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Inhoud

Sinterklaas heeft zijn eigen

huisstijl. Al zijn cadeautjes

verpakt hij in eigen pakpapier.

Jaarlijks komen er nieuwe

ontwerpen op de markt. De

luxe banketbakkers waren de

eerste die hun speculaas-

poppen verpakten in speciaal

voor Sinterklaas ontworpen papier. In de

zeventiger jaren was oranje, bruin en paars papier

in de mode en twintig jaar later werd de Sint

neergezet te midden van beren. Werd Zwarte Piet

vroeger als boeman afgebeeld, nu is hij een snelle

atletische jongen.

Vinden wij het nu soms erg koud, in de zeventiende eeuw

was het nog kouder. Deze eeuw viel namelijk midden in een

koudeperiode die duurde van ongeveer het midden van de

zestiende tot halverwege de negentiende eeuw. De winters

waren zo koud, dat de trekvaarten gedurende minimaal vijf

weken door het ijs waren gestremd. Juist in deze koude

Gouden Eeuw werd het winterlandschap een geliefd

onderwerp in de Nederlandse schilderkunst. 

Een tentoonstelling in het Mauritshuis in Den Haag.

17

3  A l l e d a a g s e  D i n g e n

Plastic in het huishouden

4 E e n  s t o e l  o m  o p  t e  z i t t e n

Van elitaire luxe tot identiteit-

symbool

8 O p  z ’ n  p r a a t s t o e l  z i t t e n

Oude Twentse boerenstoelen

1 0 H e d e n d a a g s e  r i t u e l e n

r o n d  s t e r v e n

Een interview met Marijke

Serné

1 4 O e t  d e  t i e d

Begrafenisgebruiken in het

oude Vriezenveen

1 7 W i n t e r s  v a n  W e l e e r

Een tentoonstelling van

zeventiende-eeuwse Hollandse

winterlandschappen in het

Mauritshuis

2 4 B i e z e n m a t t e n  

De armoe van Genemuiden

2 7 N o s t a l g i e  

Die in ’t riet zit, 

kan pijpjes maken

3 1 H e r i n n e r i n g e n  

3 2 K o k e n  m e t  t r a d i t i e

Duivenpastei na de Ramadan

3 4 F o t o M o n u m e n t  2 0 0 0

Griendhoutcultuur

3 6 D e  S i n t  h e e f t  z i j n  

e i g e n  h u i s s t i j l

Sinterklaaspapier is aan 

mode onderhevig

Kou en pret

in de winter

Sinterklaaspapier

is aan mode

onderhevig

36

Stoelen zijn van die alledaagse

dingen waarvan je je nooit af vraagt

hoe ze onderdeel van ons interieur

zijn geworden. In het verleden was

het zitten op stoelen een voorrecht

voor koningen, edellieden,

welgestelden en volwassenen. In de

middeleeuwen zat men op kisten.

Kinderen stonden aan tafel. Hoe

heeft de stoel zich ontwikkeld tot

sfeerbepaler en onmisbaar

woonelement.

Traditie is ook te beluisteren

Niet kunnen lezen lijkt mij verschrikkelijk.

Zonder mijn ogen zou ik niet weten hoe ik

mijn dag moest door komen. Wij zijn zo

gewend om alleen rekening te houden met

goedziende mensen, dat je zelfs in de winkel

en op straat moet kunnen lezen. Of heb u

weleens een pakje koffie en een straatnaam-

bordje in braille gezien? Je staat er niet bij stil

dat je voortdurend aan het lezen bent. Dus

wat moet je, als je door blindheid of slecht-

ziendheid daar niet toe in staat bent. Daarom

is het fantastisch wat blinde mensen toch nog

kunnen en durven.

Niet kunnen lezen betekent ook verstoken zijn

van allerlei nieuws. Daarom is het heel belang-

rijk dat er een instelling is die kranten en tijd-

schriften inspreekt op band of CD. Als je niet

kunt lezen, kun je het in ieder geval horen.

Traditie is een van die tijdschriften die op band

worden ingesproken en die

op cassette of digitaal te

verkrijgen zijn. 

Tot voor kort was het

Centrum voor Gesproken

Lectuur de instelling die

onder andere Traditie toe-

gankelijk maakte voor men-

sen met een visuele of andere

leeshandicap. Inmiddels is het Centrum

voor Gesproken Lectuur samengegaan met de

collega-instelling Studie- en Vakbibliotheek

voor visueel en anderszins gehandicapten

onder de nieuwe naam Federatie van

Nederlandse Blindenbibliotheken.

Kent u iemand die geïnteresseerd is in

tradities, maar die Traditie niet kan lezen,

geeft hem of haar dan het telefoonnummer

van de Federatie van Nederlandse Blinden-

bibliotheken: 04 86 – 48 64 86. 

Hun adres is Postbus 24, 5360 AA Grave.

Ineke Strouken

hoofdredacteur

Voorwoord

De biezenmat heeft zijn

aanzien verloren. Zo goed als

niemand wil hem terug.

Behalve het nadeel dat de

mat het vuil van schoenen en

klompen doorliet, was hij snel versleten.

Tijdens en na de tweede wereldoorlog was de

biezenmat, bij gebrek aan beter, nog enkele

jaren in gebruik. Daarna werd deze mat

vervangen door cocos, wol en nylon.
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Hedendaagse

rituelen bij

dood en rouw

In de jaren zestig en zeventig

werden veel van onze oude

rituelen naar de marge van de

samenleving verbannen. Dat gold

vooral voor de dood, waar wij liever

niet mee geconfronteerd wilden worden.

Toch zijn rituelen belangrijk om het

gemis van een dierbare te verwerken en om

verdriet een plaatsje te geven. Een interview met

de eigenaresse van een praktijk voor rituelen. 
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Op het puntje van je stoel zitten

10

Biezenmatten
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Honderden keren per dag komen we er mee in aanraking 

en toch zijn we ons niet altijd bewust van de vele plastic

voorwerpen in het huishouden. Plastic schaaltjes en bakjes

in de keuken, het grijze plastic van de computer op kantoor,

en de veelheid aan plastic verpakkingsmateriaal van bood-

schappentassen tot boterhamzakjes in de supermarkt. 

Plastic heeft een stempel gedrukt op het dagelijks leven in

de twintigste eeuw. 
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met de perfect sluitende deksel’ uit

Amerika. De Tupperware-party is een

begrip geworden en vele vrouwen

hebben wel eens zo’n bijeenkomst

bijgewoond en een schaal of afsluitbare

melkbeker aangeschaft.

V e r g u i s d  e n  a a n b e d e n

Plastic is verguisd en aanbeden. Maar

nu is deze kunststof niet meer weg te

denken uit ons dagelijks leven. De twin-

tigste eeuw kan daarom gezien worden

als de ‘plastic eeuw’. Het heeft een

enorm stempel gedrukt op onze samen-

leving. We zouden geen computers heb-

ben, het interieur van ons huis zou er

heel anders uitzien, het werken in de

keuken zou minder comfortabel zijn,

en de auto voor de deur zou vele kilo’s

meer wegen.

‘Plastic in het huishouden’ is tot 9 december

2001 te zien in het Museum van de Twintigste

eeuw, Bierkade 4 Hoorn (0229-214001) 

www.museumhoorn.nl

Alledaagse Dingen

Piet de Boer

PPPlastic in het
huishouden

In de negentiende eeuw vonden de eer-

ste experimenten met kunststof plaats.

Het bekendste voorbeeld daarvan is cel-

luloid, dat gebruikt werd om knopen en

sieraden van te maken. Vooral in de

twintigste eeuw is plastic in allerlei ver-

schijningsvormen het huis binnen

gekomen. Kunststoffen zijn steeds

belangrijker geworden of ze nu van

celluloid, bakeliet, nylon of pvc

gemaakt zijn. 

In Nederland was de knopenindustrie

een van de eerste die kunststoffen ging

gebruiken in plaats van natuurlijk, dier-

lijk materiaal. Caseïne of kunsthoorn

verving voor de tweede wereldoorlog al

been en hoorn. De Hollandsche

Knoopenfabriek in Spakenburg was in

die tijd een begrip als het om kunst-

harsknopen ging. 

G o e d k o o p

Na 1945 waren Curver, Tomado en

Tiger Plastics bekende producenten. Zij

richtten zich meer op het huishouden.

In die tijd kwamen de kleurige plastic

emmers en wasmanden op de markt en

werd de plastic flessenlikker geïntrodu-

ceerd. Tenslotte werd ook het keuken-

gereedschap, koffiemolens, mixers,

keukenmachines,  in plastic uitgevoerd.

Plastic maakte goedkope productie

mogelijk.

Plastic wordt niet alleen voor gewone

gebruiksvoorwerpen gebruikt. Ook

designproducten zijn tegenwoordig in

plastic. Er zijn zelfs al plastic design-

klassiekers. Denk maar aan de plastic

stoelen van Ferrieri, de keukenmachi-

nes van Alessi en de stofzuiger van

Dyson. 

T u p p e r w a r e - p a r t y

Plastic werd soms letterlijk in huis

gebracht. Een mooi voorbeeld is

Tupperware. Huisvrouwen zaten bij

elkaar onder genot van koffie en lieten

zich voorlichten over de ‘wonderschaal



Zitmeubelen als stoelen, krukjes en banken zijn een vast onderdeel van veel

huishoudens. In het verleden waren stoelen echter een zeldzaamheid. Een

voorrecht voor koningen, edellieden, welgestelden en volwassenen in het

algemeen. Kinderen stonden dan ook aan tafel onder het eten. Middeleeuwers

zaten op kisten die tevens dienst deden als bergmeubel. De stijl van meubelen,

versiering en vorm werden bepaald door de internationale kunststromingen.

Wie niet tot de elite behoorde, moest zijn stoeltje door de lokale timmerman

laten maken of zelf aan de slag gaan. Designmeubelen in een doorsnee gezin

dateren pas uit de tweede helft van de twintigste eeuw.

Piet de Boer
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EEEen stoel om
op te zitten

Van elitaire
luxe tot
identiteit-
symbool

De ‘Volkstelling in

Betlehem’ (1566) van

Pieter Brueghel. Op

de voorgrond een

geldwisselaar die een

kruk als tafel

gebruikt.

Rechtsboven:

‘Jan Steen’ stoel. 

Deze stoel uit de

zeventiende eeuw is

veel op schilderijen

van Jan Steen afge-

beeld. Oorspronkelijk

was de stoel bekleed

met leer.

delen werden niet met ingewikkelde

ambachtelijke technieken aan elkaar

gezet, maar gewoon met schroeven.

S t a t u s s y m b o l e n

In de middeleeuwen waren stoelen vaak

statussymbolen. Hoe machtiger de vorst

hoe groter en mooier de stoel. Men

gebruikte zeker in de vroege middel-

eeuwen stoelen die tegen een stootje

konden en goed te vervoeren waren. De

vorst had geen vaste woning, maar trok

met zijn hele huishouden door zijn

vorstendom. Vaak waren de hoven niet

meer dan versterkte boerderijen. Zodra

de juridische en administratieve zaken

geregeld waren en de voorraad ver-

orberd, trok men verder, de stoel of

troon meezeulend. 

Vaak had zo’n stoel een dubbele func-

tie. In de kist die ook als zetel dienst

deed, borg men belangrijke documen-

ten op of munten en waardepapieren.

De heer zat dan letterlijk op zijn geld. 

Gewone mensen hadden nauwelijks

meubels, dus ook geen stoelen. Men zat

op de grond of op eenvoudige banken.

Omdat de woonruimte voor allerlei

activiteiten werd gebruikt, moesten

stoelen makkelijk te verplaatsen en op

te ruimen zijn. Tafels kon men opklap-

pen en tegen de wand zetten. Krukken

en krukjes waren populair omdat ze

De oudste stoelen dateren uit het

Egypte van de farao’s. Stoelen die

bewaard zijn gebleven, waren graf-

giften. Het zijn veelal zetels voor

vorsten. De stoelen waren kopieën van

de stoelen die in het dagelijks leven van

de vorsten gebruikt werden. De stoelen

waren gemaakt van hout en de zitting

was vaak van textiel of leer. 

Op hiërogliefen vind je ook afbeel-

dingen van tronen en eenvoudige

krukjes. Zelfs de farao’s worden 

zittend afgebeeld op dit eenvoudige

zitmeubel. 

Ook bij de Grieken en Romeinen waren

zitmeubels bekend, maar stoelen waren

geen alledaags onderdeel van het inte-

rieur. Eten deed men bijvoorbeeld niet

op stoelen, maar liggend op een soort

bedbanken. Veel voorbeelden zijn er uit

deze periode niet overgeleverd, we

moeten het doen met afbeeldingen op

bijvoorbeeld aardewerk. Daaruit blijkt

dat de Grieken waarschijnlijk al in staat

waren gebogen houten stoelen te

maken. Hoe dit precies in zijn werk

ging, is echter een raadsel. Het buigen

van hout om mooie ronde vormen te

krijgen zou later opnieuw worden uit-

gevonden in de negentiende eeuw door

de beroemde meubelmaker Michael

Thonet. Hij fabriceerde in 1856 de

legendarische stoel nummer 14 die

opviel door zijn ronde vormen en een-

voudige constructie. De stoel kon daar-

door op grote schaal fabrieksmatig

geproduceerd worden. De losse onder-
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Links: Drie stoelen uit de zeven-

tiende eeuw. De rugleuningen zijn

kort om de populaire brede, kanten

kragen niet te verfrommelen. 

Voor de zware jurken van de dames

liet men de leuningen weg zodat

de vrouwen niet klem kwamen te

zitten.

Griekse en Egyptische

stoelen. Op de piramide

een farao op een een-

voudige Egyptische

stoel. De Griekse arts

met baard zit op een

vouwstoeltje met

gebogen poten.



De twee kinderen gebruiken

een driestal als ijsslee. 

Detail van ‘Volkstelling in

Betlehem’ van Pieter

Brueghel (1566).

6

W I N T E R 2 0 0 1

invloed van stof en de ‘verzachting’ van

meubelen heeft onder andere te maken

met de toenemende invloed van vrou-

wen op de inrichting van de woonka-

mer. 

D e c o r a t i e

Het decoreren van stoelen bereikte een

hoogtepunt in de achttiende eeuw. Het

uiterlijk van de stoel was rank en licht

en vooral weelderig gedecoreerd met

rococomotieven. Krullen, asymmetri-

sche patronen en weelderige natuurmo-

tieven zoals schelpen, planten en bloe-

men bepaalden het uiterlijk van de

stoel. De zwierige zitmeubelen bleven

wel functioneel. Vanwege de weelderige

rokken van de dames werden de arm-

leuningen ver naar buiten geplaatst of

zelfs helemaal weggelaten. 

Door het neoclassicisme en de empire

stijl zou het zitmeubel weer versoberen.

Stoelen werden rechter, symmetrisch

en ‘zwaarder’. Meubelmakers versier-

den de meubelen met klassieke motie-

ven uit Egypte en Griekenland. Met

name Griekse, nikes (overwinningsgo-

dinnen), vazen en griffioenen waren

geliefde thema’s. Vooral de veldtocht

van Napoleon naar Egypte had grote

invloed op deze stijl. 

B u r g e r i j  s t o e l

Belangrijker voor de geschiedenis van

de stoel bij de mensen thuis is de

biedermeier stijl in de eerste helft van

de negentiende eeuw. Deze stoelen

waren niet bedoeld voor een elite van

aristocraten, koningen en vorsten maar

voor de welvarende burgerij in de stad.

Biedermeier is eigelijk een vereenvou-

digde vorm van de classicisme en empi-

re stijl zonder vergulde bronzen decora-

Zitkisten. Hiernaast

een zitkist uit de zes-

tiende eeuw. Op het

middenpaneel is de

aankondiging

van de geboor-

te van Christus

aan Maria door

de engel te zien. 

Onder een

middeleeuwse

gotische zitkist

met zitting die

opengeklapt

kan worden.

makkelijk te produceren waren en voor

meerdere functies bruikbaar waren. Zo

gebruikt een man op ‘De volkstelling in

Bethlehem’ (1566) van Pieter Brueghel

de Oude een krukje als tafel. Op het ijs

trekt een meisje een jongen voort op

een gekantelde driestal. De kruk is tafel

en slee geworden. 

