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Traditie
Na zeven jaar dezelfde lay-out te hebben
gehad, werd het eens tijd voor een restyling.
Daarom heeft Traditie met ingang van dit jaar
een nieuw uiterlijk gekregen.
Toen wij acht jaar geleden met Traditie
begonnen, hebben wij ontwerper Jan Jenner
gevraagd een ontwerp te maken. Deze lay-out
is in grote lijnen zeven jaar lang hetzelfde
gebleven. Inge Hassink van Alces alces, die elk
nummer met veel plezier opmaakt, heeft nu
het tijdschrift een nieuw jasje gegeven. Ander
papier, meer kleurenpagina’s en een wat
strakkere lay-out. Er is veel aandacht besteed
aan de leesbaarheid – we hebben immers ook
oudere lezers – en de foto’s zullen de komende tijd een belangrijker plaats in gaan nemen.
Ik hoop dat u het mooi vindt.
Er is ook een rubriek bijgekomen: ‘Kwestie(s)
van tijd’. Elke keer als de zomertijd overgaat
op de wintertijd of andersom, bellen ons veel
mensen om te vragen wat nu ‘de echte tijd’ is.
Dat onze tijd en onze kalender ooit uitgeknobbeld zijn en dat het gewoon gaat om een
afspraak tussen mensen, is moeilijk te geloven. Het is nog géén honderd jaar geleden dat
wij in Nederland meerdere tijden hadden. In
1909 gingen wij de klok hetzelfde zetten,
namelijk op de Amsterdamse tijd en dat kwam
omdat het treinverkeer behoefte had aan een
vaste tijd. In dit nummer gaat het over het
ontstaan van onze kalender.
Wij hebben ons best gedaan om van Traditie
weer een interessant nummer te maken.
Ik hoop dat u er met veel plezier in leest en
naar kijkt.

Servetten op een dakpan
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Dakpannen zijn erg ín. Nu niet om een dak te
bedekken, maar om naast de deur te hangen als
naambordje of als huisnummer. De dakpannen
worden kunstig versierd met behulp van servetten.
Een rage in Nederland.
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Koorddansen is een van de oudste
circus disciplines. Naast paardendressuur en clownerie vulden evenwichtskunstenaars het programma.
In de negentiende eeuw bereikte deze
kunst een hoogtepunt. Jean Francois
Blondin stak de Niagarawatervallen
over en werd in één klap een
wereldster.
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Iedereen kent de
Delftsblauwe
molentjes, bordjes en
kopjes uit de
souvenirwinkel, waar
de buitenlandse
toeristen zo dol op zijn. Delftsblauw is kitsch. Of liever
gezegd was kitsch. Het Delftsblauw is aan een
revival bezig. Delftsblauw mag weer.
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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 stukje Nederland, ook de omgeving dicht je Friese
eigenschappen toe. Alle Friezen kunnen immers toch schaatsen.
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De kalender
De kalender en de tijd vinden wij zo
gewoon, dat wij er nooit bij stil staan dat
die dingen ooit zijn uitgevonden en dat het
niet altijd zo is geweest. De wijze waarop in
de dagelijkse omgang de tijd wordt
berekend, 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.

Foto omslag:
Plastic van een man (circa 1759-1785),
gebakken in plateelbakkerij Drie
Postelyne Astonne in Delft.
Collectie: Gemeentemuseum Den Haag
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maar dàt had hij nog nooit meegemaakt. Waar een klein land klein in
kan zijn!

Het immateriële erfgoed

Tradities zijn onlosmakelijk verbonden met
onze moderne
samenleving. Pas in een
snel veranderende

Tradities:
het culturele
cement van een
samenleving

samenleving worden
mensen zich bewust dat
zij een verleden hebben: waar hun historische wortels
liggen. Tradities worden dan ook nergens zo
gecultiveerd als in de moderne, geïndustrialiseerde
samenleving. Dat was al zo in de negentiende eeuw,
toen het proces van industrialisatie begon. En dat is nog
steeds zo, in een tijd die zo gedomineerd wordt door
internet en computers. Traditie is de levende band die je
met het verleden voelt.

Albert van der Zeijden
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Tradities heb je in heel veel soorten en
maten. Vaak gaat het om hele kleine
dingen, die je jezelf maar nauwelijks
bewust bent, maar die toch je hele doen
en laten bepalen. Het kan gaan om
zoiets eenvoudigs als hagelslag op
brood of op de manier waarop je Sinterklaas of Pasen viert. Je doet het op een
bepaalde manier, omdat je dat zo gewend bent. Buitenlanders vallen deze
gewoonten en gebruiken vaak als eerste
op: juist omdat ze voor hen opvallend
anders zijn dan wat ze zelf gewend zijn
om te doen. Laatst hoorde ik van een
Chinese diplomaat dat hij erg moest
wennen aan het feit dat hij in een openbare toilet altijd twee kwartjes moest
betalen. Hij was al in vele landen gedetacheerd geweest, over de hele aardbol,

In principe zijn al onze gewoonten en
gebruiken historisch gegroeid, gevormd
door de traditie. Het latijnse woord
traditie betekent letterlijk: het overhandigen van cultuur, van vader op
zoon, van moeder op dochter. In zekere
zin zou je het het immateriële onderdeel van het erfgoed kunnen noemen,
waarbij cultuur omschreven wordt als
het geheel van gewoonten en gebruiken
zoals die gepraktiseerd worden door
een groep of samenleving.
Jan met de pet

Natuurlijk is de volkscultuur dynamisch. De uitdrukking ‘Jan met de pet’
verwijst naar een tijd toen het nog
gebruikelijk was dat arbeiders een pet
droegen. Met ‘Jan met de pet’ werd het
gewone volk bedoeld. Kleding was toen

nog sterk hiërarchisch bepaald. Deftige
mensen droegen een hoge hoed of
anders een bolhoed. Dergelijke hiërarchische verschillen bestaan nog steeds.
Maar ze blijken niet meer uit de hoofddeksels die gedragen worden. Vanaf de
jaren zestig zijn mensen zich steeds
informeler gaan kleden. En raakte het
in onbruik dat mannen een hoofddeksel droegen. Zelfs de treinconducteur
draagt tegenwoordig geen pet meer!
Maar de verschillende groepen in de
Nederlandse samenleving kun je nog
steeds herkennen. Bijvoorbeeld aan hun
kleding of aan hun spraak. In de bankwereld wordt bijvoorbeeld van je verwacht dat je een donker kostuum
draagt. En wordt het bepaald niet op
prijs gesteld als je je uit in dialect, of
erger nog, in het stadsplat van de grote
steden. Het is een voorbeeld van hoe
tradities kunnen veranderen. En door
andere tradities vervangen worden.
Beleven van tradities

Van tradities wordt meestal
gedacht dat ze eeuwenoud en
onveranderlijk zijn. Welnu:
dat is niet zo. Omdat alles
tegenwoordig zo snel verandert, doen wij op steeds
weer andere tradities
een beroep. Daarom
zeggen tradities
eigenlijk meer
over het heden
dan over het
verleden. Kort
gezegd: tradities doen je

het verleden bekijken door de bril van
het heden. Je zoekt de historische achtergronden van de dingen die je doet en
beleeft. Je zoekt bijvoorbeeld naar de
oorsprong van waarom in Nederland
een bruid meestal in het wit trouwt of
waarom het Sinterklaasfeest hier zo
populair is. Traditie is dan niet meer
dan onderzoek doen naar de
geschiedenis.
Een stapje verder ga je als je bepaalde
onderdelen uit tradities gaat cultiveren.
Het gaat dan om zaken uit het dagelijks
leven die beleefd worden als zijnde van
vroeger. Je hebt het dan over ons ‘traditionele’ Sinterklaasfeest of over onze
‘traditionele’ streekdrachten. Het is
opvallend dat dergelijke tradities of
gebruiken zich meestal bevinden aan
de zonzijde van ons bestaan: het gaat
over feestvieren of over bepaalde
kleding van vroeger, bijvoorbeeld de
streekdrachten van Marken of Volendam of over traditionele sporten als
beugelen of kaatsen. Je maakt er letterlijk een (toneel) voorstelling van, waarin je dingen uit het verleden naspeelt
voor een hedendaags publiek. Toch
komt het nu ook steeds vaker voor dat
minder vrolijke zaken uit het verleden
gecultiveerd worden, zoals bijvoorbeeld
openbare strafvoltrekkingen uit het verleden, waarvan bijvoorbeeld in Brabant
met enige regelmaat voorstellingen
worden opgevoerd. Een ander voorbeeld is het naspelen van veldslagen,
zoals bijvoorbeeld de Slag bij Waterloo,
waar Napoleon werd verslagen door de
geallieerde strijdkrachten.
Continuïteit of verandering

Hoe mensen met
hun uiterlijk
omgaan, verandert door de tijd
heen.
Wij zijn meer gewend
aan bloot dan zeventig
jaar geleden.

Als je onderzoek doet naar tradities,
dan doe je onderzoek naar gewoonten
en gebruiken van nu die gevormd zijn
door de geschiedenis. Het zijn de rituelen van het dagelijks leven. Vroeger
had dergelijk onderzoek vaak een conserverende achtergrond. Je ging op zoek
naar de ‘oorsprong’ van iets, naar de
‘authentieke’ wortels van een bepaalde
gewoonte of gebruik. Tegenwoordig
weten we dat het begrip ‘authentiek’ in
dit opzicht misplaatst is. Volkscultuur
is dynamisch en is dat altijd geweest.
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Voordeurrage
in Nederland
Bepaalde gewoonten en gebruiken veranderen met de historische context. Dat
is precies de reden waarom in het
onderzoek van hedendaagse volkskundigen vaak de nadruk ligt op hoe bepaalde gewoonten en gebruiken in de
loop der tijd steeds weer zijn veranderd.
Een voorbeeld is het Nederlandse
Sinterklaasfeest. In de negentiende
eeuw waren de volkskundigen vooral
geïnteresseerd in de historische oorsprong van dit feest, een oorsprong die
zij vonden in de Germaanse oudheid.
De Sint zou dan zijn terug te voeren op
de oud-germaanse God Wodan, die op
zijn achtvoetige schimmel Sleipnir
door de wolken reed. Dergelijke redeneringen waren nooit op historisch onderzoek gebaseerd, maar altijd op ‘vormovereenkomsten’ die de onderzoekers
van toen meenden te ontwaren.
In hedendaags onderzoek naar Sinterklaas ligt het accent op de ingrijpende
veranderingen die het feest altijd heeft
ondergaan. Terwijl gedurende de middeleeuwen Sint Nicolaas slechts vereerd
werd als katholieke heilige, wier
bescherming zich uitstrekte tot bijvoorbeeld de zeevarenden, kwam daar in de
zestiende eeuw in de Nederlandse
Republiek een einde aan. Vanaf dat
moment werd Sinterklaas geboren als
een populaire kindervriend die elk jaar
op 6 december de kinderen verraste
met snoepgoed en andere cadeautjes
die hij de avond ervoor door de schoorsteen in de schoenen van de kinderen
deed belanden. Pas vele eeuwen later,
pas vanaf ongeveer 1860, komt Sinterklaas ook in persoon zijn opwachting
maken. Pas vanaf die tijd zijn er feestelijke intochten en wordt de Sint en zijn
Pieten een vertrouwd beeld in het
Nederlandse straatbeeld in de weken
voorafgaand aan zijn verjaardag.
Welnu, wanneer we het over het ‘traditionele’ Sinterklaasfeest hebben, over
welk feest hebben we het dan? Hebben
we het over de middeleeuwse heiligenfeesten, waarvan Sint Nicolaas er één
was, of hebben wij het over het zestiende-eeuwse kinderfeest dat zo onvergete-
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lijk is geportretteerd in twee schilderijen van Jan Steen? Of hebben wij het
over het Sinterklaasfeest van nu, dat
vooral bepaald lijkt te worden door de
commercie? Wil de ‘echte’ Sint
opstaan? Of zou het misschien beter
zijn om onderzoek te doen naar de historische achtergronden van al die veranderingen die het Sint Nicolaasfeest in
de Lage Landen heeft doorgemaakt?
Collectief geheugen

Tradities zullen altijd een belangrijke
rol spelen in een moderne geïndustrialiseerde samenleving. Het is juist in zijn
historisch besef dat de mens verschilt
van de dieren. Geschiedenis is belangrijk, omdat het ons iets leert over wie
wij zijn en waar wij vandaan komen.
Onbewust spelen allerlei historisch
gegroeide gewoonten en gebruiken een
rol in ons leven. Tradities zou je daarom het collectief geheugen van een
samenleving kunnen noemen. Het is
het geheel aan herinneringen ‘van hoe
wij dingen gewend zijn te doen’. De
manier waarop wij ons kleden, ons eetgedrag (wat, maar ook hoe wij eten),
onze feesten (van kerstmis tot pasen,
van verjaardag tot de viering van jubilea), ons geloof, onze waarden en normen, onze taal (waaronder ook de
streektalen en dialecten die Nederland
rijk is), oude en nieuwe ambachten,
groepsstijlen (jong en oud, rijk en arm,
man en vrouw), onze invulling van de
vrije tijd.
Nieuwe tradities

Heeft geschiedenis nog zin en betekenis
in een snel veranderende samenleving?
Spelen tradities nog steeds de rol die ze
bijvoorbeeld vijftig jaar geleden vervulden? Hoe zit het bijvoorbeeld met de
jongere generaties? En met de Nieuwe
Nederlanders? Het is duidelijk dat jongeren een ander leven leiden dan ouderen. Snel, spannend, sensatiegericht, in
de ogen van sommige volwassenen:
oppervlakkiger, maar dat is een waardeoordeel dat de wetenschapper niet
past. Hoe het ook zij: bij een dergelijke
andere manier van leven past een ander
historisch besef en ook andere historische tradities.

Nederland is niet meer wat het geweest
is. Tegenwoordig worden andere tradities gecultiveerd dan vijftig jaar geleden. Dat komt doordat de Nederlandse
samenleving is veranderd. Het meest
duidelijk blijkt dit uit de grote groep
nieuwe Nederlanders van over de grens:
Surinamers, Chinezen, Marokkanen,
Molukkers en Turken en nog veel meer:
Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Tradities zou je kortweg kunnen omschrijven als de cultuur
die je van huis uit hebt meegekregen.
Het is duidelijk dat de groepen Nieuwe
Nederlanders een andere cultuur van
huis uit hebben meegekregen. En dat
zij dus andere tradities cultiveren, zoals
bijvoorbeeld de Turken het traditionele
olieworstelen. Turken willen zich thuis
voelen in onze Nederlandse samenleving, maar tegelijk willen ze ook hun
‘eigen’ tradities cultiveren. Vaak ontstaan ook mengvormen, en wordt bijvoorbeeld ook in Islamitische gezinnen
een kerstboom neergezet. En het traditionele Nederlandse menu omvat allang
veel meer dan alleen boerenkool met
worst. Op onze vakanties hebben we
kennis gemaakt met uiteenlopende
gerechten als spaghetti en macaroni,
courgettes en rijst en nog heel veel
meer. De gerechten zijn moeiteloos in
de ‘Nederlandse’ keuken geïntegreerd.

De koningin van de versierde dakpannen is Betsy Lurvink.

Servetten
op een
dakpan

Met haar website en boekje inspireert ze vele vrouwen.
Foto uit: Dakpandecoraties met servetten (Cantecleer)

Naast de voordeur hangen ze de
versierde dakpannen.
De pannen zijn wit, geel of crèmegeschilderd en versierd met kippen,
boompjes of kabouters. Voor 1999
zag je er nog niet een. En nu
hangen de straten vol in Nederland

Tradities als basis

Tradities maken dat wij ons ergens
‘thuis’ voelen. Dat wil niet zeggen dat
wij altijd in hetzelfde huis blijven
wonen, of dat zouden willen. Iedereen
verlaat ongeveer op zijn twintigste, letterlijk en figuurlijk, het ouderlijk huis
om een eigen leven te gaan leiden. En
ook later zal er nog vele malen verhuisd
worden en soms wordt er zelfs geëmigreerd. Zo gaat het ook met tradities.
De tradities waarin je bent opgevoed
vormen letterlijk het startpunt van je
verdere leven. Maar je past die tradities
wel steeds aan, aan de eigen wensen en
benodigdheden van je nieuwe situatie
in het leven.

en Vlaanderen. Vooral in
De tekst op dakpannen is summier. Met een

nieuwbouwwijken in dorpen kom je

familienaam vervangt de dakpan het naambordje en het huisnummer. De dakpan is

ze veel tegen. Zo ook in mijn woonplaats De Zilk nabij

gemaakt door Connie Korfage op een cursus
dakpanversieren.

