n g r i j d e n  o p  p a a r d e n  

o f  m e t  s j e z e n

Wat is ringrijden precies? Het rien-

krieën houdt in, dat je op een

ongezadeld paard in galop rijdend over

een smalle baan met rul zand, een

kleine ring van 38 millimeter die in een

kokertje aan een dun touw tussen twee

scheve palen hangt, met behulp van

een puntige houten lans uit z’n kokert-

je wipt (steekt) en, nog steeds gallop-

perend, tot het einde van de baan aan je

omhoog geheven lans houdt. Het gaat

er bij het ringrijden om, in een bepaald

aantal beurten zoveel mogelijk ringen

te steken. Bij grote wedstrijden wordt er

gekampt door steeds minder rijders

met een steeds kleinere ring (soms tot

10 millimeter). 

Na de oorlog is naast het ringrijden te

paard ook het ringrijden met sjezen

toegestaan. Die laatsten rijden nu hun

wedstrijden in een aparte categorie. 

Ringrijden is vreselijk moeilijk. Je moet

ten eerste het paardrijden goed

beheersen. En met een kolos van een

Zeeuws trekpaard over een smalle zan-

derige baan denderen is heel wat

anders dan met een makke trage pony

in het zadel een ritje maken. En om

exact op het goede moment je voorover

op het paard te buigen, je arm met

lange houten lans te strekken, even als

het ware boven je paard te ‘zweven’ in

volle galop, en dan je paard terzijde van

de koker met ring te sturen, dan die

kleine ring van zo’n 3 millimeter op je

lans te steken en daar te houden tot het

einde van de baan... dat alles vraagt

langdurige training, een vaste hand en

een volmaakt samenspel tussen man en

paard.

O n d u i d e l i j k e  o o r s p r o n g

Het ringrijden in Zeeland is eeuwen-

oud. Hoe lang het beoefend wordt, weet

niemand precies. Waarom het alleen in

Zeeland voorkomt, weet ook niemand.

Over de oorsprong van dit fascinerende

spel zijn natuurlijk vele theorieën. Er

zijn mensen die zeggen dat ringrijden

ontstaan is uit de tournooien en de

steekspelen van de Zeeuwse adel in de

middeleeuwen. Er zijn anderen die

zeggen dat het hedendaagse ringrijden

een vervolg is van de middeleeuwse

dorpsspelen in Zeeland, waarbij de

boerenjongens van het ene dorp stre-

den tegen die van het andere dorp. Een

derde categorie komt met de theorie

van de jaarlijkse ‘kerremesse’ die in de

late middeleeuwen overal in de

Zeeuwse dorpen en steden éénmaal per

jaar gehouden werden. Bij die jaarker-

missen – de exploitanten kwamen vaak

uit het zuiden – zou ook een attractie

en wedstrijd met kleine ringen behoord

hebben. Dat zogenaamde ‘ringsteken’

zou zich zonder die kermissen later in

Zeeland tot een volkssport voor boeren-

jongens ontwikkeld hebben. En

tenslotte zijn er ook nog geschiedschri-

jvers die zeggen dat het Zeeuwse ringri-

jden verwant is aan het Deense

‘kranssteken’ en aan het Duitse

‘Rolandreiten’. 

Wellicht is het in de praktijk zo dat al

die gebruiken samen hebben bijgedra-

gen tot de huidige folklore van het

Zeeuwse ringrijden. Want de linten en

de ringen die de adellijke jonkvrouwen

schonken aan de winnende ridders,

horen ook nog steeds bij de Zeeuwse

ringrijders. En vanouds gaan ringrijden

en kermissen in Zeeland samen. In

Domburg nu nog steeds, in

Heinkenszand tot voor kort. En op de

derde Pinksterdag wordt traditioneel in

veel dorpen de ring gestoken. En dat

heeft misschien iets te maken met het

Germaanse ‘kranssteken’ en ‘rolandreit-

en’.