In de middeleeuwen was het ook zeer

gebruikelijk dat men zijn eigen stoel

meenam. Bijvoorbeeld bij een bezoek

aan de kerk. Krukken maar ook speciale

opklapbare kruisvormige klapstoeltjes

nam men onder de arm mee naar de

kerk om de preek te kunnen uitzitten.

Deze mobiele zitjes werden daarom

‘prekestoeltjes’ genoemd.

Z a c h t  z i t t e n

De houten stoelen en banken die de

meubelmakers fabriceerden waren kost-

baar. Toch waren de stoelen niet echt

comfortabel. Er zat weinig bekleding op

de zitting en rugleuning. De bekleding

die er zat diende als versiering en niet

om lekker zacht te kunnen zitten.

Daarom lagen er losse kussens op de

stoelen. Dat was ook gemakkelijk voor

het onderhoud. Versleten kussens wer-

den gewoon vervangen. Pas in de zeven-

tiende eeuw begon men de kussens

‘vast’ te zetten om zo het comfort te ver-

beteren. Barok meubelen zijn voor het

eerst bekleed. Maar pas in de negentien-

de eeuw verdween de stoel en bank

bijna geheel onder stof of leer. Door

middel van knopen werd de vulling die

vaak als een soort dikke laag slagroom

over de arm- en rugleuning lag vast

gezet met knopen. Dit capitonneren

resulteerde uiteindelijk in de nu nog

verkrijgbare en geliefde chesterfield

stoelen en banken. De toenemende
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ties als meubelbeslag. Ook de ‘sleutelen-

trees’, beschermplaatjes rond het

sleutelgat, voerde men goedkoop uit in

been of hoorn in plaats van ivoor of ver-

guld metaal.

De meubels waren ook niet langer

alleen bedoeld om op te zitten of mee te

pronken; ze moesten ook sfeer geven.

Men creëerde zithoekjes in huis met

een bank, tafel en stoelen. De kamer

moest gezellig en huiselijk zijn. Wie nu

echter een klassiek biedermeier interi-

eur ziet, zal niet direct denken aan een

‘knus’ interieur. De meubels staan in

het gelid langs de muur.

G i e t i j z e r  e n  p a p i e r - m a c h é

Aan het eind van de negentiende eeuw

gaan ook de middenstanders en minder

welvarende burgers moderne meubels

aanschaffen. De massaproductie van

imitatie meubels met stijlkenmerken

uit het roemrijke nationale verleden

vinden gretig aftrek. Men combineerde

moeiteloos gotiek-, renaissance-, barok-

en rococomotieven in een meubelstuk.

Vaak wordt deze smaak omschreven als

kitscherig of lelijk, niet omdat de

methode van productie modern is,

maar de producten slordige kopieën lij-

ken van eerbiedwaardige kunststijlen

van vroeger. De fabrieksmatig gefabri-

ceerde stoelen van gietijzer en papier-

maché waren echter nooit exacte

kopieën. Bovendien werden de stoelen

anders gebruikt. Om gezellige zitjes te

creëren  verplaatste men de meubelen

regelmatig. Veel stoelen uit deze perio-

de hebben daarom zwenkwielen onder

de poten. Daarnaast wordt het mode

gezellig rond de haard te zitten. De

chauffeuse, een stoel op korte pootjes,

was populair en ideaal om bij het vuur

te schuiven. 

K o u d  c h r o o m

Pas in de twintigste eeuw gingen meu-

belmakers met nieuwe materialen een

eigen vormgeving ontwikkelen.

Verchroomd metaal, maar ook hout,

staal en glas waren populair. Vooral de

stoelen van het Bauhaus en De Stijl

spreken nog steeds tot de verbeelding.

De stoelen waren vooral functioneel.

Designmeubelen zonder tierelantijnen

en een strakke vormgeving. In een door-

snee gezinsinterieur zag je die echter

niet. Wie gaat er nu lekker in een stoel

van Rietveld zitten? Ook de beroemde

metalen Gispen meubelen sloegen niet

aan om de woonkamer te ‘stylen’. Ze

deden te veel denken aan kantoor en

ziekenhuis. Men koos nog massaal voor

eikenhouten stoelen met warme, don-

kere bekleding. Met een comfortabele

luie stoel in de hoek van de kamer voor

vader om te roken en de krant te lezen. 

M a s s a d e s i g n  e n  e i k e n h o u t

Ook na de tweede wereldoorlog stond

het gewone interieur nog niet vol-

gestouwd met designmeubelen. Te duur

en te onpraktisch, vond men.

Bovendien hadden ze vaak een koude

afstandelijke uitstraling. Men koos lie-

ver voor ‘massief eiken’. De zware meu-

belen werden rond de radio of televisie

geplaatst. Eiken meubelen van meubel-

fabriek Oisterwijk waren immens popu-

lair, omdat ze relatief goedkoop en toch

van echt eikenhout waren gemaakt.

Deze goedkoopte wekte ook argwaan en

er kwamen verhalen in omloop die sug-

gereeden dat de meubelen verzwaard

waren met beton dat in de dikke poten

was verwerkt. Dit broodje-aap-verhaal

werd de fabriek bijna noodlottig. Het

betekende ook de afnemende belang-

stelling voor eiken meubelen met deze

vormgeving, ook al is er nooit een met

beton gevulde poot gevonden.

Vanaf de jaren zeventig gingen jeugd-

trends het interieur bepalen. Goedkoop

geproduceerd massadesign is trendy,

zoals de opblaasstoelen van plastic en

de zitzak met piepschuimkorrels. Ook

het aanbod van meubels groeide snel.

Interieurwarenhuizen en meubelboule-

vards verrijzen op grijze industrieterrei-

nen en langs de snelweg. Men shopt

zijn interieur bij elkaar. Extra druk is

het met Pasen. Vroeger schafte men

zich met Pasen nieuwe kleren aan, nu

wordt het interieur vernieuwd.

Stoelen en meubels zijn sfeerbepalers,

maar vooral symbolen van de identiteit

van de bewoners. Een identiteit die

vaak opgebouwd wordt uit industriële

massaproducten. Het eigene zit hem

vooral in de combinatie van meubels,

kleuren en de indeling van de kamers.

De Ikea-lamp van rijstpapier wordt

moeiteloos gecombineerd met antieke

kasten en een leren Wassilystoel. 

S p r e e k w o o r d e n

– Iemand een stoel(tje) zetten:

vriendelijk zijn voor iemand door

een stoel voor hem of haar klaar

te zetten.

– Iets niet onder stoelen of banken

steken: ergens rond voor uit

komen.

– Tussen twee stoelen (in de as)

zitten: door twijfelen een

gelegenheid voorbij laten gaan.

– Voor stoelen en banken preken:

spreken zonder dat er geluisterd

wordt.

– Een stoel in de hemel verdiend

hebben: bijzonder verdienstelijk

werk verricht hebben.

– Om de stoelen vechten:

gekscherend gezegd van een

voorstelling of feest met weinig

bezoekers.

– Wie op twee stoelen tegelijk wil

zitten, komt op de grond terecht:

wie teveel wil, bereikt weinig of

niets.

– Een goede stoelgang hebben:

goed kunnen poepen. Kinderen

en volwassenen poepten vroeger

op kakstoelen die er ook

uitzagen als een stoel.

– Aan zijn stoel vastgeplakt zitten:

te zeer vasthouden aan positie

of functie.

– Iemands stoel warm houden:

even op iemands plaats gaan

zitten of zijn functie waarnemen

tot degene terug is.

– Van zijn stoel vallen van

verbazing: héél verbaasd zijn.

– Geef die boer een stoel: gezegd

tegen mensen die een boer laten.

– De poten onder iemands stoel

wegzagen: iemands positie

ondermijnen.

– Op het puntje van zijn stoel

zitten: gespannen en allert zijn

op wat komen gaat.

– Op z’n praatstoel zitten: lekker

aan het vertellen zijn.



vakman De Beune te Hellendoorn, die

zelfs lokale prentbriefkaarten sierde.

Zijn werkplaats bevond zich in de bak-

stenen romp van een oude korenmolen

aan de rand van het dorp.

K n o p s t o e l e n

Kunsthistorica Petra Clarijs merkt in

haar artikel ‘Knopstoelen’ (Onze Volks-

kunst 1979) op, dat bij de boerenknop-

stoel in Nederland geen streekvarianten

te onderscheiden zijn. Het was een een-

voudige, boerse leuningstoel met bie-

zen zitting. Wel kende men in Gelder-

land de jongere Culemborger stoel, die

invloed van de burgerlijke biedermeier-

stijl vertoont. 

De Enschedese kunstschilder L.J. Bruna

(1822-1906) vereeuwigde als eerste de

Twentse knopstoel in zijn bekende

schilderij ‘De Brulfteneugers’ uit 1868.

Daarom is het des te merkwaardiger dat

de oude Twentse boerenstoelen nog

maar nauwelijks onderwerp van studie

zijn geweest, hoewel er gelukkig nog

meerdere exemplaren bewaard zijn

gebleven. Ook van de makers weten we

nog maar weinig. 

In musea als het Bussemakerhuis

(Borne) en het historisch Museum

Palthe Huis (Oldenzaal) zijn exempla-

ren van oude inheemse knopstoelen

aanwezig. In de villa ‘Het stroot’ te

Twekkelo bevindt zich de oude marke-

richterstoel uit 1747, met gedraaide

onderdelen, die vroeger in het Rijks-

museum Twente stond. Het is waar-

schijnlijk het oudst bewaard gebleven

Twentse zitmeubel.

Wat betreft de makers vermeldde

Adriaan Buter als houtdraaier de oude

Uit een Amsterdams toneelstuk uit de periode rond 1735 blijkt al

dat er een sociale rangorde voor stoelen bestond. De armstoel is

de bovenste op de sociale ladder, daarop volgt de stoel zonder

armen met rugleuning, en de tabouret of vouwstoel met

rugleuning gold als onderste categorie. De Twentse boerenstoel

behoorde dus tot de hoogste categorie. 

Daarbij zien we een van de bezoekende

‘brulfteneugers’ (bruiloftaanzeggers)

met versierde hoge hoed, die gezeten is

op een traditionele knopstoel, en zijn

tekst voordraagt. Een boerenjongetje,

eveneens zittend op een knopstoel luis-

tert aandachtig. 

Relevant is, dat de zeventiende-eeuwse

kunstschilder Esaias Bourse al een der-

gelijke knopstoel afbeeldt op een genre-

schilderij van een Noordnederlands

burgerinterieur.

D e  v e r z a m e l i n g  T w e n t s e

a r m s t o e l e n  v a n  J a n  J a n s

Tijdens zijn jarenlange omzwervingen

door het Twentse land vond mijn vader,

wijlen bouwmeester Jan Jans (1893-

1963), een prachtige armstoel in Tilligte

(gemeente Denekamp). In 1938 hing de

verwaarloosde stoel als skelet aan een

spijker in een oude ‘heuischöppe’ (hooi-

schuur) aldaar. Jarenlang stond deze

waardige zetel in ons familie-interieur

in Almelo. Voorzien van een biezen zit-

ting en in de boenwas gezet kon dit zit-

meubel weer lang mee. De stoel is –

gezien een ingekerfd ‘parallelogram’ in

de rugregel en de hele bouw – waar-

schijnlijk gemaakt in de periode 1825-

1850, de fase die bij het burgerlijk meu-

bilair als biedermeier bekend staat.

Waarschijnlijk is deze stoel bestemd

geweest voor een oudere, gezeten boer

uit Tilligte. De totale hoogte van de

stoel bedraagt 1 meter 20.
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OOOp z’n praatstoel zitten

‘De Brulfteneugers’, olieverfschilderij 

L.J. Bruna (1868)

Collectie: Oudheidkamer Twenthe

Everhard Jans

Oude Twentse
boerenstoelen

S t o e l  e n  s t r e e k t a a l

Interessant is, dat ‘den oaln stool’ in de

Twentse streektaal betekent: ‘die oude,

vervelende vent’. Ook verhaalt streekau-

teur Gigengack van een bezoeker, die

bij een visite ‘vast op ‘n stool’ zit, met

ander woorden niet op tijd naar huis

wil gaan. Verder zegt het inheemse

spreekwoord: ‘as ne broed nen goaln

stool met brenk, wil ze d’r ok op zitn’.

Dit betekent: ‘ze laat het dagelijkse

leven graag over aan anderen die ‘geen

zittend gat’ hebben’.

S t o e l e n m a k e r  C h r i s t i a a n  

v a n  O i s t e r w i j k

Gelukkig zijn er bijzonderheden

bekend over de maker van een zeer

antiek aandoende armstoel, die mijn

vader, rond 1960, aantrof op de zolder

van een dorpswoning te Wierden. De

door hem geredde eikenhouten zetel

met biezen zitting heeft enkele gedraai-

de onderdelen en breed uitgevallen rug-

regels, alles van dezelfde houtsoort ver-

vaardigd. 

De maker – ambachtsman Christiaan

Antonius van Oisterwijk – werd op 18

maart 1892 in Wierden geboren. Hij

overleed daar ná 1946. In zijn jeugd

bekwaamde hij zich in het stoelmatten

en later werkte Van Oisterwijk in de

textielweverijen te Nijverdal en Almelo.

In de oude weverij van Ten Cate KWS te

Almelo aanvaardde hij zijn laatste

werkkring op 1 april 1946. De afdeling

bevolking op het Wierdense stadhuis

kon mij niet vertellen wanneer hij

precies overleden is. 

Zijn ouders woonden op een boerderij

de ‘Hoge Lucht’ en zelf was hij specia-

list in het maken van knopstoelen met

biezen matten. Naar schatting moet de

door hem gemaakte traditionele stoel

tussen 1910 en 1925 gemaakt zijn. De

hoogte bedraagt 0,95 meter. 

Opvallend is de zwarte uitvoering van

het inheemse eikenhout. Zijn vrouw

kwam uit Duitsland en Van Oisterwijk

zelf had een donker uiterlijk. Het blijkt

dat zijn vrouw, ook wel Potsenmadam

genaamd, mutsenmaakster geweest is.

Zijn werkplaats was een trefpunt voor

jongeren en stond achter de lagere

school in Wierden.

Van Oisterwijk was een prima vakman,

staande in een ambachtelijke traditie.

Een foto van hem was niet te achterha-

len. De spijlen tussen de poten van het

front en die in de rugpartij waren

bekwaam gedraaid. 

A r m s t o e l  u i t  G o o r

Toen mijn vader in de jaren vijftig de

oude kerktoren van Goor opmat voor

een restauratie trof hij daar een oude

inheemse armstoel aan. Het zitmeubel

vertoont duidelijk invloeden van de

Biedermeierstijl, en van de zogeheten

‘korenaar’ stoelen. Naar schatting ont-

stond deze stoel tussen 1830 en 1860.

Aan het front vertonen de stoelpoten

cannelures, afkomstig uit het classicis-

me van de strakke empirestijl. De arm-

leuningen sluiten zich aan bij de vloei-

ende lijnen van de biedermeierstijl.

Dat geldt ook voor de rugpartij, die een

‘contramal’ is van de gebogen achterzij-

de van het menselijk lichaam. Achter is

de rugstijl versterkt met een geschroef-

de ijzeren band, een stukje reparatie uit

vroeger tijd. De stoel is 0,87 meter

hoog.

O p  d e  p r a a t s t o e l

Als hekkensluiter volgt een Twentse

armstoel van vurenhout, eveneens uit

de Jan Jans-collectie. De vormgeving is

verwant met het behandelde Goorse zit-

meubel. De sobere maar karaktervolle

armstoel zal dagtekenen uit de periode

1840-1870 en is 0,98 meter hoog. 

Een prachtstoel.