Hillegom. Waar komt die trend vandaan en waarom hangen
mensen een dakpan naast de deur?
De techniek is simpel volgens dakpancursusleidster Charlotte van der Hoorn.
Daarom kunnen mensen na een cursus
van een paar uur en even oefenen zelf
aan de slag. Dat is ook het aantrekkelijke van deze techniek, je hoeft niet echt
te kunnen schilderen of tekenen. Een
potje speciale lijm, een dakpan en wat
verf en natuurlijk een paar leuke afbeel-

dingen. De afbeeldingen komen niet uit
de tijdschriften of van internet, maar
zijn geknipt of gescheurd uit servetten.
Alleen de bovenste bedrukte laag van de
servetten wordt gebruikt. Het ragfijne
kwetsbare bijna transparante stukje
papier wordt op de lijmlaag gelegd. Er
zijn dan twee mogelijkheden. Of je

Piet de Boer

werkt nat op nat. Het servetje wordt
met lijm op de dakpan geplakt. Of je
brengt eerst een lijmlaag aan. Laat alles
drogen. Legt de afbeelding erop en
hecht de servet met een strijkbout op
de lijm. Tussen bout en afbeelding
komt een stukje bakpapier om ‘kleefbouten’ te voorkomen. Aflakken met
goede verf en klaar is de dakpan.
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Een artikel over dakpannen voor
Kerstmis van Betsy Lurvink.
Foto uit: Hobby Handig

Hobbynetwerken

Dakpan koningin

Hobbybladen

‘De techniek, chemage, is al dertig jaar
oud’, zegt Eveline Gelink van Do a Little.
De firma uit Mastenbroek levert de producten voor deze techniek. Do a Little
had tot voor kort een netwerk van cursusleidsters en divisieleidsters die de
techniek met toepassingsmogelijkheden verder in den lande verspreidden. Daarnaast heeft het bedrijf een
eigen tijdschrift Decoratief dat vier keer
per jaar verschijnt en vol staat met
allerlei nieuwtjes op creatief gebied.

Ik loop langs de deuren in mijn straat
en bel aan waar een dakpan hangt. ‘Ja,
die heb ik zelf gemaakt’, zegt Astrid
Nederstigt. ‘Nee, een cursus heb ik niet
gevolgd. Ik haal alles uit boekjes.’ Zo
heeft de Uitgeverij Cantecleer de serie
Hobbytopper, kleine boekjes voor weinig
geld. De boekjes over servetten plakken
worden geschreven door Carla Pont.
‘Pont is de expert in Nederland op dit
gebied’, zegt Eveline Gelink.

Via de boekjes, cursussen en bijvoorbeeld ook via de grote Kreadoe beurzen
in Utrecht en Rotterdam sloeg de vlam
in de pan. Dakpannen werden uit de
afvalcontainer gehaald, maar ook nieuwe dakpannen werden aangeschaft.
Grote hobbybladen als Hobby Handig
(oplage 1999: 65.000) speelden snel in
op de nieuwe rage. Hobby Handig publiceerde in november/december 1999 al
een artikel van Lurvink over servetdakpannen toegespitst op de feestdagen.
Volgens chefredactrice Marion
Boeckhout het eerste artikel in een hobbyblad over de dakpan als interieur en
deurversiering. ‘We merken dat er nog
steeds vraag naar is’, zegt de hoofdredacteur, ‘Dit ondanks het feite dat de
rage al enige tijd aan de gang is’.

‘Ik ging eens in de paar weken richting
Zwolle’, vertelt Cathy du Bois uit
Hillegom, die lange tijd divisieleidster
was en ook in de redactie van het tijd-

schrift heeft gezeten. ‘Je kwam daar om
ideetjes uit te wisselen en om kennis te
maken met nieuwe materialen en technieken.’ Via het cursuscircuit verspreidde de kennis zich razendsnel naar alle
uithoeken van Nederland. ‘Dan ging je

naar huis en dan maakte je snel een
aantal aantrekkelijke voorbeelden.’
Snelheid was geboden, omdat de plaatselijke leidsters kort daarop bij Cathy
op cursus kwamen om al het nieuws te
zien en vooral aan te leren. Deze organiseerden op hun beurt weer cursussen
aan huis voor liefhebbers en belangstellenden.
Dicht bij huis

Dakpannen zijn vaak een
onderdeel van een
romantisch ingerichte
voortuin. In de tuin van José
Verhoeven uit De Zilk hangt
een dakpan die ze twee jaar
geleden cadeau kreeg van
maakster Nel Westdorp uit
Noordwijk.

De voortuin van Simone van
der Vossen. De sfeer van de
tuin gaat mee met het seizoen. Met een pompoen, de
manden en plantenbakken
wordt de sfeer van herfst en
winter opgeroepen.Simone
heeft zelfs twee dakpannen
hangen. De rechter is een
‘dije-pan’ met kaars. Die pan
wordt gevormd op de dij
van een vrouw.
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Conny Korfage uit De Zilk heeft ook op
die manier de techniek geleerd. ‘Een
cursus van een paar uur is genoeg om
alles onder de knie te krijgen’, zegt ze.
Ze wijst naar haar dakpan naast de
deur. ‘Bij een kennis in Hillegom heb ik
een cursus gevolgd. Eerst schilder je de
ondergrond. Ik heb geel gekozen omdat
mijn gordijnen naast de deur ook geel
zijn. Daarna kies je een afbeelding die
je leuk vindt. Het zijn eenden geworden. Opplakken, strijken en dan aflakken met goede lak, want de dakpan
hangt buiten. Eigenlijk moet je het elk
jaar opnieuw doen, maar hij hangt er
nu ruim een jaar en hij ziet er nog
prima uit.
Voor Conny was de dakpan een opstapje naar andere servettechnieken. Ze laat
trots een aantal andere werkstukken
zien. Een hele serie onderzetters en een
theekist met servettendecoraties. Een
groen geschilderd kistje met een soort
bamboemotief. De onderzetters zijn versierd met beertjes en konijnen. Die
werkstukken heeft ze thuis gemaakt.
‘Daar hoef je geen cursus meer voor te
volgen, want dat gaat op dezelfde
manier en die onderzetters zijn een
leuk cadeautje.’

De absolute koningin van het dakpanversieren is echter Betsy Lurvink uit
Lichtenvoorde. Ze heeft een eigen website met dakpan-ideeën en schreef het
boekje Dakpandecoraties met servetten dat
voor het eerst in 1999 uitkwam. Dit jaar
beleefde het de vijfde druk. Tot nu toe
zijn er volgens haar zo’n 20.000 exemplaren van deze ene titel over de toonbank gegaan. In het voorwoord van
Dakpandecoraties schrijft Betsy: ‘Als
hoofdonderwerp heb ik gekozen voor
de dakpan, een product waar we bijna
allemaal mee te maken hebben. Voor
mij was een dakpan in eerste instantie
gewoon een dakpan, maar tijdens mijn
ontdekkingstocht bij sloperij Koerntjes
te Lichtenvoorde, ook wel de pannenkoning genoemd, werd mij pas duidelijk hoeveel verschillende soorten en
typen er zijn. Genoeg dus om veel verschillende, leuke werkstukken te
maken. Met veel enthousiasme ben ik
aan de slag gegaan.’
Het idee kwam niet van de pannenkoning in haar woonplaats. Betsy Lurvink zag voor het eerst een versierde
dakpan in een winkel voor creativiteitsartikelen. Het was een dakpan met een
tafereeltje gemaakt in speciale gekleurde boetseerklei. ‘Ik heb toen thuis wat
uitgeprobeerd met die dakpannen. De
uitgever Jan Jumer van Cantecleer
kwam in diezelfde periode langs om
foto’s te maken voor mijn boekje over
kaarten en ik wilde die dakpan als achtergrond gebruiken. Hij vond het idee zo
leuk dat we besloten er een boekje over
te maken.’ Voortbouwend op dit succes
verschenen ook Dakpanvariaties met stofjes
en Dakpannen en leien met servetten.

Lurvink heeft ook nieuwe elementen
aan het oorspronkelijke idee toegevoegd. Lapjes stof kunnen op de pannen
geplakt worden, je kan in plaats van
een dakpan ook een lei gebruiken.
Driedimensionale toevoegingen als een
bloempotje, vogelvoederbakjes of verlichting. Het kan allemaal. Op dit moment werkt ze met Spaanse dakpannen.
Een beetje klokvormige modellen die
weer nieuwe mogelijkheden hebben.
Meer dan een

Bij een rondgang langs de dakpanhuizen in mijn straat blijkt dat de servettenliefhebbers zich vaak niet beperken
tot één pan.
Astrid Nederstigt heeft één pan met
‘Laven’ naast de deur hangen, omdat ze
die het best gelukt vind. Maar ze heeft
er nog veel meer. Haar man haalt de
andere exemplaren uit de schuur. Een
met een wintermotief met sneeuwpoppen en een herfstpan. ‘Het is nu november, tijd om de dakpan weer te veranderen’, zegt Astrid. Ze wisselt de pan als er
een nieuw seizoen aanbreekt. De gewisselde dakpan wordt in de schuur tussen
kranten bewaard.
Dakpannen worden ook cadeau gegeven. ‘Ik heb een dakpan van mijn vroegere buurvrouw naast de deur en twee
dakpannen van mijn zus in de tuin,

Boven: Nadjim Sulaima Khaïl voor zijn
dakpan. Een van de weinige dakpannen die
helemaal geschilderd is en waar geen
servetten opgeplakt zijn. Nadjim heeft de
dakpan op school gemaakt.

Daaronder: Astrid Nederstigt heeft een hele
collectie dakpannen. Allemaal zelfgemaakt.
Voor elk jaargetijde is er een aparte dakpan.
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Boven: Niet alle dakpannen hangen aan de straatkant. Het versierde aardewerk wordt
ook gebruikt om de tuin op te sieren. Hier een dakpan met kabouters in de achtertuin van
Joke Degens.
Rechts: Laven uit de Efteling zijn een populair thema voor de versiering van de buitenkant
van het huis.
Links: Een dakpan met de shirts van Ajax en Feijenoord.

kom maar kijken’, zegt Joke Degens.
Het exemplaar met ‘Laven’ hangt aan
de muur van de schuur en de dakpan
met kabouters staat tegen de schutting.
‘De dakpan naast de voordeur is een
cadeautje ter ere van de verhuizing
naar De Zilk’, zegt ze, ‘en het is al de
tweede. De eerste met al onze namen
erop is gesneuveld.’ Nu hangt er een
gele dakpan met kabouters. Joke heeft
ook zelf plannen om een dakpan te
beplakken. In huis heeft ze ook een
houten paneel met roze rozen hangen,
gemaakt van servetten. Joke lacht, ‘Ik
heb al een dakpan en alle spullen in
huis, maar ben nog op zoek naar de
goede servet met de juiste konijnen.’
Lieve dieren

De onderwerpen van de dakpannen
hebben vaak te maken met de natuur.
Zonnebloemen, bomen, klimplanten,
maar ook konijnen, beren, eenden en
dergelijke. Allemaal beesten die vertederen en bekend zijn uit de directe
omgeving of uit verhalen en sprookjes.
Om de ‘warme’ uitstraling te vergroten,
worden naast volwassen dieren ook
vaak jonge dieren geplakt, zoals kuikentjes en jonge konijntjes. De sfeer van de
afbeelding is vaak idyllisch rustig. De
dieren lopen tussen het gras tegen een
zonnige, gele achtergrond. Idylle van
een nostalgische, ongerepte plattelands-
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natuur. Mensen ontbreken op de dakpannen. Geen hooiende boeren of een
boerin die melkt.
Geen olifanten of leeuwen

Voor de keuze van je onderwerpen ben
je wel afhankelijk van het aanbod. De
drukkerijen van servetten zagen pas
laat een markt in de hobbysector.
Tegenwoordig kun je op de weekmarkt
in Lisse de servetten per stuk kopen,
maar als je een cursus volgt, ben je
afhankelijk van het aanbod van de
docent.
Charlotte van der Hoorn merkte bij
haar cursussen toch dat sommige servetten populair waren en andere bleven
liggen. Konijnen, schapen, kippen wel,
maar olifanten, leeuwen en nijlpaarden
niet. Zelfs de pandabeer scoort niet
hoog. ‘Deze dieren willen ze niet’, zegt
Charlotte lachend. Ze toont een onaangebroken pakje servetten met dieren uit
het tropisch regenwoud.
Cursisten willen ook een herkenbaar
plaatje. Je moet kunnen zien wat het is.
Abstracte dakpannen zijn er heel
weinig. ‘Ik heb nog geen dakpannen
met driehoekjes, vierkantjes of bijvoorbeeld motieven van Picasso gezien’,
zegt Charlotte. Die staan wellicht te ver
af van de romantische sfeer die vaak uit
deze dakpannen spreekt.

‘Mijn moeder maakt ook dakpannen in
opdracht. Ze heeft voor iemand hier
een paar straten verderop een dakpan
met de shirts van Ajax en Feijenoord
gemaakt. Eén zoon uit dat gezin is fan
van Ajax en de ander van Feijenoord.
Daar gebruikte ze geen servetten voor,
die shirtjes zijn geschilderd. De dakpan
zegt dus ook iets over de interesses en
hobby’s van de bewoners. Maar vaak
gaat het gewoon om een bepaalde voorkeur voor een onderwerp. Een vrouw
van een bloemenhandelaar wilde persé
kippen. Dat vond ze gewoon hele leuke
dieren.’
Kabouters en elfjes

Een tweede belangrijk thema zijn
sprookjesachtige taferelen. Bep Verbeek
is een groot liefhebber van elfjes en
feeën. Ook in de huiskamer hangen ze.
De dakpan voor de deur heeft ze niet
zelfgemaakt. ‘Die heb ik cadeau gekregen drie jaar geleden van een schoonzusje uit Steenwijk. Dat was de eerste
keer dat ik er mee in aanraking kwam.
Ik vond hem mooi en nu ligt ie op de
bank voor het huis.’ De echte mooie liggen achter in de tuin. Er liggen twee
dakpannen, een gele en een blauwe.
Beide met elfjes en feeën. De sprookjessfeer van de pan is het belangrijkste
voor Bep. De gele vindt ze beter
geslaagd. ‘Het blauw is te hard. Die zou

eigenlijk over moeten. Ik gebruik ze om
de wortels van de druif en de clematis
af te schermen. Ze worden niet opgehangen.’
Belangrijk is vooral de sfeer die de
bewoner met zijn dakpan wil oproepen.
De pannen stralen vaak gezelligheid en
een soort folkloristische zomerse
nostalgie.
Cijfers en namen

De afbeelding neemt vaak het grootste
deel van het vlak in beslag. Daarnaast
wordt tekst en cijfers op de pan verwerkt. Het huisnummer ligt voor de
hand. Betsy Lurvink raadt gipscijfers en
letters aan. Die kun je op de pan plakken en dan beschilderen. ‘Ik vond dat
veel te omslachtig’, zegt Conny, ‘ik heb
onze naam er gewoon op geschilderd
inclusief het huisnummer.’ Het echte
nummerplaatje heeft ze verwijderd.
Twee keer nummeren is niet nodig.
Daarnaast staat de naam van het gezin
erop. ‘Zelf gedaan’, zegt ze trots, ‘want
letters schilderen is niet makkelijk.’
Op andere pannen kom je ook vaak het
huisnummer tegen, de naam of een
groet als ‘welkom’. De dakpan moet
vriendelijkheid uitstralen zowel door
de afbeelding als de tekst.
Interieur tot aan de stoep

