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FotoMonument 2000 vroeg aan alle inwoners van Nederland om in

het laatste kwartaal van het jaar 2000 foto’s te maken van hun

dagelijks leven. Heel veel mensen reageerden. Hierdoor is een

monument ontstaan dat bestaat uit vele duizenden foto’s van

mensen in gewone, dagelijkse situaties. 

In het FotoMonument 2000 boek is een selectie van de ingezonden

foto’s afgedrukt. Het geeft een onthullend beeld van de cultuur

van het dagelijks leven anno 2000. Het gaat over eten, drinken,

wonen, werken, relaties, vrijetijdsbesteding en verder alle

alledaagse dingen waarmee iedereen dagelijks te maken heeft. 

Het eigene van de Nederlandse cultuur zit vooral in de kleine, op

het oog onbelangrijke dingen. Het zit in de volkscultuur, de cultuur

van het dagelijks leven. 

Het prachtige boek met 176 pagina’s kleurenfoto’s is voor ƒ 39,50

te bestellen door overmaking op gironummer 810806 ten name van

Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht of te koop in de

erfgoedwinkels. 

Net verschenen

Prachtig boek met

176 pagina’s en 900

kleurenfoto’s over

het dagelijks leven

in Nederland

Kijk ons!

Traditie lezers krijgen korting:

in plaats van ƒ 39,50 betalen 

zij ƒ 34,50 (inclusief ƒ 5,– porti)!

Meer informatie: 

Nederlands Centrum voor

Volkscultuur, 

F.C. Dondersstraat 1, 

3572 JA Utrecht, 

tel: 030-2760244,

fax: 030-2736111. 
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De moderne etnoloog is geïnteresseerd in de

cultuur van het dagelijks leven van nù. Hij of zij

onderzoekt allerlei facetten van de cultuur van

het leven van alledag. Hij is geïnteresseerd in

hoe mensen wonen, hoe hun huis eruit ziet,

hoe ze zich kleden of hoe zij hun verjaardag

vieren. Maar ook hoe hoogtijdagen als kerst en

sinterklaas gevierd worden of hoe een

begrafenis of een huwelijk eruit ziet. Al deze

onderwerpen laten namelijk iets zien van de

dynamische Nederlandse cultuur van dit

moment. Het is vooral in allerlei ogenschijnlijk

kleine zaken, in allerlei op het eerste gezicht

onopvallende gewoonten en gebruiken, dat

onze Nederlandse cultuur tot uitdrukking komt.

Het is de cultuur met een kleine c. Maar tegelijk

ook de cultuur die kenmerkend is voor de

Nederlandse samenleving als geheel. De cultuur

van het Nederlandse volk in den brede.

FF
Alledaagse Dingen

Ineke Strouken

FotoMonument 2000:
een polsslag van de tijd

H e t  o o g  v a n  d e  o n d e r z o e k e r

De moderne onderzoeker kan op heel

veel verschillende manieren onderzoek

doen. Een traditionele methode is het

veldwerk. De onderzoeker trekt er dan

op uit. Hij interviewt mensen of hij

maakt een beschrijving van wat hij ziet.

Steeds vaker maakt hij ook foto’s of

heeft hij zelfs een videocamera bij zich.

De moderne technieken staan voor

niets.

Een nadeel van deze benaderingswijze

is dat de visie, of het gezichtspunt, van

de onderzoeker allesbepalend is. Het is

namelijk in deze opzet de onderzoeker

die bepaalt wat hij fotografeert. En het

is de onderzoeker die bepaalt wat hij inte-

ressant vindt. Als hij bijvoorbeeld geïn-

teresseerd is in of onderzoek doet naar

een onderdeel van het dagelijks leven,

doet hij dit met een bepaalde bril op.

Het maakt dat wij het onderzoek van

onderzoekers van 100 jaar geleden

altijd met enige voorzichtigheid moe-

ten benaderen. De volkskundigen van

toen waren bijvoorbeeld vooral geïnte-

resseerd in het traditionele boerenleven

en hadden daardoor weinig oog voor

vernieuwingen in het boerenbedrijf,

zoals bijvoorbeeld de mechanisatie, die

aan het eind van de negentiende eeuw

al gestalte kreeg. In het werk van de

volkskundigen die honderd jaar gele-

den veldwerk deden lezen we er echter

vaak weinig over: ze hadden er letterlijk

geen oog voor. 

G e s c h i e d e n i s  v a n  o n d e r o p

Met FotoMonument 2000 hebben we

gekozen voor een andere opzet. In de

jaren tachtig kwam in de geschied-
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wetenschap voor deze benaderingswijze

de term ‘history from below’ in zwang.

Het was daarbij de bedoeling om de

mensen hun eigen verhaal te laten ver-

tellen. Als je bijvoorbeeld onderzoek

deed naar landarbeiders op het Zeeuw-

se platteland dan liet je deze mensen

hun eigen verhaal vertellen. Foto-

Monument is een variant op deze

manier van onderzoek doen. 

Het dagelijks leven is al enkele keren

onderwerp geweest van onderzoek met

behulp van fotografie. Meestal was het

dan een museum dat opdracht gaf aan

een professionele fotograaf om een

bepaald facet van het dagelijks leven in

beeld te brengen. Vaak ging het daarbij

om strak geformuleerde opdrachten.

Niet alleen het thema of het onderwerp

werd van bovenaf bepaald, ook de

manier waarop één en ander in beeld

werd gebracht. Voor documentaire foto-

grafie gelden allerlei regels en regeltjes

die evenzovele vervormende lenzen

betekenen. Daar kwam nog bij dat als

de professionele fotograaf ook een kun-

stenaar was, hij ook veel aandacht

besteedde aan het artistieke element.

Het maakt de foto’s vaak tot een lust

voor het oog. Het zijn ware kunstwer-

ken. Maar juist daarom zijn ze als docu-

mentaire bron minder geschikt.

F o t o M o n u m e n t  2 0 0 0

Zoals gezegd: met FotoMonument 2000

is voor een andere opzet gekozen. Met

FotoMonument 2000 hebben wij de

Nederlanders zelf aan het woord willen

laten. Via FotoMonument 2000 hebben

wij Nederlanders gevraagd om zelf een

onderdeel van het dagelijks leven in

beeld te brengen, waarbij de onder-

werpkeuze bij hen zelf lag en ook de

manier waarop zij dit dagelijks leven in

beeld wilden brengen.

Het ligt voor de hand dat een dergelijke

‘vrije’ opdracht, een opdracht verstrekt

aan duizenden fotografen, tot een heel

gemêleerd beeld heeft geleid. We heb-

ben nu niet te maken met één visie op

het dagelijks leven anno het jaar 2000,

maar, letterlijk, met honderden visies

op het dagelijks leven. Heel veel men-

sen zijn erop uit getrokken. Yuppies

van rond de veertig net zo goed als

ouderen uit een verpleegtehuis. Stede-

lingen uit de Randstad net zo goed als

agrariërs uit Oost-Nederland. Mannen

net zo goed als vrouwen. Molukkers uit

Drenthe net zo goed als Marokkanen

uit Utrecht. Zelfs de asielzoekerscentra

zijn vertegenwoordigd, bijvoorbeeld

met een prachtige huwelijksserie. 

Deze heel verschillende visies op het

dagelijks leven maken het ingezonden

fotomateriaal van FotoMonument 2000

juist zo interessant. Het grote aantal

inzendingen maakt ook dat er een heel

dynamisch beeld opreist van de cultuur

van het dagelijks leven anno het jaar

2000. Iets daarvan is te zien in het grote

Fotoboek waar ruim 900 foto’s in zijn

opgenomen.

D w a r s d o o r s n e d e

Het fotomateriaal geeft een goede

dwarsdoorsnede van het dagelijks leven

anno 2000. Het laat zien op welke ma-

nier wij bijvoorbeeld met hygiëne

omgaan. Er zitten een aantal prachtige

serie’s bij over opstaan en wassen, on-

der de douche of anderszins. En opval-

lend is steeds weer de diversiteit: de één

doet het zus, de ander doet het zo. Foto-

Monument 2000 geeft als het ware de

polsslag van het dagelijks leven anno

2000.

Maar het materiaal biedt niet alleen

een spiegel van het dagelijks leven. Het

laat ook zien wat wij met z’n allen

belangrijk vonden om te fotograferen.

Zo is er bijvoorbeeld een serie over een

sluiting van een homohuwelijk, voor-

dat dat in Nederland officieel mogelijk

was. Ook is al te merken dat de Euro in

aankomst is, uit foto’s die onze traditio-

nele gulden nog in beeld willen bren-

gen. Tenslotte is op heel veel foto’s de

snelle opkomst van de GSM waar te

nemen. Uit veel series blijkt dat dit

kleine apparaatje in korte tijd ons leven

is gaan bepalen. Heel veel fotografen

hebben het in ieder geval, bewust of

onbewust, in beeld gebracht.

M o t i e v e n

Dit raakt meteen aan één van de motie-

ven die mensen gehad kunnen hebben

om bepaalde zaken op de gevoelige

plaat te willen vastleggen. De GSM is

voor vele mensen een opvallende

nieuwkomer in de Nederlandse cultuur

en wordt daarom veel gefotografeerd.

Anderen hebben de gelegenheid te baat

genomen om dingen vast te leggen die

binnenkort gaan verdwijnen: zoals bij-

voorbeeld onze gulden. Iedere fotograaf

heeft zo zijn eigen visie gegeven op de

kenmerkende elementen van de Neder-

landse cultuur van nu. Opvallend is ook

dat heel veel dingen niet gefotografeerd

zijn. Misschien omdat ze te gewoon

waren. We kunnen daarbij denken aan

V O O R J A A R 2 0 0 1

De foto’s komen uit de serie van Marjan

Borsjes en Anjo Karstens. ‘De stadsfiets in

Amsterdam-Zuid en de Kinkerbuurt’ 

Lisa Verdegaal, die vaak drie kinde-

ren en boodschappen op de fiets

vervoert, op 21 december 2000 op

de Hobbemakade in Amsterdam.

Een moeder, zwaar bepakt,

op 18 december bij een basis-

school in de Kinkerbuurt in

Amsterdam.

Postbode bij het

Veilighuis Cristie’s aan de

Cornelis Schuytstraat in

Amsterdam-Zuid. 
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Onbekende vrouw in de Kerkstraat

in Amsterdam-Zuid.

Op 22 december 2000 op de 

Ten Katemarkt in Amsterdam.

Sylvia met haar fiets

in de Johannes

Verhulstraat in

Amsterdam-Zuid.

Tuinman Leo Brunsman op 23 december

op de Pieter Lantmonkade. 

Tijdens de middagpauze van

de basisschool in de Kinker-

buurt op 19 december.

bijvoorbeeld televisiekijken en in de file

staan. Deze thema’s komen wel voor,

maar minder dan dat het ‘in de werke-

lijkheid’ voorkomt. Andere zaken

waren mogelijk te intiem om op de

plaat te zetten: zoals bijvoorbeeld het

ruzie maken of de seksualiteit. 

D y n a m i e k  v a n  d e

N e d e r l a n d s e  s a m e n l e v i n g

Maar anders dan bij een opdracht aan

één of meerdere professionele fotogra-

fen het geval zou zijn geweest, is hier

het beeld vooral gemêleerd. De Neder-

landse cultuur is niet vast te leggen in

enkele simpele kenmerken. De Neder-

landse cultuur is dynamisch en volop in

ontwikkeling. 

Het zullen misschien pas latere onder-

zoekers zijn die de betekenis van de

vele foto’s die met FotoMonument 2000

verzameld zijn op volle waarde kunnen

schatten. Met de tentoonstelling en het

boek hebben wij een eerste indruk van

de rijkdom van het materiaal willen

geven. In het boek hebben we een

ruime selectie van ruim 900 foto’s afge-

drukt. Op de tentoonstelling zijn zelfs

alle foto’s die zijn ingezonden te zien.

Zoals u weet hebben we aan alle foto-

grafen gevraagd om elk setje foto’s in

tweevoud af te drukken. De eerste set

foto’s is op de tentoonstelling in

Zaanstad te zien. De tweede set foto’s

zullen wij in het archief gaan opslaan,

waar het materiaal verder ontsloten zal

worden, thematisch, geografisch en

anderszins.

Heel veel dingen die voor ons niet bij-

zonder zijn zullen dat voor toekomstige

generaties ongetwijfeld wèl zijn. U weet

het allemaal als je oude foto’s van vroe-

ger bekijkt. Allerlei dingen die de men-

sen toen zelf niet opvielen vallen ons

nu het eerst op. De ‘ouderwetse’ kle-

ding, een andere haardracht, een ande-

re aankleding van het huis dan dat wij

nu gewend zijn. Het valt onmiddellijk

op, juist omdat het zo anders is dan wij

nu gewend zijn.

FotoMonument 2000 geeft een zeer

divers beeld van de cultuur van het

dagelijks leven anno het jaar 2000. 
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Op 13 mei is er in Nederland volop moederdag gevierd. Moeders

werden verwend door hun echtgenoten en kinderen met bloemen,

ontbijt op bed en cadeautjes. De Nederlandse traditie van

moederdag dateert uit 1925. Omdat vrijwel elke traditie voorkomt

in boeken en verhalen, gingen we op zoek naar uitgaven waarin

moederdag een rol speelt.

MMMoederdag

Janneke van der Veer

Aan alle vrouwen, wier leven door het leed en het

‘Het boek der moeders’, uitgegeven ter

gelegenheid van de eerste moederdag

in Nederland in 1925.
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Mensen over de hele wereld hebben

moeders al duizenden jaren geëerd. Zo

werd in de Oudheid de naam moeder

verbonden aan dingen en plaatsen

waarvan men hield en die men eerde.

Moeder aarde, moeder natuur zijn daar-

van voorbeelden. 

‘Moeder zondag’ was in Europa in de

Middeleeuwen een kerkelijke feestdag,

die op de zondag voor Pasen gevierd

werd. In die dagen verlieten jonge men-

sen al vroeg het gezin om te werken of

te leren, maar zij kwamen elk voorjaar

naar huis op deze zondag. Zij bezoch-

ten dan hun kerk en moeder en namen

geschenken voor hen mee.

A n n a  J a r v i s

Moederdag zoals we het nu vieren, is

afkomstig uit Amerika. Het feest is ‘uit-

gevonden’ door Anna Jarvis (1864-1948)

uit Philadelphia in de Amerikaanse

staat Pennsylvania, lerares en strijdster

voor vrouwenrechten. Moeders lief te

hebben en te eren zag ze als haar

belangrijkste taak. Ze begon bij haar

eigen moeder, Anna Reeves Jarvis.

Zeven kinderen van moeder Jarvis stier-

ven toen ze jong waren. Alleen Anna,

een zus en twee broers bleven in leven.

Moeder Jarvis stierf in 1905 op de twee-

de zondag in mei, in aanwezigheid van

Anna. Die dag nam Anna het besluit

iets te organiseren om alle moeders te

eren. Ze bracht haar idee onder de aan-

dacht van de kerk. De kerkleiders in

Philadelphia reageerden enthousiast.

Vervolgens werd hier vanaf 1908 moe-

derdag gevierd op de tweede zondag in

mei. 

Anna besloot het idee te verbreiden. Ze

overlegde met uitgeverijen, zakenlie-

den en kerkleiders in het gehele land

en schreef vele brieven, waarna vanaf

1913 in geheel Pennsylvania de tweede

zondag in mei als feestdag gold. Ook de

toenmalige president van de Verenigde

Staten werd door Anna benaderd,

Thomas Woodrow Wilson. Hij riep in

1914 moederdag tot een nationale feest-

dag uit. Daarna is moederdag overge-

waaid naar Europese landen als Neder-

land, Denemarken, België en Italië.

Later in haar leven verzette Jarvis zich

tegen de commercialisering van moe-

derdag. Diverse branches werden door

haar aangeklaagd, waarmee ze haar

gehele vermogen verloor. Ze stierf half

blind, ongehuwd en zonder kinderen in

een armenhuis.

H e t  b o e k  d e r  m o e d e r s

De aanwijzing dat moederdag in 1925

voor het eerst in Nederland gevierd

werd, vinden we in Het boek der moeders,

‘samengesteld ter gelegenheid van den

moedersdag op 20 mei 1925’, en uitge-

geven door uitgeverij S.L. van Looy

(Amsterdam, 1925). Het boek is opge-

dragen ‘Aan alle vrouwen, wier leven

door het leed en het geluk van het moe-

derschap werd gewijd’. Samensteller is

J.J.L. van Zuylen, die zich gesteund wist

door een comité van aanbeveling, waar-

in een aantal indrukwekkende namen

voorkomt, waaronder mevrouw Cort

van der Linden-de Koning, mevrouw

Harte van Tecklenburg-Jurgens en

Barones van Lijnden-von Schmidt auf

Altenstadt. Dit comité zal de bestem-

ming bepalen van 50 % van het batig

saldo van deze uitgave. 