O n g e h u w d e  m a n n e n  o p

Z e e u w s e  t r e k p a a r d e n

Zo’n oude sport is natuurlijk met aller-

lei rituelen en voorschriften omgeven.

In de meeste dorpen mochten vanouds

alleen ongehuwde jongens aan het

ringrijden deelnemen. Ieder moest voor

zijn eigen paard zorgen. Dat mocht

geen hit of pony, maar moest een echt

Zeeuws trekpaard zijn. In praktijk kon-

den dus alleen boerenzonen of

boerenknechten (die het paard van hun

baas leenden) meedoen. Voor gehuw-

den kwamen pas later aparte wedstrij-

den en lang na de Tweede Wereldoorlog

werd het toegestaan ook op andere dan

Zeeuwse trekpaarden te rijden. Maar
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Links: Vanouds was het ringrijden een sport

voor ongehuwde mannen. Tegenwoordig

doen ook vrouwen mee.

Rechts: Bij het sjezenringrijden rijdt de man

en probeert de vrouw de ring aan de lans te

steken. 

nog steeds vormen de ‘Zeeuwen’ de

grote attractie. Het maakt ook nogal

verschil uit of een klein warmbloed-

paardje lichtvoetig over de baan rent, of

dat de grond dreunt onder de grote

hoeven van een kolossale Zeeuw. 

De laatste tientallen jaren mogen ook

vrouwen en meisjes meedoen aan het

ringsteken te paard. De sjezenring-

rijderij, waarbij de man meestal ment

en de vrouw de ring steekt, is eveneens

iets van de laatste decennia. Vanouds

wordt er in Zeeuws boerenkostuum

gereden. Dat voorschrift geldt nog

steeds bij bepaalde wedstrijden, bij alle

demonstraties en bij het sjezenring-

rijderij. De andere wedstrijden worden

gereden in witte kleren met oranje sjer-

pen en linten. 

De paarden waarmee gereden wordt,

zijn versierd. De manen zijn inge-

knoopt met kleurige linten, soms ook

met bloemen. De staarten zijn eveneens

versierd en ingevlochten met linten,

kokardes en soms bloemen. Het tuigw-

erk is mooi verzorgd, en de paarden

zijn glanzend gepoetst. Bij het rijden

met sjezen zijn er aparte prijzen voor

uiterlijk en verzorging van de kostu-

ums, paarden en sjezen. 

W e d s t r i j d v o o r s c h r i f t e n

De wedstrijden zelf, vooral die te paard,

zijn allang tot in de kleinste puntjes

aan allerlei voorschriften onderworpen.

De baan moet exact 36 meter lang zijn

en 1 meter breed. 

De baan is afgezet met scheef opgezette

palen, de ‘poengers’ op z’n Zeeuws. De

ring moet precies 2,20 meter hoog

hangen en de baan moet bedekt zijn

met een laag zand. De wedstrijd wordt

geleid door een kapitein (baancommis-

saris) en bestaat uit dertig beurten. De

ring is 38 millimeter en wordt bij

bepaalde wedstrijden steeds verkleind.

De kleinste ring is 10 millimeter. Alle

resultaten moeten schriftelijk en zicht-

baar genoteerd worden.

D r i e m a a l  i n  d e  l u c h t

Het zal geen verbazing wekken, dat ook

aan de prijzen vele oude rituelen ten

grondslag liggen. Al eeuwen lang wordt

iedere winnaar door zijn collega-deelne-

mers ‘gejonast’. Dat betekent dat hij

driemaal in de lucht wordt gegooid. In

enkele dorpen wordt niet gejonast,

maar ‘geladderd’. Dat wil zeggen dat de

winnaar op een ladder wordt rondge-

dragen en dat ronddragen gaat gepaard

met het luidkeels zingen van het lad-

derlied. Even oud is het gebruik van de

‘sukerkomme’. De winnaar moet zijn

collega’s trakteren op een grote bokaal

gevuld met brandewijn met suiker. Die

sukerkomme gaat rond tot hij leeg is.