De dakpan is ook vaak een onderdeel
van een gezellige tuin of figureert in
een tuintafereeltje voor de voordeur. De
dakpan past in de toenemende aandacht voor de voordeurtuin. Mensen
versieren deze ook meer. Wellicht is het
begonnen met de buitenversiering,

zoals kransen aan de deur
en steeds meer verlichte
kerstbomen buiten.
Tegenwoordig lijken sommige tuintjes wel kleine
stillevens met tafeltjes,
banken en Franse terrasstoeltjes. De tafel is dan versierd met bloemen en brandende kaarsen. Figuren
ontbreken echter.
Tuinkabouters, elfjes en dergelijke kom je niet of nauwelijks tegen. Wel schoenen en
laarzen van gaas, stro en mos en met
stro gevulde oude spijkerbroeken als
plantenbak. De onderdelen lijken allen
rust, verstilling en gemoedelijkheid te
willen uit te stralen.
De tuin is het voorportaal voor het huis
geworden. Je wordt in de verlaten stille
tuin al welkom geheten. Je voelt je al
bijna in huis staan. De verplaatsing van
de gezelligheid naar buiten heeft misschien praktische overwegingen. Men is
binnen klaar. Er is een mooie keuken,
woonkamer en badkamer. Nu is de tuin
aan de beurt. Het is een van de weinige
stukjes van het huis dat lang een beetje
stiefmoederlijk behandeld is.
Vrouwenkunst

De dakpan past daar goed in. Vooral
vrouwen storten zich op dit vergeten
stukje buiteninterieur. ‘Ik heb nog
nooit een man servetten zien plakken’,
zegt Charlotte nadenkend. ‘Ik zie dat
ook niet gebeuren.’ Vrouwen zijn de
bezoekers van de workshops en ook de
bezoekers van de creativiteitsbeurzen
en zij lezen de hobbybladen.
Er is één dakpan gemaakt in mijn dorp
door een man of beter een jongen van
twaalf jaar. De dakpan van Nadjim
Sulaima Khaïl wijkt veel af van de vrouwendakpannen. ‘Ik heb eerst op de dakpan getekend en toen met blauw
geschilderd’, zegt de jongen. De afbeeldingen op de blauwe achtergrond zijn
bijna abstract en met zorg op de dakpan geschilderd. ‘Bloemen en een zon’,
zegt hij. Verder staat er met grote cijfers het huisnummer op. De dakpan

heeft hij vorig jaar op school gemaakt.
De verf begint nu aan de randen te
bladderen.
De toekomst van de
versierde dakpannen

Volgens sommigen is de voordeurdakpan al weer op zijn retour. Je ziet er
niet zoveel meer bijkomen. Een aantal
creatievelingen zijn al weer op zoek
naar iets nieuws. Je kunt je nog moeilijk onderscheiden met een dakpan.
Emmy Plug hangt uit het raam als ik
dakpannen op de foto zet. ‘Waarom
maak je geen foto van mijn tuintje?’
Haar kleine tuintje aan het Hoekgat is
een romantisch stilleven met een geel
bankje, een aardewerk pompoen, potten met planten aan de muur en een
klein aardewerk naamplaatje met
kabouters naast de deur. Emmy heeft
geen dakpan, dat is een bewuste keuze.
‘Ach’, zegt ze, ‘iedereen heeft er al een.
Kijk om je heen. Dan hoeft het van mij
niet meer. Ik heb pompoenen.’
Cathy du Bois denkt ook dat de grote
rage aan het wegebben is. Er komen
nog wel allerlei nieuwe ideeën op de
markt in tijdschriften en in boekjes,
maar het nieuwe is er af. Misschien
heeft het zelfs wel te maken met het
imago van de dakpan. ‘Ik denk dat er
ook een soort Buckler-effect meespeelt’,
zegt Cathy.
Youp van ’t Hek

In de voorstelling van vorig jaar ‘De
waker, de slaper, de dromer’ haalde
Youp van ’t Hek fel uit naar de plaksters
en het gefröbel met servetten. Voor de
dakpannen die al hangen zal het geen
invloed hebben, die blijven wel op hun
plek. En veel hobbyisten zullen zich
herkennen in de beschrijving van Youp
van ’t Hek, maar zich daarna weer verwoed op hun plak-, klei- of schilderwerkstukken storten om het gezellig te
maken in huis of voor de deur. Een
enkeling zal proberen een nieuwe trend
te zetten of een rage te veroorzaken.
Blijft Youp ook bezig.
Foto’s: Piet de Boer
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Kwestie(s) van tijd

Wat wij als heel gewoon en vanzelfsprekend beschouwen, de wijze waarop
in de dagelijkse omgang tijd wordt
berekend en uitgedrukt, volgens onze
westers-christelijke kalender, was en is
zeker niet de enige manier waarop dit
mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de
joodse en islamitische kalenders.
Interessant is daarom eens na te gaan
hoe eigenlijk die voor ons gebruikelijke
manier van tijdrekening, onze kalender, is ontstaan en welke elementen
daarin ontleend zijn aan andere,
oudere kalenders.
Zonnekalender

In het algemeen gesproken zijn kalenders onder te verdelen in twee categorieën: zonnekalenders en maankalenders.

De kalender
Waarom werd nog niet zo lang geleden de Russische Oktoberrevolutie in november
herdacht? Waarom valt Pasen ieder jaar op andere datum? En begon het nieuwe jaar altijd
en voor iedereen op 1 januari? Wat was er zo bijzonder aan het schrikkeljaar 2000? Deze en

De zonnekalender heeft als basis het
zonnejaar, dat is de periode waarin de
aarde haar baan rond de zon trekt en
ten opzichte van de zon op eenzelfde
punt is teruggekomen. Een dergelijk
zonnejaar duurt precies 365,2422
dagen of anders gezegd: 365 dagen, 5
uur, 48 minuten en 46 seconden. In een
kalender voor het praktisch gebruik is
echter een jaar bestaande uit een heel
aantal dagen wenselijk. Kiest men daarom voor een kalenderjaar van 365
dagen, dan zal die kalender vanwege de
feitelijke duur van het zonnejaar, bijna
een kwart dag (0,2422 dag) langer, niet
overeenstemmen met de natuurlijke
(astronomische) situatie. En dat verschil
loopt op: in 4 jaar tot bijna een dag, na
100 jaar tot bijna 25 dagen. Een consequentie hiervan is dat wat men
beschouwt als het begin van het jaar,
bijvoorbeeld 1 januari, door de seizoenen heen gaat schuiven, na een eeuw
ongeveer 25 dagen, dus bijna een
maand. Gesproken wordt in dit verband
dan van een beweeglijk zonnejaar.

andere vragen hebben te maken met hoe mensen in de loop van de eeuwen tijd hebben
berekend en uitgedrukt, met tijdrekenkunde ofwel chronologie.

Charlotte Broer
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Het is mogelijk om het begin van het
jaar in een bepaald seizoen op een vast
tijdstip te laten vallen door het toevoegen van schrikkeldagen aan het jaar
van 365 dagen; bijvoorbeeld ieder vierde jaar een dag waarin viermaal bijna

een kwart dag (0,2422) is ondergebracht. Op deze manier creëert men
een vast of (aan het seizoen) gebonden
zonnejaar. Zonnekalenders kenden de
Egyptenaren, de Romeinen, maar ook
de Azteken.
Maankalender

Naast zonnekalenders zijn er ook maankalenders. Deze zijn gebaseerd op de
stand van de maan, op de periode tussen twee gelijke maanfasen (nieuwe
maan, volle maan). Die periode, die we
een (maan)maand noemen, duurt
29,5306 dagen ofwel 29 dagen, 12 uur,
44 minuten en 3 seconden). Twaalf
maanmaanden vormen een maanjaar
dat om precies te zijn 354,3672 dagen
duurt. Kiest men nu voor de kalender
voor een jaar van 354 dagen, verdeeld
over 12 maanden van afwisselend 29 en
30 dagen, dan is ook hier het astronomisch jaar te lang en wel ruim een
derde dag (0,3672). Om de kalender in
de pas te laten lopen met de natuurlijke
situatie van de maanfasen is het ook in
dit geval mogelijk periodiek schrikkeldagen aan het kalenderjaar toe te voegen om de rest van bijna een derde dag
per jaar in onder te brengen.
Omdat een maanjaar (ruim 354 dagen)
bijna 11 dagen korter is dan een zonnejaar (ruim 365 dagen), zal bij gebruik
van een normale maankalender het
begin van het jaar in vrij rap tempo
door de seizoenen heen schuiven: per
drie jaar ruim een maand. Men spreekt
in dit verband van een beweeglijk
maanjaar.
De islamitische tijdrekening werkt met
een dergelijke kalender gebaseerd op
het beweeglijk of ongebonden maanjaar. Het is daarom dat bijvoorbeeld de
islamitische vastenmaand Ramadan
niet altijd in een vast seizoen valt, maar
zich steeds door de seizoenen heen
beweegt en dus nu eens in de winter en
dan weer in de zomer gevierd wordt.
Ook dit ‘probleem’ is te ondervangen
door het maanjaar in de kalender te
koppelen aan het zonnejaar, opnieuw
door het periodiek invoegen in het

kalenderjaar van schrikkeldagen of
over een reeks van jaren zelfs schrikkelmaanden. Bij een dergelijke kalender
wordt dus met zowel de maanstand als
de stand van de zon rekening gehouden. Daarom spreekt men van een (aan
de zon) gebonden maanjaar of lunisolair jaar. De joodse kalender is gebaseerd op dit lunisolaire jaar.
De Juliaanse kalender

Bij de Romeinen was aanvankelijk een
kalender in gebruik die gebaseerd was
op gebonden maanjaren. De invoeging
van schrikkelmaanden was echter
nogal willekeurig gebeurd, zodat de
tijdrekening een chaos was geworden.
Het was Julius Caesar die in 46 vóór
Christus in zijn functie van pontifex
maximus (opperpriester, die ook verantwoordelijk was voor het kalenderwezen) een nieuwe kalender invoerde,
die naar hem de Juliaanse kalender
werd genoemd.
Basis van deze door de astronoom
Sosigenes ontwikkelde kalender was
het vaste zonnejaar. Een gewoon jaar in
de Juliaanse kalender duurde 365
dagen, terwijl elk vierde jaar gold als
schrikkeljaar met 366 dagen. Daarmee
werd de gemiddelde duur van het
Juliaanse kalenderjaar 365,25 dag.
Het zijn met name de elementen als de
berekening van het zonnejaar en de
indeling van dit jaar in twaalf maanden
van ongelijke lengte die door de christelijke kerk vanuit de Juliaanse kalender
zijn overgenomen in haar eigen
kalender.
De Gregoriaanse kalender

Zoals we hiervoor hebben gezien was de
precieze duur van een zonnejaar
365,2422 dag, terwijl de gemiddelde
duur van het jaar in de Juliaanse kalender 365,25 dag bedroeg. Dat lijkt maar
een klein verschil, maar het loopt toch
geleidelijk wel op: iedere reeks van 100
kalenderjaren is ruim driekwart (0,78)
dag langer dan eenzelfde reeks van
natuurlijke of astronomische jaren. Het
verschijnsel dat zich dan voor doet is
dat de kalender gaat ‘achterlopen’ op
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de natuurlijke toestand. In de zestiende
eeuw bedroeg dit verschil inmiddels
zo’n tien dagen. Dit werd vooral daarom zo erg gevonden, omdat hierdoor de
(op basis van zowel de zonne- als de
maanstand berekende) datum van
Pasen – het belangrijkste feest voor de
christenheid – fout bepaald zou kunnen worden.
Om nu dit verschil weg te nemen en in
de toekomst te voorkomen dat het
opnieuw zou ontstaan, werd in februari
1582 door de toenmalige Paus Gregorius XIII een tweetal maatregelen genomen. Allereerst werden er in de kalender tien dagen (het aantal dat de
kalender achterliep op de astronomische toestand) geschrapt: na 4 oktober
1582 volgde direct 15 oktober 1582.
Voor deze periode in het jaar (oktober)
was gekozen, omdat er in die maand
betrekkelijk weinig heiligendagen vielen die door deze maatregel werden
overgeslagen.
Om vervolgens de duur van het (gemiddelde) kalenderjaar en het astronomisch jaar meer met elkaar in overeenstemming te brengen en problemen in
de (nabije) toekomst te voorkomen,
werd verder bepaald dat alle schrikkeljaren op een vol eeuwtal, dat niet door
400 deelbaar is, zouden vervallen. Dat
betekende dus dat 1600 wel een schrikkeljaar zou zijn, 1700, 1800, 1900 daarentegen niet, maar 2000 weer wel. Op
deze manier werd de gemiddelde lengte
van het kalenderjaar teruggebracht tot
365,2425 dag. Hiermee is het verschil
met het astronomische jaar nog slechts
0,0003 geworden. Een miniem verschil,
dat pas in 4915 weer een correctie
nodig maakt door dan een dag over te
slaan.
Verzet tegen de Gregoriaanse
kalender

Hoe praktisch, efficiënt en wenselijk
deze Gregoriaanse kalenderhervorming
ook was, de invoering ervan ging niet
zonder slag of stoot. De Reformatie was
inmiddels begonnen en had in verschillende gebieden – Scandinavië, Zwitserland, Engeland en delen van Duitsland
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en van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden – de overhand
gekregen. Daar werd dus de door de
paus per bul afgekondigde kalenderhervorming als ‘paaps modernisme’ afgewezen. In de rooms-katholieke landen
had de invoering uiteraard wel plaats.
Europa werd zo een gebied met verschillende naast elkaar bestaande
kalenders, die een aanvankelijk onderling verschil van tien dagen kenden, dat
echter mettertijd verder opliep.
Situatie in de Nederlanden

In de toenmalige Nederlanden was de
situatie extra ingewikkeld. Daar was in
1582 de hertog van Anjou als landsheer
binnengehaald en deze was roomskatholiek. Dit betekende dat in beginsel
de kalenderhervorming wel werd doorgevoerd, maar niet direct in oktober en
uiteindelijk ook niet overal. De gewesten Brabant, Zeeland en Holland gingen
in 1582/1583 over op de nieuwe kalender. De stad Groningen deed hetzelfde.
Na de verovering door prins Maurits in
1594 keerde men hier echter terug naar
de oude Juliaanse kalender. Alle overige
gewesten (Gelderland, Overijssel,
Utrecht, Friesland, Groningen en
Drenthe) weigerden de invoering van de
nieuwe kalender en zijn tot 1700/1701
blijven vasthouden aan de Juliaanse.
Dit gebruik van twee verschillende
kalenders naast elkaar leverde natuurlijk curieuze situaties op. Zo kon bijvoorbeeld een brief verzonden vanuit
Holland naar iemand in Gelderland
gedateerd zijn op 15 januari 1583,
waarna er twee dagen later een antwoord vanuit Gelderland volgde dat
gedateerd was op 7 januari 1583.
In de praktijk werd echter vaak aangegeven welke kalender men hanteerde,
door toevoeging van de afkortingen o.s.
(oude stijl = Juliaanse kalender) en n.s.
(nieuwe stijl = Gregoriaaanse kalender).
Ook vermeldde men soms eenvoudigweg beide data.
Tegenwoordige kalender

Onze tegenwoordige kalender volgt de
Gregoriaanse kalender. Evenals de
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meeste Nederlandse gewesten gingen
ook protestants Duitsland, Zwitserland
en Denemarken uiteindelijk omstreeks
1700 op de Gregoriaanse kalender over.
Engeland en haar koloniën deden dit
echter pas in 1752, na lange en heftige
discussies onder meer over de vraag wat
er gebeurde met de bankrente over de
(toen inmiddels) elf dagen die werden
overgeslagen. Zweden volgde in 1753.
In Rusland werd kort na de revolutie
van 1917 de Gregoriaanse kalender
ingevoerd. Het verschil tussen de twee
kalenders bedroeg toen inmiddels dertien dagen, die moesten worden overgeslagen. Het is daarom dat de Russische
revolutie die had plaatsgehad in oktober 1917 (oude stijl) sinds 1918 herdacht en gevierd werd op 7 november
(nieuwe stijl).
De orthodoxe kerken in Rusland en
Griekenland hanteren echter nog steeds
de Juliaanse kalender, met als consequentie dat kerkelijke feestdagen op
andere data worden gevierd dan in het
westen het geval is.
Zo wordt Kerst bijvoorbeeld op
(25 december + 13 dagen =) 7 januari
gevierd.
Hoewel er over de hele wereld nog verscheidene andere kalenders worden
gehanteerd, is de westerse Gregoriaanse
kalender als betrekkelijk eenvoudige,
begrijpelijke en ook nauwkeurige
kalender voor administratieve doeleinden feitelijk tot wereldkalender
geworden.