In een voorwoord wordt de uitgave toe-

gelicht door de samensteller: ‘De uitga-

ve, die wij hiermede aan het

Nederlandsche Volk aanbieden, bedoelt

te zijn een boek van opwekking en van

herinnering. Toen de Koninklijke

Nederlandsche Maatschappij voor

Tuinbouw en Plantkunde het denk-

beeld opperde, op 20 Mei aanstaande

voor het eerst ook in ons land een

Moedersdag te organiseren, waarvan de

bedoeling was, dat ieder op dien datum

zijn of haar Moeder zou eeren met bloe-

men, hebben de samenstellers van dit

boek gemeend, dit plan te moeten steu-

nen door enkele weken te voren tal van

bekende Nederlanders de gelegenheid

te geven, van deze beste der menschelij-

ke gevoelens in woord en beeld getuige-

nis af te leggen en tevens daarmede een

blijvende herinnering te scheppen aan

deze dag.’

Zo’n veertig bekende Nederlanders heb-

ben gehoor gegeven aan het verzoek

van het comité, waardoor er een zeer

gevarieerd boek is ontstaan, dat eruit

ziet als een soort liber amicorum. Veel bij-

dragen zijn in handschrift gedrukt,

zoals die van Felix Timmermans, die

een geschreven fragment uit zijn boek

Het kindeken Jezus in Vlaanderen heeft

ingezonden. Ook stuurde hij de prent

‘De heilige Moeder’ in, die elders in het

boek is afgedrukt. Er zijn meer bijdra-

gen met een religieuze inslag, maar de

meeste bijdragen – in proza of poëzie –

hebben een persoonlijk karakter.

Enkele bekende namen uit deze bundel

zijn René de Clerq, Willem Kloos,

Jeanne Kloos-Reijneke van Stuwe,

Lodewijk van Deijssel en P.C. Boutens.

Het boek wordt besloten met een aantal

advertenties van fabrikanten, die hier-

mee ongetwijfeld hebben bijgedragen

aan de bekostiging van de uitgave.

K a t h o l i e k e  b o e r i n n e n b o n d

Een curieus geschriftje werd gevonden

van de Boerinnenbond Landbouwhuis

Roermond uit 1952. Het gestencilde

boekje is getiteld Godsdienstig-sociale les-

sen rond Moederdag, maar de inhoud

heeft niets te maken met het fenomeen

moederdag zoals wij dat kennen. Eerder

lijkt het boekje – met duidelijke rooms-

katholieke strekking – verband te hou-

den met de viering van moederdag als

religieus moment van bezinning op het

moederschap. Deze viering vond plaats

in oktober als zijnde ‘de tweede Maria-

Anna Jarvis (1864-1948), ‘uitvindster van 

moederdag’. Collectie: Ineke Strouken

geluk van het moederschap werd gewijd
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maand van het jaar’ en werd in 1931

ingesteld ter herdenking van de grote

kerkvergadering uit het jaar 431 te

Ephese. Deze kerkvergadering ging

gepaard met ‘de eerste en massale feest-

viering ter ere van de openbaarheids-

waarheid Maria Moeders Gods’, aldus

een van de artikelen. Een andere bijdra-

ge in dit boekje voor Limburgse boerin-

nen vermeldt nog: ‘Dit feest eert het

grote en oude geheim van Maria’.

Het boekje – weinig toegankelijk en

soms volstrekt onleesbaar door het

overdreven taalgebruik – bevat onder

meer religieuze overpeinzingen over

moederschap en gezin. Beide worden

diep vereerd. Het gezin als hoeksteen

van de samenleving, waarbij met name

kinderrijke gezinnen positief gewaar-

deerd worden. Er staan ook tips in om

de gedachte van moederdag in de prak-

tijk – dat wil zeggen in het gezin en in

de naaste omgeving – uit te dragen.

Moeders worden bijvoorbeeld opgeroe-

pen om hun dochters te laten helpen in

grote gezinnen: ‘een Meisje in ‘t gezin –

vooral in onze bloeiende grote gezin-

nen – verricht schoner en waardevoller

werk dan ‘n meisje op de fabriek, in

kantoor of winkel. Dat is ook de beste

praktijk voor meisjes die onze prachti-

ge landbouwhuishoudscholen of cur-

sussen volgden; tevens de beste voorbe-

reiding voor het eigen gezin van later’.

Niet verwonderlijk is gezien de her-

komst van het boekje dat vooral het

boerengezin belicht wordt. Zo is een

van de artikelen getiteld ‘Hoe bewaren

wij onze katholieke boerenaard?’.

M o e d e r d a g  i n  k i n d e r b o e k e n

Vooroorlogse kinderboeken of -verhalen

over moederdag zijn in het kader van

dit artikel nauwelijks aangetroffen. Er

zijn twee boeken bekend van Mien

Labberton waarin moederdag voor-

komt. Het eerste is Een jaar bij de familie

De Bloeme (1930), ‘een boek tot religieuse

inwijding voor kinderen van 7-12 jaar’.

In dit boek wordt vanuit allerlei dage-

lijkse gebeurtenissen kinderen gods-

dienstig besef bijgebracht. Zo is er ook

aandacht voor de viering van moeder-

dag. Dat deze viering nog geen alge-

meen gebruik is, blijkt uit het feit dat

de kinderen De Bloeme van school

thuiskomen met het verhaal dat een

heleboel kinderen de zondag daarvoor

moederdag gevierd hebben en zij niet.

‘Het is gisteren Moederdag geweest, en

wij hebben d’r niets aan gedaan! Echt

suf van ons.’ Vader stelt voor die zondag

daarop ‘moederavond’ te gaan vieren.

Er wordt dan een uitgebreid program-

ma gemaakt met muziek, liedjes,

toneel, bloemen, versieringen en

gedichtjes. Ook zijn er zelfgemaakte
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cadeautjes. Moederdag en moederliefde

worden in dit boek vanuit een vrijzin-

nig protestantse achtergrond verbon-

den met bijbelteksten: ‘En zoo blijven

Geloof, Hoop en Liefde, deze drie. Maar

de móóiste van deze is de Liefde.’ 

Het tweede boekje van Mien Labberton,

Waardoor Reintje geholpen werd (1934), is

een aandoenlijk verhaal over Reintje en

haar twee jaar jongere broertje Eelco.

Hun moeder is overleden. Daarom zorgt

er een zuster van hun vader voor hen.

Het kost Reintje vaak moeite om aardig

tegen Tante te zijn. Als moederdag

nadert, wordt er een moederdagliedje

op school geleerd. Reintje heeft het

daar moeilijk mee, maar Eelco vindt het

juist een prettig liedje. Het helpt hem

allerlei dingen van z’n moeder te herin-

neren. Eelco laat Reintje zien dat Tante

juist veel moet missen doordat ze niet

hun echte moeder is. Reintje ziet dan

in: ‘Maar Eelco had aan Tante gedacht,

dat die wel alle moederzorgen en moe-

derplichten had, maar niet de vreug-

den.’ Eelco stelt voor in plaats van

Moederdag Tantedag te vieren. Dat zou

hun eigen moeder ook goed vinden.

Reintje stemt ermee in. Ze bedenken

cadeautjes en andere verrassingen.

Tante is volkomen verrast evenals vader

en beiden zijn zeer ontroerd als ook het

moederdagliedje gezongen wordt. Eelco

licht toe: ‘Dat kon toch wel, hé vader,

Tante is toch ook zo’n beetje moeder.’ 

In enkele katholieke jeugdtijdschriften

zoals Roomse Jeugd (archief uitgeverij

Malmberg) zijn in de meinummers van

voor de Tweede Wereldoorlog geen ver-

halen te vinden over moederdag, echter

wel veel verhalen en artikelen die

betrekking hebben op Maria, wat aan-

sluit bij de katholieke traditie ‘ mei-

maand – Mariamaand’. 

En natuurlijk zijn er boeken waarin

kinderen – los van moederdag – op ont-

roerende wijze laten zien hoeveel ze om

hun moeder geven. Wie kent niet Remi

en Mattia uit Hector Malots Alleen op de

wereld (1880), die sparen om een koe te

kopen voor moeder Barbarin? Ook is er

Afke’s tiental van Nienke van Hichtum

uit 1903, waarin Klaas zijn zuinig opge-

spaarde 120 centen besteedt aan een

lap voor een schort voor Mem.

Aandoenlijk is tevens het verhaal van

Jaap uit het tweede boekje van Jaap en

Gerdientje, getiteld ‘Toen moeder ziek

was’ (1938) door Anne de Vries. Jaap

koopt van zijn spaarcentjes een ijsje

voor zijn zieke moeder, maar onderweg

naar huis smelt het ijsje, waardoor er

niets anders overblijft dan twee natte

wafeltjes.

N a  d e  o o r l o g

Ook na de Tweede Wereldoorlog zijn de

kinderverhalen over moederdag niet

ruim voor handen. In naoorlogse katho-

lieke jeugdtijdschriften begint er aarze-

lend een moederdagtraditie op gang te

komen. Aanvankelijk valt dit samen

met de viering van ‘meimaand –

Mariamaand’. Mogelijk had het katho-

lieke deel van de bevolking er moeite

mee dat de viering van de Mariamaand

verwereldlijkt werd. In het katholieke

kindertijdschrift Kleuterblaadje nummer

15 (1 mei 1952) zien we echter een

onvervalst moederdagverhaal onder de

titel ‘Bloemen voor Moederdag’. Dit

gaat over Agnes en Bennie die peren-

bloesemtakken voor hun moeder pluk-

ken. Moeder is er erg blij mee, maar ‘s

avonds wijst hun vader hen erop dat

het niet zo’n goede actie is geweest:

‘Onze Lieve Heer laat alle bloemen

bloeien, ook van de appel- en perenbo-

men. Maar als deze bloesems uitge-

bloeid zijn, komen er appels en peren

aan de boom. Ook aan de takken, die

Agnes en Bennie geplukt hadden, zou-

den over enkele maanden de mooiste

peren hebben gehangen. En dat kon nu

niet meer.’ En daarom was het ook, dat

ze er niet van mochten plukken. Dit

verhaal wordt direct gevolgd door het

verhaal ‘Maria en haar kinderen’, waar-

in de Mariaverering centraal staat. 

Ook uit 1952 dateert Luister eens!, een

serie leesboeken voor de R.K. lagere

school. In het slotdeeltje B staat het ver-

haal ‘Trotzli viert de moederdag’. Hier-

in bereidt Trotzli een grootse viering

van moederdag voor, waarmee hij zijn

dankbaarheid aan moeder wil tonen. 

’s Nachts wil hij vele zelfgemaakte

cadeautjes neerleggen. Hij valt dan ech-

ter van de trap, waardoor zijn ouders

wakker schrikken en zijn plan dus mis-

lukt. ’s Morgens ziet hij echter dat zijn

Hiernaast: Mien Labberton, 

Een jaar bij de familie 

De Bloeme (1930-1931).

Illustraties G.D. Hoogendoorn.

Linksonder: Bijdrage van

Willem Kloos in ‘Het boek der

moeders’.

Rechtsonder: Houtsnede van

Felix Timmermans in ‘Het boek

der moeders’.
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vader zijn taak heeft overgenomen: alle

pakjes liggen keurig uitgestald om zijn

moeders bord. Daarmee wordt hij zich

– naast zijn liefde en dankbaarheid

voor zijn moeder – bewust van de goede

kwaliteiten van zijn vader. 

Het meinummer van Taptoe uit 1954,

eveneens van katholieke signatuur,

schenkt op een en dezelfde pagina aan-

dacht aan Maria en aan moederdag. In

een artikel onder het motto ‘Mei: Houd

je moeder hoog’ worden beide zelfs

gecombineerd: ‘Het is nu Meimaand, in

het Mariajaar. De maand van de

Moederdag. Je hemelse en je aardse

moeder vragen dus de aandacht van je

kinderliefde.’ In Okki, opvolger van het

eerder genoemde Kleuterblaadje, uit het-

zelfde jaar wordt ook dit thema aange-

grepen. Een jaar later sluit zelfs de

omslag van Okki aan bij moederdag.

Ook dan wordt moederdag in een adem

genoemd met de Mariaviering: ‘Wisten

jullie wel, kleine vrienden, dat je twee

moeders hebt? Wel, natuurlijk, hoor ik

jullie allemaal tegelijk roepen: Maria in

de hemel en mijn moeder thuis.’

Ditmaal is het motto ‘Verras je moeder

eens’, en dat geldt zowel voor Maria als

voor de moeders thuis. 

D r o m e l o t

Van protestants-christelijke signatuur is

het boekje Dromelot (1952) geschreven

door C.Th. Jongejan-de Groot. Een

typisch zondagsschoolboekje over de

dromerige Marijke, dochter van een

bloemist, en haar onafscheidelijke

vriendin Tineke. Moederdag speelt in

dit verhaal zijdelings een rol. Marijke

leert namelijk de slechtziende Trijnie

kennen als deze bloemen wil kopen

voor moederdag. Ze sluit vriendschap

met Trijnie, wat allerlei verwikkelingen

geeft met hartsvriendin Tini.

K r i s K r a s

In het neutrale tijdschrift KrisKras (jaar-

gang 1, nummer 5, 30 april 1954) trof-

fen we van Maps Valk een moederdag-

verhaal aan: ‘De Moederdag van

Rozeknop’. Michiel, die wel eens

Rozeknop genoemd wordt, omdat hij

als baby ‘zo klein en rose-en-blank’ was,

geeft zijn moeder voor moederdag wel

een heel speciaal presentje: een mooi

versierde brief met daarop de vier

goede daden die hij die dag al heeft ver-

richt: hij heeft zijn oren gewassen, z’n

beker melk opgedronken, bruin brood

gegeten en z’n bed afgehaald. Het

cadeau zorgt voor heel wat vrolijkheid.

In hetzelfde nummer van Kriskras staat

nog een moederdaggedicht van Mies

Bouhuys. In jaargang 3 van dit tijd-

schrift wordt eveneens aandacht aan

moederdag geschonken. Deze keer in de

vorm van knutselwerkje voor het

maken van een corsage.

In de jaren zeventig verscheen een serie

prentenboeken over het meisje Tiny.

Een daarvan is getiteld Tiny viert moeder-

dag. Tiny en haar broer Jan hebben geen

geld om een cadeautje te kopen. Met

behulp van oma maken ze zelf een moe-

derdagverrassing. 

R e c e n t e  t i t e l s

Dat de traditie van moederdag nu volop

leeft – ook al zijn er kritische geluiden

vanwege het commerciële karakter –

blijkt onder meer uit de kranten en tijd-

schriften die jaarlijks in mei verschij-

nen. Vrijwel ieder kindertijdschrift

besteedt er aandacht aan. In het kader

van dit artikel beperken we ons echter,

wat de meer recente uitgaven betreft,

tot enkele kinderboeken over moeder-

dag. 

Zelfs in boekjes voor de jongste peuters

komt moederdag voor. Bijvoorbeeld in

Beertje is blij (1986), een hard kartonnen

boekje van Micheline Bertrand en Lise

Marin met eenvoudige tekeningen in

primaire kleuren en teksten op rijm

over feesten. Behalve aan verjaardag,

Kerst, carnaval en Pasen worden twee

pagina’s besteed aan moederdag. 

Voor kleuters zijn er ook verhalen over

moederdag. In Het grote boek van Hannes

en Kaatje door Miep Diekmann uit 1989

komen we onder de titel ‘Moederdag’

het verhaal tegen over de kleuters

Omslag 

van Okki,

nummer 15, 

1 mei 1955.

Collectie:

Uitgeverij

Malmberg.

Hannes en Kaatje. In het winkelcen-

trum zien ze bij een bloemenwinkel

mooie bloemen, maar die mogen ze

niet kopen. Hun moeders willen geen

moederdagcadeau uit de winkel. Alleen

zelfgemaakte cadeaus zijn welkom. Een

werkje dat ze op school gemaakt heb-

ben, vinden de twee kleuters maar niks.

Iedere week maken ze immers op

school wel iets om aan hun moeder te

geven. Voor moederdag willen ze iets

bijzonders. Dan raapt Hannes een

bloem op die door iemand verloren is.