Als er veel wedstrijden gereden worden,

gaat de sukerkomme dus vaak rond.

Dat is op den duur te merken aan de

prestaties. 

De bekendste prijs bij het ringsteken is

de pollepel. Vanouds was dat een soort

poedelprijs die niemand wilde, bestemd

voor de ringrijder die géén ring of de

minste ringen had gestoken. Op den

duur is dat veranderd in een soort

ereprijs en dat is de pollepel vandaag de

dag nog. 

P r i n s  B e r n h a r d

De

hoogste prijs in Zeeland is de wissel-

beker van de koningin. Al heel lang valt

het ringrijden onder het patronaat van

het koningshuis. Zorgde in vroeger tij-

den de Zeeuwse adel voor kostbare pri-

jzen, al meer dan anderhalve eeuw

heeft het koningshuis zich bemoeid

met het Zeeuwse ringrijden. Al bijna

vijftig jaar is prins Bernhard bescherm-

heer van de Zeeuwse ringrijders. 

Het rienkrieën, die eeuwenoude

Zeeuwse traditie, is in het jaar 2000 nog

steeds springlevend. Het is van dorps-

folklore zachtjesaan uitgegroeid tot een

zeer sportief gebeuren met een Zeeuws

tintje. Als bij ons op het dorp de baan

wordt opgezet, als de sliert van ring-

rijders op hun mooie, grote versierde

paarden in optocht komen aanrijden,

als de sterke, bijtende geur van zweet

en opwinding van paarden en mensen

de lucht vult, dan sta ik weer bij de

baan vlak naast de ring. Want samen-

spel tussen man en paard is en blijft

fascinerend. 

Informatie over het Zeeuwse ringrijden is te

verkrijgen bij de Zeeuwse Ringrijders

Vereniging, J. Provoost, Noordstraat 9, 

4357 AN Domburg.
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Links: De paarden worden altijd mooi

versierd met linten en bloemetjes.

Rechts: Een van de rituelen van het

ringrijden is het ‘jonassen’ van de win-

naar. 

100%



DE NAVORSCHER 1851 - 1960
De Navorscher is een opmerkelijk tijdschrift,
dat voor het eerst werd uitgegeven in 1851
en (met enkele onderbrekingen) tot 1960 zou

blijven bestaan. 
Het tijdschrift pro-
beerde een middel
te zijn ‘tot gedach-
tenwisseling en let-
terkundig verkeer
tusschen allen, die
iets weten, iets te
vragen hebben of
iets kunnen oplos-
sen’ en had tot doel

‘den weetgierigen navorscher in zijne werk-
zaamheden bij te staan’, door het publiceren
van allerlei wetenswaardigheden op het
gebied van de wetenschap en kunst.
Met uitzondering van de eerste jaargangen
hebben de uitgaven een thematische indeling
met rubrieken als geschiedenis, oudheid-,
munt- en penningkunde, geslacht- en wapen-
kunde, geschiedenis der letterkunde, taalkun-
de, kunstgeschiedenis en -later- muziekge-
schiedenis, kerkgeschiedenis en folklore of
volkskunde. De uitgave van De Navorscher
(op 3 cd-rom’s) geeft de onderzoeker de
beschikking over meer dan 55.000 pagina’s
uniek bronmateriaal. Deze cd-rom set  is ver-
krijgbaar voor  Fl. 99,-.

ALGEMEEN NEDERLANDS FAMILIEBLAD
1883 - 1905
Dit tijdschrift ver-
scheen voor het
eerst in 1883 en telt
17 jaargangen. Het
A.N.F. bevat ruim
6.000 pagina’s tekst
en behoort tot de
basisverzameling
van iedere biblio-
theek op genealogisch-heraldisch gebied.
Ook de hedendaagse onderzoeker kan op
deze manier een eigen kernbibliotheek
opbouwen, waarbij de zoekmogelijkheden
van een cd-rom een meerwaarde vertegen-
woordigen. Deze cd-rom is verkrijgbaar voor
fl. 88,-. 