Prachtig boek van
176 pagina’s
met 900 kleurenfoto’s.

Nu voor

€ 16

Aangrijpend leesboek van
244 pagina’s met 62 brieven.

Nu voor

€7

Nu samen voor maar

€ 20!

Te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag
op giro 810806 t.n.v. Nederlands Centrum voor Volkscultuur
te Utrecht onder vermelding van dagelijks leven.
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Van over de grens
Handwijzer voor onderzoek naar migratie en
immigratie in Nederland

Het boerenerf
Brandpunt van natuur, landschap en
cultuurhistorie

Voor het agrarische deel van onze
bevolking waren gedurende vele
eeuwen boerderij en erf de voornaamste leefomgeving. Het merendeel van de dagelijkse gebeurtenissen speelde zich daar af en velen
brachten er het grootste deel van
hun leven door. Hoe mensen er leefden, heeft alles te maken
met de ecologische, historische en sociale context. Daarom
wordt in dit boek het boerenerf gezien als brandpunt.

Al vanaf de middeleeuwen vestigden zich hier Joodse
migranten, Zuidnederlanders, Hugenoten, Duitsers en
Italianen. In de vorige eeuw zijn daar nog de Chinezen,
Indische Nederlanders en Surinamers bijgekomen en later
weer de migranten vanuit het Middellandse Zee-gebied.
Voor een beter inzicht in de geschiedenis van migrantie en
immigratie in Nederland is er nog veel werk te verzetten.
Wat weten we al wel en wat
weten wij nog niet. Welke
bronnen kunnen we gebruiken om de migratie- en immigratiegeschiedenis van onze
woonplaats te reconstrueren.

Volkskunst als
nationaal product

Normaal € 13, nu voor
lezers van Traditie € 11

Normaal € 16, nu voor lezers van Traditie € 13

Vragen over vroeger
Handleiding voor het maken van historische interviews

Bij historisch onderzoek wordt steeds meer gebruik gemaakt van het
interview. Het houden en verwerken van een interview is een vak apart.
Normaal € 9, nu voor lezers van Traditie € 8

De rituelen van het
dagelijks leven

Verhalen vertellen

Handwijzer voor volkskunde
onderzoek

De meeste mensen staan niet
stil bij de cultuur van het
dagelijks leven. Dat onze
dagelijkse routines zo vanzelfsprekend zijn, is natuurlijk
maar schijn. Wie wat verder
om zich heen kijkt, ziet al snel
dat er binnen een samenleving een heel scala aan trivialiteiten bestaat. Het dagelijks
leven is heel gevarieerd al
naar gelang de sociale groep,
regio of periode. De fascinatie
voor het onbeduidende, het
achteloze en het doodgewone is kenmerkend voor de
moderne volkskunde. Hoe
doe je onderzoek naar deze
alledaagse dingen?
Normaal € 16, nu voor
lezers van Traditie € 14

Praktische handleiding voor het vertellen van verhalen

Een verhaal goed vertellen en je publiek boeien is een hele kunst. Hoe sla
je een verhaal op in je hoofd en hoe bouw je de spanning op?
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Een schaal gemaakt
bij De Grieksche A in

de Delftsblauwe

Normaal € 9, nu voor lezers van Traditie € 8

Delft. De beschadigde rand
verraadt dat het hier om

molentjes, bordjes en kopjes

aardewerk gaat en niet om
echt porselein, zoals de

Ik ken ook nog
een verhaal

Vertellen in geuren
en kleuren

Lespakket om vertellen aantrekkelijk
te maken

Lespakket over multicultureel vertellen

Er zijn veel soorten verhalen: sprookjes, sagen, legenden, mythen,
broodje aap verhalen. Over al deze
soorten verhalen is een lesbrief
gemaakt, bestaande uit een docentenhandleiding en een leerlingenboek, dat zich afspeelt in Villa Volta
in de Efteling.
Normaal € 9, nu voor lezers
van Traditie € 8

In veel culturen wordt er verteld
door middel van attributen: een
koeienstaart, vertelmes, verteldoek,
smartlap of een schimmenpop. Het
vertellen aan de hand van voorwerpen is een specifieke manier van vertellen. Over deze manier van vertellen is een lespakket ontwikkeld
bestaande uit een uitgebreide
docentenhandleiding en leerlingenboek.
Normaal € 14, nu voor lezers
van Traditie € 12
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Iedereen kent

Deze aanbiedingen gelden
tot 1 april 2002.
U kunt deze
uitgaven
bestellen door
het bedrag
over te maken
op postgiro
810806 ten
name van het
Nederlands
Centrum voor
Volkscultuur te
Utrecht, onder
vermelding van
de titel.

uit de souvenirwinkel. Artikelen voor de toeristen die Nederland

Chinese decoratie in de stijl
van het kraakporselein doet

bezoeken. Delftsblauw als kitsch. De aantrekkelijkheid van het

vermoeden.
Uit: Delfts Aardewerk, Een

Delftsblauw is echter aan een revival bezig. Delftsblauw mag weer. De

nationaal product

Hema voert een Delftsblauwe lijn in keukenartikelen. Van theedoeken
via servetten naar drinkbekers. Ook moderne kunstenaars storten zich
op dit symbool van Hollands Gouden Eeuw. Delft was het centrum van
deze typisch Hollandse aardewerkproductie. Recentelijk is een groot
onderzoek gestart naar de historie van dit nationaal product.

Piet de Boer

Delftsblauw aardewerk en papieren servetten

2 0 0 2
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Een van de grootste collecties aardewerk uit Delft bevindt zich in het Haags
Gemeentemuseum. Het betreft de verzameling van mr. A.H.H. van der Burgh
(1845-1904). Dankzij de schenking van
deze verwoede verzamelaar en onderzoeker beschikt Nederland over een
gedocumenteerde verzameling Delfts
aardewerk. In de negentiende eeuw
beleefde het aardewerk een hernieuwde
belangstelling onder andere bij verzamelaars. Van der Burghs verzameling
heeft des te meer waarde, omdat hij
ook veel onderzoek deed in het archief
van Delft. De aantekeningen die hij
maakte zijn bewaard gebleven. Het was
de basis voor het in 1995 gestarte
onderzoek naar de geschiedenis van de
aardewerknijverheid in Delft en de
collectie van het Gemeentemuseum.

Delftsblauw

Maar wat is Delftsblauw nu precies?
Delftsblauw is aardewerk dat wil lijken
op porselein. Porselein wordt gemaakt
van een speciale kleisoort: alkaline klei.
Deze kleisoort komt in Nederland niet
voor. Delftsblauw was een imitatie van
dit Aziatische product en heette daarom ook wel ‘Delfts porselein’. Kenmerkend voor het porselein dat men imiteerde, was de witte kleur en de dunne
‘scherf’. De scherf is de wanddikte van
een aardewerk potje of schotel. Hoe
dunner de scherf, hoe meer het gewaardeerd werd en hoe hoger de prijs was.
Porselein klei blijft na het bakken wit.
Om het Nederlandse roodbruine aardewerk te laten lijken op het Chinese porselein moesten de potten en vazen eerst
met ondoorzichtig tinglazuur wit
gemaakt worden. Bij beschadigingen
zie je duidelijk de roodbruine scherf
onder het witte glazuur. Als er versierd
werd, gebruikte men Chinese voorbeelden die vaak in kobaltblauw waren uitgevoerd, maar ook aardewerk versierd
met groen, geel, rood en goud kwam
voor. De bloei van het Delfts begon
rond 1620 en nam sterk toe na 1647
door het teruglopen van de aanvoer van
gedecoreerd porselein uit China.
Daarmee was de naam ‘van Delft’ gevestigd. Ook na het herstel van de aanvoer

aan het eind van de eeuw bleef Delfts
aardewerk een populair product.
Fijn of slecht gebak

Men maakte ook in de zeventiende
eeuw al onderscheid tussen verschillende soorten of beter kwaliteiten aardewerk ook wel ‘gebak’ genoemd. Men
had het zogenaamde ‘gemeen’ of ‘slecht
goed’. Dit was wit aardewerk, ongedecoreerd of heel eenvoudig gedecoreerd. De
decoratie was vaak in blauw. Dit aardewerk gebruikte men in de keuken en bij
de dagelijkse maaltijden. De toename
van dit eenvoudige witte aardewerk
had te maken met veranderde eetgewoonten. Men at liever van wit porselein of aardewerk, dan uit tinnen borden. Deze modetrend was overgewaaid
uit Italië.
Naast het dagelijks aardewerk had je
het zogenaamde ‘basterd fijn’ en ‘fijn’
aardewerk. ‘Fijne’ schotels en kannen
waren luxueus gedecoreerd. Deze stukken hadden vooral een decoratieve en
statusverhogende waarde voor de bezitter en waren in één kleur of met meerdere kleuren gedecoreerd. Ze waren
voor de sier en werden zelden op tafel
gebruikt. Het waren kunstvoorwerpen.
Het gebruik van gewoon en sier aardewerk is af te leiden uit boedelbeschrij-

vingen. Boedelbeschrijvingen zijn lijsten van voorwerpen gerangschikt naar
de ruimte in huis. Die lijsten werden
opgemaakt na het overlijden of bijvoorbeeld bij faillissement van de eigenaar.
In een beschrijving van de boedel van
pottenbakkersbedrijf De Metaale Pot in
Delft staan in de ‘kookkeucken’ veertien stukken wit aardewerk namelijk
een ‘vergiet, testen en commen’. In de
gang hing een rek met borden die voorzien waren van een familiewapen.
Pronkstukken

Familiewapenborden waren toen populaire pronkstukken. Zo had de rijke
graanhandelaar Van Trigt in zijn ‘gelderije’ acht schotels en dertien telooren
hangen met een familiewapen. De
borden zijn zeer luxe beschilderd in drie kleuren blauw,
groen en roodbruin. Met
mooi aardewerk en porselein kon men goede sier
maken, maar het tentoonstellen van zoveel weelde
ondervond veel kritiek. De
Delftse dichter Reinoud
Cramer zei hierover in
1708 dat men het sieraardewerk of porselein in elk
huis wel aantrof, maar dat
het slechts porcelein was:
‘Want Porcelein is ook maar
aard, gebroken zynde, niets meer
waard’. De bekende Jan Luyken zei
over het pronken met deze breekbare
‘vaten’ in zijn boek Het Leerzaam huisraad
(1711): ‘’t zyn leege vaten, t’allen tyde’.
En ze dienden slechts tot ‘oogen lust en
pronkery’.

Delft

Dat men er zo tekeer ging tegen de uitstalling van porselein geeft aan dat er
een traditie bestond van het verzamelen van deze voorwerpen. Men had
speciale kamers waar deze schatten
opgesteld stonden. Zo had de oud
burgemeester van Delft, Everard Dircxs.
van Bleijsweijck, in 1662 in zijn woning
twee ‘porceleijne’ kamers. Ook aan het
hof was het aardewerk populair. Amalia
van Solms (1602-1675) echtgenote van
prins Frederick Hendrik (1584-1647)
had een uitgebreide porseleincollectie

Hoewel het blauwdecoratieaardewerk
synoniem is met Delft is het niet zo dat
Delft de enige producent van dit aardewerk was. In andere steden, onder andere Haarlem, Utrecht en Rotterdam,
werd ook blauwdecoratieaardewerk
gemaakt. Dat juist Delft de naam heeft
gegeven aan dit soort namaakporselein
hangt samen met een aantal toevalligheden. Delft kende al een zekere aardewerknijverheid. De oudste gegevens
over pottenbakkerijen dateren uit 1558.
Er werd vooral gebruiksaardewerk
gemaakt met alleen een loodglazuur-

Gedecoreerd aardewerk was een
pronkstuk in de kamers. Het tentoonstellen van zoveel weelde lokte ook
kritiek uit. Jan Luyken dichtte in 1711
bij deze afbeelding ‘Het porcelyn, ’t is
maar een vertooning’.
Uit: Delfts Aardewerk, Een nationaal
product
De porseleinkamer in een
achttiende-eeuws poppenhuis.
Collectie: Gemeentemuseum, Den
Haag
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en stalde deze ook uit in haar paleis in
Den Haag. Voor de populariteit van het
Delfts aardewerk in het buitenland is
de collectie van Mary Stuart, vrouw van
Willem III, belangrijk geweest. Zij
omringde zich met een enorme collectie Delfts aardewerk die op consoles,
schoorsteenmantels en speciale richels
stond. Meest spectaculair waren de
zogenaamde porseleinkabinetten en de
piramidevormige stellages met aardewerk. Nog steeds is de verzameling van
Mary in Engeland een toonaangevende
collectie in Kensington Palace.

Boven: Plastic van een man
(circa 1759-1785), gebakken
in plateelbakkerij Drie
Postelyne Astonne in Delft.
Collectie: Gemeentemuseum Den Haag
Links: Een wapenbord van
de Delftse graanhandelaar
François van Tright en zijn
vrouw Jannetgen van Leeuwenhoeck (1703). Wapenborden
waren populaire siervoorwerpen in
de zeventiende eeuw.
Uit: Delfts Aardewerk, Een nationaal
product

laag of met wat eenvoudige decoraties.
Het doorzichtige glazuur liet de roodbruine gebakken klei zichtbaar.
Dat Delft zich kon ontwikkelen tot aardewerkstad had ook te maken met het
gebrek aan alternatieven. De textielnijverheid had in de zestiende eeuw het
veld moeten ruimen voor de belangen
van de bierbrouwers. Die hadden
behoefte aan schoon water en de textielnijverheid vervuilde het water juist.
Maar het Delfts bier moest het rond
1600 afleggen tegen de Rotterdamse
bierbrouwers. De aardewerk nijverheid
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Niet alleen potten en schalen,

De belangstelling van buitenlandse en
Nederlandse verzamelaars betekende
het begin van hernieuwde belangstelling voor het historische aardewerk uit
Delft. Maar ook tentoonstellingen
onder andere bij een overzichtsexpositie in Delft in 1863 en de internationale
tentoonstelling over handel in
Amsterdam (1883) waren tekenen van
toenemende belangstelling voor dit product. De aardewerkindustrie in Delft
zelf was echter in de negentiende eeuw
op sterven na dood. Er was nog één bakkerij die het typerende faience produceerde: De Porceleyne Fles.
De Porceleyne Fles overleefde de crisis
in de achttiende én negentiende eeuw
en bestaat hedentendage nog steeds.

maar ook beeldjes werden in
Delftsblauw uitgevoerd.
Twee komedianten (1724 en
circa 1750) gemaakt in de plateelbakkerij De Porceleyne
Schotel.
Collectie: Gemeentemuseum,
Den Haag

Een terrine met deksel en onderschotel (circa 1750-1775)
gebakken in De Porcelyne Bijl.
Collectie: Gemeentemuseum,
Den Haag

Geliefd toeristisch product

was een van de weinige takken van nijverheid van enige omvang die overbleef
in Delft.
VOC import

In de zeventiende eeuw was het Chinese
porselein dat via de VOC in de
Republiek binnenkwam snel populair
geworden. De prijzen waren aanzienlijk
voor dit weelderig gedecoreerde en
kleurrijk porselein. De vraag was echter
groot, niet alleen in de republiek, maar
ook elders in Europa. Chinoiserieën
waren in de mode. Het fraaie import
porselein was alleen weggelegd voor de
rijken. Voor de producenten van het
gewone Delfts aardewerk was het daarom een aantrekkelijke uitdaging om te
proberen een vergelijkbaar product te
maken.
In Delft werd deze ontwikkeling sterk
bevorderd door de komst van pottenbakkers uit Vlaanderen, na de val van
Antwerpen in 1585. Deze Vlamingen
hadden een Italiaanse achtergrond en
waren gespecialiseerde majolica- of
plateelbakkers. Zij maakten wit geglazuurde tegels met kleurige decoraties.
De grote doorbraak van het Delfts aardewerk kwam met de stopzetting van
de aanvoer van porselein uit het oosten.
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De Delftse pottenbakkers imiteerden de
Chinese motieven en combineerden die
met westerse afbeeldingen. De Chinese
voorbeelden kopieerden ze van het porselein dat met VOC schepen via
Delftshaven in de stad kwam. Het aantal bedrijven steeg van elf in 1640 naar
achtentwintig in 1670.