Hij besluit op het veldje wat groen te

plukken en dan heeft hij een mooi

cadeau. Kaatje kijkt om zich heen, ze

wil ook iets. Bij een bankje ziet ze een

bak met planten, er liggen twee geknak-

te bloemen bij op de grond. Als ze deze

opraapt, hoort ze zeggen: ‘ Zo, jij ver-

nielt dus deze bloembakken. Ik geloof

dat de wijkagent er net aankomt.’

Kaatje rent dan weg en gaat ook groen

plukken. Zo hebben beide kinderen

hun moederdagcadeau, dat niet uit de

winkel komt.

Uit 1994 dateert Sophie en de tekening voor

mama van Kaye Umansky, met mooie

waterverfillustraties van Anna Currey.

Dit boek speelt zich af in een vermense-

lijkte dierenwereld. Sophie Konijn heeft

voor moederdag een mooie tekening

met een narcis erop gemaakt. ‘Voor

mama met veel liefs van Sophie’  heeft

ze erop geschreven. Iemand scheurt

echter de narcis eraf, waardoor Sophie

genoodzaakt is haar moeder iets anders

te geven: een bosje gele primula’s. Na

moederdag, waarop moeder erg ver-

wend is, ontdekt Sophie dat André

Otter haar narcis gepikt heeft. Ze leert

hem dan zelf narcissen te maken. En

André leert haar vliegtuigjes maken,

want daarin is hij goed.

Ten slotte moet een Duits kinderboek

uit 1997 genoemd worden: Ein geschenk

für Mama door Monika Hartog. In dit

verhaal heeft Malte geen geld om iets

voor moederdag te kopen, maar hij

bedenkt een originele oplossing. Hij

weet dat z’n moeder een hekel heeft

aan verstelwerk en daarom besluit hij

haar daarbij te helpen. Gedurende

enige tijd onderschept hij alle kapotte

kledingstukken, die hij vervolgens zo

‘goed’ mogelijk repareert. Op moeder-

dag geeft hij z’n moeder een grote

mand met alle verstelde kleren. ‘Dat

is het mooiste geschenk, wat ik

gekregen heb’, verklaart mama.

V e r s j e s

Naast verhalen zijn er versjes over

moederdag. Men vindt ze in kin-

dertijdschriften en in versjes-

bundels als Ter ere van (1981)

door Caspar Baloor en Hulde

(1983) van Annet van Battum. De

versjes werden en worden vooral

gebruikt in de onderbouw van

het basisonderwijs. De juf leest ze voor

en soms worden ze ook aan de kleuters

geleerd. De kinderen kunnen met moe-

derdag het versje dan voor hun moeder

opzeggen. Ook wordt het vers wel opge-

schreven op een mooi vel papier, dat de

kinderen kunnen versieren en kleuren.

Het papier wordt dan opgerold en voor-

zien van een mooie strik, waardoor een

aardig cadeautje ontstaat. Een bekend

versje in het basisonderwijs is:

M o e d e r d a g

‘Mamma dit, mamma dat,

honderd keren vraag ik wat,

honderd keren op een dag,

wat ik moet en wat ik mag,

wat ik kan en wat ik wil,

nooit staat er mijn mond eens stil.

Mamma zus, mamma zo,

dat zegt ook de radio.

In de winkels in het land,

op tv en in de krant

zeggen de mensen eens per jaar:

alles alles draait om haar!

Mamma voor, mamma na,

hiep hoera in de gloria!

Alle centjes opgespaard

voor een bloemetje en een taart.

En soms denk ik wel eens: Ach,

wanneer komt er kinderdag?’
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Uit Okki,

nummer 15,

1 mei 1955.

Collectie:

Uitgeverij

Malmberg.

Uit Kris Kras, nummer 5 jaargang 1, 

30 april 1954.
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Lang is gedacht dat ‘het kind’ in de Vroege Middeleeuwen

niet bestond. De schaarse schriftelijke bronnen zwijgen hier

namelijk over. Ook in de kunst is het kind voor ons

onzichtbaar. Toch zijn er wel aanwijzingen dat het kind ook

in die tijd als kind werd beschouwd en dat ouders kinderen

net als nu als kinderen behandelden.

KK

Charlotte Broer

Kinderen in 
de Vroege

Middeleeuwen 

Een kind met een rammelaar in een 

looprek, een kind met een stokpaardje 

aan de leiband en een kind dat zich 

aan het aan- of uitkleden is.

Uit: ‘Trachtenbuch’ van Veit Konrad

Schwarz (circa 1550)

Een kind, gewikkeld in een laken, 

wordt begraven. 

Uit: ‘Trachtenbuch’ van Matthäus Schwarz

Collectie: Museum Braunschweig

Collectie: Museum Braunschweig

Een kind krijgt een pak voor zijn broek,

omdat hij speelgoed kapot heeft gegooid.

Uit: ‘Trachtenbuch’ van Veit Konrad

Schwarz (circa 1550)

Kleine volwassenen 
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Geschiedenis lijkt lange tijd vrijwel

alleen te zijn gegaan over belangrijke

mannen, die bij grote gebeurtenissen 

– in de politiek en in oorlogen – optra-

den. Voor vrouwen was daarbij niet of

nauwelijks een actieve rol weggelegd.

Over kinderen vernemen we, zeker

wanneer het een verder verleden

betreft, nog minder.

Tegenwoordig is de belangstelling voor

de geschiedenis in veel geringere mate

gericht op die grote gebeurtenissen en

die belangrijke mannen. Aandacht is er

ook voor het dagelijkse leven van

gewone mensen en de geleidelijke

ontwikkelingen in de samenleving in

het verleden. Zo zijn onderzoekers zich

ook gaan interesseren voor het kind in

vroeger tijd.

D i s c u s s i e

Over de plaats van het kind in de mid-

deleeuwse samenleving is in de laatste

tientallen jaren door historici veel

geschreven en gediscussieerd.

Hoewel in de Middeleeuwen, toen wei-

nig mensen echt oud werden, kinderen

een relatief groot deel van de bevolking

uitmaakten, zijn ze altijd betrekkelijk

onzichtbaar gebleven. Zo onzichtbaar

dat men zich wel heeft afgevraagd:

waren er eigenlijk wel kinderen in mid-

deleeuws Europa? 

Verondersteld werd dat het kind toen

nauwelijks als echt kind werd be-

schouwd, maar meer als een volwasse-

ne in het klein, waarmee niet speciaal

rekening werd gehouden. In het harde

leven van alledag zou het volwassenen

hiervoor aan tijd hebben ontbroken. 

Gesteld is zelfs wel dat vanwege de

grote kans dat een kind al jong zou

overlijden ouders zich zo min mogelijk

aan hun kroost hebben gehecht en daar

emotioneel ook vrij onverschillig tegen-

over stonden.

Een argument voor de opvatting dat het

kind in de Middeleeuwen niet zou heb-

ben bestaan, is dat men in de (vooral

juridische) schriftelijke bronnen uit die

tijd heel weinig over kinderen vond

meegedeeld. En ook in de kunst van die

periode zouden nauwelijks kinderen

echt als kinderen hebben gefigureerd.

C h r i s t u s k i n d

Als er al een kind werd afgebeeld, dan

was dat natuurlijk het Christuskind,

meestal met zijn moeder Maria. Zeker

voor wat betreft de Vroege

Middeleeuwen ging het dan om koel-

afstandelijke en nogal strenge beelden,

waarbij het kindje Jezus stijfjes als een

miniatuur-volwassene was weergege-

ven. Pas veel later in de Middeleeuwen

en vooral in de Renaissance zouden er 

– naar ons idee – liefdevollere beelden

van moeder Maria en haar kind zijn

gemaakt.

N i e u w e  i n z i c h t e n

Tegen de opvatting dat het kind in de

Middeleeuwen niet zou hebben

bestaan, dat het kind niet belangrijk

werd gevonden en dat er met het kind

geen rekening werd gehouden, is op

den duur echter kritiek gerezen. Op

zich is het al nauwelijks voorstelbaar

dat ouders zich niet aan hun kinderen

zouden hebben gehecht en er zich wei-

nig aan gelegen zouden hebben laten

liggen. Nader onderzoek heeft belang-

rijke nieuwe gegevens en inzichten

opgeleverd.

Zo is er voor wat betreft die vroeg-mid-

deleeuwse kunst met zijn starre beel-

den bijvoorbeeld op gewezen dat het

daarbij niet in de eerste plaats ging om

een realistische weergave van iets, maar

veeleer om de boodschap die deze kunst

geacht werd over te brengen. De maker

van een beeld van Maria met het Chris-

tuskind beoogde dus niet levensecht de

innige relatie tussen moeder en kind

weer te geven. Waar het hem om ging,

was het verbeelden van het Christus-

kind als belichaming van de goddelijke

wijsheid, majestueus tronend op Zijn

moeders schoot.

Op basis van deze – vooral theologisch

bepaalde – manier van afbeelden van

Christus en Maria kan dus in geen geval

worden aangenomen dat in het alge-

meen de moeder-kind-verhouding in de

(Vroege) Middeleeuwen een stuk afstan-

delijker en zelfs onverschillig zou zijn

geweest.

O o g  v o o r  h e t  k i n d

Tegelijkertijd zijn er ook meer positieve

aanwijzingen voor het bestaan van kin-

deren als aparte categorie. Een catego-

rie die juridisch gezien misschien wel

Een groepje kinderen kijkt naar een poppenkast.

Uit: ‘Speculum Doctrinale’ van Vincent van Beauvais

(dertiende eeuw)

Collectie: Stadsbibliotheek Brugge

of gewoon kinderen?



onmondig was, maar niettemin specia-

le aandacht en zorg vroeg en deze zeker

ook kreeg.

De kindertijd – men spreekt over de

‘infantia’, dat is de zuigelingen- en

kinderperiode tot ongeveer zeven jaar,

en de ‘pueritia’, de schoolleeftijd tot

ongeveer het vijftiende levensjaar – 

beschouwde men wel degelijk als een

afzonderlijke periode, even zoals dit

voor bijvoorbeeld de middelbare leef-

tijd en de ouderdom gold. 

Ook vernemen we dat aan de opvoeding

en opleiding van kinderen belang werd

gehecht, dat wanneer kinderen voor

een opleiding het ouderlijk huis moes-

ten verlaten ze door hun ouders werden

gemist en dat er wel degelijk groot ver-

driet was wanneer een kind overleed.

B e p e r k t e  b r o n n e n

Het probleem is natuurlijk dat de gege-

vens in de schriftelijke bronnen maar

ook in de kunst zeker voor wat betreft

de Vroege Middeleeuwen, vaak heel

summier zijn. Voor een latere periode

zijn vaak wel iets meer bronnen voor-

handen. In de meeste gevallen heeft het

materiaal ook nog voornamelijk betrek-

king op een zeer beperkte bovenlaag

van de bevolking.

Zo is wel het een en ander bekend over

hoe de kinderen van de adel – vooral in

de praktijk – de jacht en het krijgs-

bedrijf leerden. En ook hoe andere voor

het kloosterleven bestemde kinderen –

vaak eveneens uit de adel afkom-

stig – als monnik werden opgeleid. In

de kloosters kon men schrijven, dus uit

die kring zijn er schriftelijke getuige-

nissen over het leven en de opvoeding

van kind-monniken, die vooral in de

vroeg-middeleeuwse kloostergemeen-

schappen meestal in groten getale

aanwezig waren.

K i n d - m o n n i k e n

Deze kinderen, die vaak al op zeer

jonge leeftijd door hun ouders aan het

klooster waren overdragen en daar als

volwaardige monniken golden, stonden

onder speciaal toezicht van ‘magistri’,

meesters. Hun taak bestond niet zozeer

uit het aanleren van allerlei schoolse

kennis als wel uit het begeleiden van de

jonge monniken en het bijbrengen van

de kloosterlijke gedragscode. 

Uit verschillende bronnen – persoon-

lijke brieven maar ook meer formele

teksten – blijkt regelmatig de zorg en

de affectieve aandacht die door hun

opvoeders aan deze kinderen werd

besteed. In die bronnen wordt soms de

vergelijking gemaakt tussen kennelijk

toch gewoon bestaande ‘moederlijke’

liefde en de bescherming en verwar-

ming die een kloek haar kuikens biedt.

Duidelijk is dat men deze kinderen 

– hoewel ze op jonge leeftijd al betrok-

ken werden in de activiteiten van vol-

wassenen – toch als kinderen zag en

rekening hield met hun lichamelijke en

geestelijke beperkingen.

De echte opleiding en training als

kloosterling blijken de kinderen te heb-

ben gekregen in de praktijk van alle-

dag, dat wil zeggen door naast de vol-

wassenen betrokken te worden in de

gewone dagelijkse bezigheden van de

gemeenschap. Het belangrijkste onder-

deel daarvan was het koorgebed en het

14
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Een kind aan het vliegeren (1405).

Uit: ‘Bellifortis’

Collectie: Niedersächsische Staats- und

Universitätsbibliotheek Göttingen

Kinderen spelen op het schoolplein

van een Latijnse school.

Uit: ‘Trachtenbuch’ van Veit Konrad

Scharz (circa 1550)

Collectie: Museum Braunschweig

Speelgevecht met twee ridders op tonnen, 

afgebeeld in het Breviarium Grimania (circa 1510).

Uit: Annemarieke Willemsen ‘Kinder delijt,

Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden’

vieren van de liturgie, maar ook bij-

voorbeeld schrijfarbeid in het ‘scripto-

rium’ van het klooster kon tot de taken

behoren.

H e t  ‘ g e w o n e ’  k i n d

Weten we het een en ander over de

omgang met en aandacht voor kinde-

ren uit de bovenlagen van de middel-

eeuwse samenleving, moeilijker is dat

voor het leven en de opvoeding van de

veel en veel talrijker ‘gewone’ kinderen. 

Een feit is dat de middeleeuwse samen-

leving een overwegend agrarische

samenleving was en dat steden in die

periode weliswaar groeiden, maar naar

onze maatstaven nog zeer klein waren. 

De meeste kinderen leefden dus op het

platteland, in dorpen, in een familie-

kring die in het algemeen groter was

dan ons huidige gezin. Bij de opvoeding

zullen behalve de ouders waarschijnlijk

ook verschillende andere familieleden,

zoals de grootouders, betrokken zijn

geweest. In de in de loop van de Middel-

eeuwen opkomende steden daaren-

tegen leefden kinderen mogelijk toch al

meer in wat wij gezinnen zouden

noemen, maar ook daar zal de omge-

ving, de buurt, een zekere rol hebben

gespeeld bij de opvoeding.

S c h o l i n g  i n  d e  p r a k t i j k

De ‘opleiding’ van ‘gewone’ kinderen

op het platteland en in de stad zal

natuurlijk een andere inhoud hebben

gehad dan die van jonge adellijke

kinderen of kind-monniken. ‘Gewone’

kinderen werden boer of leerden een

ander vak of ambacht. De manier van

leren echter zal niet zoveel anders zijn

geweest. 

Aan te nemen valt dat ook hier sprake

was van leren in de praktijk. Hele klei-

ne kinderen zullen vaak wat rond

gescharreld hebben in de buurt van

werkende volwassenen. Naarmate de

kinderen ouder werden, zullen ze gelei-

delijk meer en meer betrokken zijn

geworden bij de activiteiten van de

grote mensen en al doende hebben

geleerd. Sommige kinderen gingen echt

in de leer bij een meester, een volwas-

sen en volleerd ambachtsman.

In de beoordeling van deze deelname

door kinderen aan de dagelijkse arbeid

dient men zich te hoeden voor de mis-

plaatste vergelijking met de zware kin-

derarbeid in bijvoorbeeld negentiende-

eeuwse fabrieken en thans nog in tal

van landen in de Derde Wereld. 

S p e l e n d e  k i n d e r e n

Van groot belang in de discussie over

het al dan niet bestaan van het kind in

de Middeleeuwen zijn de afbeeldingen

van spelende kinderen die men uitein-

delijk toch in de beeldende kunst – in

religieuze voorstellingen, maar ook in

handschriften – heeft aangetroffen.

Hoepelend, tollend, spelend op het ijs

of met een stokpaard zien we kinderen

weergegeven. 

Zeer belangrijk zijn verder allerlei 

voorwerpen die zijn teruggevonden en

die als speelgoed waren bedoeld. Juist

in het spel laat het kind zich als ‘echt’

kind het meest evident herkennen.

Rammelaars, tollen, speelgoedzwaar-

den, miniatuur-huisraad en nog vele

andere attributen zijn bij opgravingen

aangetroffen. Onmiskenbaar gaat het

hierbij om voorwerpen die als speel-

goed bedoeld zijn en ook speciaal

gemaakt waren voor kinderen, met

wie zo blijkt dus in het alledaagse 

leven wel degelijk rekening werd

gehouden.