NEDERLANDSE HISTORIEN 1967 - 1998
Dit tijdschrift biedt een greep uit de
Nederlandse - en streekgeschiedenis. Het
kent een breed spectrum aan onderwerpen in
gedegen artikelen, uitgediept en in een histo-
risch kader geplaatst. De Nederlandse Histo-
riën en knipselbijlagen (tezamen ca. 9.700
pagina’s) zijn een belangrijke bron voor his-
torici. Iedere genealoog
kan hier ook wel iets
vinden ter aankleding
van de stamboom. Deze
cd-rom is verkrijgbaar
voor fl. 80,-.

DE HOEKSTEEN 1972 - 1998
Deze periodiek (ca. 6.200 pagina’s) geeft een
schat aan informatie over de protestants
Nederlandse kerkgeschiedenis, waarbij ook
ruime aandacht wordt geschonken aan kerke-
lijke goederen en cultureel erfgoed van ande-
re geloofsrichtingen. De Hoeksteen bevat een
keur aan diepgaande artikelen, waaronder
bouwgeschiedenissen en biografieën. 
Deze cd-rom is verkrijgbaar voor fl. 79,-.

TAXANDRIA 1894 - 1943
Dit Brabantse tijdschrift (16.000 pagina’s)
bevat een grote hoeveelheid historische gege-
vens over sterk uiteenlopende onderwerpen.
Het dankt zijn betekenis grotendeels aan het

uiterst omvangrijke
vondstmateriaal, dat in
de vijftig jaargangen is
opgeborgen: bronnen-
publicaties, genealogi-
sche gegevens, beschrij-
vingen van
heerlijkheden en hun
geschiedenis, kerkge-

schiedenis, oude wapens, zegels, enz.
De algemene karakteristiek van het tijdschrift
wordt grotendeels bepaald door de aandacht
voor eigen stad en streek in het gewest
Brabant.
Deze cd-rom is verkrijgbaar voor fl. 99,-.

GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE
GEDENKWAARDIGHEDEN IN EN UIT DE
KERKEN VAN NEDERLAND
De serie van de hand van Mr. P.C. Bloys van
Treslong Prins en Mr. J. Belonje bestaat uit
13 boeken, die verschenen vanaf 1919. De
werken bevatten grafschriften uit de provin-
cies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland,
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. 
Deze cd-rom is verkrijgbaar voor fl. 89,-.

HERALDIEKE
BIBLIOTHEEK
1872 - 1883 &
GENEALOGISCHE EN
HERALDISCHE BLADEN
1906 - 1915
De Heraldieke biblio-
theek is uitgegeven door
J.B. Rietstap en bevat
zo’n 3.800 pagina’s.
Anders dan de naamgeving doet vermoeden
is er ruime aandacht voor genealogie. 
De Genealogische en Heraldische Bladen is
een maandblad voor Geslacht-, Wapen- en
Zegelkunde en telt ruim 5.000 pagina’s. De
fascinatie van de uitgever Jhr. Mr. E.B.F.F.
Wittert van Hoogland betreft vooral de
Utrechtse regio, met name zijn publicaties
over de geschiedenis van de Utrechtse
Ridderhofsteden zijn maatgevend. De
dubbeluitgave van deze twee historische wer-
ken is met meer dan 9000 bladzijden een
rijke bron voor iedere onderzoeker.  Deze cd-
rom is verkrijgbaar voor fl. 87,-.

BRONNEN VOOR INDISCH GENEALOGISCH
ONDERZOEK
Deze cd-rom bevat ruim 5.700 pagina’s met
informatie voor Indisch genealogisch onder-
zoek, waarbij de nadruk op Oost-Indië ligt.
De cd-rom bevat de volgende standaard-
werken: De Indische Navorscher (oude en
nieuwe serie); Bronnenpublicaties van de
Indische Genealogische Vereniging;
Genealogische en heraldische gedenkwaar-
digheden betreffende Europeanen op Java;
Ons Nageslacht en Deutsche aus Luxemburg
bei der Niederländisch-Ostindischen
Kolonialarmee von 1780 bis 1895. 
Deze cd-rom is verkrijgbaar voor fl. 89,-.