Delftse stukken zijn belangrijke bronnen voor hedendaags onderzoek. Ze
zijn vaak gesigneerd en gedateerd.
Daardoor is na te gaan uit welke plateelbakkerij de stukken afkomstig zijn
en soms zijn 00k de schilders van de
afbeeldingen bekend.
Neergang

Klei en glazuur

Belangrijk kwaliteitskenmerk voor goed
aardewerk was de dikte van de wanden
van de potten, borden en kommen. Met
de kennis van de Vlamingen werden
experimenten gedaan met nieuwe
samenstellingen van de klei, waardoor
dunner gedraaid kon worden. Ook het
bakken gebeurde op een nieuwe manier. De stukken voorzien van glazuur
werden in kokers gebakken om verkleuring door de stookgassen te voorkomen,
waardoor de producten mooi wit bleven. Daarna werden ze als wit gebruiksaardewerk verkocht of beschilderd.
Rijk gedecoreerde vazen, borden en
schalen bleven voorbehouden aan een
elite. Die gaven de bakkers ook wel
opdrachten voor speciale stukken. Deze
zijn vaak bewaard gebleven, terwijl het
gebruiksaardewerk gesneuveld is bij de
vaat of tijdens het eten. De bijzondere

De bloeiperiode van het aardewerk uit
Delft ligt in de achttiende eeuw. In diezelfde eeuw zette ook de teruggang in.
Toenemende concurrentie, prijsafspraken en een verplichte wintersluiting
moesten overproductie voorkomen.
Bovendien verminderde de export.
Frankrijk, de zuidelijke Nederlanden en
vooral Engeland sloten zoveel mogelijk
de grenzen om hun eigen aardewerkproductie te beschermen. Daarnaast
daalde de prijs van Chinees en Japans
porselein. Men kon het in Delft niet
bolwerken. In 1750 waren er nog 20
bedrijven en een halve eeuw later nog
elf. De enige fabriek die het hoofd
boven water wist te houden was De
Porceleyne Fles.
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er opnieuw belangstelling voor het Delftsblauwe aardewerk
uit de zeventiende en achttiende eeuw.

De laatste pottenbakkerij in de stad
speelde in op deze hernieuwde belangstelling voor Delfts aardewerk en voor
ambachtelijke kunst in het algemeen.
Het Delftsblauw was het belangrijkste
product van deze fabriek concludeerde
men in 1953 bij het driehonderdjarig
bestaan. In 1883 ontwierp men een
nieuw logo met de contour van een
potje daaronder een initiaal en daaronder in ‘karakteristieke schrijfletter’ het
woord Delft.
Nationaal product

De herontdekking van Delftsblauw in
de negentiende eeuw is niet toevallig.
Het streven naar nationale staten bevorderde de zoektocht naar een gezamenlijk nationaal verleden. Men greep daarbij vooral terug op de bloeiperiode van
de zeventiende eeuw. De kunstuitingen
uit die periode dienden om dat beeld te
versterken. Zo ook bij het aardewerk
van Delft. De eerste aanzet voor de herwaardering kwam uit het buitenland.
De Fransman August Demmin publiceerde in 1861 Guide de l’amateur de

faïences et porcelaines waarin hij het
Delfts juichend besprak. Zijn boek was
bedoeld voor de particuliere verzamelaar in Frankrijk. Uit dit land kwam de
eerste belangstelling voor het Delfts,
later zouden ook Engelse verzamelaars
Delfts aardewerk gaan aankopen.
De eerste grote wetenschappelijke studie over Delfts aardewerk verscheen in
1878 en werd geschreven door een
Fransman Henri Havard: Histoire de la
faience de Delft. Hij was politiek vluchteling en kunstkenner en vervaardigde
een inventarisatie van een collectie aardewerk van de verzamelaar John
Francis Loudon. De belangstelling van
musea dateert ook van de tweede helft
van de negentiende eeuw. De verzameling van Van der Burgh was de eerste
particuliere verzameling die in een
museum werd ondergebracht. Ook
andere musea zouden profiteren van
deze particulier opgebouwde collecties.
De collectie van Loudon bijvoorbeeld
zou in 1916 in het Rijksmuseum in
Amsterdam terecht komen.

De belangstelling voor Delfts aardewerk
kwam dus vooral uit het buitenland en
beperkte zich tot de oude stukken uit
de zeventiende en achttiende eeuw.
Omdat de Hollanders lange tijd de handel in porselein domineerden en zelf
een vergelijkbaar Delftsblauw produceerden, is het niet onwaarschijnlijk
dat buitenlanders kobaltblauw gedecoreerd aardewerk ging associëren met
Delftsblauw.
Kunst en kitsch

De toeristenindustrie heeft deze populariteit en de symboolwaarde van
Delftsblauw handig opgepakt.
Kobaltblauw aardewerk in de vorm van
vazen, lampjes en natuurlijk molentjes
en tulpen vindt gretig aftrek bij
Amerikanen en Japanners, maar ook bij
Nederlandse emigranten in Australië,
Nieuw Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Delftsblauw is een niet te
verwoesten symbool van alles wat
Hollands is. Daarnaast is het kunst.
Musea in Nederland proberen dit
‘kitsch’ beeld van het aardewerk te
nuanceren door de collecties voor een
groter publiek toegankelijk te maken
en te onderzoeken. In 1991 verscheen
Gedateerd Delfts Aardewerk /Dated Dutch
Delfware over de collectie van het
Rijksmuseum, in 1995 verscheen Delfts
aardewerk. Geschiedenis van een nationaal
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product over de collectie van het
gemeente museum Den Haag.
Nieuwe kunst gebaseerd op
een traditie

Ook kunstenaars interesseren zich voor
dit Delftsblauw. Het Haags Gemeentemuseum gaf kunstenares Hella
Jongerius de vrije hand om een tentoonstelling samen te stellen van nieuwe
kunstwerken die geïnspireerd zijn door
het zeventiende-eeuwse Delftsblauw. In
de catalogus wordt dit vergeleken met
de hit van Twarres: Wèr bisto. De
inhoud, de tekst is niet nieuw – hoeveel
popliedjes gaan er niet over verlaten
liefdes – maar het dialect geeft het lied
iets nieuws, iets fris.
Op de tentoonstelling zijn dan ook
Delftsblauwe kunstwerken te zien als
zilveren hangers met blauw-wit borduurwerk, Delftsblauw beschilderde

t-shirts en een eigentijdse schenkkan
van Hella Jongerius met een gouden
handvat die met plastic strips aan de
kan bevestigd is. Oude kleuren en
vormen in een nieuw jasje. De interpretaties leveren soms prachtige
vondsten op, zoals de bovengenoemde
schenkkan en de ‘krokodillenborden’
van Erik Andriesse.
Delftsblauw is nog lang niet achterhaald en lijkt nu zelfs tot het warenhuisassortiment te gaan behoren. De
toerist, maar ook de rest van Nederland,
kan zijn hele keukeninterieur opvrolijken met delftsblauwe spullen. Van borden tot keukenservetten en van theedoeken tot koffiebekers, ontworpen
door kunstenaar Hugo Kaagman.
De tentoonstelling ‘Delfts onder de
loep’ is tot en met 7 april te zien in het

Gemeentemuseum Den Haag,
Stadhouderslaan 41, Den Haag
(070-3381111)
Voor meer informatie:

– M.S. van Aken-Fehmers, L.A. Schiedoorn e.a., Delfts aardewerk. Geschiedenis
van een nationaal product,
Waanders/Gemeentemuseum Den
Haag, Zwolle/’s-Gravenhage 1999
– L. Schouwenberg, Delft in detail,
Gemeentemuseum Den Haag,
’s-Gravenhage 2001
– D. van Dam, ‘Onbekend en onbemind tot zeer gezocht en peperduur.
Delftse faïence in de negentiende
eeuw’, in: Vormen uit vuur, 145 (1992)
4-13
– F. Scholten, ‘Delfts aardewerk. Een
reputatiegeschiedenis’, in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden
van de Ceramiek, 140 (1990) 5-11

Links: De Delftsblauwe
lijn van de Hema
bestaat uit onder andere servetten, borden,
vaatdoeken, pannelappen, placemats en

Koorddansen op het slappe koord. Een verdwijnend circusnummer.

ander keukengerei
ontworpen door Hugo

Koorddanser
wordt wereldster

Kaagman. Kaagman
maakt kunst gebaseerd
op de Delftsblauwe
volkskunst uit de
zeventiende en achttiende eeuw.

Koorddansen is een van de oudste circusdisciplines. Naast paardendressuur en clownerie vulden
evenwichtskunstenaars het programma. De eerste Nederlandse circusdirecteur, Magito, was een
Hiernaast: Moderne

koorddanser op het slappe koord. In de negentiende eeuw bereikte deze kunst een hoogtepunt.

schenkkan van kunstenares Hella Jongerius.

Jean Francois Blondin stak de Niagarawatervallen over en werd in één klap een wereldster.

Het gouden handvat is
met plastic strips aan

Jean Francois Blondin steekt Niagarawaterval over

de kan bevestigd.
Catalogus Delft in
detail
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Het koorddansen is waarschijnlijk uitgevonden in China en via Griekenland
en Rome naar West-Europa gekomen.
Daar traden, vanaf de vijftiende eeuw,
op jaarmarkten en kermissen koorddansers op. De namen en daden van
deze artiesten zijn meestal niet overgeleverd. Een enkele keer wel. Zo betaalde het stadsbestuur van Hamburg in
1467 aan Hinselinus ‘gesticulator in
corda’ oftewel koorddanser Heinz, een
klein bedrag voor zijn optreden. Er
wordt echter niet bij vermeld wat hij
precies liet zien.

van een ‘Groote Fransche troup koorddanssers’ aangekondigd. De ‘burgeres
Leon’ zou volgens de tekst op het plakkaat ‘de menuët op de koord dansen,
met changement van passen’.
Daarnaast werd er gedanst met klompen en manden aan de voeten ‘alles
naar de maat van het muziek’.
Blondin

Koorddansen is waarschijnlijk in China uitgeGravure van Pieter Magito, waarschijnlijk
geboren in 1708. Op de afbeelding zijn de
rekwisieten van deze eerste Nederlandse
circusdirecteur te zien: Friese doorlopers en
een paar klompen.

Via een draad vanaf
de kerktoren

vonden en via Griekenland en Rome naar

De eerste uitvoerige beschrijving van
een optreden van een koorddanser
dateert uit 1588. In Frankfurt am Main
treedt dan de in St. Gallen geboren
koorddanser Heinrich Leynen op. Hij
spande een draad vanaf de Sint
Nicolaastoren naar beneden. Op het
koord vertoonde Heinrich acrobatische
kunststukjes. Zo liet hij een jongen in
een kruiwagen naar beneden rijden en
zelf liet hij zich als een pijl uit een boog
langs het touw naar beneden glijden.
Hoogtepunt was het afsteken van een
kunstzinnig vuurwerk door de koord-

vijftiende eeuw het koorddansen dé attractie

West-Europa gekomen. Daar was vanaf de
op de jaarmarkten.

danser die zich op het schuine koord op
de been moest zien te houden.
De beschrijving van dit optreden is
typerend voor koorddansvoorstellingen
tot in de negentiende eeuw. De koorddanser trad op zonder tent en vertoonde zijn kunsten op een lang koord. Op
kermissen en jaarmarkten waren ook
koorddansers die in tenten en barakken
optraden. Zij legde zich meer toe op
acrobatiek en jongleren. Zij werkten op
een koord dat gespannen was tussen
twee palen.
Slappe koord

Portret van Jean Francois Blondin, de
waaghals die wereldberoemd werd
door in 1859 de Niagarawatervallen
over te steken.

Aanplakbiljet van Arsens Blondin bij
een optreden in Amsterdam. Navolgers
van J.F. Blondin maakten graag gebruik
van de faam van hun voorganger.
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Binnen het koorddansen zijn er grofweg twee disciplines te onderscheiden.
Koorddansen op het strakke koord én
het slappe koord. Deze laatste discipline werd onder andere beoefend door
Pieter Magito. Magito, waarschijnlijk
geboren in 1708, danste tot op hoogbejaarde leeftijd op het slappe koord
met aan zijn voeten Friese doorlopers
en klompen. Hij was ook de eerste
circusdirecteur in Nederland.
Het koorddansen was naast de paardennummers het belangrijkste onderdeel
van het circusprogramma. Ook bij zijn
opvolger Leon Kinsbergen waren koorddansers prominent aanwezig. Op een
strooibiljet uit 1798 wordt de komst

Aan het eind van de negentiende eeuw
zou het koorddansen sterk in de publieke aandacht komen te staan. Koorddansers als Wilhelm Kolter, Jean
Weitzmann en Friederich Knie waren
wereldberoemd. Het meest tot de verbeelding sprak echter de prestatie van
de koorddanser Jean Francois Blondin,
die in 1859 voor het eerst de Niagarawatervallen overstak.
Blondin heette eigenlijk Jean Francois
Emil Gravelet. Hij was op jeugdige leeftijd in dienst gekomen bij de koorddansgroep Ravel die op tournee ging
naar Amerika. Op 30 juni 1859 weet
Blondin de wereldpers te halen door de
Niagarawatervallen via een koord over
te steken. Op beide oevers stonden
grote tribunes voor de toeschouwers
van het spektakel. Het publiek kwam in
grote drommen naar de plek waar het
allemaal ging gebeuren en was getuige
van de succesvolle overtocht over het
wankele touw. Hiermee was de naam
van Jean Francois Blondin gevestigd. Hij
zou de overtocht nog verscheidene
malen herhalen onder steeds zwaardere
en gevaarlijker omstandigheden.
Hoog in de lucht
een omelet bakken

Blondin bleef niet in Amerika. Hij verzilverde zijn succes op jaarmarkten en
kermissen over de gehele wereld.
Blondin bleek niet alleen een durfal,
maar was ook een begaafd artiest. Niet
alleen ging hij geblinddoekt en met een
zak over het hoofd het koord over,
maar ook fietsend en balancerend met
een man op zijn rug of met manden
aan zijn voeten.
Zo bezocht hij op 9 november 1867 de
Amsterdamse septemberkermis.

Aanplakbiljet van het optreden van een ‘groote Fransche troup koorddanssers’ in het
circus van Leon Kinsbergen in 1798.

Vijfduizend enthousiaste en nieuwsgierige kermisbezoekers keken naar de
Fransman die hoog boven hun hoofd op
het koord een omelet stond te bakken.
Blondin was uitgedost met een hoge
koksmuts en gebruikte een echt fornuis
en koekenpan. Ter vermaak van de toeschouwers op de tribunes strooide
Blondin ter afsluiting van zijn optreden
almanakken, snuisterijen en boeketjes
naar beneden. Het publiek dat zich
onder het koord verzameld had, duikelde over elkaar heen om iets van het
strooigoed te bemachtigen.