Dat blijkt verder ook uit vermeldingen

in boedelinventarissen van speciaal kin-

dermeubilair of van haardhekjes,

bedoeld om rondkruipende en spelende

kinderen weg te houden bij het haard-

vuur. Bekend uit afbeeldingen zijn ook

speciale rekjes, die kinderen wanneer

ze nog maar net konden lopen, steun

en bescherming boden.

Echter deze afbeeldingen en terug-

gevonden voorwerpen dateren in het

algemeen uit de latere Middeleeuwen,

grofweg vanaf de dertiende eeuw. De

Vroege Middeleeuwen daarentegen

blijven in dit opzicht onverminderd

‘duister’ en het kind in zijn optreden

als kind blijft voor die periode nog

steeds betrekkelijk onzichtbaar. 

Uniek zijn daarom de enkele uit een

vroegere periode overgeleverde teksten

– en we spreken dan van de elfde 

eeuw – die toch het kind in zijn meest

typerende bezigheid, het spel, laten

zien. In een tekst die gebruikt werd als

voor kinderen bedoelde en hen aan-

sprekende leesoefening, blijkt dat er

met kinderen en hun behoeften wel

degelijk rekening werd gehouden en

dat ze naast de schoollessen tijd kregen

om te spelen:

“Volgens mij is het uur van de vespers

nabij. Dat dacht ik ook, maar het is nog

geen tijd. Heer meester, laat ons nog

even spelen, want we hebben alles goed

geleerd: onze lessen en ‘responsoria’ en

antifonen. Nou goed dan, omdat het

vandaag een feestdag is, mogen jullie

voor deze keer tot aan de vespers pret

maken. Wat is het leven goed! Laten we

meteen naar buiten gaan om te spelen

met onze stokken en onze bal of met

onze hoepel. Jij, jongen, geef mij een

stok, dan zal ik er jou dadelijk twee

brengen, als je dat wilt. Ik heb er ge-

noeg. En als jij met mij met de hoepel

wil spelen, zal ik jou een hoepelstok

geven, zodat we samen kunnen spelen.

Als je met de bal wilt spelen, mag je

mijn bal en stok hebben om mee te

spelen.”

En zo blijkt: het kind is toch van alle

tijden!
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Houtsnede met

afbeelding van de

zeven levensfasen

waaronder de

‘infantia’ en de

‘pueritia’. 

Uit Bartholomaeus

Anglicus, 

‘De proprietatibus

rerum’, 1482
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Als U dit
leesplankje niet
kent, kom dan
kijken in het
Nationaal
Schoolmuseum.

De leukste school
van Nederland!

Open:
dinsdag t/m zaterdag 
10.00-17.00 uur
zondag 13.00-17.00 uur
maandagen en feest-
dagen gesloten

groepen op afspraak

Nationaal Schoolmuseum
Nieuwemarkt 1a
Rotterdam
Tel. 010-4045425
Fax: 010-2331801

Internet:
www.schoolmuseum.nl
E-mail:
info@schoolmuseum.nl

op 3 minuten lopen van NS station Blaak

Duizenden Nederlanders

uit binnen- en buitenland

hebben over hun

belevenissen op 15 mei

1998 een brief geschreven

aan de toekomst. Hieruit

zijn 62 representatieve en

ontroerende brieven

opgenomen in de bundel

‘Brieven aan de toekomst.

Een dag uit het leven

van...’

Deze bundel met 244

pagina’s brieven over het

dagelijks leven is te

bestellen door overmaking

van ƒ 24,50 op giro-

nummer 810806 ten name

van het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur

te Utrecht of te koop bij

de erfgoedwinkels.

Lezers van Traditie krijgen korting: in plaats van ƒ 24,50

betalen zij ƒ 19,50 (inclusief ƒ 5,– porti)!

Een blik in de post aan de toekomst!

Brieven aan de Toekomst

15 mei 1998

Te bestellen door overmaking van ƒ 24,50 (lezers Traditie ƒ19,50) op gironummer 810806

ten name van Nederlands Centrum voor Volkscultuur.
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Een gangbare methode in het

hedendaagse leesonderwijs is 

‘Veilig leren lezen’. Hierbij worden

tijdens de eerste schooldagen aan de

jonge leerling de woorden ‘maan, roos,

vis’ aangeboden. Deze woorden worden

geanalyseerd en gesynthetiseerd

volgens de zogenaamde structuur-

methode. Aan deze methode gingen

vele andere vooraf, zoals het alom

bekende leesplankje dat in de

geschiedenis van het leesonderwijs een

prominente plaats inneemt. 

Janneke van der Veer

Leesonderwijs en
het leesplankje

Twee vliegen in één klap: letters om

te leren en om op te eten.

Abc-plankje

uit Dordrecht

(1745) OOOver ABC, Aap-
Noot-Mies en
Veilig leren lezen
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het onderwijs, werd een belangrijke

concessie gedaan. Om minder getalen-

teerden tegemoet te komen werd toe-

stemming gegeven om bepaalde religi-

euze teksten in de volkstaal te leren.

Daarbij werd in de loop van de Middel-

eeuwen gebruik gemaakt van zoge-

naamde ‘abc-bordjes’, ofwel ‘horn-

books’. Dit waren stevige, en dus duur-

zame, plankjes met het abc erop en

enkele belangrijke godsdienstige tek-

sten zoals het Onze Vader en de Tien

Geboden. Deze plankjes werden in de

loop der tijd steeds fraaier. Zelfs werden

er eetbare plankjes gemaakt, waarmee

de uitdrukking ‘iets er met de paplepel

ingieten’ wel een heel letterlijke

betekenis krijgt. 

Overigens kwam een vergelijkbaar idee

bij de bekende humanist Erasmus van-

daan. In Hoe wij leren lezen door Piet

Hagen (Tilburg, 1984) wordt Erasmus’

voorstel vermeld om letters in de vorm

van gebak te maken, zodat het abc er

letterlijk ‘in zou gaan als koek’. Het zal

trouwens duidelijk zijn dat er door de

opkomst van de steden en de groeiende

betekenis van de handel steeds meer

mensen kwamen, ook buiten de kerk,

die op goed (lees)onderwijs aandrongen.

B o e k d r u k k u n s t

De uitvinding van de boekdrukkunst

bracht uiteraard een enorme verande-

ring in het leesonderwijs teweeg. Abc-

bordjes werden in de loop van de vijf-

tiende eeuw steeds meer vervangen

door ‘abc-boekjes’. Aanvankelijk waren

deze zeer eenvoudig en telden ze

slechts acht bladzijden. Een eeuw later

ontstonden uit de bundeling van de

abc-boekjes en hun vervolgdelen de

zogenaamde Groot abc-boeken, die zestien

pagina’s bevatten. Behalve het abc in

verschillende lettertypes bevatten deze

uitgaven meestal de Tien Geboden,

gebeden, de Geloofsbelijdenis, doop-

teksten en andere stichtelijke teksten.

Dikwijls werden ook de cijfers opgeno-

men. Afbeeldingen stonden er ook wel

in, waarbij veelvuldig een haan als sym-

bool van ijver en waakzaamheid voor-

kwam. Deze afbeelding werd aangevuld

met een toepasselijk rijmpje zoals 

“De school is een instelling waar men

leert lezen en nog een paar dingetjes”,

is een uitspraak van onderwijzer/schrij-

ver Theo Thijssen (1879-1943). Hierin

komt het belang van kunnen lezen

nadrukkelijk naar voren. Het onder-

scheiden van klanken en letters, deze

aaneenrijgen tot woorden, de woorden

verbinden tot zinnen en vervolgens de

zinnen in een groter verband begrijpen.

Voor vrijwel elk kind dat zich deze acti-

viteiten eigen maakt, gaat er een wereld

open, een wereld waarin zich tal van

nieuwe mogelijkheden tot communica-

tie, informatieverwerving en ont-

spanning voordoen.

L a t i j n s  a l f a b e t

Dit proces van leren lezen is voor ons 

– in de eenentwintigste eeuw, in een

samenleving die een leerplicht kent en

goede onderwijsvoorzieningen – heel

gewoon. Anders was dat eeuwen gele-

den. Vóór de Middeleeuwen was het

lezen slechts weggelegd voor een hand-

jevol mensen. De Romeinen die hier in

het begin van de jaartelling naartoe

trokken, verspreidden het Latijnse alfa-

bet en stichtten scholen waar het lezen

onderwezen werd volgens de zoge-

naamde spelmethode waarbij de afzon-

derlijke letters aangeleerd werden.

Algeheel verbreid werden het alfabet en

de vaardigheid van het lezen echter

niet, want toen de Romeinen weer uit

deze streken verdwenen, verdween het

Latijn ook. 

Aan het eind van de zevende eeuw, toen

het Christendom een steeds belang-

rijker plaats in de maatschappij ging

innemen, keerde het Latijn als taal van

de kerk echter terug. Doordat het

onderwijs in handen was van de kerk,

werd het Latijn ook de voertaal in de

kloosterscholen, die echter vrijwel uit-

sluitend bezocht werden door kinderen

uit de bovenlaag van de bevolking. Doel

daarbij was in de eerste plaats de oplei-

ding van nieuwe geestelijken en andere

kerkdienaren. 

E r  m e t  d e  p a p l e p e l  i n g i e t e n

Ten tijde van Karel de Grote, die zich

erg inzette voor de ontwikkeling van
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Groot abc-boek ofwel Haneboek. 

Het versje onder de haan luidt: 

‘De haan verkondigt ‘s Heeren dag;

Heeft bij zijn huisgezin ontzag; 

Hij roept een ieder vroeg aan ‘t werk;

En zondags naarstig in de kerk.’

‘’s Morgens den Haan zijn ijver vroeg

bewijst, Leert jonge jeugd dat men u

ook zo prijst’. Vandaar dat de boeken

ook wel ‘haneboekjes’ werden

genoemd. 

De abc-boekjes zijn in grote getale ver-

schenen en deden eeuwenlang dienst in

het leesonderwijs. Bijzonderheid daar-

bij is het feit dat de Nederlandse boek-

jes door de ontdekkingsreizen en ver-

volgens de kolonisatie over de hele

wereld verspreid zijn.

S p e l m e t h o d e

Zowel bij de abc-plankjes en de abc-

boekjes werd gebruik gemaakt van de

‘spelmethode’. Aan kinderen werd

geleerd de letters bij hun naam te noe-

men: aa, bee, cee, enzovoort. Dat het

leren lezen zo niet eenvoudig was,

moge duidelijk zijn. Immers, hoe leer je

een kind dat bee, aa, el het woord bal

oplevert. Het verband tussen letter en

klank werd niet gelegd. Behalve het

leren spellen, moesten kinderen teksten

uit het hoofd leren, wat plaatsvond

door deze na te zeggen. 

Verondersteld mag worden dat dit pro-

ces enigszins ondersteunend werkte ten

aanzien van het echt leren lezen, maar

dat veel kinderen de synthese tot woor-

den uiteindelijk – soms na jaren – los

van enige onderwijsactiviteit en dus op

hun eigen manier leerden. Of juist niet!

Een groot aantal kinderen verliet name-

lijk de school zonder de kunst van het

lezen onder de knie te hebben. 

Daarbij kwam nog dat het onderwijs

plaatsvond onder erbarmelijke omstan-

digheden, in overvolle bedompte ruim-

tes waar kinderen van alle leeftijden

door elkaar zaten. In deze omstandighe-

den werd hoofdelijk ‘lesgegeven’, dat

wil zeggen dat de kinderen om de beurt

bij de onderwijzer moesten komen om

zich te laten overhoren.

N a a r  e e n  n i e u w e  m e t h o d e

Hoewel er al in de zestiende eeuw kri-

tiek was op de spelmethode en er diver-

se pogingen tot vernieuwing werden

gedaan, duurde het toch nog tot het

begin van de negentiende eeuw voordat

het Nederlandse leesonderwijs – in

samenhang met andere onderwijsher-

vormingen – grondig herzien werd. Van

invloed hierop waren de Verlichtings-

ideeën, die onder andere door de in

1784 opgerichte Maatschappij tot Nut

van ‘t Algemeen in de praktijk werden

gebracht. 

Leren lezen werd gezien als middel om

het volk te verheffen en dus moest het

leesonderwijs doeltreffend georgani-

seerd worden. In plaats van hoofdelijk

onderwijs werd klassikaal onderwijs

ingevoerd, waarbij kinderen ingedeeld

werden naar leeftijd. Deze veranderin-

gen in de organisatie van het onderwijs

gingen als vanzelfsprekend gepaard

met het zoeken naar nieuwe methodes. 

K l a n k m e t h o d e

De spelmethode moest vervangen wor-

den. Na een geslaagd experiment in

1791 van de Leidse kostschoolhouder

J.J. Schneither, die een aantal kinderen

in korte tijd met behulp van de ‘klank-

methode’ de kunst van het lezen bij

bracht, was het Pieter Johannes Prinsen

(1777-1854) die een volledig uitgewerk-
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Schoolplaat bij de

sprekende letter-

beelden van Van

Wulfen (1885).

Collectie: Nationaal

Schoolmuseum,

Rotterdam

Letterkast behorende

bij de methode Prinsen

(circa 1815).

Collectie: Nationaal

Schoolmuseum,

Rotterdam
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te leesmethode ontwikkelde waarbij

uitgegaan werd van de klanken van let-

ters. Uitgangspunt in deze methode

waren plaatjes waarbij eenvoudige

woorden als spa, slee en drie waren

afgedrukt. 

Prinsen bood er een breed scala aan

hulpmiddelen bij aan, zoals leerlingen-

boekjes, een uitgebreide handleiding,

wandkaarten en letterplankjes. Zeer

opvallend attribuut bij deze methode

was de zogenaamde ‘leesmachine’ of

‘letterkast’, die een uitvinding was van

Delabarre, onderwijzer te Leiden. Zijn

uitvinding was geïnspireerd op het

werk van de zetters in drukkerijen, die

letters uit de letterkast pakten en hier-

mee woorden samenstelden.

Na een aarzelend begin – veranderin-

gen stuiten immers altijd in het begin

op weerstand – was de klankmethode

van Prinsen rond 1830 algemeen inge-

voerd. De methode bleek zeer succesvol

in de bestrijding van het analfabetisme.

A a n s c h o u w i n g s o n d e r w i j s

In de tweede helft van de negentiende

eeuw werd door H. Bouman in het lees-

onderwijs het ‘aanschouwingsonder-

wijs’ geïntroduceerd, waarbij gebruik

gemaakt werd van wandplaten.

Bouman vervolmaakte de klankmetho-

de van Prinsen door nog meer uit te

gaan van hele woorden. Zijn methode

De eerste trap van het leesonderwijs in aan-

schouwingsoefeningen, dertien platen

(1866) is gebaseerd op vijftien zoge-

naamde ‘normaalwoorden’ – betekenis-

volle woorden waarin nagenoeg alle let-

ters en tweeklanken zo zuiver mogelijk

voorkomen, te weten roos, peer, hoed,

pen, pot, zaag, muur, vat, korf, juk,

visch, bijl, schip, wieg en deur. 

Dertien wandplaten, waarop de vijftien

woorden staan afgebeeld, legden daar-

bij de verbinding tussen het normaal-

woord en de leefwereld van het kind.

Naast leesoefeningen bevatte de metho-

de ook kijk- en spreekoefeningen, ver-

tellingen en versjes, schrijfoefeningen

en zingen. 

In 1880 kwam er een herziene versie

van de methode van Bouman op de

markt. Hierin had hij gekozen voor

andere normaalwoorden, terwijl hij het

aan Prinsen ontleende idee om twee-

klanken aan te leren als één klank had

losgelaten. In de herziene methode

werden deze letters niet meer als een

samenstelling aangeleerd maar als losse

letters.

De normaalwoorden kregen veel na-

volging. Talloze onderwijzers en

auteurs maakten hun eigen serie

woorden. Duidelijk is dat dergelijke

woorden een onmisbare plaats hadden

gekregen in het leesonderwijs. 

L e e s p l a n k j e

Normaalwoorden vormen ook het uit-

gangspunt van de bekende ‘leesplank-

jes’, die een volgende stap in de ontwik-

keling van het leesonderwijs vormden.

Het meest bekend is het aap-noot-mies-

plankje van M.B. Hoogeveen (1863-1941),

dat in 1910 werd uitgegeven door J.B.

Wolters te Groningen. Hieraan gingen

echter andere plankjes vooraf. 