DE WAPENHERAUT 1897 - 1920
Dit onder redactie van D.G. van Epen ver-
schenen genealogische tijdschrift biedt een
brede variatie aan onderwerpen. De
Wapenheraut wordt nog steeds als een
belangrijke bron beschouwd. De cd-rom
bevat naast grafschriften uit de provincie
Gelderland tevens de twee ontbrekende pro-
vincies uit de serie Genealogische en
Heraldische Gedenkwaardigheden, Drenthe
en Overijssel. 
Deze cd-rom is verkrijgbaar voor fl. 90,-.

ARMORIAL GÉNÉRAL 1884 - 1887
Deze bekende uitgave van J.B. Rietstap
wordt wereldwijd erkend als standaardwerk
op het gebied van de heraldiek en bevat de
beschrijving van
120.000 familiewa-
pens. Het betreft de
uitgave van 1884 -
1887, waarvan een
facsimile cd-rom is
uitgegeven. Deze
cd-rom is verkrijg-
baar voor fl. 44,-.

STICHTING HISTORIC FUTURE
- HISTORISCHE, GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE WERKEN OP CD-ROM -

BESTELWIJZE
U kunt bestellen door het bedrag over te maken op Postbankrekening 45.58.273 t.n.v. de Stichting Historic Future te Naarden, 

onder vermelding van uw naam en adres en de uitgave(n) die u wenst te ontvangen. 
De bestelling wordt u spoedig na ontvangst van de betaling toegezonden.

STICHTING HISTORIC FUTURE

Postbus 5163  
1410 AD  NAARDEN

De Stichting Historic Future stelt zich
ten doel bronnen, die voor historici en
genealogen van belang kunnen zijn, te

ontsluiten en maakt daarbij gebruik
van moderne cd-rom technologie. Met

behulp van een geavanceerd zoek-
programma kan snel door duizenden
pagina’s tekst worden gezocht, waar-

door onderzoek sneller kan plaats-
vinden.

In het volgende nummer

Sint Maarten

Op 11 november wordt Sint Maarten gevierd.

Maarten was een jonge Romeinse officier die

veel medelijden met arme mensen had. In de

winter van 332 reed hij naar de stad Amiens.

Voor de poort zag hij een verkleumde, naakte

bedelaar, die hem om een aalmoes smeekte. 

Om de bedelaar wat warmte te geven, sneed hij

zijn mantel door midden en gaf de man de

helft. ’s Nachts droomde Maarten over Christus.

Hij besefte: als je armen helpt, help je ook

Christus. Vanaf dat moment stelde hij zijn

leven in dienst van God. Sint Maarten werd een

belangrijke heilige, wiens sterfdag nog steeds

wordt gevierd.

Colofon

De kerstman

De kerstman is een verschijning die de laatste

jaren steeds meer bij kerstmis gaat horen. In

Amerika is hij al langer populair. In Nederland

wordt hij vooral gezien als een bedreiging van

Sinterklaas. Toen hij in het begin van de jaren

negentig in commercieel opzicht het dreigde

te winnen van de goed heilig man, was dat

reden om een tegencampagne in te zetten ten

gunste van onze eigen volksheilige. Toch is de

kerstman niet meer weg te denken uit ons ker-

stfeest.

Het kerstfeest

De meeste jaarfeesten hebben een

religieuze én een wereldse beteke-

nis. Om de wereldse betekenis te

begrijpen moet je Kerstmis in de

tijd van het jaar plaatsen. Kerstmis

heeft alles te maken met de winter.

De winter was voor de mensen

vroeger een moeilijke tijd van kou,

weinig eten en geen werk. Daarom

werd er in de tijd dat de dagen het kortst

waren een ‘pauze’ ingelast met veel feesten,

licht, warmte en eten en drinken. Zo kon men

even op krachten komen.  
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