Vrouwelijke Blondin

Op dezelfde kermis was ook de ‘vrouwelijke Blondin’ te bewonderen. Of het
hier gaat om de koorddanseres Marie
Spelterini die als eerste vrouw hetzelfde
klaarspeelde als Blondin is niet duidelijk. Een vrouw die zo’n gevaarlijk
kunststuk waagde, was heel bijzonder
in die tijd. Vrouwen vertoonden zich
wel op het koord, maar deden niet mee
aan krachtpatserijen als het oversteken
van grote watervallen. Spelterini, afkomstig uit een oud artiesten geslacht,
was wat dat betreft een uitzondering.
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Religieuze volkskunst

Hongerdoeken
weer in zwang

Rechts: Marie Spelterini steekt de Niagarawatervallen over met manden aan haar voeten.
Duidelijk is te zien dat het koord in evenwicht
wordt gehouden met gewichten.
Onder: Prent van het optreden van Blondin in
Brussel. Prominent in beeld is het omeletbakken op het koord.

Eind 1976 kocht het Rijksmuseum Twente een hongerdoek of vastenvelum aan.
haar voor de eeuwigheid vast te leggen.
Zonder kleerscheuren haalde ze in elf
minuten de overkant. Het publiek
juichte haar uitbundig toe. Als klap op
de vuurpijl legde zij het parcours enkele minuten later in omgekeerde richting af, achteruit lopend.

Een voor Nederland unieke aankoop, aangezien er slechts één ander exemplaar in

Ook Spelterini herhaalde haar kunststukje met extra hindernissen. Zo ging
zij een keer net als haar mannelijke
concurrent J.F. Blondin met manden
aan haar voeten over het koord naar de
overkant. Ook Spelterini wist door de
enorme publiciteit wereldberoemd te
worden.

Na de reformatie raakten de doeken in ons land in onbruik. In Overijssel is het

het Catharijeconvent bekend was. Deze hongerdoeken komen sinds de elfde
eeuw voor en werden in de vastentijd opgehangen tussen het schip en het koor
van de kerk, met als doel het altaar aan het oog van de gelovigen te onttrekken.

gebruik van de hongerdoek enkele jaren geleden weer opgepakt.
Everhard Jans

Phillip Petit

Zowel Spelterini als Blondin brachten
het koorddansen op een ongekend
hoogtepunt. Van Blondin weten we dat
hij tot op zeer hoge leeftijd optrad en
tenslotte in een luxe villa in Liverpool
van zijn oude dag ging genieten. Wat er
van Marie Spelterini terecht is gekomen, is helaas niet bekend.

In 1876, bijna negen jaar na Blondin,
gaat Marie Spelterini op dezelfde plek
de Niagarawatervallen over. Het koord
van 300 meter liep vlak bij de grote
hangbrug over het water, zodat vele
toeschouwers het spektakel konden
gadeslaan. Op beide oevers stonden
muziekgezelschappen ter vermaak van
de toeschouwers die in de bloedhete
julizon stonden te wachten.
Tegen zonsondergang zagen zij Marie
Spelterini verschijnen gekleed in een
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groen korset en lichtkleurig tricot en
met een vier meter lange, met lood verzwaarde balanceerstok in haar handen.
Deze dertig kilo extra gewicht moest
haar helpen op het sterk doorbuigende
en wiebelende koord staande te blijven.
Of dat alles nog niet genoeg was, werd
ze geblinddoekt en kreeg een zak over
haar hoofd. Een misstap en zij zou in de
peilloze diepte te pletter vallen. Op een
kwart van het af te leggen parcours,
stopte ze even. Dit was om de aanwezige fotografen de gelegenheid te geven

Koorddansen is nog steeds een belangrijk nummer in het circus. Vooral het
strakgespannen koord of beter staaldraad is een veel beoefende discipline.
Het slappe koord is aan het verdwijnen.
Een van de laatste grote slappe koord
artiesten is de wereldberoemde clown
Popov. Het koorddansen over grote
afstanden is lange tijd weinig beoefend.
Op dit moment wordt alleen door de
fransman Phillip Petit dergelijke huzarenstukjes uitgehaald. In 1974 vestigde
hij zijn naam door in New York tussen
de twee wolkenkrabbers van het World
Trade Centre heen en weer te lopen
over een koord. Petit is een van de weinige koorddansers die op dergelijke
hoogten durft te werken.

Dominee Mulder en ontwerper Everard Jans met de
dames die het eerste hongerdoek voor de Grote Kerk in
Almelo gemaakt hebben (1988-89). Het doek bestaat uit
een paars kruis op een witte achtergrond, waarop elke
zondag een paneel gespeld wordt.
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In Lucas 23, vers 45 lezen we: ‘En het
voorhangsel van de tempel scheurde
middendoor’. In de kerk wordt deze
passage in de Goede Week voor Pasen
behandeld. Deze tijd staat bij protestanten bekend als de veertigdagentijd en
bij katholieken als de vastentijd.
Hongerdoeken – ook wel smachtlappen
of vastengordijnen genoemd – zijn het
symbool van vasten en boete voor de
kruisdood van Christus. Het vastengordijn moet in verband gebracht worden
met de opvatting dat de mens onwaardig was om het altaar te betreden. In de
late middeleeuwen ging men het vastengordijn, dat uit linnen bestond, versieren met voorstellingen uit het lijdensverhaal. Lang was het uitsluitend
een rooms-katholieke traditie.
Hongerdoeken in
Münsterland

In Münsterland – grenzend aan Nederland – bleef, in tegenstelling tot ons
land, de hongerdoek wel in gebruik.
Daar zijn fraaie exemplaren bekend (de
oudste is van 1306), die jarenlang in de
parochiekerken dienst deden. In dit
gebied was het vroeger de gewoonte dat
het vastengordijn onder groot tumult
in de kerk neerstortte, om de aardbeving tijdens het sterven van Jezus
Christus na te bootsen. Vandaag de dag
gebeurt dit niet meer.
Een goed voorbeeld van een traditionele
hongerdoek is het exemplaar van de
Stiftskerk Sint Felicitas in het achter
Groenlo op Duits gebied gelegen
Vreden. De doek dateert uit 1619, is van
linnen en werd geborduurd met filettechniek. Er zijn elf grote passiescènes
op te zien: Avondmaal, Hof van Gethsemané, Arrestatie van Christus, Christus
voor Pilatus, Geseling, Bespotting, Uitbeelding van Jezus, Kruisweg, Kruisiging, Graflegging en Opstanding. De
Kruisiging is duidelijk beklemtoond. De
kunstenares van deze hongerdoek was
Abdis Agnes, van de abdijen Elten,
Vreden en Freckenhorst. Zij schonk het
doek in 1619 aan de Stiftskerk.
Andere oude hongerdoeken uit het
Münsterland bevinden zich in het
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en het verhoor van Jezus Christus door
Pilatus (Johannes 18). Op zondag Judica
wordt Christus aan de Joden getoond en
op zondag Palmarum verdobbelen de
Romeinse soldaten de kleren van de
gekruisigde Christus.

Sinke en een aantal dames van dit kerkgenootschap op het idee een wandkleed
te maken. Er werd naar ontwerp van E.
Jans door twaalf dames, waaronder de
echtgenote van de dominee, gewerkt
aan de realisatie. In januari 1990 was
het grote werk gereed.

Veertigdagentijd thema’s

Boven: Geloofsdoek in Nijverdal in de vorm van een drieluik - vrede, gerechtigheid en schepping verbonden door een regenboog. Het doek hangt aan de achterwand van de Vrije Evangelische
Kerk. Van links naar rechts: ds G. Sinke, dr E. Jans en mevrouw G. Bosch.
Rechts: Het tweede doek in de Grote Kerk in Almelo is op een dambordpatroon geënt (1989-90).

Heimathaus Münsterland in Telgte achter Münster en in de parochiekerken
van Freckenhorst en Schöppingen.
Een traditie nieuw leven
ingeblazen

Vooral vanwege het feit dat in de
Münsterlandse parochiekerken het
gebruik van de hongerdoeken bewaard
gebleven is, heeft de katholieke Duitse
Vastenactie Misereor in 1976 het plan
opgevat de oude liturgische traditie
nieuw leven in te blazen, maar wel in
het teken van een actuele betrokkenheid bij de noden en problemen van de
Derde Wereld.
In 1984 ontstond naar idee van pastor
Wolfgang Böcker van de Sint
Brictiuskerk in Schöppingen en naar
ontwerp van het Atelier van Winfried
Schirok te Münster een nieuw doek met
eigentijdse thema’s. Als dambordpatronen wisselden de vierkante voorstellingen elkaar af met witte vlakken. Bewust
werd gekozen voor uitbeeldingen van
het lijden van Christus in deze tijd.
Eigentijdse noden zijn: schuld en
zonde, onwetendheid, twijfel en radeloosheid, depressie, onmogelijkheid om
vergeving te schenken of aan te nemen.
Centraal staat de afbeelding van de lijdende Christus met doornenkroon.
Verder zijn uitgebeeld: zondaars vermanen, onwetenden onderrichten, twijfelaars motiveren, bedroefden troosten,

lastige mensen geduldig verdragen, vergevingsgezindheid, hongerigen spijzigen, dorstigen laven, vreemden onderdak geven, naakten kleden, zieken
bezoeken, gevangenen verlossen. Alles
in expressieve, duidelijke beeldtaal.
Hongerdoeken voor de
Almelose Grote Kerk

In 1998 kwamen de hongerdoeken in
Nederland weer in gebruik. Dominee
Mulder van de Nederlands Hervormde
Grote Kerk in Almelo liet hongerdoeken
ontwerpen om de gemeenteleden het
paasfeest intensiever te laten beleven.
Mulder: “Terwijl hongerdoeken in onze
streek aan de kant werd geschoven, is
het idee in de Derde Wereld opgepakt.
Het verhalende element wordt op die
doeken sterk benadrukt. In dat verhaal
zien de mensen zichzelf. Dat is logisch,
want het bijbelverhaal is het verhaal
van de mensen. Daarom zie je naast de
religieuze aspecten bijvoorbeeld ook
tanks op die hongerdoeken. In het godsdienstonderwijs kwam ik via de
Afrikaanse- en Zuid-Amerikaanse volkskunst in contact met het gebruik van
hongerdoeken, maar besefte tegelijkertijd dat deze geloofsuiting binnen het
protestantisme geen gehoor vond.
Totdat ik Everhard Jans ontmoette. Hij
wees mij op de traditie van de hongerdoeken die vlakbij Twente, in het
Münsterland heeft geleefd. Wij wilden
allebei deze oude cultuur ook laten her-

leven in Almelo. Aanvankelijk reageerden de gemeenteleden aarzelend op de
hongerpanelen, maar bij het zien van
de zesde schildering vond iedereen het
jammer dat ze weggingen.’’

In 1992 kwam het tweede, door
Almelose dames uitgevoerde en wederom door E. Jans ontworpen, hongerdoek gereed. Dit keer was de hongerdoek op het raster van een
dambordpatroon geënt. Bovenaan op
het doek stond Jezus op de hoge berg
uit het boek Mattheüs, links daaronder
het verhaal over de verzoekingen in de
woestijn. Rechts in het midden was de
verdwijning van de boze geesten uit
Lucas afgebeeld. Daaronder de spijziging van de 50.000 mensen uit het boek
Johannes. Links hiervan de doortocht
van het Joodse volk door de Rode Zee.
Onderaan dit doek werd het verhaal uit
het boek Mattheüs over de intocht in
Jeruzalem verbeeld, waarbij Jezus nederig op een ezel deze stad binnentrekt.

De weg naar Pasen

Veertien dames van de hervormde
gemeente van de Grote Kerk zijn vier
maanden wekelijks bezig geweest met
het vervaardigen van de hongerdoek
over het lijden van Jezus Christus.
Gekozen werd voor zes taferelen uit de
lijdenstijd, gecombineerd met twee
beeltenissen die betrekking hebben op
de twee voorzondagen, namelijk de
gelijkenis van de zaaier en de bazuinen
van het oordeel.
De hongerdoek wijst de weg naar Pasen
en is in 1989 voor het eerst opgehangen
in het oude koor van de Grote Kerk. Op
een ondergrond met een centraal
geplaatst paars kruis en witte velden
werd iedere zondag van de veertigdagentijd een motief opgespeld, waarbij
Mulder tijdens de dienst een korte uitleg gaf. Eerst werd de onderdoek met
kruis getoond. Daarna volgde de gelijkenis met de zaaier en de volgende zondag de bazuinen uit Openbaringen 8-11.
Vervolgens kwamen aan de orde de
thema’s: Invocabit de Hof van Gethsemané, de kus van het Verraad (Lucas 22)

Hongerdoekversjes

Begin jaren ‘90 werd er ook telkens op
iedere veertigdagenzondag een passend
hongerdoekversje gezongen. Zo werd de
hongerdoek versmolten met de liturgie
en de sfeer van de veertigdagentijd.
Bij Zondag Palmarum werd gezongen:
‘De Mensenzoon gaat tot het einde
Zijn gang door de geschiedenis.
Temidden van de duisternis
en stervensmoe van al het zijnde
komt Jezus’ wende.’
Op de melodie van psalm 5 klonk:
‘In veertig dagen van beproeven,
vol van woestijnwind en van Geest,
waar duivelslist de leugen leest
zal iemand in Gods Naam hier toeven
ons ten behoeve.’
Een geloofsdoek in Nijverdal

Toen in 1989 de Vrije Evangelische
Gemeente te Nijverdal koos voor het
jaarthema: ‘Vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping in het licht
van de bijbel’ kwamen predikant G.

Elke applicatie heeft haar eigen symboliek. Vrede, gerechtigheid en heelheid
van de schepping worden uitgebeeld
door bijbelse taferelen. Het rechterpaneel, dat geïnspireerd was op de
Openbaring en de voleinding van het
hemelse Jeruzalem voorstelt, is verreweg het mooist. Het geheel wordt, ook
al weer symbolisch, verbonden door
een regenboog.
De regenboog is het teken van het verbond tussen God en de mensen. Dat
begint al in Genesis 1:27 waar God de
mensen zegent en verklaart: ‘Weest
vruchtbaar en wordt talrijk.’
In Genesis 9:8-17 lezen we over Gods
verbond met Noach en de regenboog als
teken van trouw. In Christus komen de
lijnen van de elkaar opvolgende beloften met God samen. Hij is de middelaar
tussen God en de mensen.
Nieuwe uitingsvormen van
religieuze volkscultuur

Honger- en geloofsdoeken zijn na 1970
nieuwe uitingsvormen van religieuze
volkscultuur geworden en zijn met
name in Twente door religieuze groepen geestdriftig opgepakt om uiting te
geven aan nieuwe vormen van liturgie
en eredienst. Daardoor is, in een tijd
van leeglopende kerken, zowel aan protestantse als aan katholieke zijde,
nieuw enthousiasme ontstaan.
Interessant is dat de Westfaalse hongerdoeken, die in dit Nedersaksische
gebied langer bleven bestaan, het uitgangspunt vormden voor nieuwe textiele werkvormen.
De tijd zal het leren of de honger- en
geloofsdoektraditie ook in het nieuwe
millennium door de gelovigen van de
oecumene als positief en cultuurhistorisch interessant zal worden
ervaren.
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Alledaagse Dingen

Paaseieren versieren in Arnhem
De paaseiermarkt – twee weken voor Pasen –
begint een traditie te worden. Meer dan duizend deelnemers hebben zich dit jaar aangemeld om hun versierde eieren aan het publiek te tonen. Onder hen exposanten
uit Duitsland, Roemenië en Rusland. Iedere deelnemer heeft zijn
eigen stijl en techniek. Veel volkskunstenaars demonstreren tijdens de markt hoe zij hun paaseieren versieren en het is dus dé
gelegenheid om nieuwe variaties te ontdekken en frisse ideeën
op te doen.
De paaseiermarkt wordt gehouden op zaterdag 17 maart en
zondag 18 maart in de aula van de Hogeschool Larenstein,
Larensteinseweg 26a in Velp, op de grens met Arnhem.
Meer informatie is te verkrijgen bij M. Simon (026-4425514) en
M. van Wijnen-Hoogeveen (026-3513484).