Wat het volksleven betreft: het is goed

denkbaar, dat de meeste van de hier

beschreven zetels in gebruik waren bij

opa die dan ‘op zienen proatestool’ zat

en aan kinderen en andere huisgenoten

sagen, sprookjes of legenden vertelde

bij het losse vuur of de snorrende

plattebuiskachel. De oude boer wist dat

hij binnen niet al te lange tijd voor

Gods stoel moest verschijnen. 

Hierbij moet ik denken aan de oude

paardenhandelaar Bels van de gelijk-

namige waterradmolen in Mander bij

Vasse, die thuis altijd in de ‘mooie

kamer’ zetelde in een statige armstoel

uit de periode 1870-1890. Daar had hij

zijn vaste plaats en ontving hij zijn

bezoek.

Collectie: Everhard Jans

Foto’s: H. Reuvekamp, Almelo
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Armstoel van vurehout (circa 1840-1870)

waarin de Twentse boer zetelde als hij op

zijn praatstoel zat.

Armstoel uit Tilligte

(circa 1825-1850)

Armstoel uit Wierden

(circa 1910-1925)

Twentse armstoel

uit Goor 

(circa 1830-1860)



Hoe bent u ertoe gekomen om een bedrijf

voor ritueelbegeleiding op te zetten?

‘Aan het eind van mijn studie vroeg

men mij wat ik daarna zou gaan doen

en op een keer antwoordde ik voor de

grap: ‘Ik ga een praktijk voor rituelen

beginnen.’ Zoals verwacht werd er

gelachen, maar er werd ook met

enthousiasme gereageerd – ‘Doen!’ 

Het zaad was gezaaid en het begon

daarop te kiemen en te groeien. Steeds

meer begon ik goede mogelijkheden

voor mezelf te zien en het was precies

datgene wat ik het liefste wilde; met

mensen stilstaan bij de belangrijke

momenten in hun leven en daar samen

met hen vorm aan geven in een ritueel

of viering. Omdat ik weinig van de

binnenkant van het werk rondom de

uitvaart wist, ben ik in een mortuarium

gaan werken en deed daar alle voor-

komende werkzaamheden. Vaak ben ik

geschrokken van de slechte voor-

lichting over de mogelijkheden bij een

uitvaart, het gebrek aan persoonlijke

zorg en aandacht en het snelle afwer-

ken die dat tot gevolg had. Ik heb ook

veel geleerd van mensen die met hart

en ziel hun werk deden en bereid

waren mij in hun kennis en kunde te

laten delen. 

Veel van onze oude rituelen rondom de

dood zijn verdwenen. Het dragen van

rouwkleding door de nabestaanden, het

bedienen, de uitvaartmis in de kerk,

bidprentjes, burenhulp. Veel van deze

oude gewoonten en gebruiken zijn niet

langer meer in zwang. 

In plaats daarvan hebben wij onze

zaken uitbesteed aan professionals. 

De uitvaartondernemer heeft al onze

zorgen uit handen genomen. Eén tele-

foontje is genoeg en we hebben er geen

omkijken meer naar. 

Maar is dat allemaal wel zo goed

geweest? Zijn we daardoor niet te ver

van de dood komen af te staan? En

heeft dat het verwerken van het ver-

driet niet bemoeilijkt?

De laatste tien jaar is er op uitvaart-

gebied sprake van heel veel nieuwe

initiatieven. Vaak gaat het om kleine

ondernemingen, die heel veel zorg in

de uitvaart steken. Zij zien zich vooral

als begeleiders, die de nabestaanden

willen helpen hun verdriet op een zin-

volle wijze te verwerken. Het sluit ook

aan bij de behoefte aan een persoon-

lijke uitvaart. Eén van die initiatieven is

Serné Ritueelbegeleiding. Marijke Serné

is de directeur.

In de jaren zestig en zeventig werden veel van onze oude rituelen naar de

marge van de samenleving verbannen. Dit gold zeker voor zo’n heikel

onderwerp als de dood, waarover wij maar liever niet meer wilden praten.

De laatste jaren groeit het besef dat een samenleving rituelen nodig heeft.

Rituelen om een moeilijk verlies te kunnen verwerken.

Ondertussen werkte ik aan het opzetten

van de praktijk. Ik wilde me niet alleen

met uitvaarten, maar ook met huwe-

lijks- en geboortefeesten gaan bezig-

houden en ik zag ook mogelijkheden

bij verjaardagen, pensioneringen en

andere belangrijke momenten.’ 

‘Ik ging bij de opzet van mijn praktijk

uit van mensen die geen kerkelijke

binding hebben. Juist die groep viel

naar mijn idee meestal uit de boot, met

name bij uitvaarten. Ik ontwikkelde

mijn visie op het werk dat ik wilde gaan

doen en schreef een folder. En op een

gegeven moment heb ik de beslissing

genomen om mij met hart en ziel aan

mijn praktijk te gaan wijden. 

Het bleek aan te sluiten bij een alge-

mene trend. Ik ontdekte, dat er na een

periode van zakelijke, gevoelsarme

huwelijkssluitingen en uitvaarten, er

nu behoefte is aan persoonlijke

diensten, waarin mensen de ander en

zichzelf kunnen herkennen en die hun

iets meegeeft. 

Dat wil bij een uitvaart zeggen dat zij

willen laten zien hoe de overleden per-

soon geweest is en dat de nabestaanden

kunnen tonen wat de dierbare voor hen

betekend heeft.’
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Een interview met Marijke Serné

HHHedendaagse rituelen 

Albert van der Zeijden
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Wat is doorgaans de vraag waarmee uw

begeleiding begint?

‘Ik word gebeld door een uitvaartverzor-

ger: er is een familie waar een man,

vrouw of kind is overleden; er is geen

kerkelijke binding; de familie wil graag

op een goede manier afscheid nemen,

maar weet niet hoe ze dat in elkaar

moeten zetten en of ik kan helpen. Dat

is over het algemeen de vraag. Daarna is

het iedere keer anders, iedere keer

nieuw, want ik heb geen standaarddien-

sten klaarliggen. Ik vraag de nodige

informatie van de uitvaartbegeleider,

maak een afspraak en ga op pad met

twee tassen vol materiaal en zelf vol-

komen leeg. Vaak zeggen mensen na de

kennismaking: ‘Zegt u het maar, want

u weet hoe het moet.’ Mijn antwoord is

steevast: ‘Ik weet alleen wat ik voor

mezelf zou willen, maar laten we maar

eens gaan kijken wat bij jullie past.’ Ik

nodig hen uit verhalen te vertellen over

degene die overleden is, een foto te

laten zien of als zij of hij thuis opge-

baard is even naar de overledene toe te

gaan. Als er kinderen of kleinkinderen

zijn worden ook zij erbij betrokken,

geef ik informatie over rouw bij kinde-

ren en hoe je hen daarbij kunt helpen

en ga ook met de kinderen aan de slag.’ 

Hoe pakt u het aan als het om een overlijden

van een kind gaat?

‘Kinderen mogen niet doodgaan, dat is

niet eerlijk!’ hoor ik vaak bij een uit-

vaart van een kind. Dat gevoel ken ik en

ondanks dat gebeurt het. Het is enorm

confronterend, niet alleen voor de

familie maar ook voor de omgeving, de

klasgenootjes, de vriendjes uit de buurt.

Het maakt veel los en de uitvaartdienst

biedt een goede gelegenheid om aan

veel facetten aandacht te besteden. Ik

denk hierbij aan de uitvaart van een

meisje die door een hartstilstand over-

leed. Niet alleen thuis, maar ook op

school was er grote ontreddering.

Daarnaast gingen er ook spookverhalen

over haar dood de ronde doen. Ze was

erg geliefd bij haar klasgenoten en

docenten, maar niemand wist hoe te

reageren of wat te doen. De mentor die

de ouders belde waarmee ik het af-

scheid aan het voorbereiden was, zei

dat tegen hen en wij hadden daarover

contact. We hebben een hele tijd

gesproken en het bleek dat er geen pro-

tocol op school was over hoe te hande-

len in geval van overlijden en men niets

wist over rouw van en met kinderen.

Om te beginnen heb ik hem materiaal

gestuurd en ideeën aan de hand gedaan

voor de eerste dagen. In overleg met de

ouders – die ook graag iets voor de

vrienden van hun dochter wilden – is

besloten om een avondwake thuis te

houden waar hun dochter opgebaard

lag. De kinderen konden als ze dat

wilden naar haar toe. In de huiskamer

werd gepraat en gehuild, werden her-

inneringen gedeeld en alle spook-

verhalen ontmaskerd. Inmiddels had de

mentor lessen besteed aan gesprekken

over dood, ze hadden mogen schrijven

en tekenen of op een andere manier

iets mogen maken en al die dingen

werden in een prachtig herinnerings-

boek verzameld en later aan de ouders

gegeven. Twee vrienden van haar

hadden met elkaar een speech gemaakt

die ze tijdens de afscheidsdienst voor-

lazen en alle kinderen hadden een

zonnebloem meegenomen die ze op

haar graf legden.’ 

rond sterven

Na een sterfgeval blijven de nabestaan-

den vaak met lege handen achter. 

Zij hebben rituelen nodig om hun

verdriet te verwerken.
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Wat is het verschil met iemand die na een

lang en vol leven overlijdt?

‘Vaak is het verdriet dan gekleurd met

het weten dat het zo goed is. De moeder

van een vrouw die enigst kind was,

kwam vaak bij haar dochter logeren.

Moeder maakte echt deel uit van het

gezin met de twee kleinzoons. Toen zij

overleed wilde de dochter haar graag

bij hen thuis opbaren, de familie zag

het als haar laatste logeerpartij. Omdat

ik al heel vroeg bij hen geroepen werd,

kon ik hen adviseren over de opbaring.

De uitvaartverzorger had de keus tus-

sen zwarte of grijze kamerhoge scher-

men en daar zagen ze enorm tegenop.

Ik stelde voor om de kamer wel iets af

te schermen met een kamerscherm en

zo een gezellig hoekje te maken – mis-

schien een raar woord in dit verband –

maar zo ervoeren zij dat wel. Ook de

grijze rok om de koeling mocht weer

met de uitvaartverzorger mee terug en

van een mooie dekbedhoes werd een

rok geïmproviseerd. De kist was tijdens

de opbaring door een halve deksel

gesloten en daaroverheen legden ze een

mooi kleed. In dat hoekje kwamen wat

van haar favoriete spulletjes zoals haar

godslamp en een icoon, haar verfkwas-

ten en een plantje dat ze kort tevoren

gekocht had. Die mevrouw was op late-

re leeftijd begonnen met schilderen en

er werd een condoléanceboek gemaakt

van een plakboek waarin schilderingen

van haar geplakt waren en de mensen

werden uitgenodigd een persoonlijk

woord te schrijven. Daar werd heel veel

gebruik van gemaakt en het is een rijk

boek geworden. Een aantal van haar

mooiste schilderijen kwam tijdens de

afscheidsdienst in de aula van de

begraafplaats te hangen.’

‘Het afscheid op de dag van de uitvaart

vond eerst in hele kleine kring in de

huiskamer bij de kist met moeder

plaats. Er was koffie met veel lekkers,

want daar hield zij zo van. Iemand

speelde op de piano muziek waar zij

van hield, er werd een meditatie

gehouden over de natuur en het Licht

waarnaar zijzelf dacht terug te gaan.

Alle aanwezigen staken een kaarsje aan

om haar naar het Licht te begeleiden en

vertelden een typerende persoonlijke

herinnering. Dit was een hele intieme

viering, waarbij aan het einde door de

familie nog iets bij haar in de kist werd

gelegd en de dochter de kist zelf sloot.

Tot slot was er in de aula een afscheids-

dienst waarin de schoonzoon en de

kleinkinderen een flinke rol hadden. De

schoonzoon vertelde wat hem in haar

leven het meest geraakt had en waar hij

nooit iets mee gedaan had. Pas na haar

sterven realiseerde hij zich dat. 

Hij voelde nu heel sterk dat je tijdens je

leven zulke kleine, maar o zo belang-

rijke dingen nalaat, vergeet te doen en

hij had dat als een soort les ervaren. 

Dat was wat hij hun gasten mee wilde

geven. Daarom had iedereen bij binnen-

komst een kaartje gekregen en hij

nodigde de gasten uit om tijdens de

muziek na te denken over wat zij zich

W I N T E R 2 0 0 1
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naar aanleiding van zijn voorbeeld wil-

den herinneren te zeggen of doen in de

toekomst. Natuurlijk was hier ook

verdriet, maar er was ook veel dank-

baarheid.’

Hoe gaat u om met zelfmoord en zelfdoding?

‘Dankbaarheid is er zelden in het geval

van zelfdoding. Daar komt eerder het

gevoel tekortgeschoten te zijn en

schuld en de vraag naar het waarom,

woede en verdriet naar voren. Het is

heel belangrijk om de zelfdoding niet te

verdoezelen, maar hem ter sprake te

brengen ook tijdens de afscheidsdienst.

Juist het noemen van die harde werke-

lijkheid, maakt na de uitvaart het con-

tact naar buiten toe iets gemakkelijker.

In de begeleiding van zo’n afscheid is

het heel gemakkelijk om het leven van

de overledene mooier af te schilderen

dan het in werkelijkheid was. ‘Dat

maakt het minder zwaar’, zegt men

dan. De realiteit is dat je als nabestaan-

den altijd weet dat dat niet waar was en

dat je op die manier geen recht doet

aan het leven en de zelfgekozen dood

van de overledene. Ik probeer in zo’n

geval om met elkaar alle aspecten naar

voren te brengen, die te noemen en te

symboliseren.’

‘Ik denk hierbij aan de dood van een

jonge man die zijn hele leven met aller-

lei lichamelijke ziekten geconfronteerd

werd, talloze operaties had ondergaan,

tegenslag op tegenslag ondervond,

geknokt heeft en tenslotte welover-

wogen zijn dood koos. Deze kant werd

niet doodgezwegen, maar kreeg ook

niet het sterkste accent. De andere kant:

zijn liefde voor zijn ouders en broer,

zijn behulpzaamheid en typische

humor, zijn trouwe vriendschap,

creativiteit en doorzettingsvermogen

werden als kernkwaliteiten genoemd.

Toen ik zijn ouders en broer vroeg hem

te symboliseren, noemden zij hem veel-

kleurig, soms regenboog. In de dienst

werd hij gesymboliseerd in allerlei kleu-

ren kaarsjes en legde zijn broer na zijn

afscheidswoord zijn verfkwasten op de

kist, want hij was er dol op de dingen

steeds een nieuwe, andere kleur te

geven. 

Heel vaak is in de dienst niet zichtbaar

wat er vooraf in de begeleiding aan

belangrijk werk is gebeurd, maar na

deze dienst bleven de mensen lang

napraten; het taboe van zelfdoding was

voor velen bespreekbaar gemaakt en

daardoor konden zij de familie aan-

spreken en troosten. Misschien was dat

wel het belangrijkste.’

Heeft u ook te maken met de nieuwe

culturen in Nederland?

‘Laatst was ik betrokken bij de af-

scheidsdienst van een Griekse man. Zijn

zoons zaten er over in dat de moeder en

familie en vrienden van hun vader niet

aanwezig konden zijn. Samen zochten

we naar alternatieven en vonden ze. De

rouwbrief werd in het Nederlands én in

het Grieks gedrukt en de afscheids-

dienst begon in het Grieks en was

gericht aan de familie. Dit werd op de

band opgenomen. Een maand na de

crematie zijn de zoons met de as, de

band en wat foto’s naar Griekenland

gegaan en hebben daar samen met hun

oma en de familie en vrienden de as

van hun vader in het graf van hun opa

bijgezet.’

Wat is de waarde van rituelen?

‘Al zoekend en pratend worden de

ideeën geboren, aangeboden en getoetst

of het ècht is wat die mensen willen.

Levensverhalen van mensen worden als

het ware zo zichtbaar gemaakt, daarin

wordt, dat wat de overledene betekent

heeft, geëerd en nabestaanden kunnen

hun pijn en verdriet, maar ook hun lief-

de in het afscheid leggen. Een laatste

afscheid kun je maar één keer doen en

ieder doet dat op een eigen manier.