Hoogeveen, onderwijzer te Deventer,

ontwikkelde rond 1894 het eerste

plankje. Zijn uitgangspunt was onder

andere dat de kinderen een actieve rol

moesten hebben bij het leren lezen.

Bezig zijn met losse letters zou dit

bevorderen. Kern van de methode was

het ontleden van woorden in klanken

(analyse) en het vervolgens samen-

voegen van klanken tot woorden

(synthese). Het eerste plankje bevatte

andere woorden dan het aap-noot-mies-

plankje uit 1910. De eerste versie bevat-

te de woorden raam, roos, neef, fik, gat,

wiel, zes, juk, schop, voet, neus, muur,

bijl, hok, duif en ei. Dit plankje werd in

1898 te Deventer uitgegeven door 

M.D. Brinkgreve. 

Het leesplankje voor de leerlingen ging

vergezeld van een doosje met letters,

een klassikale plank en een uitgebreide

handleiding. In deze toelichting

stonden niet alleen didactische aan-

wijzingen, maar ook meer algemene

instructies. Zo werd de onderwijzer aan-

geraden om een dag voor het gebruik

van het leesplankje de leerlingen erop

te wijzen dat ze de volgende dag met

schone handen op school moesten

komen, want, aldus de handleiding,

‘wie vuile handen heeft, mag niet mee-

doen’.

Ongeveer gelijktijdig vervaardigde een

collega van Hoogeveen, J.H.

Colenbrander, ook een plankje. Hierop

komen de woorden geit, zeep, does,

hout, roos, wiel, haan, beuk, duif,

schuur, mes, vat, bijl, hok, juk en wip

voor. De overlapping zit dus in de woor-

den roos, wiel, juk, hok, duif en bijl. Dit

plankje werd in 1902 uitgegeven door

A.E Kluwer te Deventer, aanvankelijk

uitgevoerd in papier, later in hout.

V e r b e t e r d e  m e t h o d e

Hoogeveen ging door met de ontwikke-

ling van zijn leesplankje. Hij verbeterde

de methode en koos voor een nieuwe

reeks woorden, welke begon met het

overbekende aap, noot, mies. Zijn verbe-

terde methode werd uitgegeven door

J.B. Wolters in 1901. Opvallend was het

grote aantal namen en dieren op het

plankje. Alleen noot, vuur, weide en

hok zijn niet levend. 

Via uitgever Wolters kwam Hoogeveen

in contact met Jan Ligthart (1859-1916),

Hindericus Scheepstra (1859-1913) en

Cornelis Jetses (1873-1955). Jetses teken-

de nieuwe plaatjes en schilderde de ver-

telselplaat Teun en de aap in de dakgoot,

waarop alle woorden van het leesplank-

je voorkomen. De bijbehorende lees-

boekjes herschreef Hoogeveen samen

met Ligthart en Scheepstra. Jetses

tekende voor deze boekjes, met Ot en

Sien als hoofdpersonen, de plaatjes.

Aldus kwam een methode voor het lees-

onderwijs tot stand, die door Wolters in

1910 op de markt werd gebracht als

Hoogeveens ‘verbeterde methode’ en

Boven: Hoogeveen’s leesplankje (circa 1898).

Uitgave Firma Brinkgreve, Deventer 

Collectie: Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam

Onder: Colenbrander’s leesplankje (circa 1902).

Uitgave Kluwer, Deventer 

Collectie: Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam
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die tot ver na de Tweede Wereldoorlog

een vaste plaats in het onderwijs

innam.

M e e r  p l a n k j e s

In 1908 verscheen bij Wolters een

bewerking van Hoogeveens raam, roos,

neef-plankje voor de scholen in Neder-

landsch-Indië. Deze bewerking was van

de hand van Th. J.A. Hilgers en bevatte

de volgende woorden: muur, roos, vaas,

neus, wiel, zus, geit, schoen, jas, mes,

been, bijl, duif, hok en kip. 

In 1917 verscheen Hoogeveens verbeter-

de methode in een aangepaste versie

voor het onderwijs in Nederlands-Indië

met de woorden jaap, gijs, dien, zus,

boe, oom, waf, uur, rook, tol, zeil, de,

neus, het, huis, een en schip. A.F. Ph.

Mann schreef hierbij een serie leesboek-

jes, getiteld Van vier kinderen.

Hoogeveens methode werd ook bewerkt

voor het christelijk onderwijs. Het

bekende leesplankje werd gehandhaafd,

maar de leesboekjes werden in 1932

aangepast door A.J. Drewes door toevoe-

ging van enkele gebeden en psalmen.

Voor het katholieke onderwijs werd in

1905 een leesmethode met plankje ont-

wikkeld door frater Euthymius Becker,

dat begint met de woorden aap, roos,

zeef en uitgegeven werd door het R.K.

Jongensweeshuis, Tilburg. Opvallend

zijn de woorden hok en bok, waarmee

twee verschillende o-klanken onder-

scheiden worden. In Hoogeveens eerste

plankje is dit onderscheid niet opgeno-

men, in zijn herziene plankje wel. In

1910 werd het plankje van Becker over-

genomen bij de nieuwe leesserie Ik lees

al van frater Jozef Reynders en frater

Nicetas Doumen. 

Ten behoeve van het Joodse onderwijs

werd een leesplankje vervaardigd met

Hebreeuwse letters.

N a  h e t  l e e s p l a n k j e

Het gebruik van leesplankjes heeft tot

ver na de Tweede Wereldoorlog – zelfs

in de jaren zeventig werden nog her-

drukken uitgegeven – stand gehouden

in het onderwijs. De ontwikkeling van

het leesonderwijs is echter niet gestopt

bij het leesplankje. Zo ontstond rond

1930 de ‘globaalmethode’, die uitgaat

van een beperkt aantal zinnen. In deze

methode komt het analyseren op de

tweede plaats. Eerst komt het herken-

nen en onthouden van de totale zin,

daarna komt als het ware spontaan het

ontdekken van de verschillende delen.

Van kindertaal tot moedertaal door F.

Evers, R. Kuitert en I. van der Velde is

een voorbeeld van deze globaal-

methode. 

Vervolgens deden omstreeks 1950 de

eerste ‘structuur- of analogiemethodes’

hun intrede in het leesonderwiijs.

Analyse en synthese horen hierin bij

elkaar, waardoor leerlingen al meteen

beginnen met lezen. In Zó leren lezen van

frater Caesarius Mommers werd deze

methode geïntroduceerd. Hieruit ont-

stond later Veilig leren lezen, de methode

die in de introductie van dit artikel

werd genoemd. Hiervan werd in 1980

een tweede herziene versie op de markt

gebracht, die zeer snel populair werd. 

Momenteel neemt de methode nog

steeds de belangrijkste plaats in het

leesonderwijs in, doch daarnaast zijn er

andere methodes ontwikkeld zoals De

Leeslijn, De Leesbus en De Leessleutel. 

Gezien de ontwikkelingen in het onder-

wijs is het zeer de vraag of de hier

genoemde leesmethodes een zelfde

levensduur zullen hebben als Hoogeveens

verbeterde leesmethode uit 1910. 

Boven: Hoogeveen’s verbeterd leesplankje (circa

1910) met illustraties van Cornelis Jetses.

Collectie: Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam

Onder:Becker’s leesplankje voor katholieke scho-

len (1905).

Uitgave R.K. Jongensweeshuis, Tilburg

Collectie: Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam

Links: De eerste

woorden in ‘Zó

leren lezen’

waren boom,

roos, vis.

Rechts: Oor-

spronkelijke

omslag van 

‘Veilig leren

lezen’, de metho-

de die na 

‘Zó leren lezen’

ontwikkeld werd.
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We gaan nog
niet naar huis

Wie kent niet liedjes als ‘A, B, C, Meester, de jongens nemen

knikkers van mij mee’ of ‘We gaan nog niet naar huis, nog lange

niet, nog lange niet’. Liedjes die oorspronkelijk afkomstig waren

uit de Salons de Variétés in de Nes en de Amstelstraat in

Amsterdam en al honderdvijftig jaar oud zijn. Toch zongen Farce

Majeure en Lodewijck van Avezaath Victoriaanse variétéliedjes

zo’n vijfentwintig jaar geleden nog de hitparade in. Terwijl deze

liedjes in de uitvoering van Max van Praag,

oorspronkelijk

zo’n vijfenveertig

jaar geleden

opgenomen, op

dit moment weer

populair zijn.

Salon des Variétés

in de Nes.

Het Victoriaanse
variété in Amsterdam

Bert van Gelder
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Van Amsterdam is aangetoond dat de

opkomst van de amusement-sector

nauw verbonden is met de emancipatie

van de Joodse bevolkingsgroep. Het in

1795 opgerichte patriottengenootschap

Felix Libertate, waarvan onder andere

Jonas Daniël Meyer en Jacob Hartog

Dessaur lid waren, staat aan de wortels

van deze emancipatiebeweging. 

Dessaur stond bovendien aan de wieg

van de Amsterdamse vermaakindustrie.

Niet alleen met zijn sinds 1784 bestaan-

de Hoogduitsche Joodsche Tooneel

Gezelschap dat van 1795 tot 1807 de

Hoogduitsche Schouwburg in de Am-

stelstraat bespeelde en daar vertalingen

van Franse en Italiaanse opera’s en

Duitstalige muziek- en zangspelen

introduceerde. Maar vooral door zijn

initiatief rond 1805 een Joodse muziek-

en toneelschool in de voormalige kolf-

baan Huis ten Bosch in de Kerkstraat op

te richten. Een uitermate voorlijk idee,

omdat pas in 1874 in Nederland de eer-

ste officiële toneelschool werd gesticht. 

Bij zijn groep Elèves of Jonge Tooneel-

listen, die niet alleen Duitstalige maar

ook zowel vertaalde als oorspronkelijke

Nederlandstalige stukken speelde,

bevonden zich de grote namen van het

latere negentiende-eeuwse amusement:

onder andere Nathan Judels, Eduard

Bamberg, Salomon van Biene, Israël

Pierre Boas, Samuel Kapper, Françoise

Lamé en Rachel Meldola.  

G r a n d  S a l o n

In Amsterdam werd op 19 augustus

1828 op het Rokin met een achterin-

gang in de Kalverstraat, door een zekere

C. Benjamin, die voorheen De Jonge

Graaf in diezelfde Kalverstraat exploi-

teerde, een gelegenheid geopend met

op de begane grond een koffiehuis

annex café-chantant en op de eerste

etage een Grand Salon waar een orkest

met zangers een muziekprogramma

verzorgde. 

In 1836 werd de exploitatie van de

Grand Salon overgenomen door een

Frans-Joodse café-houder met de naam

Joseph Duport, wiens Café du Nord op

de Nieuwendijk in de nacht van 22 sep-

tember 1836 was afgebrand. Vanaf 

1 maart 1838 introduceerde deze het

genre toneel in de vorm van uit het

Frans vertaalde blijspelen, zangspelen

en vaudevilles. Tevens voerde hij, met

zijn gezelschap dat hij de naam Theatre

des Variétés had gegeven, de zang-

spelen van bovengenoemde J.H. Dessaur

en een aantal door Israël Pierre Boas

bewerkte blijspelen op.

Nathan Judels [1815 – 1903] was violist

in het orkest van de Grand Salon. Voor-

dien had Judels al acht jaar professio-

neel op de planken gestaan als toneel-

speler bij de Elèves van David Leendert

Bamberg en bij de groep van Dessauer.

Toen Eduard Bamberg verhinderd bleek

zijn hoofdrol als Tobias in ‘De bloedzui-

gers of de minnehandel in de apotheek’

van Arie Ruijsch te spelen, nam de vio-

list de rol, die hij als kind bij de kinder-

comedie van Samuel Levie Ximenis in

de Hoogduitsche Schouwburg vertolkt

had, op verzoek van regisseur Keesing

voor ƒ 4,– per avond op zich. Dit optre-

den was zo’n succes, dat hij vanaf dat

moment de publiekstrekker van

Duport’s Theatre des Variétés werd.

Judels grootste succes op termijn werd

echter het blijspel met zang in één

bedrijf ‘De dorpsschoolmeester of het

Examen te Platte Lande’, geschreven

door J. Dekker Cz. Uit deze vaudeville is

onder andere het bovengenoemde lied

‘A, B, C, Meester, de jongens nemen

knikkers van mij mee’ afkomstig.

Benjamin, die het succes van de troupe-

Duport ook niet ontgaan was, verhoog-

de de huur, waarop Duport in 1839

besloot het contract op te zeggen en

elders een eigen theater te bouwen. 

Benjamin verkocht daarop op 27 juli

1840 de Salon met de belendende hui-

zen aan de maatschappij Arti et Amici-

tiae die er haar sociëteits- en tentoon-

stellingszalen inrichtte. Arti liet het

complex in 1855 slopen en betrok op 

15 september 1856 op dezelfde locatie

haar nieuwe en huidige pand.

S a l o n  d e s  V a r i é t é s  i n  d e  N e s

Duport kondigde op 30 april 1839 in

het Handelsblad aan dat hij met ingang

Boven: Interieur van de Salon des

Variétés in de Nes.

Collectie: Theater Instituut Nederland

Onder: Salon des Variétés in de

Amstelstraat van W. Hekking.

Collectie: Koninklijk Oudheidkundig

Genootschap
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van de kermis en het nieuwe toneelsei-

zoen een Salon des Variétés zou openen

in de Nes op de hoek van de Kuiper-

steeg, waar voorheen een oude suiker-

bakkerij gevestigd was. In de Nes, een

straat vol kroegen en bordelen, waaron-

der het beroemde Toontje van M.E.

Hoady, was in 1823 als eerste ‘nette’

publiekstrekker concertzaal Frascati

geopend. Op 2 september 1839 kwam

daar de Salon met 350 plaatsen bij. In

tegenstelling tot de Grand Salon, die als

een café-chantant de mogelijkheid bood

een drankje te drinken onder het genot

van een muziekje of toneelstukje, ging

het in de nieuwe Salon om de voorstel-

ling, onder welke overigens de bedie-

ning van verteringen gewoon doorging.

De Salon bleek een overweldigend

succes en een grote publiekstrekker.

In de zomermaanden reisde Judels, ‘de

groote man, de fortuingod van Duport’

met onder andere Boas, Kapper en Van

Biene, voor eigen risico met een tent de

kermissen af. Toen in 1842 Duport

stierf, besloot zijn zoon Jean Eugène, op

advies van regisseur

Mienikus, de

zomerreizen van

zijn artiesten zelf

te gaan exploite-

ren. Judels eiste

daarop, naast

Potloodtekening van Nathan Judels (1815-1903) als

Remy in Marie Jeanne de vrouw uit de volksklasse.

Collectie: Theater Instituut Nederland

zijn salaris van ƒ 40,- per week geduren-

de het theaterseizoen, een aandeel in de

winst, wat hem door Duport jr. gewei-

gerd werd. Judels vertrok daarop in

april 1844 uit de Nes met medeneming

van een groot deel van de troupe-

Duport.

In de anoniem uitgegeven Physiologie van

Amsterdam door een Amsterdammer uit

1844 zijn het uiterlijk van het gebouw,

het interieur van de zaal, de heterogeni-

teit van het publiek en de gang van

zaken bij een voorstelling uitgebreid

beschreven. Jan David de Vries, schrij-

ver van zo’n veertig romans, was waar-

schijnlijk de auteur van deze Physiologie

en in ieder geval vertaler van toneel-

stukken en afschrijver van de rollen

voor de Salon in de Nes. Toen hij eind

1846 voor aanvang van een voorstelling

in de Salon werd gearresteerd wegens

majesteitsschennis en tot gevangenis-

straf veroordeeld, betekende dit zijn

overstap naar de oppositionele journa-

listiek. Zijn artikelen en die van zijn

collega’s Van Bevervoorde en Meeter

hebben vervolgens veel bijgedragen aan

de maatschappelijke revolte in 1848 en

daarmee aan de Grondwetsherziening

in dat zelfde jaar.

Als opvolger van Judels trok Duport jr.

Eduard Bamberg aan, later aangevuld

met de actrice van de Stadsschouwburg

Maria Kleine-Gartman, de acteurs

August Morin en Pieter Barbiers en de

komiek August Vink. Aanvankelijk bleef

deze eerste Salon des Variétés zijn

populariteit behouden, maar toen door

een nieuwe ruzie in 1856 het gezel-

schap ontbonden werd en er meer con-

currentie kwam van onder andere het

Grand Café Concert, later Victoria

genaamd en Tivoli, moest het theater

in 1868 sluiten, waarna het op 12

november van dat jaar geveild en

vervolgens afgebroken werd om

plaats te maken voor een school-

gebouw van de St. Vincentius-

vereniging. 

Portret van Nathan Judels 

(1815-1903).

Collectie: Theater Instituut Nederland
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D e  S a l o n  d e s  V a r i é t é s  

i n  d e  A m s t e l s t r a a t

Via aannemer en makelaar Feye kocht

Judels in april 1844 de oude stalhoude-

rij van Reinders in de Amstelstraat op

de hoek van de Paardenstraat en liet

daar voor ƒ 14.000,- in vier maanden

tijd de opstallen slopen en een nieuw

theatertje neerzetten. Daarbij kreeg hij

te maken met de strenge eisen van het

kerkelijk bestuur, dat via de Gemeente

Amsterdam particuliere theaters voor-

schreef: “dat het te spelen repertoire

vooraf door de gemeentelijke censor

goedgekeurd moest worden, dat er op

zondagen en christelijke feestdagen

niet gespeeld mocht worden en dat vijf

procent van de recette aan de Stads-

schouwburg afgedragen zou worden”.

Overigens verleende de Gemeente juist

weer ontheffing om op zondagavond

openbare voorstellingen te geven

omdat die avond de Stadsschouwburg

gesloten was. De particuliere theaterdi-

recteuren op hun beurt ontdoken de

censuur door hun theaters in de vorm

van sociëteiten te exploiteren. Dat de

Stadsschouwburg de concurrentie van

de particuliere theatertjes duchtig voel-

de, blijkt onder meer uit de versprei-

ding vanaf 1853 van remuneratiebiljet-

ten, waarbij klanten van tabakswinkels

en wijnhuizen bij hun aankopen gratis

tegoedbonnen kregen voor het bijwo-

nen van een voorstelling.
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Op 26 augustus 1844 vond de opening

plaats van het zaaltje met twee galerij-

tjes en magere pilaartjes, waar vierhon-

derdvijftig zit- en honderdvijftig staan-

plaatsen waren. Uitgevoerd werden een

‘Inwijdingscantate’, op tekst van Iz.J.

Lion gecomponeerd door Aron Wolff

Berlijn, een aria van Judels, waarbij hij

scènes uit zijn meest geliefde toneel-

stukken speelde en twee eenakters,

‘Frontin, gehuwd en vrijgezel’ en ‘Het

koffyhuis der tooneelspelers’.

Tot 1903 is het theater onder diverse

directies, waaronder die van Victor

Driessens in de periode 1870 – 1873 en

die van Louis Bouwmeester in de jaren

1873 – 1879, springlevend

gebleven. Operettes werden

er opgevoerd, vaudevilles,

melodrama’s, toneeldraken,

volksstukken, kluchten en

blijspelen. Offenbach werd er

in Nederland geïntrodu-

ceerd, maar later ook Ibsen

en Strindberg, terwijl er op 5

september 1891 de Neder-

landse revue ‘De Doofpot’

van A. Reyding in première

ging. 

Deze revue, geschreven naar

aanleiding van het bezoek

van de Duitse keizer aan

Amsterdam en de daaruit

voortvloeiende ongeregeld-

heden, beleefde een theater-

record van driehonderd

opvoeringen. Het lied ‘Mijn

vriend Lindeman’ met het

refrein “Lindeman, wat gaan

jou toch die meisjes an? Al

die gekke liefdeskuren zullen

jou nog eens bezuren” was

de best verkochte hit van

1891.

Toen Judels op zijn achten-

tachtigste in het water tui-

melde en vervolgens op 15

mei 1903 aan long- ontste-

king bezweek, werd het

theatercomplex door zijn

erfgenamen voor ruim 

ƒ 128.000,- verkocht aan bier-

brouwerij ‘t Haantje, die er café-concert

De Nieuwe Karseboom vestigde. In 1909

werd het oude huizenblok gesloopt en

vervangen door nieuwbouw.

V e r b r e d i n g  v a n  h e t  a a n b o d

o p  a m u s e m e n t s g e b i e d

In het laatste kwart van de negentiende

eeuw ontwikkelt de Amsterdamse

Amstelstraat zich tot dé theaterstraat

van Nederland, waar het ‘Grand

Theatre’ van Abraham van Lier en Flora

van Anton Nöggerath fabelachtige suc-

cessen boeken met optredens van artie-

sten als Helena de Jong, Leon Boedels,

Anna Held en zelfs Sara Bernhardt.

Later komen daar onder andere Het

Panopticum, voorheen de bierhal van

Roetemijer, het Centraal-theater, Café-

concert Eden en De Nieuwe Karseboom

bij. Ondertussen viert in de Nes de ‘Vic’

triomfen met Michel Solser en Chré-

tienni Van Esse en Tivoli met de jode-

lende tyroler uit Antwerpen, Martens,

en Abraham de Winter. Liedjes als ‘Naar

de parade op de Maliebaan’, ‘Tolhuis,

kiele, kiele, tolhuis’ en ‘Aan d’oever van

een snelle vliet’ danken hun populari-

teit aan genoemde artiesten.

Ook andere en vooral kleinere plaatsen

kregen nu hun café-chantant en hun

theater, zeker toen rond 1880 de ker-

missen in hun oude vorm ophielden te

bestaan. Voortaan reisden toneelspelers

en zangers niet meer met een houten

tent met de kermis mee, maar maakten

tournees langs de theaters. Daarbij deed

de verbetering van de wegen en vooral

de aanleg van nieuwe spoorverbindin-

gen de bereisbaarheid van voorheen

afgelegen regio’s enorm toenemen,

waardoor nu tijdens een tournee van

enkele dagen een groot aantal theaters

bespeeld kon worden. 

Wij zien nu een nieuwe generatie

artiesten opkomen die de overstap naar

onze eeuw hebben gemaakt: Leon

Boedels, Louis en Heintje Davids, Louise

Fleuron, Solser en Hesse, Buziau,

Maurice Dumas, Duo Paulus, Eduard

Jacobs en Nap de la Mar. De stemmen

van deze generatie artiesten zijn ook

deels op de plaat bewaard gebleven,

waarbij die van Abraham de Winter,

geboren in 1841, waarschijnlijk de

oudst-bewaarde nederlandse stem is. 

De diversiteit in het amusement was

een feit geworden en er begon een

nieuw tijdperk. Nathan Judels, Eduard

Bamberg, Salomon van Biene, Israël

Pierre Boas, Samuel Kapper, Françoise

Lamé, Rachel Meldola, Flora Samehtini,

Suze Sablairolles, Jeanette Corijn -

Heilbron, Victor Driessens en al die

anderen van hun generatie waren

geschiedenis geworden.

Affiche met aankondiging van 

Eduard Bamberg in ‘De Bloedzuigers’.
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Valkenburg, Wijlre en Gulpen waren

favoriet. In het voorjaar heerst er in

deze plaatsen een weldadige rust.

Meestal gingen we vooraf op een zater-

dag voorbereidingen treffen met een

aantal collega’s. Afspraken maken voor

een bezoek aan de diverse bezienswaar-

digheden en de speeltuin, controleren

of opnieuw uitzetten van speurtochten

en meer van dergelijke ‘nuttige’ activi-

teiten.

De dag eindigde altijd in een van de

vele plaatselijke horecagelegenheden.

Een dag in de buitenlucht maakt hon-

gerig. Het woord reubesop op een

menukaart deed ons als westerlingen

meer aan afwaswater denken dan aan

soep, tot het woord op z’n Limburgs

werd uitgesproken. Op dat moment

beseften wij waar het om ging en toen

ons daarna werd verteld dat ‘reuben’

Limburgs is voor knollen (vergelijk het

Duitse woord Rüben) waren wij nieuws-

gierig geworden.

Toen ik nog volop in het

onderwijs werkzaam was,

organiseerden wij voor de

zesde klassers regelmatig

een meerdaags schoolreisje

naar het Limburgse land. 

EE

R e u b e s o p

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

– 300 gram lamsbout zonder been

– 6 witte peperkorrels

– 1 takje rozemarijn

– 2 takjes tijm

– 500 gram meiknolletjes

– 200 gram worteltjes

– 250 gram vastkokende aardappelen

– 60 gram ontbijtspek

– een bosje peterselie

– (koffie)room

Snijd het lamsvlees in kleine stukjes.

Plet de peperkorrels. Bind rozemarijn

en tijm tot een bosje en doe alles samen

in een liter koud water. Breng het

geheel aan de kook en schuim het zorg-

vuldig af. Laat het vlees minimaal drie

uur trekken tot u een overheerlijk rui-

kende bouillon heeft gekregen. Was de

knolletjes goed en snijd ze in reepjes

van een centimeter dik. Schrap de wor-

teltjes en snijd ze klein. Schil de aardap-

pelen en snijd ze in blokjes van een

kubieke centimeter. Voeg de groenten

aan de bouillon toe en laat alles een

kwartiertje lekker doorkoken.

Maak de soep naar smaak af met zout

en peper.  Snijd het ontbijtspek in

dunne reepjes, bak het uit en verkrui-

mel het als het enigszins afgekoeld is.

Hak de peterselie fijn. Dien de soep op

in een mooie soepterrine bestrooid met

het spek en de peterselie.

Serveer de reubesop met vers geroos-

terd Eifelbrood of Oberländer. Om het

geheel extra te verfijnen, dient u op het

bord eventueel nog een scheutje room

toe.

W a t  k u n n e n  w e  e r b i j

d r i n k e n ?

Wij dronken een droge rode Dornfelder

uit de Duitse Pfalz. Een lekkere stevige

wijn. Verkiest u wit, neem dan een

Elzasser Gewürztraminer. 

Eet smakelijk.

Cees Tempel

Een schoolreis

naar Zuid-Limburg

Koken met traditie



‘Kipenboarch? Hjir op ‘e heide

Wier by âlds de Wyldemerk;

En op ‘t iepen plak hjir earne

Stie in kleaster, great en sterk’

Japik Hepkema

Nabij het dorp Oudemirdum, achter de

brug over de Luts in het Friese Gaaster-

land, staat in een rustieke omgeving

het landhuis Kippenburg. De naam laat

zich gemakkelijk verklaren. Het werd in

1834 gebouwd door burgemeester 

Jhr Van Swinderen, die er naast zijn

ambtelijke functie een pluimveebedrijf

op nahield. Ook na de verbouwing tot

café annex logement in 1850 bleef een

omvangrijke schare hanen en hennen

om het pand scharrelen. 

De Friese schrijver Japik Hepkema

logeerde er omstreeks 1915 en ook toen

nog kon hij de slaap niet vatten van-

30

V O O R J A A R 2 0 0 1

Willem Boxma

De Wyldemerke

JJJaarmarkt,
kermis, 
paarden-
markt en
hard-
draverij

wege het getok en gekukeleku onder

zijn slaapkamerraam.

De bezoekers, die thans bij de Kippen-

burg uitrusten na een wandeling over

de fraaie dreven die Gaasterland rijk is,

worden niet meer door het gevogelte

gehinderd. 

De meesten zullen zich er ook niet van

bewust zijn dat vroeger op een open

terrein, verscholen in de bossen tussen

Kippenburg en ‘de witte brug’, sinds

onheuglijke tijden een jaarmarkt annex

kermis, paardenmarkt en harddraverij

werd gehouden die als ‘Wildemarkt’

– ‘Wyldemerke’ zeggen de Friezen – in

wijde omtrek bekend stond.

E e n e n  g r o o t e n  t o e l o o p

Het gaat te ver om de oorsprong van de

Wyldemerke terug te brengen tot de

oude Friezen. Wel was de jaarmarkt

begin 1500, en zeker ten tijde van het

bewind van Philips de Tweede, een jaar-

lijks terugkerend gebeuren. De nabije

aanwezigheid van de Kommanderij of

het Hospitael van de Ridders van Malta,

een uithof met kerk of kapel gewijd aan

Sint Jan, is hoogstwaarschijnlijk de aan-

leiding geweest. 

Het was gewoonte op 16 augustus, de

dag van Maria Hemelvaart, en op de

twee daaropvolgende dagen daarna een

markt te houden waarbij verschillende

vermakelijkheden niet ontbraken. Het

evenement bood de inwoners van de

omliggende dorpen en gehuchten een

aangename gelegenheid om na het bij-

wonen van de mis de nodige inkopen te

doen en in het bijzonder de jongelui

een fraaie kans om eens ongedwongen

plezier te hebben. Toen het klooster in

1557 tot op de grond was afgebroken,

betekende dat niet het einde van de

jaarmarkt.

Aanvankelijk werd de Wyldemerke

gehouden op 15 augustus, later op 26

augustus en weer later op een donder-

dag en vrijdag in die maand. Van alle

kanten toog het volk naar de Wilde-

markt. In de zeventiende eeuw bereikte

het aantal bezoekers een hoogtepunt.

Er werd in die dagen gesproken van

‘eenen grooten toeloop van menschen

en koopmanschappen’. Dagen tevoren

waren tenten opgezet en heidezoden

tot zitbanken en tafels gestapeld. Niet

alleen uit Friesland, ook via Stavoren en

Lemmer uit Holland afgereisde nering-

doenders gaven acte de presénce met

aantrekkelijke koopwaar en overtui-

gend standwerk. Uit Amsterdam kwa-

men ze met hoeden, petten en schoe-

nen en uit Schoonhoven waren ze er

met hun fraaie zilver. Want er viel wat

te verdienen op de Wyldemerke. Dat

zagen ook de Balker bakkers, die tijdens

de feestdagen als specialiteit ‘Wylde-

merkeboltsjes’ aan de man brachten.

Jongens uit Balk, Harich en Mirdum

verwelkomden de kooplui spontaan

met ketelmuziek.

G e h u w d e n  e n  z a k e n l i e d e n

Niemand wilde de beide Wildemarkt-

dagen missen. Ook de grietman en zijn

gezin en de familie van Huize Rijs niet.

Ze beschikten over eigen tenten, waarin

ze konden overnachten om ook de vol-

gende dag van de partij te kunnen zijn.

De veldwachters, in groot tenue en met

de sabel opzij bijeengetrommeld uit de

naburige dorpen en verantwoordelijk

voor de ordebewaking, waren bevoor-

recht met een eigen ‘grietenijtent’. De

koddebeiers hadden het overigens op

die dagen zo slecht niet. Ze genoten het

genot van gratis bier.

De eerste dag verliep meestal rustig, ze

was voorbehouden aan gehuwde paren

en zakenlieden. Het was ook de dag

waarop de drukbezochte paardenmarkt

en de spannendste harddraverij van

Friesland werden gehouden. Er stonden

op het terrein wel dertig kramen, waar-

achter standwerkers elkaar tegenover

het passerende publiek de loef tracht-

ten af te steken. Daartussen stonden de

zanger-dichter Albert Bakker en zijn

vrouw oude verhalen voor te dragen,

waaronder de tragische geschiedenis

van de Vrouwe van Stavoren en ‘de bloe-

dige battalje van de zeuven meissies om

de bakker z’n broek’ niet ontbraken.

V r i j s t e r m a r k t

Maar de volgende dag van de Wilde-

markt, bekend als de Vrijstermarkt, gaf

een heel ander aanzicht. Als de gekozen

koning en koningin van het feest hun
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Huis Kippenburg bij

Oudemirdum (1965).



zetels op zodenheuvels hadden ingeno-

men, barstte het feest los. Wie te voet

kwam, betaalde het koninklijke paar

een dubbeltje. Kwam men met paard,

met of zonder  voor de gelegenheid ver-

sierde wagen, dan was de entree twee-

maal zoveel. Voor het geofferde geld

werd brandewijn met rozijnen en

suiker gekocht die in een grote pot en

met een grote houten pollepel onder de

gasten rondging. Bezoekers die hadden

geweigerd de schatting te betalen

kregen natuurlijk niets en konden

daarentegen een nat pak in het water

verwachten.

Bij de kramen werd kwistig in de beurs

getast. In de grootste tent werd op een

romer brandewijn of jenever meer niet

gekeken. De beentjes van de ‘feints’ en

‘faems’ gingen dan ook, naarmate de

tijd naar de avond voortschreed, bij

elke dans op de maat van de Skotse

Trije onstuimiger van de tapkamer-

vloer, tot soms de vloerplanken het

begaven. ‘Hup, sûpengoarten brij en ik

sil dy ris pakke, hup sûpengoartenbrij

en pakke sil ik dy’, en gepakt werd er

natuurlijk.

Tegen zeven uur werd het feest afgebla-

zen. Maar de jongelui dachten er niet

aan naar huis gaan. Ze klommen op

boerenkarren en reden naar Balk of Rijs
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om daar tot laat in de nacht na te fees-

ten. Op een van die ritten plachten ze

op de Kippenburgsterbrug Dorus de

Waterspringer te treffen die voorbijgan-

gers trachtte te bewegen zijn wijf in de

Luts te gooien. Als hij niemand daartoe

bereid vond, voegde hij zelf maar de

daad bij zijn woorden, maar hij was

daarop altijd weer genegen haar op de

wal te trekken.

T e  r u w  e n  t e  w i l d

In de grote toeloop kwamen allengs ook

bezoekers mee die met de Wyldemerke

een heel ander doel voor ogen hadden.

Rond 1700 gingen vechtersbazen, dob-

belaars, kaart-  en vingerhoedspelers,

om niet te spreken van ‘bekkensnijders’

de sfeer op de jaarmarkt bepalen. Bij de

verkiezing van de ‘koning van de

Wyldemerke’ werd zelfs de grootste her-

rieschopper daartoe voor de duur van

een jaar aangewezen. Het ging er in die

jaren ruw en wild aan toe en de naam

Wildemarkt zal dan ook, en niet

onterecht, daardoor zijn ontstaan. 

In de ogen van kerk en overheid was

een altijd feestelijk en gemoedelijk

gebeuren uitgegroeid tot een poel van

verderf en de autoriteiten zagen zich

dan ook meermalen genoodzaakt maat-

regelen te treffen om uitwassen in te

perken. In 1808 verbood de drost van

Gaasterland de toegang aan ‘rijffelaars,

kaart- en vingerhoedspelers’. Weer later

werd de jaarmarkt met al wat erbij

hoorde plotseling door de Staten van

Friesland verboden.

In 1831 was ze weer toegestaan, zij het

onder toezicht van het provinciaal

bestuur. Maar de fut schijnt er toen uit

verdwenen zijn geweest. In 1885 ver-

nemen we hoezeer de Wildemarkt haar

originaliteit, hartstocht en aantrek-

kingskracht had verloren. De zetels en

tafels van heidezoden waren vervangen

door houten banken. Glazen hadden de

twee-orige blikken bakjes verdrongen

waarin voorheen de drank werd geser-

veerd en met een eetlepel genuttigd. De

kermis, de paardenmarkt en het zaken-

doen hadden zo goed als niets meer te

betekenen. De harddraverij was al enige

jaren geleden niet meer gehouden.

Omstreeks de eeuwwisseling verstomde

voorgoed het feestrumoer. Alleen Huis

Kippenburg en de naam Wildemarkt

voor een open plek in het Gaasterlandse

bos houden de herinnering wakker aan

de eertijds zo druk bezochte en onstui-

mig gevierde Wyldemerke.

De Wildemarkt op 20 augustus 1919.

Collectie: Fries Museum Leeuwarden

Foto: Dikken en Hulsinga

Herinneringen
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Langzamerhand kregen

vrouwen zoveel naai- en

handwerkattributen, dat

men behoefte kreeg aan

opbergmogelijkheden. 

Aan het einde van de

achttiende eeuw en begin

negentiende eeuw

kwamen naaidozen en

naaitafeltjes in de mode. 

dozen was vaak te teer voor onze stevi-

ge Hollandse handen. Zelf heb ik uit de

familie een doosje, waarin onder ande-

re een piepklein ivoren tonnetje zit

voor garen met een gaatje om de draad

door te halen. Nog een paar tonnetjes,

een kleine ivoren tafelklem en een

mooi bewerkt naaldenkokertje behoren

tot de inhoud. Het is bijna 200 jaar oud,

maar waarschijnlijk nooit gebruikt.

Ook vond ik uit dezelfde tijd een ivoren

vingerhoed, de putjes waren met de

hand aangebracht en de top was er

apart op bevestigd. 

F l e s j e  r e u k z o u t

In een naaidoos met allerlei naaigerei

kom je soms voorwerpen tegen die

niets te maken hebben met hand-

werken, bijvoorbeeld een flesje eau de

cologne of reukzout tegen flauwte. De

dames hadden namelijk vroeger heel

nauw geregen korsetten aan, waardoor

ze soms flauw vielen. 

In de tweede helft van negentiende

eeuw was een slanke, ingesnoerde taille

nog steeds mode. Na 1875 werd er

steeds meer tegen geprotesteerd, ook in

verband met de gezondheid. Er versche-

nen spotprenten met naar adem snak-

kende dames en hijgende kamenier-

sters die aan de veters van het korset

trokken. Het was trouwens heel gewoon

om tijdens een bal elegant flauw te val-

len (te bezwijmen) en in de armen te

vallen van een toesnellende heer.

Voelde men zich onder het naaien of

verstellen niet goed worden, dan was

F.A. Veldink-Bloemsma

Vanuit Frankrijk werden elegante naai-

tafeltjes en kostbare naaidozen met

gouden of zilveren naaigerei geïmpor-

teerd. Ook werden er dozen in de

Oriënt besteld, zoals ivoren naaidozen

met naaigerei van ivoor uit China en

gelakte dozen met een inhoud van paar-

lemoer uit Japan. Onze eigen vaklui

maakten naaidozen van notenhout en

mahonie soms met inlegwerk van zil-

verdraad. Er zijn ook dozen, waarbij

een andere houtsoort gebruikt werd

voor het inlegwerk, bijvoorbeeld palis-

sander: een harde tropische houtsoort. 

Natuurlijk waren de meeste naaidozen

zonder inhoud, maar wel met vakjes

waar je dan zelf naaigerei in kon doen.

Het fijne naaigerei uit de Oosterse naai-

Voorbeelden van monogrammen

DDDe Naaidoos
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een hulpmiddel als vlugzout vlakbij de

hand in de naaidoos. 

G e h e i m  l a a t j e

Een naaitafeltje had soms een geheim

laatje, dat door op een bepaalde plek te

drukken  te voorschijn sprong. Daarin

werd een liefdesbrief of testament opge-

borgen. Mijn jongste dochter erfde uit

de familie van mijn moeder een oude

secretaire en ontdekte bij het schoon-

maken ook een geheim vakje; in meu-

bels uit de achttiende eeuw en begin

negentiende eeuw tref je dat zo nu en

dan aan. 

Wanneer iemand overleed werd de

naaidoos niet weggegeven. Deze bleef in

de familie als een persoonlijke herinne-

ring. In mijn ouderlijk huis waren

verschillende naaidozen. We spraken

dan ook over ‘moeders naaidoos’ en

‘oma’s naaidoos’. In de doos van mijn

grootmoeder zat nog steeds haar negen-

tiende-eeuwse naaigerei onder andere

een zilveren tornmesje, een vinger-

hoeddoosje van paarlemoer met vinger-

den bloemen. Televisie was er toen nog

niet en hij vond het leuk om ’s avonds

bij de kachel hout te bewerken. 

Dezelfde timmerman zou ook een naai-

doos voor mij maken, maar na de

Tweede Wereldoorlog had hij geen hout

meer. Hij ging toen naar de familie

Veldink om te vragen of zij geen mooi

stuk hout voor hem hadden. Inderdaad

kreeg hij een stuk keihard eikehout, dat

echter moeilijk te bewerken was.

Vandaar dat op mijn naaidoos ruitjes

en geen bloemen staan. 

N a a i k u s s e n

Er waren ook naaidozen met een groot

speldenkussen op de deksel. Dit kon als

naaikussen worden gebruikt. Bij een

naaikussen werd de te naaien stof met

een speld op het vrij zwaar gevulde kus-

sen vastgezet. Met de linkerhand hield

de naaister dan de stof strak en nu kon

ze met de rechterhand gelijkmatig naai-

en. Meestal had men een apart naaikus-

sen op schoot. Zittend in een gemakke-

lijke stoel en met de voeten op een stoof

hoed, een speldendoosje van onyx en

haar eigen maasbal van twee kleuren

hout. 

H a n d w e r k

Onze oudste naaidoos is waarschijnlijk

van mijn overgrootmoeder geweest:

gemaakt van walnotenhout met bron-

zen beslag. Precies dezelfde doos is afge-

beeld in het Engelse boek The history of

needlework tools and accessories. Wij,

gewend aan plastic artikelen, zijn ver-

baasd over de mooie en met zorg

gemaakte voorwerpen uit die oude

naaidozen. De huisvrouw had niet veel

persoonlijke bezittingen, iets voor de

naaidoos was daarom altijd welkom.

Een heel mooi ivoren doosje in de vorm

van een eikel voor een zijden centime-

tertje komt waarschijnlijk ook uit de

naaidoos van deze overgrootmoeder, of

wie weet misschien wel uit de doos van

haar moeder. Naaigerei ging nu een-

maal van moeder naar dochter. Een

dorpstimmerman maakte voor ons

gezin een grote naaidoos met uitgesne-

Walnoothouten naaidoos

met bronsbeslag (1850)
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Maasbal

Ivoren naaigerei
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(’s winters zat hierin een kooltje vuur)

kon men regelmatig naaien. Boven op

de deksel zat dus soms een speldenkus-

sen en aan de binnenkant was vaak een

spiegel. Als er onverwachts bezoek

kwam, kon de huisvrouw vlug even

kijken of haar haar goed zat. Voor stop-

wol werd nog al eens een mandje

gebruikt. Meisjes hadden ook meestal

een naaimandje in plaats van een

naaidoos. 

K a m p f e r h o u t

Ook heb ik een naaidoos, gemaakt uit

hout van een kamferboom. Insekten,

zoals de ons bekende klerenmot, vinden

de geur van het hout akelig en verdwij-

nen. Daardoor maakte men graag hut-

koffers, dekenkisten en naaidozen van

dit hout. Het wijfje van de klerenmot

vliegt rond en zoekt naar een geschikte

wollen stof of bont om haar eitjes op te

deponeren. Later komen de rupsen uit

hun kokertjes van spinsel en beginnen

meteen van de wol te eten: nu ontstaan

de zogenaamde motgaatjes. Wanneer

bont in een kist of stopwol in een naai-

doos van kamferhout is opgeborgen,

wordt de inhoud beschermd tegen

rondvliegende motjes, want die gaan er

gauw vandoor als ze kamferhout rui-

ken. Mijn naaidoos is ondertussen al

zeventig jaar, maar het luchtje ver-

dwijnt niet. 

Er zijn verschillende soorten kamfer-

bomen onder andere in China, Japan en

Formosa. De geur van het hout uit elke

land is verschillend. Een houtspecialist

vertelde, dat mijn naaidoos waarschijn-

lijk van Japans kamferhout (Cinnamo-

mum camphora) is gemaakt, vanwege

de muffe geur. Bovendien is de doos

vederlicht, ook een kenmerk volgens

hem. Op de deksel is een fruitmand uit-

gesneden; het hout is dus blijkbaar

gemakkelijk te bewerken.  

Zoals u ziet zijn naaidozen alledaagse

voorwerpen die, als je er naar zoekt,

een heel verhaal over het leven van

onze moeders en grootmoeders

vertellen. 

Naaidoos

Naaisetje

Speldenkokertje

Speldendoosje

Speldenkussentje met vingerhoed
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Vikingen of

Noormannen

roepen een

beeld bij ons op

van ruige, blonde,

langharige mannen met

hoorns op hun helm, die met

hun krijgshaftige boten de

middeleeuwse dorpen

plunderden en in brand staken.

Wie waren deze woestelingen

en is er nog meer over hen

bekend dan dat zij het leven in

de achtste, negende en tiende

eeuw onveilig maakten? 

landse geschiedenis hebben gehad, her-

inneren zich vast nog wel de indruk-

wekkende schoolplaat van Isings, waar-

op is afgebeeld hoe de Noormannen

Dorestad plunderen en in brand steken.

W o e s t e l i n g e n

Deze plaat beantwoordt geheel aan het

beeld dat er traditioneel van de

Vikingen of Noormannen heeft bestaan

als rovers en plunderaars. Dat beeld is

echter vooral bepaald door het feit dat

de meeste bronnen die melding maken

van het optreden van de Vikingen

afkomstig zijn van hun slachtoffers:

monniken en geestelijken, van wie de

abdij of kerk vaak het eerst en veelvul-

dig ten prooi viel aan het Vikinggeweld

en die dit in hun kronieken memoreer-

Onverschrokken
ontdekkingreizigers

Charlotte Broer

Viking vrouwen maakten hun kleding vast

met twee broches op de schouder.

Foto uit: William W. Fitzhugh en Elisabeth I.

Ward, ‘Vikings, The North Atlantic Saga’

Ketting met kralen van amber en glas

gevonden in Birka. Kostbare sieraden

waren een statussymbool.

Foto uit: ‘Vikings, The North Atlantic Saga’

DDDe Vikingen

Op festivals kom je ze soms tegen.

Ongewoon uitgedoste lieden die uit een

andere tijd afkomstig lijken. In middel-

eeuwse kledij, al dan niet voorzien van

harnas, zwaard en knots. Het zijn

natuurlijk geen echte middeleeuwers,

maar hedendaagse mensen die als

hobby hebben om het leven van vroeger

zo getrouw mogelijk na te spelen.

Onder dergelijke groepen die zich aldus

bezighouden met wat men ‘living histo-

ry’ ofwel ‘levende geschiedenis’ noemt,

zijn opmerkelijk genoeg de Vikingen

nogal populair. Kennelijk wordt die

populariteit niet gehinderd door de

reputatie van de Vikingen als wrede

plunderaars en brandschatters. Zij die

vroeger op school nog ouderwets vader-

plunderingen van vooral kloosters, ker-

ken en bijvoorbeeld ook een rijke han-

delsplaats als Dorestad grote schade

aan en veroorzaakten ze enorme angst

en paniek. Aanvankelijk wist men ook

geen effectieve weerstand te bieden aan

de met hun snelle schepen vaak ineens

opduikende en voorts ook weer snel ver-

dwijnende Vikingen. Die machteloos-

heid vergrootte nog eens te meer de

angst van de mensen, die het slacht-

offer werden van de aanvallen.

D e  z e e  o p  n a a r  v e r r e  o o r d e n

Over de redenen voor de ogenschijnlijk

vrij plotselinge activiteiten van deze

Scandinavische groepen verschillen de

meningen enigszins. Geopperd is dat er

in hun gebieden op een gegeven

den. Logischerwijs zijn deze berichten

zeer negatief over de Vikingen, maar

feitelijk ook eenzijdig en beperkt. Voor

andere aspecten van het leven van hun

heidense aanvallers, over de achter-

gronden en ook de eventuele verdien-

sten hadden deze christelijke kroniek-

schrijvers uiteraard nauwelijks oog.

Andere factoren die later, sinds de

negentiende eeuw, het imago van de

Vikingen mede hebben bepaald zijn de

romantiek en het nationalisme. Uit die

tijd dateert het beeld van de grote, blon-

de en vooral stoere Viking.

Iets van dit romantische beeld vinden

we ook nog wel terug bij sommige

‘living history’-groepen. Er zijn er ech-

ter ook die zich duidelijk en bewust

meer richten op het minder spectacu-

laire, maar daarom zeker niet minder

interessante gewone dagelijkse leven

van de Vikingen. Aardig is om eens te

kijken wat daar nu feitelijk over bekend

is. Want wie en wat waren precies die

Vikingen en hoe leefden ze? Wat deed

ze hun vaderland verlaten? En was hun

optreden alleen maar destructief en

negatief te beoordelen?

B e t e k e n i s  v a n  d e  n a a m

De aanduiding ‘Vikingen’ is een verza-

melnaam voor de Scandinaviërs die als

veroveraars, ontdekkers, kooplieden en

kolonisten ruim duizend jaar geleden

de zeeën bevoeren. De naam ‘Viking’

wordt op verschillende wijzen ver-

klaard. Het woord is onder meer afge-

leid van ‘vic’ (= burcht), van ‘vig’ (=

strijd) of ‘vikjan’ (een kamp opslaan,

zich verschansen).

Over de vroegste geschiedenis van deze

Scandinavische volken, in de tijd vóór

de grote overzeese tochten die sinds het

eind van de achtste en in de negende

eeuw begonnen, is weinig bekend.

Waarschijnlijk leefden ze net als andere

volkeren in die tijd van de vaak schame-

le opbrengsten van de landbouw en vee-

teelt, waar mogelijk aangevuld met die

van visserij en jacht. Contacten tussen

delen van Scandinavië (Denemarken) en

West-Europa zijn er in de Vroege

Middeleeuwen waarschijnlijk wel

geweest, maar onze kennis daarover is

beperkt en vaag.

Pas tegen het eind van de achtste eeuw,

het begin van wat we de Vikingtijd noe-

men, verschijnen deze volkeren echt op

het toneel in West-Europa, wanneer

groepen Vikingen of Noormannen zich

langs de kusten van de Britse eilanden

en het continent herhaaldelijk laten

zien. Soms kwamen ze als handelaren,

maar meestal richtten ze door hun

Deze scene van het tapijt van Bayeux toont

de schepen van de Vikingen.

Foto uit: ‘Vikings, The North Atlantic Saga’

Reconstructie van de Vikingkledij 

voor zowel mannen als vrouwen.

Uit: ‘The Vikings’
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moment sprake was van overbevolking

(landhonger), die voor sommige men-

sen de noodzaak deed ontstaan elders

een bestaan te zoeken. En inderdaad

hebben zich in de loop van de tijd groe-

pen mensen vanuit verschillende delen

van Scandinavië gevestigd in bijvoor-

beeld Ierland, in delen van Engeland,

op de Faroer- en de Shetlandeilanden,

maar ook op het door de Vikingen ont-

dekte IJsland en Groenland. Vikingen

hebben – ruim vóór Columbus het

Amerikaanse continent ontdekte – de

kusten van Noord-Amerika bezocht.

Voor degenen die in Scandinavië ble-

ven, leverden de plundertochten, maar

ook de overzeese handelsactiviteiten die

werden ontplooid, waarschijnlijk een

aanvulling op het schaarse traditionele

bestaan in landbouw, veeteelt en

visserij.

Als reden voor het uitzwermen van de

Vikingen wordt ook wel de politieke

situatie in hun thuislanden genoemd.

Vanwege de politieke verdeeldheid,

anarchie en onrust, maar voorts ook de

geleidelijke ontwikkeling van beter

georganiseerde koninkrijken en een

sterker overheidsgezag, zouden sommi-

ge mensen – vaak de meest rusteloze

elementen in de samenleving – defini-

tief zijn weggetrokken. Anderen bleven

weliswaar, maar richtten hun ambitie

en strijdlustige energie op andere gebie-

den in Europa.

Vanaf de late achtste en gedurende de

gehele negende en een groot deel van

de tiende eeuw, zijn aldus de Vikingen

de absolute schrik geweest van een

belangrijk deel van de bevolking van

West-Europa. Pas geleidelijk is men in

staat gebleken een afdoende verdedi-

ging tegen de aanvallen tot stand te

brengen. Toen er tezelfdertijd, zo omst-

reeks het jaar 1000, ook in Scandinavië

zelf evenwichtiger politieke verhoudin-

gen ontstonden, krachtiger koningen

hun gezag wisten te doen gelden, en de

Scandinaviërs geleidelijk zich bekeer-

den tot het christendom, kwam er uit-

eindelijk een eind aan de Viking-

aanvallen.

V e r d i e n s t e n

De slechte naam van de Vikingen, als

grote angst inboezemende en vermetele

strijders en avonturiers, heeft hun toch

niet onbelangrijke verdiensten als kolo-

nisatoren en ontdekkers van tot dan toe

onbekende gebieden nogal eens over-

schaduwd. Hetzelfde geldt ook voor

hun activiteiten als goed georganiseer-

de rondtrekkende kooplieden, die ver-

scheidene nieuwe handelsroutes (in het

Baltische gebied, tot ver in Rusland, in

het Zwarte Zeegebied en tot in Con-

stantinopel) tot ontwikkeling brachten

en een verbindende functie hebben

gehad tussen zeer verschillende mark-

ten. Hun rol in de verre handel heeft

veel producten, luxe artikelen (pelzen,

wijn, textiel, wapens en werktuigen)

maar ook meer gewone gebruiksartike-

len (kammen, glazen kralen, landbouw-

producten), in verschillende gebieden

beschikbaar doen zijn.

Hoe ver echter de contacten en invloed

ook reikten en hoe spectaculair de verre

tochten ook waren, in het gewone dage-

lijkse leven in hun eigen noordelijke

gebieden bleven de meeste Scandi-

naviërs overwegend eenvoudige boeren.

Evenals hun voorouders bebouwden ze

daar vooral hun land, hielden ze vee en

deden ze daarbij eventueel aan jacht en

visserij. Ook zal er zich geleidelijk wel

nijverheid en – omdat er meer produc-

ten beschikbaar kwamen – lokale

handel hebben ontwikkeld.

D a g e l i j k s  l e v e n

Vooral de kennis omtrent het gewone

leven van de Vikingen, waarover in de

schriftelijke bronnen uit die tijd nauwe-

lijks wordt gerept, is in recente tijden

aanzienlijk uitgebreid door moderne

opgravingen. Deze betreffen zowel hele

nederzettingen als ook afzonderlijke

woningen. Op basis van opgegraven res-

ten zijn reconstructies gemaakt die een

aardig beeld geven van het leven van

toen.

Er zijn huizen teruggevonden, meestal

van hout, die verschillende vertrekken

hadden, waaronder een woonkamer.

Daar bevond zich in het midden meest-

al de haard, terwijl langs de wanden zit-

en ligbanken waren geplaatst. In dit

vertrek werd geleefd en door de vrou-

wen ook gewerkt aan het meestal wel

aanwezige weefgetouw. Ramen ontbra-

ken in het algemeen. Een eenvoudig gat

in het dak verschafte enig licht, maar

diende vooral om de rook van de haard

af te voeren. Andere vertrekken in dit
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soort woningen dienden voor het stal-

len van het vee en het opslaan van de

voorraden.

Behalve dergelijke ruimere woonhuizen

zijn er in nederzettingen vaak ook veel

eenvoudiger hutten aangetroffen, met

maar een enkel vertrek dat soms deels

zelfs in de grond was ingegraven.

In delen van het Vikinggebied, aan de

Atlantische kusten, op de Faroer- en

Shetlandeilanden en op IJsland, zijn

verder ook boerderijen met dikke ste-

nen muren teruggevonden. Voor de

daken, maar ook wel voor het huis als

geheel werden verder plaggen gebruikt.

Ook hier kon zo’n boerenwoning

bestaan uit meerdere ruimtes, waaron-

der – zoals op IJsland het geval bleek –

zelfs een soort badkamer of sauna.

H u i s r a a d

Wat er in deze woningen aan meubilair

aanwezig was, was in het algemeen zeer

eenvoudig. De al genoemde vaste ban-

ken langs de wanden van het leefver-

trek dienden zowel om te zitten als om

op te slapen. Er zijn tafels en planken,

maar geen echte kasten teruggevonden.

Wel waren er soms enkele verplaatsbare

stoelen en eenvoudige krukken. De

vloeren van aangestampte aarde waren

waarschijnlijk bedekt met stro of riet.

De wanden van het huis konden aan de

binnenkant voorzien zijn van houten

panelen, al dan niet versierd met hout-

snijwerk of beschilderingen, of waren

behangen met geweven kleden.

Kleding hing aan haken, of werd samen

met andere persoonlijke bezittingen

bewaard in kisten. Voor het bewaren

van voedsel had men houten vaten,

kommen en potten.

Het leven binnenshuis speelde zich af

rond de centrale haard. Dit was de bron

van licht en warmte en de plaats waar

werd gekookt. Hiervoor waren waar-

schijnlijk vooral ijzeren potten in

gebruik. Bereid werden pap, soep en

stoofpotten met vlees. Ook zal men wel

een spit en een soort grill hebben gehad

voor het roosteren van vlees en vis of

dit in een gat in de grond temidden van

verhitte stenen hebben gestoofd. 

Men at gewoonlijk met een mes van een

houten plank of met een lepel uit een

kom. Voor drank werden vooral houten

koppen gebruikt en soms ook horens.

Een enkele keer is ook (geïmporteerd)

glas, voor bijvoorbeeld wijn, aan-

getroffen.

V o e d s e l

Wanneer we kijken naar wat er zoal

gegeten werd, dan blijkt dit vooral vlees

en vis te zijn. Dit kon zijn gedroogd of

anderszins geconserveerd, maar werd

uiteraard ook vers of rauw gegeten. Wil-

de vruchten en groenten zullen even-

eens onderdeel hebben uitgemaakt van

de maaltijden, die verder konden

bestaan uit geteelde erwten, bonen en

kool. Brood werd gemaakt van gerst en

rogge, pap van haver en gerst. Dat laat-

ste werd ook gebruikt om bier van te

brouwen. Men zal van vruchten wijn

hebben gemaakt en van honing mede.

Echte wijn werd wel geïmporteerd,

maar was alleen voor hele rijke mensen

beschikbaar.

Een belangrijk deel van het op zich best

gevarieerde en voedzame dieet zal ten

slotte hebben bestaan uit melk en melk-

producten. Uiteraard zullen er verschil-

len zijn geweest tussen wat rijken en

armen aan voedingsmiddelen tot hun

beschikking hadden. Voor iedereen, rijk

of arm, zullen overigens de maaltijden

gedurende het winterseizoen kariger en

eenzijdiger zijn geweest dan in de

andere jaargetijden.

K l e d i n g

Evenals koken en waarschijnlijk ook

het brouwen van bier, was spinnen en

weven, het maken van kleding en

stoffen voor bijvoorbeeld zeilen en

tenten het werk van vrouwen. Er zijn

talloze vondsten gedaan van spinklosjes

en weefgetouwgewichtjes, maar ook

van resten van wollen en linnen stof-

fen, soms voorzien van mooie

borduursels.

Onze kennis omtrent de kleding van de

Vikingen ontlenen we onder meer aan

beschrijvingen in oude sagen en afbeel-

dingen op stenen, tapijten en minia-

turen. Zeer belangrijk zijn ook de

kleding resten en voorwerpen die zijn

aangetroffen in graven, waarin soms

een voornaam personage gekleed in vol

ornaat ter aarde was besteld. Al deze

gegevens samen maken het mogelijk

een zeker idee te krijgen van hoe

mensen in die tijd gekleed gingen.

V r o u w e n m o d e

Vrouwen droegen in het algemeen een

lang hemd van linnen, zonder of met

korte mouwen, dat bij de nek gesloten

was met een lint. Men kende geen kno-

pen of haken die kleding sloten. 

Over dit onderkleed heen werd een los

afhangende wollen tuniek gedragen,

die op de schouders werd bijeen-

gehouden door voor de vroege

Vikingtijd heel typerende, paarsgewijs

gedragen ovale en meestal in brons

uitgevoerde broches. Soms waren deze

sieraden bijzonder fraai en met uitzon-

derlijk vakmanschap versierd. Vaak

waren ze echter ook vrij ruw en naar

een vast patroon als massaproduct

gemaakt. 
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Reconstructie van een

negende-eeuws huis,

zoals dit bij opgravingen

is teruggevonden in het

Deense Hedeby. En een

reconstructie van het

interieur, zoals dit te

zien is in het

Openluchtmuseum in

Moesgard

(Denemarken).

Foto’s uit: ‘The Vikings’



U i t  d e  m o d e

Opmerkelijk is dat hoe verder men in

de tijd komt deze broches minder mooi

en kunstig bewerkt zijn, wat erop wijst

dat ze geleidelijk minder gewaardeerd

werden en uit de mode raakten. Toen

het dragen van sjaals en omslagdoeken,

bijeengehouden door een enkele ovale

speld, gebruikelijker werd en de tradi-

tionele gepaarde broches daaronder

wegvielen, verdwenen ze op den duur

helemaal.

Behalve deze broches droegen vrouwen

verder allerlei kettingen van kralen van

zilver, stenen en gekleurd glas. Derge-

lijke kralensnoeren, maar ook ringen

voor aan de hand, rond de arm en om

de hals werden samen met nog tal van

andere voorwerpen die vrouwen bij

zich droegen (mes, sleutel, kam, schaar,

naaldenkoker en kleine toiletartikelen)

teruggevonden in graven.

K l e r e n  m a k e n  d e  m a n

Het waren echter zeker niet alleen de

vrouwen die sieraden droegen. Van met

name de teruggevonden halsringen zijn

sommige zo groot en zwaar dat alleen

een stevige en sterke man ze gedragen

kan hebben. Net als voor vrouwen was

ook voor mannen het dragen van deze,

soms in massief goud of zilver uitge-

voerde en fraai geornamenteerde

sieraden een blijk van rijkdom, waar-

aan status en succes werden afgemeten.

Hetzelfde gold feitelijk ook voor de kle-

ding van de mannen in het algemeen,

die vaak gevarieerder en luxueuzer was

dan de veelal traditionelere kledij van

de vrouwen. In de belangrijke Zuid-

Zweedse handelsplaats Birka waren het

vooral de graven van mannen die pel-

zen, geïmporteerde zijden stoffen en

veelkleurige linten en band voor langs

de tunieken en mantels bevatten.

De Scandinavische mannen lijken ver-

der verschillende soorten broeken te

hebben gedragen, opgehouden met een

koord of een ceintuur. Kousen, linnen

broeken en hemden worden verder

genoemd als onderdelen van de man-

nenkleding, evenals wollen tunieken,

die men als bovenkleed droeg met daar-

omheen een riem. Daaraan bevestigd

was een mes, en soms ook een kam of

geldbuidel. Uiteraard waren er verder

verschillende onderdelen van een

wapenuitrusting die een man bij zich

droeg, zoals helm, speer, bijl, zwaard,

schild en pijl en boog.

Leren schoenen en laarzen voor zowel

vrouwen als mannen zijn bekend uit

vondsten. Ze vertonen echter weinig

variatie, zijn eenvoudig maar functio-

neel. Ook verschillende soorten hoofd-

deksels zijn teruggevonden, evenals

haarbanden, waarmee ook mannen

hun lange haar bijeengehouden droe-

gen. Voor getrouwde vrouwen werd het

waarschijnlijk passend geacht het

hoofd bedekt te houden en het lange

haar in een knot of vlecht op het hoofd

te dragen.

De handelsactiviteiten en ook de plun-

deringen zullen de wijze van leven van

de mensen in Scandinavië geleidelijk

wel hebben doen veranderen in de zin

dat er meer goederen en producten van

elders beschikbaar kwamen en dat er

hoe dan ook geleidelijk vreedzamere

contacten met de rest van Europa ont-

stonden. Was op zich de wijze van leven

misschien al niet erg verschillend, uit-

eindelijk zal men in ook andere opzich-

ten (met name na de kerstening in reli-

gieus opzicht) een soortgelijk leven

hebben geleid. Scandinavië is sinds de

Vikingtijd geleidelijk gewoon deel gaan

uitmaken van de algemene middel-

eeuwse Europese cultuur.

V O O R J A A R 2 0 0 1
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Huisraad: kook en eetgerei.

Foto uit: ‘The Vikings’

Leven in het jaar 1000
Martin de Bruijn met medewerking van Charlotte Broer

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

De aandacht voor de eerste millenniumwisse-
ling gaat meestal uit naar de verwachtingen
die de mensen toen hebben gehad. Daar zijn al
heel wat geschriften aan gewijd. In deze publi-
catie wordt iets verteld over het leven toenter-
tijd in het gebied dat nu Nederland heet. 

In een woest, nog grotendeels onbedijkt land-
schap lagen kleine nederzettingen, waar groep-
jes 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
bevolkingsgroep was in opkomst, die van de
handelaren en ambachtslieden.

Dankzij vondsten uit de bodem en bewaard
gebleven voorwerpen, afbeeldingen en teksten
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 verschuldigde
bedrag over te maken op 
gironummer 810806 t.n.v. Nederlands Centrum
voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. ‘Leven in
het jaar 1000’.
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Eind dit jaar verdwijnen ons

huidige munten. De geschiede-

nis van het geld is ook de

geschiedenis van de bijnamen

van het geld. Wie weet nog hoe

grijpstuiver, stilletje, rooie rug,

meier of geeltje aan hun namen

komen?
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Colofon

De oudste dochter als steun 

en toeverlaat in het gezin

Oudste dochters werden vroeger

ingezet bij het huishouden en het

grootbrengen van de kinderen.

Zonder deze oudste dochters kon-

den vele moeders het werk in de

vaak kinderrijke gezinnen niet aan.

Als moeder ziek werd of dood ging,

moest de oudste dochter haar

plaats innemen. Vaak ten koste van

haar eigen leven. 

Russische

volkskunst

De Russische volkskunst heeft

een collectief karakter. Ambachtslieden hebben in

de loop der eeuwen hun werkprocédés in ere gehou-

den en van generatie op generatie doorgegeven.

Uitgaande van de tradities voegde elke generatie

een individueel element toe, waardoor het volks-

kunsthandwerk onderlinge gelijkenis vertoont,

maar ook een uniek karakter heeft.
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