De koe
Delftsblauwe frietzak
Op de horecabeurs Horecava is een nieuw ontworpen frietzak voorgedragen voor de Innovation
Award 2002. De jonge ontwerper Carlo
Andrea Pellati, een Nederlandse
radiojournalist, ontwierp een
ouderwetse puntzak met
eigentijdse voordelen. De puntzak is van
biologisch
afbreekbaar karton. Karton is
stevig materiaal
dat de warmte
goed vasthoudt. In
de puntzak zit een
apart vakje voor mayonaise, zodat je geen vette
vingers meer hoeft te krijgen. Om de frietzak een echt
Nederlands tintje te geven, is
het karton bedrukt met
Delfstblauwe motieven.

Koeien zijn sympathieke, enigszins melancholieke dieren. Iedereen kent ze, maar de meesten van ons weten
maar heel weinig van deze dieren. Ooit werd de koe,
toen nog oerrund, afgebeeld in de grotten van Lascaux.
Nu spannen we het getemde dier voor ons karretje,
drinken wij haar melk en proberen wij de koe genetisch te verbeteren. Na bewezen diensten wordt de koe
ook nog eens opgeofferd aan onze culinaire genoegens.

Liefde te koop
De reputatie van Amsterdam, als een
stad waar prostitutie welig tiert, dateert
uit de zeventiende eeuw. In de gouden
eeuw was hoererij en daarmee werd
alle buitenechtelijke seks bedoeld, verboden door de kerk en de overheid.
Maar meestal kneep het stadsbestuur
een oogje toe. Wat moest men anders in
een stad waar regelmatig zeelieden aanmeerden, op zoek naar vertier en
vrouwen. In de negentiende eeuw was
prostitutie wel toegestaan mits bordeelhouders zich aanmeldden bij de politie.
Na de zedelijkheidswetten van 1911
was bordeel houden weer verboden,
maar het daadwerkelijk aanpakken van

Parijse Leen (1966). Foto: Cor Jaring

de prostitutie bleek niet gemakkelijk.
Vanaf de jaren zestig nam het gedoogbeleid een hoge vlucht. In 2000 werd
prostitutie gelegaliseerd, maar dat
bracht weer andere problemen met
zich mee, zoals de opbloei van escortbedrijven. Een gewoon beroep zal prostituee wel nooit worden.

‘Liefde te koop, vier eeuwen prostitutie in Amsterdam’ is van 9 maart tot
en met 1 september te zien in het
Amsterdams Historisch Museum,
Kalverstraat 92 te Amsterdam
(020-5231822).

Hanzekookboek
Is er verschil
tussen bruine
suiker en
basterdsuiker?

Anno Fokkinga en Marleen Felius, ‘De Koe’, Thoth,
Bussum 2001, ISBN 90-6868-294-6

De Hanze vormde in de late middeleeuwen een bloeiend handelsverbond van steden
en kooplieden in met name het Noordzee- en Oostzeegebied. In het kielzog van deze
economische betrekkingen vond een culturele en culinaire uitwisseling plaats. In het
Hanzekookboek worden de Hanzesteden beschreven met de bij de plaats horende
gerechten. Een heerlijk kijk- en kookboek.

Er is zeker verschil tussen
bruine suiker en basterd
suiker. Bruine suiker is
rietsuiker. Deze suiker is van
nature bruinachtig en bevat
iets meer mineralen als
bietsuiker en wordt daardoor als ‘gezonder’ aangemerkt. Basterd suiker is
bietsuiker met een aromatisch strooplaagje.
Basterdsuiker heeft daardoor een andere smaak dan
gewone ‘kristal’ suiker of
rietsuiker. Het recept van dit
aroma is geheim. Wie bruine
suiker in een recept leest
kan dus het beste (bruine)
rietsuiker nemen.

‘Hanzekookboek, de lekkerste gerechten uit Europese Hanzesteden’,
Terra/Lanno, Warnsveld 2001, ISBN 90-5897-046-9
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Koken met traditie

TIJDSCHRIFT OVER TRADITIES EN TRENDS
Over het algemeen is de Imam
(een Turkse geestelijke) niet
iemand die zomaar flauw valt,
maar het schijnt dat er een was
die bij het nuttigen van het
volgende gerecht toch van zijn
stokje ging. Of het nu kwam

Vier gevarieerde tijdschriften per jaar
Mis geen enkel

door de grote hoeveelheid

over de boeiende achtergronden van
nummer en geef u

knoflook, de

het dagelijks leven.
op voor een

hoeveelheid
abonnement à

olijfolie die

Dat is voordeliger dan losse nummers
€16 per jaar.
kopen en uw ‘Traditie’ wordt elk
kwartaal thuisgestuurd.

De Imam die flauwviel

vroeger heel duur was, of de
hoeveelheid pijnboompitten die
nu heel duur zijn, vermeldt de

Ja

historie helaas niet. Ik leerde dit
ik neem tot wederopzegging een
jaarabonnement op ‘Traditie’

zeer verfijnde gerecht kennen
tijdens een vakantie in

Naam:

Istanboel en pas veel later

Straat:

bereiden in Amsterdam. Daar
leerde ik dat je echt de tijd

Postcode:

Imam bayıldı
Benodigdheden:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 langwerpige aubergines
11/2 dl. olijfolie om te bakken
11/2 kg. tomaten
5 uien
5 tenen knoflook
250 gram lamsgehakt
11/2 eetlepel pijnboompitten
sap van 1 citroen
3 eetlepels fijngehakte peterselie
1 theelepel gedroogde tijm
peper
zout
peterselie voor de garnering

moet nemen om er iets lekkers

Woonplaats:

van te maken, want pas dan

Telefoon:
Datum:

vermengen zich alle geuren en

Handtekening:

smaken en loop je de kans dat
een van je gasten ook in

Was de aubergines. Snijd in de lengte
van de schil steeds een reep weg, zodat
de aubergine op een zebra lijkt. Laat de
steelaanzet van de aubergines zitten.
Bestrijk de aubergines met olijfolie en
leg ze dan op een bakplaat. Verwarm de
oven op 180°C. en laat de aubergines in
ca. 25 minuten gaar worden.

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
Postbus 13113, 3507 LC Utrecht, tel: 030-276 02 44, fax: 030-273 61 11.
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katzwijm valt.

Kruis de tomaten vanaf de steelaanzet
in en dompel ze met drie tegelijk 15

seconden in kokend water. Laat ze
onder de koude kraan schrikken en
haal de velletjes eraf. Snijd ze eerst in
vieren en verwijder zaadjes en de harde
witte kern. Snijd het vruchtvlees dan in
kleinere stukjes.
Pel en snipper de helft van de uien en 3
tenen knoflook en laat die in 2 eetlepels
olie op een zacht pitje glazig worden.
Voeg de kleingesneden tomaat, de
peterselie en de tijm toe. Laat het
geheel een kwartiertje sudderen en
breng de saus met citroensap, versgemalen peper en zout op smaak.
Pel en snipper de overige uien en knoflook. Braad die in 2 eetlepels olie aan
tot ze lichtbruin zijn en bak er daarna
roerend met een vork het gehakt in tot
het mooi rul is en breng ook dit op
smaak met peper en zout.
Doe driekwart van de tomatensaus in
een ingevette ovenschotel. Snijd aan de
bovenzijde een kwart van de aubergine
weg en hol deze dan nog wat verder uit.
Verdeel het gehaktmengsel over de

aubergines en bestrooi ze met de pijnboompitten. Dek dit af met de rest van
de tomatensaus.
Plaats de aubergines naast elkaar in de
ovenschotel en zet deze in een op
200° C. voorverwarmde oven. Laat de
schotel daar zo’n 20 tot 30 minuten in
staan, tot de saus lekker pruttelt.
Garneer de aubergines vlak voor het
opdienen met een blaadje peterselie en
serveer het geheel met verse stukken
pide (Turks brood) dat u even heeft meegewarmd in de oven.
Wat kunnen we erbij
drinken?

In Turkije was dat thee, nu namen we
er een robijnrode Yakut van het wijnhuis Kavaklidere bij. Een volle wijn uit
de omstreken van Elazıg in het zuidoosten van Anatolië.
Eet smakelijk!
Cees Tempel
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Wie door Friesland reist, wordt er op gewezen dat alle

Een paspoort
van Fryslân

plaatsen een Nederlandse én een Friese naam hebben.
Foto’s: Ineke Strouken

Vaak volgt daarop het verzoek: ‘Zeg
eens wat in het Fries!’ Het ‘bûter, brea
en griene tsiss, wa’t dat net sizze kin is
gjin oprjuchte Fries’ gaat er in elk geval
altijd weer in als koek. Of anders wel
het meer eenvoudige ‘Fryslân boppe,
Hollân in ‘e groppe’. Je krijgt lachers en
bewonderaars op je hand. Wat een taaltje toch!
Het kan je overkomen dat je bij voorkomende gelegenheden zonder enige aanleiding in het Fries wordt aangesproken. Je hebt het grootste deel van je
leven ‘om útens’ gewoond en het valt
even moeilijk van het ene moment op
het andere van Hollands op Fries over te
schakelen. Je voelt een kwellende
minachting van je gesprekspartner op
je afstralen, vooral als je naar je gevoel
hakkelend overkomt. ‘’t Liket der wol
op’, kritiseerde mij op een receptie een
burgemeester van een dorp ergens in
Friesland, ‘mar ik fernim wol dat jo al
lang út Fryslân wei binne!’

Eens een Fries
altijd een Fries
Al ben je meer dan zeventig jaar een ‘Fries om
útens’, een Fries zul je altijd blijven. Anders word je

Friese schaatskunst

Een land van meren en waterwegen als
Friesland is, moet wel zeilers en schaatsers opleveren. Dus, alle Friezen, niet
alleen die in Friesland wonen maar ook
degenen die wie weet hoe lang al ‘om
útens’ verblijven, plegen geroutineerde
zeilers en schaatsers te zijn.
Was het zo dat alle Friezen na hun
geboorte eerst een paar schaatsjes en
pas daarna een paar schoentjes kregen,
het zou mij veel schaamte hebben
bespaard. Toen jaren geleden de vaart
voor onze woning dichtgevroren was,

er wel aan herinnerd dat je er een bent. Alleen al
door je achternaam, en zeker als die met de uitgang
-ma is gezegend. Ik woon in Limburg, maar nog
regelmatig word ik benaderd met de vraag: ‘U komt

dichtten buren onder, boven en naast
ons mij zoveel vanzelfsprekende bedrevenheid in de schaatskunst toe, dat ik
er zelf in ging geloven. Met mijn doorlopers begaf ik mij manmoedig op het ijs,
trok de riempjes stevig over de wreef
aan en maakte mij gereed voor een
demonstratie à la Frise. Had ik mij die
arrogantie maar niet laten aanpraten.
Na twee fiere slagen ging ik onderuit en
kon niet beter doen dan huiswaarts af
te druipen.
Friese eigenschappen

Wat hebben Friezen toch wat andere
Nederlanders respect afdwingt? Ik herinner mij Tweede Kamer-fractievoorzitter Heerema in een interview voor de
televisie zeggen: ‘’k Heb twee nationaliteiten, de Friese en de Nederlandse.’
Zou dan toch de bevolking van ons land
bestaan uit Friezen en andere
Nederlanders? Is het niet vanwege het
onverstaanbare taaltje, dan valt het
volkje van het noorden doorgaans wel
een reeks opvallende eigenschappen toe
te kennen: trouw, eerlijk, hardwerkend
en stoer, om van koppigheid, zwijgzaamheid en zuinigheid maar te zwijgen.
Hoe ‘sunich’ ze zouden zijn, wil het verhaal doen geloven van de Groninger, de
Zeeuw en de Fries – drie die algemeen
als ‘kniperts’ bekend staan en die
samen aan één tafeltje in een café
zaten. Ze bestelden alle drie een biertje
en wat gebeurde? Het toeval wilde dat
uitgerekend in ieders glas een vlieg
neerstreek en op het schuim bleef drijven. De Groninger nam daar geen notie
van en dronk zijn bier met vlieg en al in
een paar teugen op. De Zeeuw wipte de
vlieg uit het glas, legde die terzijde en
liet vervolgens het bruisende nat door
zijn keel glijden. Maar de Fries? Die
viste de vlieg uit het glas, perste die tussen duim en wijsvinger nog eens flink
uit en dronk toen met welbehagen zijn
glas leeg...

zeker uit Friesland?’ ‘Waarom denkt u dat?’ ‘Nou,
omdat uw naam op -ma eindigt en dat is toch Fries?’

Heerenveen – It Hearrenfean – de geboorteplaats
van Willem Boxma is wereldberoemd geworden

Willem Boxma
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door zijn grote voetballer Abe Lenstra.

Friezen zijn geneigd hun bestaan inclusief de hun toegekende eigenschappen
duidelijk te bevestigen. Als het aanheffen van het volkslied – ‘Frysk bloed

De friese ‘kop-hals-romp’ boerderij.

tsjoch op! Wol noris brûzje en siede’ –
niet lukken wil om ze van de massa te
onderscheiden, dan is er altijd nog de
vlag die te pas en te onpas, hun aanwezigheid te kennen moet geven. Al als
kind kon ik altijd onmiddellijk zien of
ik met Friezen van doen had. In vakantietijd doorkruiste het merendeel van
de Nederlandse bevolking het land per
fiets, alleen Friezen waren duidelijk als
zodanig te herkennen aan de wimpeltjes met de blauwwitte banen en de op
een rij zwevende ‘pompeblêdden’, wapperend aan een touwtje tussen stuur en
vooras. Nu er niet meer zoveel gefietst
wordt, weet je door de aan auto’s
gekleefde stickers met FRL erop waar
ze vandaan komen.

zijn, maar ze zullen ‘bûtenlânders’ zijn
geweest en de fysieke kenmerken van
de beruchte Friese boer-admiraal waren
hen blijkbaar ontgaan. Jawel, de boer
kon de heren wel helpen. Hij tilde met
één hand zijn ploeg op, hield die recht
voor zich uit en wijzend in de richting
van een verafgelegen boerderij, sprak
hij de historische woorden: ‘Dêr wennet
er en hjir stiet er...’
De Friese taal

Greate Pier

Welbeschouwd is het hoofdzakelijk de
taal – durf in godsnaam niet te zeggen
dialect – die Friezen onderscheidt van
overige Nederlanders. Friezen houden
zich met aangeboren koppigheid vast
aan hun taal en velen onder hen dulden het Hollands slechts met moeite.
Zoals mijn tante Trui overkwam.

Friezen hebben hun eigen volkslied,
hun eigen geschiedenis, hun eigen helden. Hoe graag heb ik niet mijn kinderen en kleinkinderen van Us Greate Pier
uit Kimswerd verteld? ‘Die had de
Hollanders maar mooi in zijn zak!’ Als
admiraal was Pier Gerlefs alom op de
Zuiderzee gevreesd. Ondanks zijn reputatie als ‘verwoester der Denen’ en ‘wreker van Bremen’ bleef de vrijheidsheld
trouw aan zijn boerenstatus. Fries zijn
en geen boer wezen, dat mocht niet
zijn! Toen hij eens een bestand in het
strijdgewoel benutte om zijn land te
bewerken, kwamen twee heren op hem
af. Of de boer ook kon zeggen waar
Greate Pier woonde. ’k Geef toe, de
heren hadden kunnen zien dat de man
die voor hen stond de gezochte moest

Tante Trui was getrouwd met een adjudant afkomstig uit Kampen, maar
woonde na haar huwelijk al jaren in
Arnhem en later in Utrecht. Ze had zich
daar bij het Hollands neergelegd en,
onbewust misschien, van Friesland en
zijn taal afstand genomen. Toen ze van
Grou uit via de kortste route naar
Idaerd wilde wandelen, ontkwam ze
niet aan het oversteken van enkele weilanden. Het toegangshek tot een van de
weiden werd echter versperd door de
aanwezigheid van een, naar zijn houding te oordelen, origineel Fries stamboekrund, dat dan ook niet bereid was
te wijken. Dus riep tante naar de boer
die even verder te melken zat: ‘Is die
koe gevaarlijk?’ De boer antwoordde
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niet en ging ongestoord door met het
leegtrekken van de uier. En weer riep
tante van het hek: ‘Zeg boer, is die koe
gevaarlijk, kan ik wel door het hek
gaan?’ Weer geen reactie. Tot tante Trui
alle nog aanwezige Friese talenkennis
bij elkaar veegde en onzeker van stem
ten derde male in de richting van de
boer op de melkkruk horen liet: ‘Kin dy
ko my ek wat dwaan? Mei ik wol troch
de hikke gean?’ Waarop de boer terstond zijn hoofd onder de koebuik, de
emmer onder de uiers en het eenpotige
krukje onder zijn kont vandaan trok en
grijnzend tante geruststelde: ‘Ja hear,
hy docht neat!’ Later had hij Pake
gevraagd: ‘Is dy dochter fan jo sa eigenwiis wurden, dat se net mear Frysk
prate wol? Wêrom moat dat no yn ‘t
Hooghaarlemmerdyks?’