Niet alle oude rouwrituelen en gebrui-

ken van vroeger kun je terughalen,

maar elementen ervan zijn tijdloos en

kunnen op een andere manier ingevuld

worden. Wel kunnen we de dood weer

in het leven opnemen, waardig afscheid

nemen van de doden en recht doen aan

de beleving van de nabestaanden.

Links: De laatste gang naar de

begraafplaats

Onder: De uitvaart van een kind kent

vaak hele speciale rituelen.

Boven: In het condoleance register kunnen

vrienden en kennissen hun medeleven

betuigen



De lijkdienst

werd geleid

door de plaatse-

lijke predikant,

die ongeveer

één uur sprak.

Naar een

schilderij van 

B. Jaspers Fayer 
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Direct nadat de dood was ingetreden, ging één der huisgenoten naar de

naaste buurman om te zeggen dat z’n huisgenoot, die en die, ‘oet de tied’,

dus overleden was. Nadat deze buurman van het overlijden in kennis was

gesteld, ging hij de buurt rond om de verdere buren het overlijden aan te

zeggen. Dit gebeurde ook ‘s nachts als de dode in de nacht was overleden. 

den inmiddels koffie gezet, de kopjes

uit de kast gehaald en voor ieder werd

een kopje koffie ingeschonken. Ook de

huisgenoten van de dode kregen een

kopje. Na de koffie werd een borrel

geschonken en ook aan de huisgenoten

werd gevraagd of ze een ‘spier’ in ‘t glas

wilden hebben. Dit werd zo goed als

altijd geweigerd. 

B u r e n h u l p

Bezigheden die met de begrafenis in

verband stonden, werden door de buren

geregeld. De ‘groevenneugers’, dat zijn

de naaste buren, hadden daarbij de

leiding. Door de buren onderling

werden de functies van aanzegsters,

groevenneugers, dragers en luiders

verdeeld. De naaste noabers kwamen

het eerst aan de beurt. Dit werden de

groevenneugers, dan volgden de aan-

zegsters, dan de dragers en uiteindelijk

de luiders. Was alles zover geregeld dan

ging men huiswaarts. 

In de voormiddag gingen twee of drie

aanzegsters bij familieleden en beken-

den langs om het overlijden aan te zeg-

gen. Tegen elf uur gingen de buren, de

latere dragers en ook de buren, die als

luiders waren aangewezen naar de

toren om de dode te verluiden. Dit ver-

luiden geschiedde steeds na elf uur.

Eerst als de klok elf had geslagen werd

met het luiden begonnen. Alvorens met

het luiden te beginnen, ging één van de

OOOet de tied

De naaste buren gingen nu naar het

sterfhuis om de dode af te leggen, zoge-

naamd ‘verjemdkleden’. Altijd ging er

ook een buurvrouw mee, die het doods-

kleed, het ‘jemdkleed’, maakte. Dit is

een laken, dat uit de kast genomen

werd en waarin van boven een schuif

werd gemaakt. Was de dode ‘verjemd-

kleed’, dan kwam deze op een deken te

liggen en dan op wat bedstro. Dit gold

voor de oude boerenhuizen met bedste-

den, waarin stro als vulling werd

gebruikt. 

Was alles zover dan werd de familie

gevraagd of alles naar wens was en dan

ging men naar de keuken. De meegeko-

men buurvrouw of buurvrouwen had-

J. Hosmar

Begrafenisgebruiken in het oude Vriezenveen
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luiders in de houten toren naar boven

om te ‘kleppen’ door met de klepel

tegen de klok te slaan. Dit gebeurde

voor een man negen keer, voor een

vrouw of kind zeven keer. Dan begon

het luiden, dat met beide klokken

gedaan werd. Het kleppen gebeurde op

de grote of Mariaklok. Dit luiden door

de buren is omstreeks 1923, nadat de

klokken uit de houten toren in de ste-

nen toren waren gehangen, afgeschaft.

Het verluiden wordt nu door vast aan-

gestelde luiders gedaan. 

I n  h e t  v a t  l e g g e n

Was het luiden afgelopen dan gingen

allen terug naar het sterfhuis waar een

borrel of kop koffie werd gebruikt, alles

opgediend door de buurvrouwen.

Inmiddels had de eerste groevenneuger

de kist besteld, die ’s avonds door de

buren werd gehaald. 

Tegen een uur of zeven werd de dode

gekist, ‘In ‘t vat leggen’ werd dat

genoemd. De naaste familie was hierbij

aanwezig, alsmede enkele buren en

minstens één der vrouwelijke aan-

zegsters van ’s morgens, die voor de kof-

fie zorgde. Nadat de dode gekist was,

werd het deksel losjes op de kist gelegd

en de kist onder het keukenraam

geplaatst, de overledene met de voeten

naar de voordeur. Soms werd in het

vertrek waar de dode stond een schotel-

tje met gemalen koffie geplaatst om de

lijkreuk te verdrijven. 

O p  d e  d e e l

De volgende dag werden familie en ken-

nissen door de groevenneugers uitgeno-

digd voor de begrafenis. De begrafenis

werd gehouden tegen negen uur. Op de

dag van de begrafenis werd ‘s morgens

alles door de buren beredderd. Er wer-

den stoelen gehaald van de buren en

zonodig banken van de timmerman. 

De eigenlijke lijkdienst werd op de deel

gehouden. Voordat de genodigden

kwamen werd de kist op de deel

geplaatst en neergezet met het hoofd

naar de achterdeur, waar de dode zou

worden uitgedragen. De mannen kwa-

men ter begrafenis met zwarte jas en

hoge hoed, de vrouwen in ‘t zwart met

muts en de jonge meisjes met hoed.

Bovendien hadden de vrouwen nog een

zwarte doek bij zich, het ‘règenkleed’,

dat om het hoofd geslagen werd in de

lijkstoet. 

M e t  d e  w u l n e w a g e n

De lijkdienst werd geleid door de plaat-

selijke predikant, die ongeveer een uur

sprak. Daarna gingen allen de achter-

deur uit; zij konden een laatste blik op

de dode werpen. Het deksel werd nu op

de kist geschroefd en de kist werd daar-

na de achterdeur uitgedragen. Tot

omstreeks 1912 was de lijkwagen onbe-

kend en werd de kist van een dode die

ver van het kerkhof woonde op een boe-

renwagen geplaatst. Nog eerder, tot

omstreeks 1880, werd hiervoor altijd

een zogenaamde ‘wulnewagen’ geno-

men, dit is een wagen waarvan de rade-

ren geen ijzeren hoepels bezaten. De

lijkwagen ratelde dan niet zo over de

straatkeien. De voerman van de lijkwa-

gen zat niet op de wagen, maar leidde

het paard bij de teugel. Kwam de lijk-

stoet nabij de Grote Kerk dan begon

men met het luiden. De grote en de

kleine klok deden hierbij dienst. 

Bij de poort van het kerkhof werd de

kist van de wagen genomen en op de

baar geplaatst. De dragers namen de

kist en lijkbaar dan tussen zich in en

droegen deze door de poort van het

kerkhof. Pas daarna ging de baar op de

schouders en van daar naar het gedol-

ven graf. Ook als de dode vanaf het

sterfhuis werd gedragen werd de baar

voor de ingang van het kerkhof ‘afge-

schouderd’ en tussen de dragers in door

de poort gedragen, waarna de baar

weer op de schouders genomen werd en

men grafwaarts ging. 

G e s l o t e n  v e n s t e r s

Kwam de lijkstoet terug en was deze de

toren gepasseerd dan hield het luiden

op en langzamerhand ontbond zich de

stoet. De naaste familie ging mee terug

naar het sterfhuis waar een kopje koffie

gedronken werd. Men praatte nog even

na over de dode en de broosheid van

het menselijk leven en ging dan huis-

waarts. 
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De lijkstoet op

weg naar het

kerkhof.

Naar een

schilderij van 

B. Jaspers Fayer
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Gedurende vier dagen bleven in het

sterfhuis alle vensters en blinden geslo-

ten. De dag na de begrafenis werd van

alle gesloten blinden en vensters de

helft geopend. De helft naar de kant

van het kerkhof bleef die dag nog dicht.

De volgende dag werden alle vensters

weer geopend. 

Bovenstaande geldt zowel voor een

mannen-, vrouwen- als kinderbegrafe-

nis. Bij kinderen waren er zes dragers.

Een uitzondering was een pasgeboren

ongedoopt kind. Hiervoor werd geen

begrafenis gehouden. Dit werd 

’s avonds in de schemer door twee

buren, gevolgd door de vader, graf-

waarts gedragen. Ook werd voor deze

kinderen niet gerouwd. 

I n  d e  r o u w

De rouwkleding was zwart. Voor zeer

nabestaanden, moeder, broers of zus-

ters was ‘dichte rouw’ gebruikelijk, dat

wil zeggen gedurende zes weken droe-

gen de mannen, als zij ter kerk gingen,

bij hun zwarte pak of jas een hoge

hoed. De vrouwen droegen gedurende

twee jaar zwarte kleding en de ‘dichte’

muts. Dit was een muts zonder strook-

jes of kant. 

Na twee jaar ‘dichte rouw’ volgde een

half jaar ‘kamerdoekse rouw’. Geen

zwarte kleding, maar grijs of blauw.

Felle kleuren als rood, geel of groen

waren niet toegestaan. De muts die dan

werd gedragen heette de kamerdoekse

muts. Deze muts was bijna hetzelfde als

de dichte muts, doch zij was van door-

schijnende stof gemaakt, echter nog

zonder kantwerk. Na twee en een half

jaar rouw mocht er weer kleurige kle-

ding worden gedragen alsmede de ‘tuil-

lense musse’, die gemaakt was van kant

met stroken van ‘tuul’, de gewone zon-

dagse muts. 

Deze gebruiken zijn in de twintigste

eeuw allemaal verdwenen. De buren-

hulp bij begrafenissen is bijna verdwe-

nen en veel taken zijn door de begrafe-

nisondernemers overgenomen.

Het enige winterlandschap dat Rembrandt schilderde zal

deze winter te zien zijn op de tentoonstelling `Winters van

Weleer’, waar voor het eerst de ontwikkeling van het

Hollandse geschilderde winterlandschap te zien is. Bijna

veertig schilderijen van onder andere Hendrik Avercamp,

Aert van der Neer. Jacob van Ruisdael en Jan van Gooyen

tonen het Hollandse landschap in de zeventiende eeuw op

zijn koudst: bevroren vaarten, slootjes en plassen, winterse

luchten, jong en oud op de schaats of in de slee.

Uniek winterlandschap

van Rembrandt in het

Mauritshuis 

Winters van Weleer

Sneeuw en ijs in het

Mauritshuis in Den Haag

Geopend: – dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur

– zon- en feestdagen van 
11.00 tot 17.00 uur

– Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag 
gesloten

Meer informatie: Mauritshuis (070-3023435) 
of www.mauritshuis.nl

Niets is veranderlijker dan het weer. Zitten we tegenwoordig met de ene kwakkelwinter na

de andere, in de zeventiende eeuw moest de bevolking van de Nederlanden vaak weken-

lang strenge vorst doorstaan. Die eeuw viel namelijk middenin een koudeperiode die

duurde van ongeveer het midden van de zestiende tot halverwege de negentiende eeuw,

een periode die door weerhistorici zelfs de ‘Kleine IJstijd’ is gedoopt. Tussen 1600 en 1700

zijn er weliswaar ook zachte winters geweest, maar de meeste winters waren streng tot

zeer streng. Bijna de helft van de winters waren zo koud dat de trekvaarten gedurende

minimaal vijf weken door ijs waren gestremd en een paar maal was er zelfs tien weken lang

geen vervoer per schuit mogelijk. 
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WWWinters
van
Weleer 

Een tentoonstelling van zeventiende-eeuwse
Hollandse winterlandschappen in het Mauritshuis

Epco Runia
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Juist in deze koude Gouden Eeuw, waar-

in sneeuw en ijs tot de normale ver-

schijnselen behoorden, werd het win-

terlandschap een geliefd onderwerp in

de Nederlandse schilderkunst. Het

onderwerp was nieuw. Het landschap

als zelfstandig onderwerp voor een

schilderij was pas eind zestiende eeuw

opgekomen. Daarvóór schilderde men

vooral religieuze voorstellingen en por-

tretten, waarbij landschappen hooguit

als achtergrond dienst deden. Bakermat

van het nieuwe landschapsgenre waren

de Zuidelijke Nederlanden, met name

Vlaanderen. De landschappen van de

Vlaamse kunstenaars waren echter

meestal fantasielandschappen: grootse

vergezichten met bergen en brede

rivierdalen. 

Na 1600 gingen Hollandse kunstenaars

zich daarentegen meer en meer interes-

seren voor hun eigen omgeving. Zij

maakten schilderijen van het alledaag-

se Hollandse landschap, met niet veel

meer dan weiden, een landweg, een

dorp en wat bomen. Van begin af aan

behoren ook winterlandschappen tot

het repertoire. Winterlandschappen

vormen dan ook een belangrijke groep

binnen de zeventiende-eeuwse

Hollandse landschapsschilderkunst,

een groep die bovendien opvallend aan-

trekkelijk is door de sfeervolle weergave

van het besneeuwde land, het bevroren

water en de menselijke bedrijvigheid

die dat met zich meebracht. 

D e  s t o m m e  v a n  K a m p e n

Hendrick Avercamp was de eerste

Nederlandse schilder die zich om-

streeks 1610 specialiseerde in het schil-

deren van winterlandschappen. Deze

doofstomme kunstenaar kreeg zijn

opleiding in Amsterdam maar werkte

het grootste deel van zijn leven in

Kampen, wat hem de bijnaam ‘De stom-

me van Kampen’ opleverde. Ondanks

zijn handicap kon Avercamp als geen

ander anekdotes vertellen met zijn

schilderijen. Dat bewijst zijn

Winterlandschap met ijsvermaak in de col-

lectie van het Mauritshuis. Het is een

voorstelling van een eenvoudig

Hollands dorp met boerderijen met rie-

ten daken, een hooiberg, een klapbrug

en natuurlijk een molen. De brede,

bevroren vaart heeft allerlei mensen

aangelokt die zich vermaken op het ijs

of geamuseerd toekijken. Iemand bindt

zijn schaatsen onder, paartjes zwieren

hand in hand, een man verplaatst zich

in een prikslee. Maar het is niet alleen

plezier op het ijs; er wordt ook gewerkt.

Links doet een vrouw de was in het ijs-

koude water van een bijt, een oude man

gaat gebogen onder een takkenbos en

op de rechter oever wordt hout gehakt

voor de haard. 

Alle rangen en standen zijn vertegen-

woordigd: een chique jongeheer met

sjerp, hoge hoed en pluim op de voor-

grond, rijke burgervrouwen die wijde,

zwarte huiken dragen, maar ook een-

voudig geklede lieden en twee schaat-

sende boerinnen in Noord-Hollands kos-

tuum – u ziet ze op de rug, vlak voor de

brug. En ook de risico’s van het ijsver-

maak verloor Avercamp niet uit het

oog. Links zijn mensen door het ijs

gezakt. Omstanders gebaren druk naar

hen en op de oever wordt al een ladder

aangedragen om de drenkelingen te

redden. Een grappig detail bevindt zich

bij de brug waar een schaatsende vrouw

gevallen is, zodat goed te zien is dat zij

niets onder haar rokken draagt. Zo kan

men eindeloos naar de schilderijen van

Avercamp kijken, om steeds weer nieu-

we details te ontdekken.

C o l f

Eén van die details is nog aardig te ver-

melden omdat het zo vaak op zeven-

tiende-eeuwse wintergezichten te zien

is: de mannen iets rechts van het mid-

den die colf spelen. Het colfspel was

immens populair in de zeventiende

eeuw. De benodigdheden bestonden uit

een houten of leren bal en een stok met

een loden slagkop, de colf. Het ging

erom wie met de minste slagen de bal

bij een vastgesteld doel, meestal een

paaltje, wist te krijgen. Het werd in de

zomer op het land gespeeld, maar in de

winter prefereerde men de gladde ijs-

vloer. Na 1700 verdween het colfspel in

Nederland om plaats te maken voor een

variant met andere spelregels die ter

onderscheid de naam kolf kreeg. Maar

het oude colfspel stierf niet helemaal

uit: het leed een sluimerend bestaan in

Schotland, waar het zich in de achttien-

de eeuw ontwikkelde tot het tegen-

woordig zo populaire golf. 

S c h a a t s e n  

Het schaatsen moet al heel vroeg een

ware volkssport zijn geweest in de lage

landen. Zo zag het stadsbestuur van

Gouda zich omstreeks 1490 genood-

zaakt paal en perk te stellen aan het

gebruik om bij vorst de straten met

water te begieten. Voortaan moesten de

burgers de doorgang voor hun eigen

deur schoonhouden en hun kinderen

verbieden met stoelen, sleeën en schaat-

sen de stad onveilig te maken. De vraag

naar schaatsen werd zo groot, dat het

schaatsenmaken uitgroeide tot een vol-

waardig vak: de Amsterdamse schaat-

senmakers verenigden zich in 1551

zelfs in een eigen gilde, nadat zij zich

hadden afgescheiden van de andere

beroepsgroepen die het mes hanteer-

den, zoals klompenmakers, leesten-

makers en chirurgijns. Menig buiten-

lander heeft zijn verbazing

uitgesproken over de behendigheid van

de Hollanders op de schaats. De

Spanjaard Bernardino de Mendoça, die

in de jaren zeventig van de zestiende

eeuw als militair in de Nederlanden

was gelegerd, schreef in zijn dagboek:

‘Met dit schoeisel glijden ze over het ijs,

hun voeten gelijkmatig uitslaand, en ze

zijn zo zeker daarin, dat de boerinnen

manden met eieren of andere voorwer-

pen op hun hoofd dragen. Ze zijn ook

ongelooflijk vlug, vooral als ze de wind

Jacob van Ruisdael, Winterlandschap met molen, ca, 1670-1675. 

Doek, 43 x 52 cm. Particuliere collectie

Rechtsboven: Salomon van Ruysdael,

Palingtrekken, 1650-1655. Paneel, 74,9 x 106

cm. The Metropolitan Museum of Art, 

New York

Bladzijde 17: 

Rechtsonder: Hendrick Avercamp, IJsvermaak,

ca. 1610. Paneel, 36 x 71 cm. Koninklijk

Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, 

Den Haag (in bruikleen van het Rijksmuseum,

Amsterdam)
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in de rug hebben; want dan kan geen

paard ze bijhouden. Ze zijn zo snel, dat

ze volgens sommigen vliegen, en een

man kan zonder veel moeite gedurende

een of twee uur een slee achter zich

aanslepen, waarop zijn vrouw en kind

zich bevinden met 150 pond boter en

evenveel kaas’.

S c a b r e u z e  d e t a i l s

Schaatsers, baksleden voor het goede-

renvervoer, opgetuigde arrensleden

voor plezierritjes, colfspelers, koek-en-

zopietentjes, maar ook vissers en hout-

hakkers – dat zijn allemaal motieven

die steeds weer terugkeren op de zeven-

tiende-eeuwse wintergezichten. Verder

valt op dat er vaak mensen te zien zijn

die hun behoefte doen. De schilders

voegden ze waarschijnlijk toe om op

komische wijze de onbeschaafde boer

in beeld te brengen, maar het houdt

mogelijk ook verband met winterse

vastenavondvieringen, waar in de

omgekeerde wereld veel mest en stront

werd vereerd. 

Een schilderijtje waarop veel scabreuze

details verzameld zijn, is de Winter van

Adriaen van de Venne. Links zit onder

een boom een kakkend mannetje,

wiens voorbeeld door een hondje op de

voorgrond wordt gevolgd, terwijl links-

voor nog een heer tegen een boom

plast. Het jongetje achter de oude

boerin aan de wal peutert demonstra-

tief in zijn neus. 
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Hierboven: Nicolaes Berchem, Winterlandschap, 1652. Doek, 66 x 82 cm. Kunsthaus, Zürich, Stiftung Betty und David M. Koetser

Linksonder: Adriaen Pietersz van de Venne, Winter, ca. 1625. Paneel, 15 x 37,5 cm. Rijksmuseum, Amsterdam

Linksboven: Arent Arentz, genaamd Cabel (1585/86-1631), Gezicht op Amsterdam vanaf het IJ met talrijke figuren. 

Paneel, 52,5 x 99 cm. Amsterdams Historisch Museum

En opnieuw zijn de billen van een

vrouw ontbloot bij een valpartij op het

ijs, maar hier wordt zij wel heel

ongegeneerd bekeken. 

Het schilderij maakt deel uit van een

serie van de vier seizoenen, maar afge-

zien van een plassende jongen op de

Herfst, is het tekenend dat Van de Venne

dergelijke aan de boerensatire ontleen-

de details reserveerde voor het winter-

landschap.

T w e e  u i t e r s t e n

Net als de gewone zeventiende-eeuwse

landschapsschilderkunst, heeft ook het

winterlandschap een duidelijke ontwik-

keling doorgemaakt. Aan het begin van

die ontwikkeling staan schilderijen die

nog door de Vlaamse landschappen

beïnvloed zijn, zoals de kunstwerken

van Avercamp. Bij deze voorstellingen

is de horizon hoog in het vlak geplaatst

en is er meer land dan lucht te zien.

Daardoor kijk je als het ware vanaf een

hoge positie op het land neer en is er

veel ruimte voor kleine figuurtjes en

andere details. In de loop van de eeuw

zou de horizon in de winterstukken

zich echter naar beneden verplaatsen.

Hoogtepunt in deze ontwikkeling vor-

men de schilderijen van Hollands

bekendste landschapsschilder Jacob van

Ruisdael. In zijn Winterlandschap met

molen, geschilderd tussen 1660 en 1670,

bevindt de horizon zich laag in de voor-

stelling: eenderde van het doek bestaat
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uit land, tweederde uit een indrukwek-

kende wolkenlucht met het roze licht

van een ondergaande zon. We kijken

niet meer van boven op het land, maar

het is haast alsof we er zelf in staan,

alsof we zelf over de landweg lopen in

de richting van de molen die hoog

boven alles uit torent. In plaats van het

vrolijk ijsvermaak, zijn er op het ijs in

de verte nu slechts een paar kleine

figuurtjes te zien, die nog eens extra lij-

ken te benadrukken dat het wel bitter-

koud moet zijn in dit kraakheldere

sneeuwlandschap. 

Tussen deze twee uitersten – de vroege

anekdotische wintergezichten van

Avercamp en de late sfeervolle sneeuw-

landschappen van Ruisdael – bevindt

zich een grote variatie aan Hollandse

winterlandschappen geschilderd door

heel uiteenlopende schilders. Ieder van

hen benaderde het onderwerp vanuit

zijn eigen specialisme en voorkeur.

Sommigen zoals Jan van Goyen, Aert

van der Neer en Isack van Ostade hiel-

den zich regelmatig met het onderwerp

bezig, anderen zoals Rembrandt en Jan

Steen, slechts één enkele maal.

W i n t e r v a r i a t i e

Zelfs enkele italianisanten – de

Hollandse schilders die zich speciali-

seerden in zuidelijke landschappen

overgoten door een gouden zonlicht –

konden het niet laten zo nu en dan een

winterlandschap te schilderen. Nicolaes

Berchem is daar een voorbeeld van. In

welk land we zijn wintergezicht moe-

ten situeren, is niet helemaal duidelijk.

De herberg en de molen in het dorp

doen nogal Nederlands aan, terwijl de

kleding van de figuren, het heuvelachti-

ge terrein en de natuurstenen brug eer-

der associaties met Italië oproepen. Een

precieze locatie heeft Berchem vermoe-

delijk niet willen afbeelden. Zoals de

gewoonte was bij zeventiende-eeuwse

kunstenaars, stelde hij zijn landschap-

pen samen uit losse motieven die hij

vaker gebruikte. Het gouden zonlicht

dat Berchems zomerse landschappen

kenmerkt, heeft hier plaats gemaakt

voor een ander lichteffect: er zijn don-

kere wolken, maar van linksboven,

waar nog net een stukje blauwe lucht te

zien is, wordt het landschap beschenen

door bleek, winters zonlicht. 

In Berchems landschappen krijgen

mens en dier altijd een belangrijke rol

toebedeeld. Voor de meeste mensen in

dit landschap lijkt het buiten zijn in de

kou geen zaak van vrolijk vermaak,

maar van noodzaak. Centraal staat een

groepje warm aangeklede mannen dat

zich op het ijs verzameld heeft bij een

bakslee die dienst doet als voederbak

voor de paarden. Een van de mannen

bindt houten zolen onder voorzien van

ijzeren punten, een hulpmiddel dat

men zelden tegenkomt op Hollandse

winterlandschappen. Links komen twee

mannen naar buiten die aan een balk

een bierton naar een slee dragen. Op de

voorgrond passeert een man die een

vrouw op een kleine slee voortduwt.

Boven op de oever staan twee mannen

te praten in de beschutting van een

muurtje. Rechts wacht een vrouw ter-

wijl een man bezig is melk over te heve-

len van zijn emmer in haar kruik. De

enigen die voor hun plezier buiten zijn,

zijn twee jongens op de kade: de één

maakt een sneeuwbal en de ander staat

op het punt een man te bekogelen die

beneden bij de trap zit. 

P a l i n g t r e k k e n

Soms is er een speciaal feest te zien op

een winterlandschap. Zo schilderde

Salomon van Ruysdael, de oom van

Jacob van Ruisdael, een wintergezicht

met een grote groep mensen die samen-

gekomen is voor het ‘palingtrekken’,

een wedstrijd waarbij het erom ging de

kop van een glibberige paling te

bemachtigen. De herberg, herkenbaar

aan het uithangbord, is gelegen op de

oever van een bevroren plas of rivier.

Een feestelijke vlag is op het dak

geplaatst en rook kringelt uit de schoor-

steen. Tussen het bovenraam van de

herberg en een kale boom aan de over-

kant van de weg is het touw gespannen

waaraan de vis hangt. Het publiek heeft

zich langs de kant van de weg opgesteld

en op de voorgrond zijn enkele luxe zit-

plaatsen gecreëerd in geparkeerde

sleeën. Zo te zien doen zeven paren mee

met de wedstrijd: de mannen mennen

het paard, de vrouwen zitten achterop

en moeten tijdens de rit de kop van de

paling lostrekken. Eén paartje heeft

juist de vis te pakken; de anderen zijn

al geweest of wachten hun beurt nog af.

De deelnemers lijken teamkleuren te

dragen. Het paar op het witte paard

rechtsvoor is de gele ploeg, zoals blijkt

uit hun sjerpen en de strikjes op de hal-

ster van het paard en de hoed van de

man. Het paar achter hen heeft groen

als kleur. Palingtrekken was in de

zeventiende eeuw een populair ver-

maak, dat getuige de kleding van de

deelnemers en de toeschouwers op

Ruysdaels schilderij, ook in de belang-

stelling stond van de gegoede klasse.

Wat uit alle zeventiende-eeuwse Hol-

landse winterlandschappen spreekt is

de fascinatie voor een periode waarin

het land er heel anders uitzag dan

gewoonlijk, een periode waarin alles

wit is, het licht melkachtig, en de bewo-

ners opeens de bevroren sloten en plas-

sen kunnen betreden, om zich met

ongekende snelheid en gemak voort te

bewegen op de schaats. De winterperio-

de bracht vrolijk vermaak met zich

mee, maar ook bittere kou en proble-

men. Dankzij de veelzijdige benadering

van de zeventiende-eeuwse Hollandse

kunstenaars vonden al die kanten van

de winter hun weg in schilderijen,

waardoor ze de winters van weleer nog

steeds kunnen laten herleven.

De tentoonstelling Winters van Weleer is van

24 november 2001 tot en met 24 februari

2002 te zien in het Mauritshuis, Korte Vijver-

berg 8, Den Haag. Bij de tentoonstelling ver-

schijnt een rijk geïllustreerde catalogus. Voor

meer informatie: www.wintersvanweleer.nl

Rechtsboven: Adriaen van de Velde (1636-1672),

Schaatsers bij stadsmuur. Paneel , 33 x 45 cm.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden,

Gemäldegalerie, Dresden

Rechtsonder: Jan van Goyen (1596-1656),

Winterlandschap, 1625. Paneel, 38 x 64,8 cm.

Particuliere collectie
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Grove biezen

wortelden in 

de bodem en 

de fijnere russen

groeiden aan 

de waterkant.

Onder: Het

vlechten van 

de biezen.

‘Het kleine vrouwtje, rond gebukt,

Het mannetje in stoel gedrukt,

Ze grijzen uit het kotje.

Hij rukt de biezen uit de schoof,

En reikt ze vrouwtje, staand op stoof,

Zij reikt naar het schavotje.

Schavotje is een hoog toestel. 

Daar schuift men biezen aan, op tel.

De biezen groeien aan de kreek,

In ‘t binnenland, de heidestreek, 

Nabij ons Genemuiden.

Zij waaien, ongeteld en steil, 

Zo maar de grond uit, tot het heil,

Het heil van Genemuiden.’

Willem
Boxma
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Gedicht uit ‘Matten vlechten’ van A. van Collem 

(1858-1933), in de bundel Lof van Nederland.

BBBiezenmatten

De armoe van Genemuiden

25

De biezenmat heeft haar aanzien ver-

loren. Zo goed als niemand wil haar

terug. Ze wordt trouwens ook niet meer

gemaakt. Behalve het nadeel dat zij het

vuil van schoenen en klompen doorliet,

was zij snel versleten. Tijdens en na de

laatste wereldoorlog was de biezenmat,

bij gebrek aan beter, enkele jaren nog

een min of meer gewaardeerde vloer-

bedekking. Tot cocos, wol en nylon de

biezen en russen verdrongen en haar

einde inluidden. Eeuwenlang had het

Overijsselse dorp Genemuiden er zijn

naam aan verbonden.

Moeten we Teenstra in zijn in 1859 ver-

schenen Stads- en dorpskroniek van Gro-

ningen, Friesland en Drente geloven, dan

zouden in Blokzijl al in 1622 biezen en

russen vloermatten zijn gevlochten.

Maar al eerder, in de zestiende eeuw,

hielden de bewoners van het nabij

Blokzijl gelegen Genemuiden zich bezig

met het oogsten van biezen en het ver-

vaardigen van biezenmatten. Wel

waren de Blokzijlers de handelaren in

het Genemuidense natuurprodukt. Met

hun schepen brachten zij de matten

overal waar zij maar gevraagd werden. 

Dat in Genemuiden naast de visserij het

mattenmaken een belangrijk middel

van bestaan zou worden, was niet ver-

wonderlijk. Het dorp lag geïsoleerd in

het lage en lege moerassige gebied

langs het Zwartewater, nabij de mon-

ding in de Zuiderzee. Langs zeekust en

Zwolse Diep hadden biezen en russen

alle gelegenheid om ongebreideld uit te

groeien. De grove biezen wortelden in

de bedding, de fijnere russen groeiden

aan de oevers. Ook de polder Masten-

broek was rijk aan biezen die zich uit-

stekend leenden voor het maken van

matten. Het lag voor de hand dat ook

inwoners van Grafhorst, IJsselmuiden,

Brunnepe, Wilsum, Hasselt, Kuinre en

Blokzijl zich op de vervaardiging van de

Genemuidermat gingen toeleggen en

zelfs geduchte concurrenten voor

Genemuiden werden. 

E e n  d o r p  v o l  b i e z e n  e n

r u s s e n

De oogst van de biezen en russen begon

begin juli en duurde tot midden augus-

tus. In de vroege ochtend verzamelden

zich de ‘buuznsnieders’ om eendrachtig

te voet naar het drassige biezenveld te

vertrekken. Vanuit een ‘polle’, een

droge open plek die tevens tot stapel-

plaats diende, begonnen zij – vaak om

vijf uur al – aan de zware opdracht.

Hun belangrijkste gereedschap was de

‘snid’, een knuppelstok met aan het uit-

einde een scherp mes, waarmee ze de

biezen met één krachtige slag van de

stam sloegen. 

Generaties mannen en jongens hebben

in de oogstmaanden in de biezenvelden

gezwoegd. Werkdagen van twaalf tot

veertien uur waren geen uitzondering,

om van de zeer lage lonen maar niet te

spreken. Op het kappen volgde het

drogen van de geoogste bies. Dat

gebeurde door ze voorlopig waaier-

vormig over de grond uit te spreiden en

daarna samengebonden in ‘stoepen’,

garven, te laten nadrogen. In het dorp

bepaalden de aangevoerde biezen en

russen het aanzien van Genemuiden.

Het hele dorp werd er letterlijk onder

bedekt. In de straten, op de kaden, stoe-

pen en daken, waar maar plaats was,

werden de biezen geborgen tot eenmaal

alles in de mattenproduktie was

opgegaan.

M a t t e n m a k e n

Oorspronkelijk werden biezen en rus-

sen verwerkt tot alleen rolmatten, die

gewoonlijk een breedte hadden van

anderhalve el en een lengte van 25

ellen. Ze onderscheidden zich in drie

types. Er was de ‘bonte- of blokjesmat’

die zich kenmerkte door ingewerkte

patronen, de ‘fijne of gladde mat’ waar-

in alleen russen waren verwerkt en dus

meestal het meeste geld opbracht en de

‘dikke’ of ‘tapijtmat’ die van een minde-

re kwaliteit bies was vervaardigd. 

Het vlechten geschiedde op een matten-

stoel of mattenraam, een eenvoudig

raamwerk van twee bij anderhalve

meter. Onder het toestel was een

‘rolboom’ aangebracht, voorzien van

een cirkelvormige metalen plaat die

‘krans’ werd genoemd. Alvorens met

het vlechten te beginnen spande de

matter met ‘mattengaren’ een verticale

schering in het raam. Daarna begon hij

de bies of de rus van links naar rechts of

omgekeerd door de schering te halen,

waarbij hij steeds het dikke eind tussen

vinger en duim vast moest houden. Er

was veel handigheid voor nodig om dit

snel te doen. Het eind van een doorge-

trokken bies moest elke keer stevig wor-

den vastgemaakt. Alvorens een volgen-

de bies door te halen, drukte de matter

de ‘slager’, een tussen de draden liggen-

de dwarsstok, neerwaarts op het reeds

gevlochten matdeel. Wat al gevlochten

was, werd om de rolboom gewonden

die door een pal in de krans werd tegen-

gehouden.

G e z i n s a r b e i d

Het vlechtwerk voltrok zich als huisar-

beid van de vroege avond tot de late

avond. Het overgrote deel van de bevol-

king van Genemuiden leefde van de

mattenvlechterij. Hele gezinnen, jonge

kinderen niet uitgezonderd, waren

erbij betrokken. Rond 1700 liep de vis-

serij terug en raakten nog meer mensen

bij de mattenvlechterij betrokken. In

het midden van de vorige eeuw stond in

De Genemuider mattenmakers aan het werk.

Het maken van een mat kostte vele uren werk.



vrijwel elke arbeiderswoning een mat-

tenraam, in de enige kamer, waarin ook

geleefd en geslapen werd. 

De beloning was karig. Er waren tijden,

waarin na tien uur werken aan een

gewone biezenmat niet meer dan veer-

tig cent werd verdiend. Een bekwame

matter mocht blij zijn met drie gulden,

als hij na een hele week van hard ploe-

teren, met zijn kruiwagen zeven of acht

matten bij de handelaar had afgeleverd.

Ging het om matten van een fijnere

kwaliteit, dan kon er zes tot tien gulden

van worden gemaakt, maar ook dan

niet zonder dat er eerst per mat een

bedrag aan zogenaamd ‘garengeld’ was

afgetrokken.

D e  b l o k m a t

Begin 1900 deed de ‘naaimat’ haar in-

trede. Ze bestond uit aan elkaar genaai-

de biezenstrengen en kwam voor in ver-

schillende afmetingen, vormen en

patronen. Een tiental jaren later was de

‘blokmat’ in opkomst. Ze zou de meest

populaire Genemuidermat worden. 

Om een blokmat te maken, moesten

eerst de strengen worden gevlochten.

Binnen- en buitenshuis kon men in

Genemuiden oud en jong aan het stren-

gen vlechten zien. De kunst was om

snel en gelijkmatig een dikke streng te

vlechten. De eenvoudigste manier om

dat bereiken was een aantal biezensten-

gels aan de wand of deurpost op te han-

gen en van bovenaf met het vlechten te

beginnen. Honderd meter streng vroeg

ongeveer drie uur werk. De beloning

hiervoor was dertig cent per honderd

meter. 

Ook de produktie van een blokmat op

de fabriekszolders was helemaal hand-

werk. Om de strengen schoon en blank

te maken werden ze meestal eerst

gezwaveld. Voor het maken van een

‘blok’ diende een vierkant houten

schot, waarop tot op halve hoogte spij-

kers waren geslagen. De afstand tussen

de spijkers was gelijk aan de dikte van

een streng. Vanuit het midden van de

plank trok de matter de streng tussen

de spijkers door, zodat een biezen vier-

kant ontstond. Voor het op de vloer

onderling aan elkaar naaien van de

strengen droegen de matters om hun

hand een leren band, die het mogelijk

maakte de naald door de bies te druk-

ken zonder verwond te raken. Op deze

wijze ontstonden blokken van 40 bij 40

of 50 bij 50 centimeter. Om een bepaald

patroon in de mat te krijgen, werden

ook wel geverfde strengen ingebracht.

Als een aantal blokken aan elkaar was

genaaid en om het geheel een rand was

aangebracht, was de Genemuider blok-

kenmat gereed.

G o e d e  t i j d e n ,  s l e c h t e  t i j d e n

De Genemuider blokmat groeide in de

loop der jaren uit tot een belangrijk

exportartikel. Ze vond zelfs aftrek in

Australië en Amerika. In de

jaren rond 1700 kende Gene-

muiden, via Blokzijl, al een

omvangrijke export van biezen-

en russenmatten. De vraag naar de

vloerbedekking steeg voortdurend

en was – vooral in de jaren tussen 1830

en 1850 – zo omvangrijk geworden, dat

de opbrengst van de eigen biezenvelden

niet meer toereikend was. Aan aanplant

van nieuwe biescomplexen was niet te

ontkomen, noch aan de aankoop van

materiaal uit de Biesbosch en de gebie-

den langs Oude en Nieuwe Maas.

De bevolking ondervond weinig van die

welvaart. Het bleef trouwens ook niet

voor de wind gaan. Na 1850 trad een

economische crisis in, de vraag naar

Genemuidermatten liep terug en de

prijzen kelderden. De inkomens van de

arbeidersgezinnen daalden tot lager

dan zij ooit waren geweest. Het lag voor

de hand dat de bevolking tegen de

heersende armoede in opstand kwam

en zich tegen de plaatselijke overheid

keerde. In en na 1873 braken herhaal-

delijk onlusten uit. Tot overmaat van

ramp maakte in 1879 een tegenvallen-

de biezenoogst dat de schamele lonen

nog verder terugliepen. Uiteraard had

ook de Eerste Wereldoorlog negatieve

invloed op de vraag naar en de handel

in de Genemuidermat. 

C o c o s ,  w o l  e n  n y l o n

Het bleef tobben met de Genemuider

biezenmat. Tijdens de laatste wereld-

oorlog en enkele jaren daarna vond ze,

bij gebrek aan andere vloerbedekking,

nog een bestemming in menig interi-

eur. Lang zou dat niet duren. Tegen de

zich aandiende fraaiere, meer deugde-

lijke en duurzame materialen als cocos,

wol en nylon kon de bies zich onmoge-

lijk handhaven. Genemuiden heeft dat

niet hoeven te berouwen. Vele handen

vinden nu werk in de modern geoutil-

leerde tapijtfabrieken binnen zijn

dorpsgrenzen. De schamele tijden van

weleer, waarin de bies werd geoogst en

de biezenmat werd gevlochten en

genaaid, kan men in Genemuiden

alleen nog ervaren in zijn Tapijt-

museum.
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DD
De matten konden in verschillende

motieven besteld worden.

Aalt Selles

Grijsgrauw hangt de hemel boven de witte wereld. Aan de horizon lijken aarde en lucht

ineen te vloeien tot een groezelige deken die het winterse landschap bedekt. Het heeft

gesneeuwd en er zit nog meer sneeuw in de lucht. IJzig jaagt de oostenwind over de

landerijen. Komend vanuit het verre Rusland, waar de thermometer vele graden vorst

aanwijst, heeft hij niets aan kou en

kracht ingeboet. Ook in het

Nederlandse zeeklimaat

veroorzaakt hij een felle vorst.

Sneeuw ligt op de velden, de

wateren zijn bevroren. Op de wijde

plas, een wiede, tracht een groepje

eenden een wak open te houden.

Op de oever staat een hongerige,

magere reiger op één poot. Hij ziet

uit naar een brok eten, hetzij vis, hetzij een muis of rat. Achter een pluk riet, waar de

sneeuw is opgewaaid, kleumt een troepje meerkoeten bijeen. Ze hebben de veren opgezet

om de lichaamswarmte beter te kunnen vasthouden en lijken zodoende op lijvige

aansprekers in hun zwarte pak. De vogels vormen niet de enige tekenen van leven in de

winterse wereld. Aan de oever van de wiede, op de grens van water en land, klinken

mensenstemmen en gromt motorgeronk. Daar zijn mannen aan het werk: rietsnijders. 
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Nostalgie

DDDie in ‘t riet zit, 
kan pijpjes maken

Boerderij in Noordwest-Overijssel verscholen achter manshoog riet.



Behalve dekriet kent de rietsnijder nog

bladriet dat vroeg in de herfst wordt

geoogst als het nog groen is. Bossen

bladriet zien er veel ruiger uit dan

dekriet. Bladriet bestaat namelijk uit

een mengsel van gewoon riet, rietgras,

pluisruisriet en diverse kruidachtige

planten. Tuinders gebruiken het als

afdekking van bijvoorbeeld bollen-

velden, maar thans wordt daar ook veel

stro en compost voor gebruikt en zelfs

plasticvellen. Riet wordt eveneens

benut bij de aanleg van dijken, bijvoor-

beeld in de IJsselmeerpolders, terwijl

een rietberm van levend riet de golfslag

breekt en de oevers van kanalen

beschermt. 

G r o e i p l a a t s e n

Nederland kende eertijds een groot aan-

tal belangrijke rietgebieden. Het wordt

nu nog geoogst in Noordwest-Overijssel

en delen van Friesland. Ook elders in

Nederland groeit het in ruime mate.

Mensen uit die rietgebieden verdienen

met hard, koud en zwaar, maar gezond

werk hun verdiende loon met de oogst

van dit riet. 

Bij het in cultuur brengen van de

Wieringermeer en de Noordoostpolder

Het snijden van riet, althans dekriet, is

winterwerk en wel tussen december en

maart. Dekriet wordt, de naam zegt het

al, gebruikt voor dakbedekking en voor

het maken van rietmatten. Wanneer

het wordt geoogst, is het afgestorven.
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heeft men het riet als onkruid duchtig

bestreden, maar in de oorlogsjaren was

dit ondoenlijk in het westelijke deel

van de Noordoostpolder. Het groeide

daar meer dan manshoog. Na de oorlog

bleek dat er door het riet met zijn ster-

ke, lange wortels snel een beloopbaar

oppervlak was ontstaan en dat de ver-

damping door het riet de grond vlugger

deed indrogen. Daarom is in Flevoland

riet ingezaaid met vliegtuigjes.

Aanvankelijk met een Nederlandse heli-

copter, de Kolibrie. Het werd geen suc-

ces, het rietzaad waaide alle kanten op.

Het vele riet dat in Flevoland groeide,

werd meestal verbrand tot ongenoegen

van de omgeving. De asschilfers beland-

den tot ver in de omringende provin-

cies. Buiten hangende was werd roet-

zwart. 

Veel dekriet wordt tegenwoordig geïm-

porteerd uit Polen, Hongarije, Roeme-

nië en Frankrijk, omdat de kwaliteit

van het Nederlandse riet door diverse

oorzaken achteruit gaat. 

Riet wordt na het snijden gebundeld in

bossen met een omvang van 46, 55 of

60 centimeter. Ten behoeve van de riet-

dekkers wordt geïmporteerd riet over-

gebonden tot een standaardmaat van

G e z e g d e n

– Alles in het riet laten lopen 

(verwaarlozen)

– Iemand met een kluitje in

het riet sturen

– Een zaak in het riet sturen 

(doen mislukken)

– Mager als een riet

– Beven als een riet

– Over een gekloofd rietje

gaan (uitstekend gedrag)

– Die in ‘t riet zit, kan pijpjes

maken

– Bij gebrek aan volk wordt

een snijder kerkvoogd

– Als Margriet (20 juli) pist in

het riet, zes weken boeren-

verdriet

– Als stro- en riethalmen

knappen, zult gij alleen

maar warme lucht happen
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Rechts: Rietdekkers aan

het werk in De Bilt.

Het geoogste riet wordt tijdelijk

opgeslagen, wachtend op vervoer

over het water.

55 centimeter. Behalve in moerassen en

aan de rand van zoetwatergebieden en

plassen groeit riet ook wel in zoutig of

brak water, vooral in streken die nog

niet zo lang aan de zee zijn onttrokken.

Dit riet is echter korter en grover van

structuur en het schimmelt eerder,

waardoor het minder geschikt is als

dekriet. 

I J s l a a g

De oude rietsnijders begonnen aan hun

werk als de bladeren van het dekriet af

waren, liefst tijdens een lange vorstpe-

riode met een schrale, standvastige oos-

tenwind. Het riet was dan kurkdroog en

rotte of broeide minder snel. Niet alleen

was het riet beter bereikbaar als een

ijslaag het water bedekte, maar het kon

dan tevens met een slede, voorzien van

een scherp mes worden afgesneden. Als

er geen ijs lag, moest de rietsnijder zijn

klomplaarzen te voorschijn halen. Dat

waren klompen, waaraan tot aan de lies

reikende leren schachten waren beves-

tigd door middel van tientallen spijker-

tjes. Met olie en teer werd alles dichtge-

smeerd. De laarzen zijn beslist

waterdicht doch loodzwaar en doodver-

moeiend in het gebruik. Nu draagt men

lieslaarzen van rubber. 

Het dekriet werd met de hand gesneden

en van ruigte ontdaan met de rietsnit,

waarmee het ook werd gesneden. Blad-

riet werd met de zeis gemaaid en ge-

kamd met een speciaal harkje om het

van de ergste ruigte te ontdoen. Na het

snijden of maaien werd de onderkant

van de bos gelijk gestoten, ‘gestoken’,

op een ijzeren plaat of een vlakke steen

een daarna gebundeld met wilgente-

nen. Tegenwoordig ziet men bijna over-

al machines die op drassig rietland het

gewas oogsten. Ze snijden en bundelen

tegelijkertijd. Voor het bundelen wordt

nylondraad gebruikt. Evenals vroeger

wordt het gebundelde riet van het moe-

rasland gehaald, tijdelijk opgeslagen en

later afgevoerd. Veel vervoer gebeurt in

de waterrijke oogstgebieden per schuit.

Want riet is een gewas groeiende op de

grens van water en land, het gebied

waar ook de rietsnijder zijn zware werk

deed. 
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De Nationale Geschiedenisdag

Informatie
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met het
Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, postbus 13113, 
3507 LC Utrecht, 
telefoon 030-2760244, 
fax 030-2736111, 
e-mail nederlandscentrum.
volkscultuur@wxs.nl

Debatten, workshops en presentaties
Er zullen spannende en interessante debatten, workshops en presentaties gehouden
worden. U kunt zelf beslissen aan welke debatten, workshops en presentaties u
deelneemt. De twee grote debatten vinden plaats aan het begin en aan het einde
van de geschiedenisdag.
– Het openingsdebat gaat over wat iedere Nederlander van ‘zijn’ verleden moet

weten, inburgeren, onderwijs en de opkomst van lokale en regionale geschiedenis.
– In het slotdebat ‘Historisch besef en grote maatschappelijk vraagstukken’ komen

politiek gevoelige onderwerpen aan bod als de kwestie Máxima Zorreguieta.

De andere debatten gaan over:
– ‘Van het tijdige naar het eeuwige: debat over populaire geschiedschrijving 

en het prestigeverlies van de serieuze wetenschap’ 
– ‘Museumexposities tussen publiek en wetenschap’ 
– ‘Lokale en regionale geschiedenis en de provinciale media’ 

De workshops hebben de volgende onderwerpen:
– ‘Historisch besef en onderwijs’, over hoe verschillende doceerstijlen kunnen 

leiden tot het ontwikkelen van historisch besef bij leerlingen 
– ‘Geschiedenis en cultuureducatie: cultureel erfgoed in de directe omgeving’
– ‘Lokale en regionale geschiedenis: wetenschap versus beeld’ 

Verder zijn er boeiende, meer lichtvoetige presentaties die u kunt bijwonen: 
– ‘De bezoeker als verhalenverteller: het experiment HollandRama van het

Nederlands openluchtmuseum’
– ‘Het Vrolijk Leeren: Ik wil in prenten mijn tijdverdrijf zoeken’

(met quiz en prijzen!)
– ‘Digitalisering en conservering: internet als bron en middel voor historisch

onderzoek’
– ‘Archieven en nieuwe Nederlanders’ 
– ‘Muziek en historisch besef’
– ‘Historisch besef en techniekgeschiedenis: mogelijkheden voor wetenschap 

en onderwijs’

Tussen de debatten, workshops en presentaties door is er de mogelijkheid om de
informatiemarkt te bezoeken. Hier zijn instellingen vertegenwoordigd die met 
het werkveld geschiedenis te maken hebben zoals het Algemeen Rijksarchief, 
de Koninklijke Bibliotheek, Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland en de 
Stichting voor de Nederlandse Archeologie.

Kortom, de nationale geschiedenisdag is een uitstekende 

gelegenheid om uw actuele kennis aan te scherpen!

Actuele informatie over de
nationale geschiedenisdag is
te vinden op de website van
het KNHG: www.knhg.nl

U kunt zich aanmelden door de deelnemerskosten
van ƒ 75,- over te maken op gironummer 810806 van
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in
Utrecht, onder vermelding van ‘geschiedenisdag’.
Alle relevante informatie wordt u dan toegestuurd.
Het studententarief bedraagt ƒ 50,- per persoon.

De belangrijkste historische

koepels van Nederland

organiseren dit jaar voor de

tweede maal ‘De nationale

geschiedenisdag’. 

Deze dag is bedoeld voor

iedereen die geïnteresseerd

is in geschiedenis. 

De nationale geschiedenis-

dag zal dit jaar plaatsvinden

op zaterdag 24 november op

het universiteitscomplex van

de Katholieke Universiteit

Brabant in Tilburg.

‘Historisch besef in

Nederland’ is het over-

koepelende thema.

S i n t  N i c o l a a s f e e s t  

Sint Nicolaas, zoals ik dat heb gekend,

wordt niet meer gevierd in de gezinnen.

Maar de Nederlandse verenigingen hou-

den nog wel een Sint Nicolaasfeest voor

de kinderen, met een heuse bisschoppe-

lijke Sinterklaas en meerdere Zwarte

Pieten, die op zijn Hollands worden toe-

gezongen met de alom bekende versjes.

De Pieten strooien lekkers, waarna de

Sint cadeautjes uitdeelt. ‘s Avonds is er

een feestavond voor de volwassenen

met dezelfde Sint en Pieten, met de

gebruikelijke grappen, lekkernijen,

muziek en zang en soms een groep die

Hollandse volksdansen ten beste geeft,

waarna tenslotte iedereen op de dans-

vloer verschijnt.

Geen uitgelatenheid, zoals onze vroege-

re surpriseavond met nonsens cadeau-

Holland Christian Homes telt ongeveer

duizend bewoners (leeftijden van zeven-

tig tot honderd jaar) verdeeld over vijf

toren flats. Voor de ingang staat een

manshoge Hollandse molen, die in het

voorjaar omringd wordt door voorjaars-

bloemen als tulpen, narcissen en hya-

cinten. De eetzaal heeft ramen met

Hollandse taferelen. 

Holland Homes is bijna een klein

Nederlands dorp. Elke donderdag heb-

ben wij hier een Hollandse avond ‘zin-

gend geloven’, waarin wij de religieuze

liederen van Johan de Heere zingen.

Daarnaast zijn er regelmatig Hollandse

feestavondjes waar men vrolijke

Nederlandse liedjes zingt uit onder

andere de bundel Kun je nog zingen, zing

dan mee. 

tjes en ondeugende of leutige versjes.

Wel komt er een bezadigde Sint

Nicolaas met Piet op bezoek, worden

braaf onze oude versjes gezongen en

krijgen wij een traktatie in traditionele

stijl in de vorm van pepernoten, taai-

taai, speculaasjes, marsepein en choco-

laatjes. De kleine Hollandse winkel

heeft dan een rijke voorraad van deze

bekende Hollandse heerlijkheden, waar

de veraf wonende Hollanders mijlen

voor reizen om zich weer eens te goed

te doen aan die oude vertrouwde snoe-

perijen.

K e r s t m i s

De kerstviering is bij velen een mengsel

van Hollandse en Canadese gebruiken.

De Hollandse immigranten aanvaarden

laconiek de dikke, gebaarde, rood-

Het tijdschrift Traditie wordt in de

Holland Christian Homes in Brampton

(Canada) zeer bewonderd. Nu dachten

sommige inwoners hier dat de lezers van

Traditie misschien wel geïnteresseerd

zouden zijn in hoe wij in Canada onze

Hollandse tradities in ere houden.

Herinneringen
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SSSint Nicolaas en
Kerstmis 
in de Nederlandse
Canadese
Gemeenschap
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Koken met traditie

DDDuiv
Na afloop van de 

vastenmaand  Ramadan

vieren Moslims groot feest.

De lekkerste gerechten

komen op tafel en als

onderwijzer aan een school

in Amsterdam-West werd ik

nogal eens verwend. 

Zo leerde ik de Marokkaanse

B’stilla kennen, een heerlijke

combinatie van hartige,

kruidige en zoete

ingrediënten. 

gekleede kerstman, die alleen maar 

Ho-Ho-Ho kan roepen. In de Christelijk

Gereformeerde Gemeenschap wordt het

kerstfeest godsdienstig gevierd met de

herdenking van de geboorte van

Christus in de traditionele kerkdiensten

met zang en bijbelse voordrachten.

De eetgewoonten zijn vercanadeest met

uitgebreide maaltijden met gevulde kal-

koen, maar ook met ouderwetse stollen

en kerstkransen. De kerstbomen, niet

altijd echte bomen, worden soms al

begin december opgezet en de huizen

worden dan al verlicht. Dat duurt tot

ver in het nieuwe jaar. 

Kerstmis is ook een tijd van cadeautjes

geven en familiereünies. De Neder-

landse Bazaar Groep van Toronto en

omgeving, jaren geleden gesticht door

Gee Spaans, stuurt rond Kerstmis man-

den met levensmiddelen en andere

benodigdheden naar behoeftigen van

Nederlandse afkomst (die zijn er ook). 

Zo ziet u hoe hier in Canada de oud

Hollanders hun tradities trachten te

bewaren.

Lini Richarda Grol

Herinneringen uit Hoorn
In de wintermaanden geef ik vaak lezingen. Ik kom daarbij ook in bejaarden-

huizen. Daar vertellen de mensen mij veel nieuwe dingen over de tradities uit

hun jeugd. Een paar verhalen die ik opgetekend heb in Hoorn.

Vroeger was het de gewoonte wanneer een jongen een meisje leuk vond, hij

haar met Sinterklaas een gevulde speculaaspop gaf. Mevrouw Bakker uit

Wevershoof bij Hoorn – geboren in 1916 – was in de gunst gevallen van een jon-

gen, die haar steeds achterna liep. Maar ze moest niets van hem hebben. Toen

het 5 december was, bakte ze een speculaaspop gevuld met zout. Deze liet ze

hem bezorgen. Op deze wijze maakte ze hem duidelijk dat hij haar met rust

moest laten.

In de jeugd van mevrouw Kay – geboren in 1912 – bakte de bakker in Hoorn

met Sinterklaas speciale luxe krentenbroodjes. Die broodjes zagen er uit als in

elkaar gevouwen handjes. De kinderen noemden ze ‘de Handjes samen’. Tot in

de jaren twintig werden deze ‘handjes samen’ gegeten. 

Ineke Strouken 

Leesplankjes

In een vorige Traditie stond een zeer

interessant artikel over het leesplankje

en het leesonderwijs. Meestal kennen

oudere mensen het leesplankje van

Jetses met aap, noot, mies. Maar dit arti-

kel liet zelfs het katholieke leesplankje

van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg

zien. Dat is het plankje dat wij vroeger

op school uit ons hoofd moesten leren. 

Daarom zijn wij naar het

Schoolmuseum in Rotterdam gegaan en

hebben ontzettend genoten. Hierbij

sturen wij u een schitterende kaart van

een van de lokalen.

Ton en Ad Blom

W I N T E R 2 0 0 1

los en voeg ze al kloppend bij het braad-

vocht. Blijf kloppen tot het geheel

begint te stollen. Neem dan de pan van

het vuur. Schep de helft van dit eimeng-

sel over het amandelmengsel. Leg er het

kleingesneden duivenvlees bovenop.

Verdeel hierover de rest van het

eimengsel en strooi daar weer een

derde van de amandelen op. Leg over

het geheel een beboterd vel filodeeg.

Vouw nu de overhangende vellen naar

binnen en zorg dat de nu vrijkomende

onderzijde van het deeg ook beboterd

wordt.

Strooi het restant van het amandel-

mengsel over het geheel en vorm van

kleingesneden beboterde velletjes deeg

mooie roosjes en plaats die bovenop de

pastei.

Verwarm de oven weer op 180° C. en

bak de B’stilla 30 - 45 minuten tot de

roosjes goudbruin van kleur zijn. Strooi

er eventueel tot slot nog wat poedersui-

ker over. 

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

d r i n k e n ?

De meeste Marokkanen zullen er zoete

muntthee bij drinken, wij namen een

Cabernet Sauvignon van de rand van

het Atlasgebergte.

Eet smakelijk!

Cees Tempel 

Het woord is overduidelijk: B’stilla in

het Arabisch, pastille in het Frans en

pastei bij ons. De benodigde duiven

bestelt u het best bij de poelier.

Afhankelijk van het jachtseizoen zijn ze

zeer betaalbaar, tot soms behoorlijk

prijzig. Tijdens het bereiden van de

B’stilla zult u verbaasd staan van de

steeds wisselende geuren in uw keuken.

Reken wel op een middagje werk.

B ’ s t i l l a

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

– 3 of 4 schoongemaakte duiven (in

totaal ca. 1400 gram), eventueel te

vervangen door een kip van hetzelfde

gewicht.

– 1 grote ui

– 3 eetlepels fijngehakte peterselie

– 3 eetlepels fijngehakte koriander

– 1 theelepel versgeraspte gember-

wortel

– 1 theelepel gemalen kurkuma

– 2 theelepels kaneelpoeder

– 2 zakjes saffraandraadjes

– 250 gram roomboter

– 1/2 liter water

– 150 gram witte amandelen

– 3 eetlepels poedersuiker

– 400 gram filobladerdeeg

– 6 eieren 

– 2 theelepels citroensap

Verhit de oven voor op 180° C. Schil de

ui en snijd hem fijn. Verhit 2 eetlepels

boter in een ruime braadpan en bak de

ui lichtbruin. Voeg peterselie, korian-

der, geraspte gember, kurkuma, 1 thee-

lepel kaneel, saffraandraadjes en het

water toe. Leg de duiven in het vocht en

bedruip ze ermee. Plaats het geheel

ruim 1 uur in de oven en bedruip de

duiven ieder kwartier met het braad-

vocht. Haal de duiven uit de pan en laat

ze afkoelen. Verwijder daarna de velle-

tjes en haal het vlees van de botjes.

Snijd indien nodig het vlees in kleine

stukjes en zet het apart. Doe het braad-

vocht in een kleinere pan en laat het

afkoelen. Verwijder het bovendrijvende

vet.

Rooster de amandelen in een droge koe-

kenpan. Maal ze fijn in een keuken-

machine of met een speciale amandel-

molen. Meng er de poedersuiker en 1

theelepel kaneel door.

Laat het filodeeg tijdig volgens

gebruiksaanwijzing ontdooien. Neem

een ovenvaste schaal van 25 cm. door-

snee. Smelt de boter langzaam en smeer

de schaal met een kwastje in. Doe het-

zelfde met een vel filodeeg en leg die op

de bodem. Leg in totaal 8 ingevette vel-

len filodeeg dakpansgewijze steeds

deels over de bodem, deels over de rand

van de schaal zodat het deeg er rondom

ruim uitsteekt.

Strooi een derde van het amandelmeng-

sel over de vellen op de bodem.

Kook het resterende braadvocht enigs-

zins in en voeg dan 2 theelepels citroen-

sap toe. Klop in een kom de zes eieren
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enpastei na de Ramadan



FotoMonument 2000

Hakken en bewerken van griendhout

F a m i l i e  H e k m a n

1 De werkplek van de houthakker 

J.C Hekman.

2 Het hakken van griendhout is voor de heer

J.C. Hekman nog steeds een dagelijkse bezig-

heid. Hier doet hij dat met behulp van een

hakmes.

3 Het snoeien van griendhout.

4 Het maken van een bos griendhout.

5 Koffiedrinken in een prachtige natuur. 

J.C. Hekman, S.J. Hekman en J.C. Hekman

junior.

6 J.C. Hekman draagt het hout voor het 

transport per tractor of vaartuig.

7 Transport over land.

8 J.C. Hekman met kleinkinderen. Transport

over water, met een schouw.

9 Aan de Tienhovense weg in Hagestein legt

J.C. Hekman het gehakte hout klaar. Het

griendhout heeft nog maar enkele toe-

passingen, bijvoorbeeld het maken van zink-

stukken voor rivierbeddingen, duinvorming

aan de kust en vlechtschermen voor tuin-

afscheidingen.

G

1

2 3
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GGriendhoutcultuur
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Sinterklaas geeft zijn

geschenken altijd mooi

verpakt in eigen sinterklaas-

papier. Het maakt niet uit of

hij de cadeautjes rijdt in de

schoen of ze geeft op

surpriseavond: sinterklaas-

cadeautjes horen verpakt te

zijn in sinterklaaspapier.

Madelein Duijvestijn is

verzamelaarster van

sinterklaaspapier. Binnenkort

is haar verzameling in

Rotterdam te zien.

Zoals bij alle verzamelaars is mijn col-

lectie sinterklaaspapier begonnen met

het bewaren van een paar prachtige

exemplaren. Door mijn grote belang-

stelling voor dessins – als ontwerpster

was ik enige tijd werkzaam in de con-

fectie- en textielindustrie – plus het feit,

dat ik in 1990 een grote sinterklaaspa-

pierbewonderaar leerde kennen, heeft

gaandeweg mijn verzameling écht

vorm gekregen. Bewaren werd sparen

en hoe! Mede dankzij contacten met

onder andere papiergroothandels en

DDDe Sint 

Favoriete kleuren zijn rood,

blauw en geel.

Oranje en paars waren in de

jaren zeventig in de mode.

Beren zijn in

de negentiger

jaren hele-

maal ‘in’.
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Sinterklaaspapier is aan mode onderhevig

heeft zijn eigen huisstijl
Madelein Duijvestijn-Krudde

Sinterklaaspapier in de vorm van een leesplankje.

De interesse in het milieu blijkt uit het beige sinterklaaspapier dat erg veel lijkt op kringlooppapier. 

Kindertekeningen sieren ook nogal eens het sinterklaaspapier.
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–fabrieken bestaat mijn collectie inmid-

dels uit circa tweeduizend verschillen-

de sinterklaaspapieren, waaronder

nagenoeg alle vanaf 1990 in Nederland

geproduceerde en verkochte exempla-

ren, maar ook enige ontwerpen van

vóór de Tweede Wereldoorlog. 

B a n k e t b a k k e r s  g e b r u i k t e n

a l s  e e r s t e  s i n t e r k l a a s p a p i e r

Wanneer het sinterklaaspapier precies

is ontstaan, is niet te achterhalen,

omdat maar weinig papierfabrieken of

ontwerpbureaus van het begin af collec-

tieboeken of monsterboeken hebben

bewaard. De meeste papierfabrieken

zijn pas na de Tweede Wereldoorlog

begonnen met het produceren van sin-

terklaaspapier. Van een aantal sinter-

klaaspapieren uit mijn verzameling is

echter af te leiden dat ze reeds vóór de

Tweede Wereldoorlog zijn geprodu-

ceerd. De heer Porck, conservator van

het sierpapier van de Koninklijke

Bibliotheek in Den Haag, zag dit aan

het gebruikte soort papier en de manier

waarop de afbeeldingen op het papier

waren gezet. 

De luxe banketbakkerszaken waren de

eersten die het sinterklaaspapier

gebruikten om hun mooie speculaas-

poppen en chocoladeletters in te pak-

ken. Daarna kwam het sinterklaaspa-

pier in de cadeauwinkels en

warenhuizen in gebruik. Af en toe lie-

ten de winkeliers hun firmanaam of

winkelnaam op het papier erbij druk-

ken. Na de Tweede Wereldoorlog ont-

stond in de gezinnen pakjesavond. Niet

alleen de kinderen kregen cadeautjes,

maar ook de ouders. Uiteraard werden

al die cadeautjes in sinterklaaspapier

verpakt!

R o o d ,  b l a u w  e n  g e e l  z i j n

f a v o r i e t e  k l e u r e n

In het begin van de twintigste eeuw was

het sinterklaaspapier dun en had een

gebroken witte kleur als ondergrond.

Vaak waren de summiere figuren en/of

afbeeldingen met zwarte lijnen op het

papier gezet. De fabrieken gebruikten

slechts een paar accentkleuren bij het

drukken. In de loop der tijd drukten ze
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De rol van Sinterklaas en Zwarte Piet is door

de tijd heen veranderd. Werd vroeger Sinter-

klaas nog al eens in zijn zetel en Zwarte Piet

met de roe en de zak afgebeeld, nu zijn Sint

en Piet veel vlotter.

Sinterklaaspapier gedrukt voor de Bijenkorf en gesigneerd door de ontwerper, Joost Swarte.

Boven: Sinterklaaspapier in de sfeer 

van de damesbladen.

Links: Sinterklaaspapier uit de jaren zestig.

andere kleuren als ondergrond af en

ontstonden er sinterklaaspapieren die

vier, vijf, of zes kleuren bevatten! Rood

en blauw blijven de favoriete kleuren

op het sinterklaaspapier. In de jaren

zeventig waren er veel oranje, paarse en

bruine papieren. In de jaren negentig

kwam het beige kringlooppapier, het

zogenaamde ‘Kraftpapier’ op. De onder-

grond was beige/bruin van kleur.

Glanzende en zilver- en goudkleurige

papieren zijn er de tweede helft van de

negentiger jaren bijgekomen.

D e  o n t w e r p e r s  z i j n  

v a a k  o n b e k e n d

Het dessin is opgebouwd uit een aantal

rapporten. Een ‘rapport’ is het kleinst

terugkerend patroon in een dessin. Dat

rapport kan een paar centimeter zijn,

tot zelfs een A5 formaat. In het rapport

en dus in het dessin zitten ‘motieven’

(afbeeldingen, cijfers, letters) Die motie-

ven komen vaker in het dessin voor.

Ontwerpers van een papierfabriek of

een ontwerpbureau maken de dessins

voor het sinterklaaspapier. Er zijn ech-

ter fabrieken die dessins op een beurs

kopen of rechtstreeks bij freelance ont-

werpers. Elk jaar komen er nieuwe ont-

werpen en nieuwe dessins uit. Vaak

drukken de fabrieken bekende dessins

af, maar dan in een andere kleurstel-

ling of op een andere papiersoort als

voorafgaande jaren. Het sinterklaaspa-

pier kent verschillende drukken: de

flexodruk en de koperdiepdruk. De laat-

ste is wat kwaliteit, dikte en glans

betreft beter. 

De ontwerper van het sinterklaaspapier

is bijna nooit bekend. Uitzondering

hierop is bijvoorbeeld de heer Oploo.

Hij tekende voor de tijdschriften Okki en

Taptoe en werkte bij de uitgeverij

Malmberg. Daarnaast ontwierp hij sin-

terklaaspapier. Een andere ontwerper is

Joost Swarte, die in 1996 voor de

Bijenkorf sinterklaaspapier ontwierp en

die dat papier ook nog zelf signeerde!

De papierfabrieken en/of ontwerpbu-

reaus maken elk jaar een nieuwe collec-

tie geschenkpapieren, waaronder sin-

terklaaspapier. Deze papieren sturen zij

naar de groothandels. Die maken een

keuze uit het aangeboden materiaal. De

groothandels stellen een monsterboek

of catalogus samen. Zij sturen die naar

de winkeliers. De winkeliers kunnen op

hun beurt bij de groothandels het juiste

aantal rollen papier van bepaalde des-

sins uit het monsterboek bestellen. Op

de dessins uit de monsterboeken staan

de volgende gegevens aan de achter-

kant vermeld: producent, product-

nummer, prijsklasse, soort druk, jaartal

en meestal de naam van de drukker.

Soms staan er op de papieren dessin-

nummers, waaruit af te leiden is, wie

de ontwerpers van de desbetreffende

dessins zijn.

M o d e  i n  s i n t e r k l a a s p a p i e r

Ook sinterklaaspapier is onderhevig

aan mode. In de zeventiger jaren waren

de kleuren oranje, paars en bruin in de

mode. In die tijd zijn er veel sinterklaas-

papieren gedrukt met juist die kleuren

als ondergrond. De kleur geel was (en

is) veel in het interieur te zien. Het

gevolg was dat er veel gele sinterklaas-

papieren op de markt kwamen. Niet

alleen de kleuren, maar ook het dessin

veranderde in de loop der jaren. In de

zestiger jaren hadden veel gezinnen

een televisieantenne op hun dak. Dat is

terug te vinden op het sinterklaaspa-

pier. In de negentiger jaren zijn beren

helemaal ‘in’. Ze staan dan ook op het

sinterklaaspapier. Milieubewustzijn is

nu in de mode. Er bestaat beige sinter-

klaaspapier dat erg veel lijkt op kring-

looppapier. Helaas is het echte kring-

looppapier, wat stevigheid betreft, niet

geschikt voor pakpapier. 

D e  r o l  v a n  S i n t e r k l a a s  e n

Z w a r t e  P i e t  v e r a n d e r t

De rol van Zwarte Piet is door de jaren

heen veranderd. In het begin werd hij

als een strenge boeman afgeschilderd,

waar de kinderen bang voor waren.

Stoute kinderen gingen over de knie,

kregen er met de roe van langs of wer-

den in de zak gestopt. De roe, de zak en

zelfs kindertjes die over de knie gingen,

kwamen allemaal op het sinterklaaspa-

pier voor. De Zwarte Piet van nu is een

snelle jongen, die atletisch is, lef heeft

en gekke kunsten uithaalt. Dat is te

zien op de verschillende sinterklaaspa-

piertjes. 

De rol van Sinterklaas is ook op het sin-

terklaaspapier veranderd. Eerst werd

hij als een eerbiedwaardige, voorname

man afgebeeld, zittend in zijn grote sin-

terklaasstoel of op zijn witte schimmel.

Nu wordt hij ook schaatsend of fietsend

of zittend in een helikopter of raket

afgebeeld. De Sinterklaas van nu is

levendiger en vaak grappiger geworden.

D e  c o n c u r r e n t i e  

v a n  d e  K e r s t m a n  

Een tijd lang is er sprake van geweest

dat de Kerstman Sinterklaas aan het

verdringen was. Dat had tot gevolg dat

er minder sinterklaaspapier werd

gedrukt en dat er meer feestmaandpa-

pier op de markt kwam. Op die feest-

maand papieren stonden wel wat kerst-

en sinterklaasmotieven, maar vaak

drukten de fabrieken alleen de woorden

‘December feestmaand’ of ‘Prettige

feestdagen’ op het papier. Voor de zui-

nige Nederlander wellicht dé oplossing,

maar niet voor de ‘traditiegetrouwe’.

Gelukkig keerde het tij en produceer-

den de fabrieken weer volop écht sinter-

klaaspapier. Opmerkelijk is dat de

fabrieken voor de Tweede Wereldoorlog

ook feestmaandpapier drukten. Op het

papier stonden naast sinterklaas- en

kerstmotieven ook oud- en nieuwjaars-

motieven, zoals de klok met wijzers die

bijna op 12 uur staan en een schaal met

dampende oliebollen.

Van het sinterklaaspapier zijn de veran-

derende opvattingen over Sinterklaas

en Zwarte Piet en de samenleving waar-

in wij leven af te lezen.

Sinterklaaspapier is een prachtige bron

voor het onderzoek naar volkscultuur.

Van 12 november tot 8 december 2001 is de

collectie van Madelein Duijvestijn te zien in het

Ikazia ziekenhuis, Montessoriweg 1 in

Rotterdam. Meer informatie: 0180-632039.
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Erfgoedwinkels 
voor het doorgeven 

van tradities

Erfgoedwinkels draaien grotendeels op de inzet van vrijwilligers. 

Dankzij hun inspanningen komt de winkel-opbrengst ten goede aan de

instandhouding van een kasteel, kerk, molen, gemaal, bezoekers- of

informatiecentrum waarin een Erfgoedwinkel is gevestigd.

Er zijn 36 Erfgoedwinkels in Nederland en 4 in Vlaanderen.

Vanzelfsprekend is Traditie te koop in de Erfgoedwinkels.

Laat los den gulden!

Houdt hem vast!

Wie weet wat ons 

‘t beste past?

Aldus de beginregels van een rijmpje uit de jaren dertig, toen Nederland

als één der laatste landen de Gouden Standaard losliet.

Eind 2001 is de gulden zelf historie geworden ...

Maar laat de gulden niet helemaal los: bewaar uw laatste gulden, kwartje,

dubbeltje en cent aan de hand van één van de drie recente, historisch zeer

informatieve uitgaven op dit gebied.

De laatste gulden
met een uniek opbergsysteem voor uw laatste munten

winkelprijs ƒ 29,95, bestelnummer 2521

Vaarwel gulden, van duit tot duizend
winkelprijs ƒ 16,53, bestelnummer 2675

Vaarwel gulden, van duit tot duizend LUXE EDITIE
winkelprijs ƒ 39,55, bestelnummer 2707

Deze boeken zijn te koop bij de Erfgoedwinkels
of de Erfgoed-webwinkel (www.cultuurgoed.nl).

Bestellen per post kan ook: schrijf of bel naar 
St. Promotie Nationaal Erfgoed, 
Dunne Bierkade 18, 2512 BC  Den Haag.
Tel. 070-345.18.25, fax 070-345.16.78

Groningen

– Noordelijk Scheepvaart-

museum, Brugstraat 24-26,

Groningen

– Borg Verhildersum, 

Wierde 40, Leens

Drenthe

– Nationaal Hunebed-info-

centrum, Bronnegerstraat 12,

Borger

– The Old Barn, 

Melkwegje 2a, Orvelte

Overijssel

– Bezoekerscentrum West

Salland, Canadastraat 6,

Heino

– Hist.- Cultureel Info Centrum

Vechtdal, Meiboomplein 4,

Gramsbergen

– Stichting Oud Blokzijl,

Kerkstraat 7, Blokzijl

Flevoland

– Museum Schokland,

Middelbuurt 3, Ens

Gelderland

– Historisch Museum Apel-

doorn, Raadhuisplein 8,

Apeldoorn

– Veluws Museum Nairac,

Langstraat 13, Barneveld

– Nederlands Bakkerijmuseum,

Kerkhofstraat 13, Hattem

– Museum De Roode Tooren,

Roggestraat 9-11-13,

Doesburg

– Historisch Museum De

Scheper, Hagen 24, Eibergen

– Kasteel De Cannenburch,

Marten van Rossumplein 4,

Vaassen

Utrecht

– ‘RonDom’ Bezoekerscentrum

voor Cultuurhistorie, 

Domplein 9, Utrecht

– Kasteel-Museum Sypesteyn,

Nieuw Loosdrechtsedijk 150,

Loosdrecht

Noord-Holland

– De Zaanse Schans, 

Schansend 1, Zaandam

– Museum van de Twintigste

Eeuw, Bierkade 4 & 4a, Hoorn

– Volendams Museum, 

Zeestraat 41, Volendam

– Huizer Klederdrachtmuseum,

Havenstraat 73-75, Huizen

Zuid-Holland

– Molenmuseum “De Valk”, 

2e Binnenvestgracht, Leiden

– Museumwinkel

Schielandshuis, Korte

Hoogstraat 31, Rotterdam

– Oudheidkamer Het Stadhuis,

Liesdel 27, Nieuwpoort

– Stadsmuseum Zoetermeer,

Dorpsstraat 7, Zoetermeer

– Grote Kerk, Rond de Grote 

Kerk 10, Den Haag

– De Vergulde Wagen, Van

Boetzelaerstr. 48, Alphen a/d

Rijn

– Gemaal De Hooge Boezem,

Hoogstraat 31, Haastrecht

Zeeland

– Stichting Groede, 

Slijkstraat 1, Groede

Noord-Brabant

– Breda’s Museum, 

Parade 12-14, Breda

– Gemeentemuseum Helmond,

Kasteelplein 1, Helmond

Limburg

– Kasteel Hoensbroek,

Klinkertstraat 118,

Hoensbroek

Museumwinkels

– Nederlands Open-

luchtmuseum Schelmse-

weg 89, Arnhem

– Slot Loevestein

Loevestein 1, Poederoijen

Vlaanderen

– Erfgoedwinkel Image,

Bergstraat 72, Brussel

– Erfgoedwinkel Huyse de

Grote Sterre, Jacob van

Maerlandstraat 3, Damme

– Erfgoedwinkel Horst en

Hageland, Horststraat 28,

Holsbeek

– Erfgoedwinkel Alden Biesen,

Kasteelstraat 6, Bilzen

www.cultuurgoed.nl

Hier vindt u ook openings-

tijden, telefoonnummers, tips

over tentoonstellingen, uitjes,

lidmaatschap enz.
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In het volgende nummer

Kwestie(s) van tijd

Wat wij als heel gewoon en vanzelf-

sprekend beschouwen, de wijze waarop

in de dagelijkse omgang tijd wordt

berekend en uitgedrukt, was en is

zeker niet de enige manier waarop

dit kan. Hoe is onze tijdrekening 

– onze westers-christelijke kalender – ontstaan en welke

elementen zijn daarin ontleend aan andere, oudere

kalenders.

En nog veel meer
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Colofon

Koorddansen over 

de Niagarawaterval 

Eens een Fries,

altijd een Fries

Als je in Friesland geboren bent, blijf je altijd een

Fries, zelfs als je verder je hele leven buiten Friesland

woont. Niet alleen voel je jezelf verbonden met dit unieke

stukje Nederland, ook de omgeving dicht je Friese eigen-

schappen en vaardigheden toe. Alle Friezen kunnen immers

toch schaatsen. Een artikel over het Frieslandgevoel.

Koorddansen is een van de oudste

circus disciplines. Naast paarden-

dressuur en clownerie vulden even-

wichtskunstenaars het programma.

De eerste Nederlandse circusdirec-

teur was een koorddanser op het

slappe koord. In de negentiende

eeuw bereikte deze kunst een hoog-

tepunt. Jean Francois Blondin stak

de Niagarawatervallen over en

werd in één klap een wereldster.
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