Kennis van de Friese taal kan voordeel
opleveren. In de geschiedenis van
Friesland zijn daarvan voorbeelden te
vinden. Wat te zeggen van de onoplosbaar gebleven moeilijkheden bij de aanleg van de lokaalspoor naar Dokkum?
Daar had je zo’n koppige boer zitten die
het vertikte er een stuk van zijn land
voor af te staan en elke spoorwegambtenaar van zijn erf joeg. Uiteindelijk
besloot een directielid, ‘n Fries om
útens die nog redelijk met zijn ‘memmetael’ overweg kon, er zelf op af te
gaan. Het hele probleem werd toen
prompt teruggebracht tot een fluitje
van een cent. ‘Kom Jo mar yn’e hûs, mei
Jo falt to praten’, zou de obstinate boer
hebben gezegd en tekende prompt de
stukken...
Friezen in het ‘buitenland’

Omdat Heit, die in Heerenveen bij de
Staatsspoor werkte, tegen het eind van
de jaren twintig naar Zwolle werd verplaatst, verliet ik al als ‘lyts jonkje’
Friesland. Ik moet daar om hebben
gehuild en lang heb ik nog naar ‘myn
âld hûs in ‘t Fean’ terugverlangd.
Gelukkig bleef er een sterke band met
familie in Friesland bestaan en ging ook
het leven op z’n Fries zo goed en zo
kwaad mogelijk door. We bleven Fries
praten, ook al verwaterde dat in de loop
van de jaren, vooral toen mijn broer en
ik in onze nieuwe woonplaats naar
school gingen, met voor mij een moeilijk begin omdat ik Hollands moest
leren praten.
Vooral us Mem had moeite zich aan te
passen. De voorkeur van mijn ouders
bleef, hoe anders, uitgaan naar Friese
kennissen, met wie ze ook in aanwezigheid van ‘Hollanders’ hun tot zichtbare
ergernis standvastig Fries bleven praten
– die moesten maar gissen waarover het
onderwerp van gesprek ging. Het verlangen naar Friesland bleef en schijnt
zich met het klimmen der jaren te hebben versterkt.

Friesland staat bekend als het land van water,
weiden, boeren en stamboekvee.
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Fries paspoort

Op weg naar It Hearrenfean gaat de reis
via Wolvega. De treinen stopten vroeger
ook op de stations van Peperga en
Oudeschoot. Tussen Steenwijk en de
halte Peperga, maakte ús Heit altijd het
zelfde grapje. Als we het zouden mogen
beleven dat Friesland een onafhankelijke staat zou worden, dan zouden in
Peperga Friese douanes in onze coupé
komen, naar ons paspoort vragen en in
onze tassen neuzen. Wij, kinderen, zouden daarvoor niet bang hoeven zijn, zo
stelde Heit ons gerust. Wij hadden immers een Fries paspoort en onze naam
eindigde op -ma. De douanelui waren
tegenover ons natuurlijk allervriendelijkst, wij waren immers ‘ien fan ús’.
‘Soa, binne jimme wer yn ús lân? Lang
yn ‘t bûtenlân west, seker? ‘t Docht ús
goed jimme hjir wer ris te sjen.’ Je zou
er niet aan moeten denken dat ze met
ons hetzelfde slimmigheidje zouden
uithalen als Greate Pier indertijd met
gevangen Hollanders deed. Ons het
overbekende rijmpje laten nazeggen:
‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net
sizze kin is gjin oprjuchte Fries’, en
degene aan wie het ook maar het minste aan juiste tongval ontbrak, zonder
meer uit de trein gooien.
Herinneringen

Wie tegenwoordig naar Friesland reist
en dat te voet, op de fiets of per auto
doet, kan niet het plaatsnaambord op
de gemeentegrens van Heerenveen zijn
ontgaan waarop de vreemdeling gewezen wordt dat It Hearrenfean de correcte benaming is. Heerenveners zelf doen
de naam eenvoudig af met It Fean.
Mijn geboorteplaats Heerenveen van nu
is niet meer ‘t Fean van toen. Wat eens
een ‘vleck’ heette, – omstreeks 1870 zag
de Franse schrijver Henry Havard het
als een ‘gentile petite cité’ en liet zich
later arrogant verleiden tot ‘het Friese
Haagje’ -, mag zich erop beroemen
Friesland tot ver over de vaderlandse
grenzen tot een begrip te hebben
gemaakt. Dat er een Friesland bestaat
dat meer te bieden heeft dan water,
weiden, boeren en stamboekvee. Kan
Heerenveen immers niet bogen op een

Eens een Fries, altijd een Fries. Wie bij het aanheffen van het Friese volkslied emotie voelt,
weet dat hij zo lang hij leeft het ‘paspoart foar Fryslan’ op zak heeft.

sinds jaren gevreesde gelijknamige
voetbalclub, een onvergetelijke goalgetter als Abe Lenstra en een hialf-piste de
patinage?
Ook in Grou liggen herinneringen. Op
het stationnetje, dat Grou met Irnsum
deelde en in mijn gedachten wat verlaten aan de spoorlijn Frieslands weer en
wind trotseerde, heeft Pake als haltechef dienst gedaan. Ik bezit een kiekje
waarop hij, in de kracht van zijn jaren
en besnord met fiere krullen – Pake
placht te zeggen: ‘in man bei it spoar
sûnder snor is gjin echte spoarman’ –
op het perronnetje in het zonnetje zit.
Met twee eveneens geüniformeerde en
besnorde kompanen kort hij keuvelend
en pypkesmorend de wachttijd tot de
aankomst van de trein uit Wirdum of
Akkrum. Want alleen de stoptrein
blaasde uit langs het perron van GrouwIrnsum. Ook Beppe was bij het spoorwegverkeer langs Grou-Irnsum betrokken. Ze was met een aanstelling als
overwegwachteres tevens haar mans
collega. Als zich uit een van beide richtingen een trein had aangediend, zette
zij een zwarte hogehoed op, hulde zich
in een zwarte mantel met rode kraag en
haastte zich met onder de arm een rode
vlag naar de nabijzijnde overweg.

Terzijde van het spoor en in het midden
van de openbare weg hief zij zelfbewust
de rode vlag omhoog, zodat die voor het
aankomende verkeer aan beide zijden
van de spoorbaan duidelijk waarneembaar was. Het verkeer – meestal te voet,
per fiets of op paardenkracht – bleef,
gehoorzaam aan Beppe, op gepaste
afstand van de rails staan. Als de locomotief onder gefluit, gehijg en gestamp
de rijtuigen en wagons voorbij had
gesleept, liet zij de vlag zakken en keerde ze terug naar haar woning boven in
het stationsgebouwtje.
Misschien spreekt Grou ook tot mijn
verbeelding omdat in dit doarpke mijn
ouders elkaar vonden. Aloud volksgebruik – ik ga tachtig jaar terug – wilde
dat huwbare ‘jonges en famkes’ op
zaterdag- of zondagmiddagen in het
midden van het dorp bijeenkwamen
om gezamenlijk rond de kerk te kuieren. De famkes linksom, de jongens
rechtsom, soms ook andersom.
Botsingen tussen de seksen waren daardoor onvermijdelijk, de kunst was
alleen om diegene tegen het lijf te
lopen waarop hij of zij al lang de
begeerlijke blik had gericht.
Mem heeft mij eens toevertrouwd, dat
zij als flinke en niet onknappe boerend-

ochter met opgebrachte moed en voorgewend toeval tegen het stugge lijf van
mijn vader was gebotst. Feit is dat zij in
1918 in Grou in het huwelijk traden en
na afloop daarvan, ook weer volgens
traditie, familieleden en vrienden met
paard en boerenwagen alle cafés ter
plaatse en in de omgeving lieten aandoen om aan het buffet voor hun rekening een dronk op hun geluk, voorspoed en gezondheid te laten
uitbrengen.
Toen Heit was gestorven, werd hij in
Goutum onder Ljouwert gecremeerd.
Het was zijn wens geweest dat uitsluitend Fryske liederen werden gespeeld.
Nadat ‘It Heitelân’, ‘Swalkerssankje’ en
‘Oer de greiden leit de dize’ hadden
geklonken, niet bepaald zuiver van
toon meer door veelvuldig gebruik bij
voorgaande verbrandingen, begeleidde
het Frysk Folksliet zijn definitieve
afscheid van ‘’t bêste lân fan ‘e ierde’.
De Fries ‘om utens’, die bij de aanhef
van deze hymne zich niet bedwingen
kan een traan uit de ogen te pinken,
weet dat hij zo lang hij leeft over een
paspoort van Fryslân kan beschikken.

V O O R J A A R

2 0 0 2

37

Klokken luiden

Herinneringen

Colofon

In het volgende nummer

Nederlandse
immigranten in
Nieuw Zeeland

Vroeger werd veel meer dan
tegenwoordig bij allerlei
speciale gelegenheden, maar

Traditie,
tijdschrift over tradities en trends
jaargang 8, nummer 1, 2002
Een uitgave van het Nederlands Centrum
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In de jaren vijftig en zestig emigreerden veel Nederlanders naar
Nieuw Zeeland. Na zes weken op
de boot of negen dagen vliegen
kwamen ze aan in hun nieuwe
moederland, waar ze een bestaan
moesten opbouwen. Inmiddels
zijn deze immigranten op leeftijd.
Hoe is het hun vergaan en welke
Nederlandse tradities houden zij
nog in ere na een halve eeuw
wonen aan de andere kant van de
wereld.

ook op dagelijkse momenten
de kerkklok geluid. Ook nu
nog kennen we het luiden
van de kerkklokken
gedurende enige tijd voor de
aanvang van de kerkdienst
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De klokken van Donderbroek (Friesland) Foto: Ineke Strouken

Vroeger werd in dorpen de klok geluid
zodra het overlijden van iemand
bekend werd, ook wanneer dat
’s avonds het geval was. Op de dag van
de begrafenis zelf werd dan ’s morgens
vroeg de klok geluid, maar ook bij het
vertrek van de rouwstoet vanaf het
sterfhuis en wanneer men het kerkhof
betrad, tijdens de rondgang en bij het
gebed aan het nog open graf. Dat
gebeurde soms ook nog wel bij de terugkeer van de begrafenisgangers naar
huis of naar de locatie waar men koffie
of thee met wat erbij (in Friesland zoete
krakelingen, suikerbrood of reepkoek)
en een borreltje gepresenteerd kreeg.
Aanleiding tot het luiden van de kerkklokken was vóór de oorlog bijvoorbeeld ook de installatie van een hoogwaardigheidsbekleder of een bezoek
– en soms zelfs de doortocht – van de
koningin. Gebruiken die thans
grotendeels zijn verdwenen.
De tijd aankondigen

De kerkdienst op zondag werd vroeger
nogal eens al op zaterdagavond ‘aange-

kondigd’ (aanleiding voor de vraag: ‘Wa
preekt der moarn?’) en voorts natuurlijk ook op de dag zelf. In sommige kerken waren er op deze dag des Heren
meerdere diensten, bijvoorbeeld ook
’s middags en aan het begin van de
avond. Vaak werd daar wel, maar soms
ook niet, apart voor geluid.
Echter ook op gewone dagen werden de
klokken wel geluid, zonder dat er van
een bijzondere gelegenheid sprake was.
Dat gebeurde om zeven uur ’s morgens,
om twaalf uur en om zes uur ’s avonds,
maar zelfs ook om tien uur ’s morgens
ten teken dat er een koffie- en theepauze met een kleine hap was en om vier
uur ’s middags, wanneer het tijd was
om het vee te melken of het kleinvee te
voeren. In delen van Friesland ten slotte
werd ook ’s avonds om acht uur de klok
nog geluid, welk moment wel werd aangeduid als ‘bêdgeanderstid’, tijd om
naar bed te gaan. Elders vooral in de
steden kende men rond een uur of
negen ’s avonds ook de ‘papklok’. Na
het eten van een bord pap ging men
dan naar bed.

Een beursje met
guldens

Thomasluiden

In sommige delen van Friesland (de
Stellingwerven) is het nog de gewoonte
om in de periode van 21 december
(Sint-Thomas) tot en met 31 december
de klokken te luiden. Vroeger lijkt dat
veel algemener te zijn geweest. Net als
met vuurwerk en ander lawaai in de
nieuwjaarsnacht dacht men in de
donkerste tijd van het jaar zo de boze
geesten op afstand te houden.
Duidelijk is, dat naast algemene gebruiken bij het luiden van kerkklokken
sprake is van streek- en plaatsgebonden
gewoonten, waarvan het aardig zou
zijn dat die opgetekend zouden worden
en daarmee niet in de vergetelheid
geraken. Misschien zijn sommige
aardige tradities bij gelegenheid ook in
ere te herstellen.
K. Sierksma
Tytsjerk

Een beurs was een nuttig gebruiksvoorwerp
voor mannen en vrouwen. Het werd gebruikt
om munten in te bewaren. Vanaf de middeleeuwen kende men gilden van buidel- en beurzenmakers. Naast de beurs voor het dagelijks gebruik, werden er in de gilden
ook beursjes gemaakt voor speciale gelegenheden, zoals de bruidsbeurs en
de speelbeurs. Het verhaal achter een alledaags voorwerp.

Dienstbode worden
Veel meisjes die in een ‘dienstje’ terecht
kwamen, hadden geen andere keuze.
In sommige milieus was het vanzelfsprekend
dat een meisje dat van school kwam – ‘uitgeleerd was’ – dienstmeisje werd. Voor verder leren was geen geld en het was
wenselijk dat het gezinsinkomen werd
aangevuld met het loon van dochterlief.
Fabriekswerk stond als minderwaardig
bekend en in ‘het dienstje’ kon de dochter alvast de vaardigheden leren die ze
nodig had als ze ging trouwen.

Traditie
verschijnt vier keer per jaar.
Een abonnement kost €16 per jaar.
Opzegging van abonnementen moet
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administratie zijn doorgegeven.
Traditie
Verschijnt ook op cassette, ingesproken voor
mensen met een leeshandicap.
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Blindenbibliotheken,
Postbus 24, 5360 AA Grave,
tel.
0486 – 48 64 86,
fax
0486 – 47 65 35,
e-mail abonnee@fnbb.nl
© Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen.
Mochten er personen of instanties zijn die
menen aanspraak te maken op bepaalde
rechten, dan wordt hun vriendelijk verzocht
contact op te nemen met de uitgever.

En nog veel meer
ISSN 1382-4104

38

V O O R J A A R

2 0 0 2

TIJDSCHRIFT OVER TRADITIES EN TRENDS

Een uitgave van

Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Postbus 13113, 3507 LC Utrecht
F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht
Tel. 030 – 276 02 44
Fax. 030 – 273 61 11
E-mail nederlandscentrum.volkscultuur@wxs.nl

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur

