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Vanaf ongeveer het midden van de veertiende eeuw, toen de ziekte ineens en
op grote schaal in Europa opdook, zijn
er daarna tal van pestepidemieën
geweest. Dit heeft geduurd tot in de
zeventiende eeuw, toen de ziekte nog in
alle hevigheid woedde, en in sommige
gebieden zelfs tot in de achttiende
eeuw. Daarna verdween de ziekte even
mysterieus als ze verschenen was in
Europa. Gedurende ruim vier eeuwen is
de pest echter het schrikbeeld van de
Europese bevolking geweest.
Wat is de pest?

Angstaanjagende epidemie

Charlotte Broer

De pest in de
Middeleeuwen
‘Ergens de pest in hebben’, ‘iets mijden als de pest’, ‘dat is de pest voor hem’; het
zijn enkele uitdrukkingen die aangeven welke negatieve klank het woord pest in
de loop van de geschiedenis heeft gekregen en – hoewel de ziekte vrijwel niet
meer voorkomt – feitelijk tot op de dag van vandaag heeft behouden. Wat was
echter die pest, hoe ernstig en ingrijpend was ze en waarom is in het collectieve
bewustzijn de herinnering eraan zo levend gebleven?
4
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De pest is in beginsel een infectie van
knaagdieren, met name van ratten. Ze
kan echter ook overgaan op mensen. De
pestbacil, die de ziekte veroorzaakt,
werd pas in 1894 ontdekt. Daarna werd
ook ingezien hoe de ziekte precies werd
overdragen. Dit gebeurde door op ratten levende vlooien, die de bacillen in
hun maag droegen en ze vervolgens
door hun beten overbrachten op de ratten, maar nadat deze gestorven waren
ook op mensen. Deze laatsten konden
de ziekte ook oplopen door de beet van
een besmette rat.
Hoe de besmetting plaats had, wist men
in de Middeleeuwen en lang daarna dus
niet en dit droeg uiteraard sterk bij tot
het angstaanjagende karakter van de
ziekte, die zich niet alleen snel verbreidde, maar ook in veel gevallen tot
de dood leidde.
Ratten en vlooien

Het voorkomen van ratten en vlooien
was zo normaal, dat men ze wellicht
ook daarom niet (her)kende als de overbrengers van de ziekte. Vlooien worden
niet éénmaal genoemd in geschriften
over de pest. Van ratten en het besef dat
ze schadelijk zijn, vindt men sporadisch vermeldingen. In de volksoverlevering worden ze gewoonlijk toch wel
met pestilentie en met ziekten in het
algemeen in verband gebracht. Bekend
is de legende van de Rattenvanger van
Hamelen naar aanleiding van een uitbarsting van een besmettelijke ziekte –
misschien de pest – in 1284. Ook zijn er
verschillende (latere) afbeeldingen van

begrepen. De mogelijkheden om iets
aan de ziekte te doen, te voorkomen
ook, waren daarmee uiteraard zeer
beperkt.
Een rattenvanger

rattenvangers en vermeldingen van
bestrijding van ongedierte. Een direct
verband tussen de pest als zodanig en
ratten werd echter niet gelegd.
Onbekendheid met de
precieze oorzaken

Men schreef de verspreiding van de
ziekte vooral toe aan vergiftigde lucht,
ongezonde dampen en dikke stinkende
mist, die in verband werden gebracht
met natuurlijke maar ook ingebeelde
krachten. Stilstaande meren, een
ongunstige stand van de planeten, het
werk van de duivel, Satan, of de toorn
van God werden als oorzaken gezien.
Het medisch denken, dat uitging van de
theorie van de invloeden van de sterren, legde eveneens de nadruk op de
lucht als overbrenger van ziekten.
Directe factoren bij de verspreiding,
zoals hygiëne en zichtbare overbrengers, werden daarmee vaak genegeerd.
Wat de overbrengers waren, was ook
niet gemakkelijk vast te stellen. In feite
waren er immers twee dragers, vlooien
en ratten. En vlooien konden zich ook
onafhankelijk van de rat lang in leven
houden en verplaatsen (via kleding) om
dan vervolgens, wanneer ze besmet
waren met de schadelijke bloedvergiftigende bacil, mensen direct besmetten.
Dit leidde tot wat men de builenpest
noemde.
Verschillende verschijningsvormen van de ziekte

De ziekte kende echter nog een andere
verschijningsvorm, namelijk die van de
– vrijwel in alle gevallen dodelijke –
longpest. Deze werd inderdaad via de
lucht overgebracht en dat maakte dus
het probleem van de verspreiding nog
verwarrender. Dat de infectie ook
plaatsvond door contact met zieken,
huizen, kleding of lijken werd al wel
snel opgemerkt, maar ook weer niet

En zo gold de pest of ‘Zwarte Dood’
lange tijd als de meest gevreesde en verwoestende ziekte. De naam ‘Zwarte
Dood’ is overigens geen middeleeuwse
aanduiding voor de pest, maar werd pas
veel later, vanaf de zeventiende eeuw,
gebruikt. In middeleeuwse teksten
wordt gesproken van ‘de Grote Sterfte’,
‘Gadoot’ of van ‘de haastige ziekte’ en
ook wel ‘heete sieckte’.
Er is de nodige discussie over welke
vorm van de pest de zo grote aantallen
doden heeft veroorzaakt. Vaak vinden
we een ziektebeeld geschetst dat duidelijk hoort bij de builenpest. Opgemerkt
is echter al dat de longpest het gevaarlijkst, want in alle gevallen dodelijk, is.
Geopperd is ook dat er zich zelfs nog
een derde vorm, namelijk ingewandenpest, voordeed. Hoe dan ook leidde de
ziekte in welke vorm dan ook in heel
veel gevallen tot een snelle en akelige
dood.
Herkomst en verspreiding
van de ziekte

Men neemt aan dat in de vroege
Oudheid de pest al wel voorkwam.
Daarover is echter weinig bekend. Het
Latijnse woord ‘pestis’, waarvan ‘pest’
en ‘pestilentie’ zijn afgeleid, werd in die
tijd gebruikt als aanduiding voor allerlei soorten ziekten, rampen en plagen
en dus niet alleen voor de besmettelijke
ziekte die later de pest is gaan heten.
Ook daarna zou de ziekte zich wel hebben voorgedaan. Maar ze moet voorts
echter weer zijn verdwenen en zelfs vrijwel vergeten zijn. Dan, omstreeks het
midden van de veertiende eeuw, duikt
ze in ongekende hevigheid weer op.
In het algemeen wordt aangenomen dat
de pest, zoals die zich toen plotseling
voordeed, in China of anders in Centraal-Azië is ontstaan. Wat echter de
plotselinge verandering van bacil van
ongevaarlijk in kwaadaardig veroorzaakte, is niet bekend. Razendsnel heeft
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Een echtpaar dat door builenpest is getroffen. ‘Bij de dijbenen en okselholten ontstonden

Onder: Een aan builenpest stervende vrouw. Schilderij

Massabegrafenis van pestlijders (1349)

grote bulten. Wanneer ze werden opengesneden, stroomden er kwalijk riekende stoffen

van Th. van der Schuer (1682). Uit: ‘Van Pest tot Aids,

Uit: ‘Het dagelijks leven in de

naar buiten.’ Beschrijving van de ziekte door Keizer Johannes Cantacuzenus, wiens hoofd-

Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam’

Middeleeuwen’

stad Constantinopel in 1347 door de epidemie werd getroffen.

de ziekte zich vanuit het ontstaansgebied via de karavaanroutes verspreid
over heel Azië, in 1346 bereikte ze Indië
en de Perzische Golf, via Bagdad de
zuidkusten van de Kaspische en de
Zwarte Zee en van daaruit uiteindelijk
ook Europa.

Het waren slechts enkele nogal geïsoleerde gebieden, zoals bijvoorbeeld in
Bohemen of de Pyreneeën, die min of
meer gespaard bleven. Overal in Europa
woedde verder de ziekte in de jaren
1347 tot en met 1351/52 in volle hevigheid. Het ziektebeeld was overal hetzelfde. Beschreven vinden we vooral de verschijnselen van de builenpest, waarbij
zich waarschijnlijk echter toch ook
spoedig de nog dodelijker longpest
voordeed.
Behandeling en preventie

Schrikbarend snelle
verbreiding

Er zijn verschillende verhalen over hoe
de ziekte precies naar Europa kwam. Zo
zou de tot dan toe onbekende ziekte
zijn overgebracht door kooplieden uit
Genua die in de omgeving van de Zwarte Zee handel dreven, maar in 1346
voor de Tartaren moesten vluchten. Op
hun schepen zouden ze ratten en vlooien hebben meegebracht naar huis. De
vraag is of dit de enige besmettingshaard is geweest. Waarschijnlijk is de
ziekte via meerdere wegen – maar vooral via de handelsroutes (Constantinopel
als knooppunt tussen de Zwarte en
Middellandse Zee) – naar Europa
gebracht.
De pest trof het eerst Italië (december
1347), aan het optreden waarvan we de
beroemde beschrijving van Boccaccio
van de pest in Florence danken. Daarna
verspreidde de epidemie zich naar Griekenland, Egypte, Tunesië, de Balearen,
Spanje en de hele Balkan. Via Oostenrijk en Zwitserland (december 1348)
kwam ook Duitsland aan de beurt (juni
1349) en bereikte de ziekte het zuiden
van Frankrijk. In juli 1348 was een
schip aangekomen in de Engelse haven
Weymouth en spoedig viel ook Engeland ten prooi aan de pest (december
1348 – december 1349). Vanuit Engeland, waarschijnlijk via de wolhandel,
verspreidde de ziekte zich naar Scandinavië. Groenland en Rusland bleven
evenmin gespaard. Ook de Nederlanden
werden door de pest getroffen, maar
misschien niet overal zo erg als wel is
verondersteld.

6
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Omdat men van de werkelijke oorzaak
van de pest geen idee had, hadden
pogingen om de epidemie het hoofd te
bieden nauwelijks zin. Dat gold zowel
voor de behandeling als voor het voorkomen van de ziekte. Artsen stonden
machteloos. Het eerste dat ze echter wel
deden was de ziekte op afstand proberen te houden, voornamelijk door het
verbranden van aromatische stoffen om
de lucht te zuiveren. Daarom ook
gebruikten artsen bij hun bezoek aan
zieken soms sponsjes of kruiden, die in
buideltjes voor de neus werden gehouden. Zo dacht men besmetting te voorkomen, maar trachtte men ook – met
geurige bloemen en kruiden – de stank
van de lijken en zieken tegen te gaan.
Artsen bezaten toen zeker bepaalde
praktische vaardigheden, maar voor
ziekten die ze niet begrepen en konden
genezen, vielen ze vaak terug op bovennatuurlijke oorzaken en allerlei onduidelijke en ook niet ongevaarlijke middeltjes. Behandeling van de pest kon
plaatsvinden volgens verschillende
methoden, die zouden dienen om het
gif of de infectie uit het lichaam te verwijderen: aderlaten, het purgeren met
laxeermiddelen of klysma’s, maar ook
het doorprikken of dichtschroeien van
de builen of het aanbrengen van hete
pleisters.
Er werden wel medicijnen of middeltjes
voorgeschreven en voedseladviezen
gegeven. Aangeraden werd vooral ook
om heftige emoties te vermijden. In
onze ogen is zelfs de toentertijd erkende medische kennis nogal eens pure

kwakzalverij geweest, met soms weerzinwekkende (en kostbare) behandelingen. Verder was meestal slechts verlichting van klachten het doel. Genezing
zou alleen God kunnen bieden.
Gebrek aan hygiëne

Wat genezing en het voorkomen van de
ziekte in de weg stond, was dat men
nauwelijks een idee had van het belang
van hygiëne. Welbekend zijn de staaltjes van ‘middeleeuwse’ hygiëne: de
straten met vuil, het besmette maar
toch gebruikte water, de onmogelijke
strijd tegen ongedierte, kerkhoven midden in de stad, etcetera. Daarmee kon
het haast niet anders dan dat verschrikkelijke ziektes als de pest – maar ook
lepra, pokken, typhus en syfilis – niets
en niemand ontziend toesloegen.
Soms werden er wel hygiënische maatregelen genomen en vastgelegd in verordeningen van de stedelijke overheid,
maar die lijken vervolgens ook weer op
grote schaal veronachtzaamd te zijn,
omdat men er eenvoudigweg het
belang niet van inzag.

maakten, dan is allereerst duidelijk dat
enorm veel mensen in zeer korte tijd
stierven aan deze ziekte. De precieze
aantallen doden die in de bronnen
genoemd worden, lopen echter sterk
uiteen. Maar zelfs als we die getallen of
percentages met een flinke korrel zout
nemen, dan is toch evident dat de pest
talrijke mensenlevens eiste. In de dichtbevolkte en vanwege hun hygiënische
toestanden gevaarlijke steden was dit
meer het geval dan op het platteland.
Toch eiste de pest ook daar zijn tol en
waren de effecten er vaak ook langer
merkbaar, omdat de mogelijkheden tot
herstel geringer waren dan in de
steden.
In sommige gebieden was sprake van
een grootscheepse ontvolking. Hele dorpen werden verlaten. Dat kan natuurlijk
te maken hebben gehad met massale
sterfte, maar ook met het wegtrekken,
het ontvluchten van het gevaar door de
overige plattelandsbevolking. Behalve
tot ontvolkte streken leidde dit uiteraard tot veel chaos en ontwrichting.
Chaos en angst

Tegen de pest werden wel isolatiemaatregelen genomen. Ook werd bepaald
dat beddegoed van overleden patiënten
verbrand moest worden. Maar dit alles
was uiteindelijk volledig ontoereikend
om de verbreiding van de ziekte tegen
te gaan. Men stond dus machteloos
tegenover besmetting en verdere uitbreiding. Mede daarom was voor met
name gewone mensen slechts één verklaring voor de ziekte mogelijk: de
toorn van God.

Los van het voorbehoud dat wel
gemaakt is ten aanzien het fatale karakter van de epidemie, kan er geen twijfel
bestaan over de angst die de pest veroorzaakte. De overheden namen wel
maatregelen, zoals het afkondigen van
een verbod om te vluchten of doodsklokken te luiden, om niet de angst verder te doen toenemen. Die angst zal
overal echter enorm zijn geweest en
verder zijn toegenomen toen meer
mensen stierven en begraafplaatsen
vaak te klein bleken.

Gevolgen van de pest

Wanneer we kijken naar wat voor schade de pestepidemieën van 1347-1352 en
daarna aanrichtten en welke indruk ze

Van de chaos en verwarring die er heersten, probeerden sommigen ook profijt
te trekken. Zo zijn er berichten dat grafdelvers misbruik maakten van hun
positie, ruw en slordig omgingen met
doden of zich grof lieten betalen. Ook
artsen en verzorgend personeel zouden,
voor zover te vinden, nogal eens misbruik hebben gemaakt van de situatie.
Talloos zijn ook de berichten over tekorten aan verzorgend personeel, opeenstapeling van lijken, gebrek aan mensen

die deze konden begraven, verwaarloosde akkers, verlaten kinderen, leegstaande huizen, wolven die tot voor de stadsmuren kwamen en raven en roofvogels,
die de getroffen gebieden teisterden.
Wat bij het woeden van de pest ook
trof, was dat ze geen onderscheid leek
te maken tussen rijken en gewone mensen. Onderzoek heeft uitgewezen dat,
bij latere uitbarstingen van de pest, de
hogere sociale klassen niet immuun
waren, maar toch minder getroffen
werden dan de lagere. Armen leden hoe
dan ook de meeste verliezen en daarbij
ging het er in de steden erger aan toe
dan op het platteland. Niettemin was
de indruk dat de dood door de pest
geen onderscheid kende.
Enorme sterfte

Moeilijk precies te bepalen is hoeveel
mensen in Europa in de grote epidemie
van 1347-1352 stierven. Berichten over
sterftecijfers zijn niet in alle opzichten
betrouwbaar, maar er moeten enorm
veel mensen zijn omgekomen. Niet in
alle gebieden en plaatsen in Europa
waren het er echter evenveel. Moderne
studies komen uiteindelijk tot schattingen dat 12,5 tot 60 % van de totale
bevolking in Europa overleed, waarbij
het percentage varieerde naar gelang
het gebied. Hoezeer men echter de middeleeuwse cijfers ook relativeert, duidelijk is dat voor zover bekend, nooit eerder in de geschiedenis van de wereld
het aantal slachtoffers van een ziekte of
ramp zo groot was geweest.
De pestgolven in de jaren 1347-1352
hebben vanwege die enorme sterfte
grote indruk gemaakt. Ook in daaropvolgende jaren zou de pest regelmatig,
met misschien iets minder dramatische
gevolgen, terugkeren en opnieuw
slachtoffers maken. Ze bleef als een
smeulend vuur aanwezig en kon dus bij
tijden – naar de omstandigheden –
weer oplaaien, met name in de steden,
waar de mensen dicht opeen woonden
en hygiënische toestanden veel te wensen overlieten.
Belangrijke pestjaren in de veertiende
en vijftiende eeuw waren 1361, 1369,

1374, 1383, 1418, 1431, 1438, 1452 en
nog een lange reeks van jaren daarna.
Vaak stierven dan jonge mensen, kinderen die een vorige epidemie niet hadden meegemaakt en dus geen antistoffen tegen de besmetting hadden
kunnen vormen. Over de pest in de
jaren 1360-1361 sprak men daarom wel
van ‘de pest van de kinderen’. Ouderen
die eerder niet door de ziekte getroffen
waren of deze overleefd hadden, ontwikkelden dus kennelijk een zekere
immuniteit. De wijze waarop de om de
zoveel jaren terugkerende pest een
nieuwe jonge generatie trof, heeft
ingrijpende en diepgaande gevolgen
gehad voor de samenleving in de late
Middeleeuwen en daarna.
Collectieve geheugen

Veel meer dan andere besmettelijke
ziekten en rampen – hoe ernstig ook –
heeft de pest zich in de collectieve herinnering verankerd. Alleen demografische, geografische en sociale gevolgen
verklaren dat niet. Belangrijk was ook
de manier waarop de samenleving de
pest beleefde en hoe erop werd
gereageerd.
De eerste pestepidemie van 1347-1352
deed zich voor als onderdeel van een
veel bredere economische crisis nà een
lange periode van ruim drie eeuwen
(van de vroege elfde tot en met de vroege veertiende eeuw) van politiek-staatkundige, economische, kerkelijk-religieuze en culturele expansie. Vooral ook
die omstandigheid heeft wellicht de
indruk die de pest maakte zo sterk doen
zijn. De pest stelde feitelijk heel letterlijk een grens aan de menselijke mogelijkheden, ze beperkte de vrijheid van
handelen, deed sociale verbanden en
relaties ineenschrompelen en ging het
denken van mensen beheersen. Er was
kortom sprake van een samenleving in
verval, die zich kenmerkte door ontwrichting, ontreddering en verstoring.
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Koken met traditie

TIJDSCHRIFT OVER TRADITIES EN TRENDS

In het voorjaar zijn wij
verhuisd naar het Twentse
Borne. Zoals te doen
gebruikelijk organiseerden
wij voor buren, vrienden en

Oud en nieuw in
Oost-Nederland

Vier gevarieerde tijdschriften per jaar
Mis geen enkel
over de boeiende achtergronden van

familie een traditoneel
‘intrekkersmoal’. Een
gezellige avond met hapjes
en een drankje. De
gezamenlijke buren
verrasten ons met een
welkomstgeschenk
bestaande uit een uit-

nummer en geef u
Vrij snel begreep men dat koken en bakken één van mijn hobbies is en werd er
uitgebreid gesproken over diverse
streekgerechten. Zo worden er met Oud
en Nieuw in het oosten net als elders
oliebollen gegeten, maar op Nieuwjaarsdag serveert men knieperkes bij de
koffie, overheerlijke zelfgebakken
wafeltjes. Voor het bakken heeft u een
oublieijzer nodig. De nieuwste ijzers
zijn elektrisch, de oudere gietijzeren of
alluminium ijzers werden verwamd
boven open vuur of de kachel. Ik verwarmde ons ijzer simpelweg boven de
gasvlam.

gebreid informatiepakket
over onze nieuwe woonplaats, wandel- en fietstochten, ’t Twents gasten-

Knieperkes
Benodigdheden:

–
–
–
–
–

500 gram patentbloem
250 gram roomboter
300 gram witte bastersuiker
3 eieren
1 theelepel gemalen anijs

beukske over de diverse
gebruiken en bezienswaardigheden in de
omgeving en niet te
vergeten een kruik ‘Borns
buulke’, de plaatselijke
kruidenbitter.
8
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Zeef de bloem in een ruime kom, zodat
er geen klontjes inzitten. Snijd de boter
met twee messen in kleine stukjes door
de bloem. Voeg de basterdsuiker, de
eieren en de gemalen anijs aan het
geheel toe en kneed het deeg zo lang
tot alles loslaat van de wand van de
kom. Vorm kleine deegballetjes met een
doorsnee van 21/2 tot 3 cm.
Verwarm uw wafelijzer. Vet het alleen
de eerste keer in met wat boter. Leg een
deegballetjes in het midden van het

ijzer en knijp het wafelijzer dicht.
Vandaar de naam knieperkes. Bak het
wafeltje op niet te hoog vuur aan beide
zijden lichtbruin. Haal de wafeltjes met
een mes uit het ijzer en laat ze plat op
het aanrecht afkoelen. Soms worden de
wafeltjes ook wel om de steel van een
pollepel opgerold.
Het oliebollenrecept is niet specifiek
voor Oost-Nederland, maar wel voor
mijn smaak.
Oliebollen
Benodigdheden:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

500 gram patentbloem
30 gram gist
1/2 liter lauwwarme volle melk
1/2 theelepel zout
75 gram gewassen krenten
75 gram gewassen rozijnen
50 gram gesnipperde sucade
15 gram oranjesnippers
geraspte citroenschil van 1 citroen
het sap van dezelfde citroen
2 goudreinetten
50 gram kristalsuiker
poedersuiker
frituurvet

Schil en snipper de goudreinetten en
vermeng dit met het sap van de citroen
om verkleuren te voorkomen. Doe de
bloem in een ruime beslagkom en
maak er een kuiltje in. Vermeng de gist
met een beetje van de melk en giet dat

in het kuiltje. Maak met een garde een
mooi glad beslag waar u aldoende de
rest van de melk en het zout toevoegt.
Dan gaan de krenten, rozijnen, sucade,
oranjesnippers, citroenschil, de appelsnippers en de suiker bij het beslag. Dek
het beslag af met een schone theedoek
en laat het gedurende drie kwartier tot
een uur rijzen op een lauwwarme
plaats. Eventueel kunt u dit doen in een
op 50° C voorverwarmde oven.

het dagelijks leven.
op voor een
abonnement à
Dat is voordeliger dan losse nummers
€16 per jaar.
kopen en uw ‘Traditie’ wordt elk
kwartaal thuisgestuurd.

Verwarm het frituurvet op 150° C.
Maak twee lepels vochtig in het vet en
laat daarmee bolletjes beslag in de frituurpan zakken. Bak ze lichtbruin.
Controleer met een prikker of de oliebollen gaar zijn en laat ze uitlekken op
poreus papier.

Ja

Bestrooi ze vlak voor het serveren met
de poedersuiker.

Straat:

ik neem tot wederopzegging een
jaarabonnement op ‘Traditie’

Naam:

Postcode:

Wat kunnen we erbij
drinken?

Woonplaats:

De oliebollen serveert u op oudejaarsavond met een lekker glas sekt of
champagne. De knieperkes worden
traditioneel geserveerd bij een kopje
koffie met kaneel en daar past dan best
een glaasje kruidenbitter of een
cognacje bij.
Eet smakelijk!

Telefoon:
Datum:
Handtekening:

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

Willem Boxma

Ra, Ra, wat is dat?
In onze jachtige tijd amuseren we
elkaar niet meer met raadsels waarmee
geen prijs te behalen valt of hooguit
een plak koek, een handvol snoep of
een glas limonade. Televisie, radio en
computer hebben de huiselijke gezelligheid veranderd. De huidige verscheidenheid aan puzzels en quizzen vraagt
om een andere instelling.

De koster en zijn vrouw.
Die waren naar een boom gegaan.
Daar hing een viertal appels aan.
Zij namen er elk één af.
Toen bleef er nog één hangen.
Hoe kan dat?’
Dat was alleen mogelijk als de vrouw
van de koster de dochter van de dominee was!

Een vingerhoed mag niet ontbreken:
‘Er is een ding dat kleiner is dan een
muis
En toch heeft het meer vensters dan ’t
stadhuis.’

Mondeling overgeleverd

Weet u het antwoord op deze vraag:
‘Keizer Karel had een hond,
Ik leg het woord al in uw mond:
Hoe heet Keizer Karels hond’
Of de oplossing van dit probleem?
‘Ik kwam eens in het dorp van Ellekom.
De hospes zei: ‘Van harte wellekom’
Ik sprak: ‘Is u nog gezond?’
‘Ja’, sprak de man met volle mond.
Een weinig later zei de man: ‘Ik ben
ziek’,
Ziek geweest sinds veertig jaren.’
Ik dacht: ‘Dat is wonderlijk komiek.
Wie kan mij dit raadsel verklaren?’
Je moet wel even nadenken als je dergelijke raadsels op rijm voorgeschoteld
krijgt. Maar plotseling dringt de oplossing tot je door: natuurlijk - ‘Hoe’ heet
de hond van de keizer en ‘Ziek’ is de
naam van de sukkelende hospes!
Doordenkertjes

Je hoort ze zelden meer, de raadselrijmen. Ze brengen ons terug in de
sfeer, die onze ouders, grootouders en
overgrootouders tot ‘die goede oude
tijd’ plegen te rekenen. De jaren met de
lange winteravonden, waarop het gezin
zich gezellig en voltallig rond de tafel
schaarde en elkaar op schranderheid
testte met een opgave, waarvan werd
aangenomen dat niemand de oplossing
al eerder had gehoord. Het kwam er
vooral op aan goed te luisteren, want
voor je het wist was je het antwoord al
ontgaan. Tegenwoordig zouden we het
‘doordenkertjes’ noemen.

10
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Veel van die raadselrijmen (vaak ware
rijmgedichten) zijn ouder dan men zou
vermoeden. Ze gingen vaak van de ene
generatie over naar de volgende. Het is
daarom niet ondenkbaar dat het raadsel met de hond ‘Hoe’ ook in Keizer
Karels jaren al rondging. In elk geval
vinden we veel van dit type raadsels veelal bij wijze van bladvulling - terug
in de boeken en tijdschriften, die tot in
het begin van de vorige eeuw speciaal
voor de jeugd van toen verschenen.
Waar zijn de dichters en de rijmelaars
gebleven die zich aan het raadselrijm
durfden te wagen? Die gezegend waren
met de gave om de oplossing in het
‘gedicht’ onopvallend een plaats te
geven of cryptisch in rijmregels te
omschrijven. Hun namen zijn tot de
vergetelheid gedoemd geworden, maar
het zou me niet verbazen als wel
bekend gebleven dichters zich ooit met
dit fenomeen in onze volkscultuur hebben beziggehouden.
Verschillende soorten
raadsels

De verscheidenheid aan raadselrijmem
vraagt om een indeling. Aldus zou bijvoorbeeld gesproken kunnen worden
van beschrijvende raadsels, verhalende
raadsels, kwelraadsels en letterraadsels.
Eenvoudiger is een rangschikking te
maken naar het onderwerp van de verborgen oplossing. Een groep zou uit
mensen en dieren kunnen bestaan,
zoals we bij Keizer Karel en hospes Ziek
zagen. Ook bij dit raadsel:
‘De dominee en zijn dochter.

En hier een schaar in een Gelders
raadsel:
‘Twee lökke (gaten) heb ik,
Twee vingere broek (vingers gebruik) ik,
Zo maak ik ‘t grote en lange klein
En scheidt wat neet biej-ene (niet bijeen) mag zijn’

Evenmin als de klok in dit raadsel,
ook uit Gelderland:
‘Ik wol dat ‘t dag was
En ik wol dat ‘t nach was.
‘t Is mie net zelfde.
Ik mot toch altied goan.’
Ook het volgende rijm zou erbij kunnen horen. Het gaat hierbij meer om
snelrekenen dan om raden:
‘Ik ging eens naar Sint Lijven.
Ik ontmoette zeven wijven.
Ieder wijf droeg zeven rokken.
Ied’re rok had zeven zakken.
In ied’re zak zaten zeven katten
En ied’re kat had zeven jongen.
Hoeveel katten, zakken, rokken, wijven
kwamen er te Sint Lijven?’

Of een ei, hierin gevraagd:
‘Ik kwam eens in een bos gegaan,
Ik zag daar een wit kapelleke staan.
Ik klopte op de deur.
Daar kwam een gele pater veur.’

Het is uiteraard niet de bedoeling om
pen en papier te gebruiken. En beslist
geen rekenmachientje. Uit het hoofd
dus!

Natuurverschijnselen

Alledaagse dingen

Het lag voor de hand alledaagse dingen
in de dichtregels te verdoezelen. In elke
huishouding was wel iets te vinden dat
verheimelijkt kon worden. Naald en
draad bijvoorbeeld:
‘Een stalen paardje
Met een vlassen staartje.
Hoe vlugger het paardje gaat
Te eerder het staartje vergaat.’

En een ander ei:
‘Een rond, rond standeken
Zonder hoepel, zonder bandeken;
Die daar uit wil drinken
Moet er een gaatje in klinken.’

Ook de categorie natuurverschijnselen
komt in raadselrijmen voor. In het volgende raadsel moet een wolk worden
geraden:
‘Lapken, lapken,
Duizend lapken,
‘t Is genaaid zonder naald of twijn,
‘k Geef u te raden welk lapken dat zou
zijn.’
De zon, afkomstig uit Gelderland :
‘’t Geet duur ‘t hoes en ‘t sprök heet,
‘t Geet oaver de taofele en ‘t et neet
‘t Geet duur ‘t vuur en ‘t brendt neet.’

En een ster in dit raadselrijm, uit
Vlaanderen:
‘Daar is een ding
dat pinkt
dat knipt en winkt
en lacht en vinkt.
‘k Zou alzó wel willen pinken,
knippen en winken,
lonken en vinken,
gelijk dat ding,
dat knipt em winkt
en lonkt en vinkt.’
De donder ontbreekt natuurlijk ook
niet, zoals in dit raadsel, eveneens van
Vlaamse herkomst:
‘Verre boven de driesen
Hoorde ik een peerdeken briesen.
Daar is noch wijf, noch man,
Die dat peerdeken breidelen kan.’

Letterraadsels

Dan zijn er de raadselrijmen waarin het
om een letter gaat. In dit raadsel bijvoorbeeld waarin in de regels om-en-om
zorgvuldig een letter is weggemoffeld:
‘Het is in de vrouw,
Maar niet in de man;
Het is het bier,
Maar niet in de kan.
Het is in het koren,
Maar niet in de wan.
Het is in Karel,
Maar niet in Jan.
Zeg mij wie dit raden kan.’
De lezer heeft het al gezien: de letter R.
Moeilijke raadsels

Tenslotte drie rijmraadsels, waarbij de
oplossing niet bepaald voor de hand
ligt. Echte doordenkertjes.

Schijnbaar waren ze in Vlaanderen
goed in het raadseldichten. Nogmaals
een raadselrijm dat daar vandaan komt.
De oplossing is: het ijs.

‘Een huis zonder schouw,
Een man zonder vrouw,
Een stoel zonder biezen,
Raad maar op - gij zult het verliezen.’

‘Een planke,
Van Godes danke;
Het is noch hout, noch eeke,
Noch eeke, noch hout.
Als gij het kunt raden,
Geef ik je een ton met goud.’

Jawel: de kerk, de pastoor en de preekstoel.

Had u de ton gewonnen? Zo niet,
probeert u dan eens het volgende:
‘Mijn moeder kent een laken,
dat zij niet kan vouwen;
Mijn vader kent een appel,
dien hij niet kan schellen.
Mijn zuster kent kralen,
die ze niet kan tellen.’
Het zijn de hemel, de maan en de sterren. Ze zijn ook de oplossing van dit
raadsel:
‘Het laken, dat gij niet kunt vouwen,
De appel, die gij niet kunt schellen,
Het geld, dat ge niet kunt tellen.’
En dan de regenboog nog die zich aldus
laat verwoorden:
‘Hoog omhoge, krom gebogen,
Van God geschapen,
Niemand die er aan kan raken.’

Probeert u deze eens, kennelijk ontstaan in Zeeland:
‘In ‘t land van Cadsant
Ging een man over zijn land.
Met ‘nen ginger,
Met ‘nen springer,
Met ‘nen hoepsasa;
Hij hield iets in zijn handen;
Hij ging al zo zere
Om zijn land te keren.’
Ra, ra, wat was dat? Een boer, die met
zijn paard en een riek loopt!
De laatste die ik geef, moet wel een lastige zijn:
‘Daar was een man en ‘t was geen man.
Hij liep op een pad en ‘t was geen pad.
Hij droeg water zonder vat.’
Ra, ra, wat is dat? De oplossing niet
gevonden?
Bedoeld is een bruidegom, die op het ijs
loopt met een stukje ijs in zijn hand...!
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Alledaagse Dingen

Op zoek naar een
voornaam?

Het schaakspel in de
kunst en de geschiedenis

Dit boek heeft een schat aan namen waaruit gekozen kan worden. Uniek ten
opzichte van andere naamboeken is dat er
naast traditionele Nederlandse namen ook
namen van nieuwe Nederlanders in staan
met uiteraard de betekenis en afkomst
beschreven.
Pim van Schaik en Arnoud Bijl, Voornaam,
PlanPlan, Amsterdam 2002

Het schaakspel ontstond rond 650 na Christus in Perzië. De naam is
afgeleid van het Perzische woord voor koning, Sjah. Het spel werd
populair in de Arabische wereld en het waren dan ook de Arabieren
die schaken in Europa introduceerden. Het spel of de sport kent een
afwisselende geschiedenis en vormde ook een bron van inspiratie voor
kunstenaars uit diverse perioden en culturen. Het historisch Museum

Schaakspelende Arabieren

Ede richtte er een tentoonstelling over in.

Uit Reisen van Cornelis de Bruyn (1698)

De schaaksport werd na de introductie
door de Arabieren in Spanje en Italië in
de loop van de tijd populair in heel
Europa. In de middeleeuwse romantische ridderverhalen zien we er diverse
verwijzingen naar en de term ‘schaken’
geldt er ook voor het ontvoeren van
vrouwen. Een bekend ridderverhaal,
waarin het thema schaken een rol
speelt is de ‘Vier Heemskinderen’,
waarin een hoogopgelopen ruzie over
de uitkomst van een schaakspel voor-

komt. De held, Reinout van Montelbaen, de jongste van de vier Heemkinderen, slaat er in dat verhaal op los
met een schaakbord, een wat rigoreuze
opvatting van de oorlogszuchtige elementen van het spel. Ook in andere ridderverhalen speelt het spel soms een
grote rol. Bekend is bijvoorbeeld uit de
legenden rond koning Arthur een
episode over een geheimzinnig,
zwevend schaakbord.

Vertelsels van
de lage landen
Lekker om in de wintermaanden te lezen: boeken
over volksverhaaltjes uit
Nederland met mythische
wezens als reuzen, heksen
en elfen.
Vertelsels van de lage landen
en Provençaalse sprookjes,
Elmar, Rijswijk 2002
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Literatuur

Schaken vormt een populair thema
voor bewogen literatuur. Denk bijvoorbeeld aan het beklemmende Schachnovelle van Stefan Zweig over een politieke gevangene die zichzelf tegelijkertijd
redt en tot waanzin drijft, door tegen
zich zelf schaakpartijen te spelen. Ook
in andere klassiekers uit de wereldliteratuur speelt het bordspel een
belangrijke rol, bijvoorbeeld in Die
Blendung van Elias Canetti of The defense
van Vladimir Nabokov. Uit de Nederlandse literatuur is een curieuze bijdrage aan de schaakgeschriften bekend:
een dichtwerk in schaakvorm van de
zuidnederlandse dichter en priester
Matthijs de Castelein (1489-1550). Deze
rederijker vervaardigde een speelbord
met een gedicht in elk vakje.
Beeldende kunst

In middeleeuwse illustraties bij handschriften en op houtsneden werden
niet zelden schaaktaferelen afgebeeld.
In de Nederlanden geschiedde dat voor
het eerst na 1200, toen het spel ook in
onze contreien werd geïntroduceerd.
Eén van de bekendste schaakschilderijen uit de Nederlandse kunstgeschiedenis is ‘De schaakspelers’ uit 1508 van
Lucas van Leyden (1489-1533).
Van veel latere datum, maar ook
beroemd is het werk Methamorphose van
M.C. Escher (1898-1972), waarop sprake
is van typisch escheriaans gezichtsbedrog. Een nog recenter voorbeeld is
het modern ogende schilderij

‘Schaakbord’ van Toon van de Ven uit
1978. Op dit werk zijn tot leven gekomen schaakfiguren te zien in een zinsbegoochelend samenspel.
Van spel tot sport

Momenteel is het spel schaken volledig
geëvolueerd tot topsport, met duur
betaalde professionals die verenigd zijn
in diverse bonden. Vanaf 1886 is er ook
een door de meesten in de schaakwereld erkende wereldkampioen. De enige
Nederlander die deze eer wist te
behalen was de wiskundige en auteur
van diverse schaakboeken, Max Euwe
(1901-1981). Hij was wereldkampioen in
de jaren 1935-37. Veel later, in de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw,
kwam Jan Timman een paar maal dichtbij een evenaring van die prestatie.
Voormalige topschakers als Hans Böhm
en Hans Ree groeiden door hun werkzaamheden als performer en schrijver
uit tot bekende Nederlanders.
Een opvallende ontwikkeling in de laatste decennia is de opkomst van de
schaakcomputer. De beste computerprogramma’s zijn, door hun extreme
rekenvermogen, momenteel steeds
vaker de topspelers de baas. Als de
bekendste spelers uit de moderne periode gelden ondermeer Bobby Fischer,
Anatoli Karpov en Gary Kasparov, die
elkaar in zenuwslopende tweekampen
vol psychologische oorlogsvoering
bestreden.

Tentoonstelling

In de opstelling van het Historisch
Museum Ede zijn naast schilderijen,
houtsneden, gravures en zelfs postzegels, allerlei schaakspellen in bijzondere uitvoeringen te zien. Ook zijn er aangeklede schaakscènes uit bijvoorbeeld
de Middeleeuwen opgebouwd. Van het
als schaakcafé bekend staande de la
Régence is een nagebouwd interieur aanwezig. Dit café was een belangrijk trefpunt voor de Parijse intelligentsia uit
de zeventiende en achttiende eeuw.
Speciale aandacht is er voor een geregeld bezoeker van de la Régence,
François-André Danican Philidor (17261795), een innovator van de moderne
schaaktheorie. Zijn boek Analyse du jeu
des echecs uit 1749 heeft veel betekend
voor zowel de popularisering van het
spel als voor de vastlegging van de
regels ervan.
De tentoonstelling ‘Schaakkunst door
de eeuwen heen’ is van 4 december
2002 tot en met 23 februari 2003 te
zien in Historisch Museum Ede,
Museumplein 7 in Ede (0318-619554).

Hoofddoeken
Door middel van foto’s en
kenmerkende uitspraken
van (moslim)hoofddoekdraagsters laat Cindy van
Bremen samen met fotografe Giti Entezami zowel
de verschillende soorten
doeken zien alsmede de
verschillende sentimenten
eromheen: van de hoofddoek als fundamentalistisch
onderdrukkingsmiddel tot
juist een teken van emancipatie.
Cindy van den Bremen,
Hoofddoeken, BULAAQ,
Amsterdam 2002
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Kwestie(s) van tijd

De week en
de namen van de dagen
van de week

Uur- en kalenderwijzerplaat,
Leuven (ca. 1500)
Collectie: Stedelijk Museum
Vander Kelen-Mertens,
Leuven

Aardig is om vast te stellen dat waar het
Frans, een Romaanse taal die zich uit
het laat-Latijn heeft ontwikkeld, de
namen voor de dagen van de week ontleend heeft aan de specifieke dagnamen, het Portugees daarentegen – dat
toch eveneens uit het laat-Latijn is ontstaan – de aanduiding van de dagen
naar de rangorde heeft overgenomen:
naast de domingo (zondag) speekt men
van segunda-feira (maandag), terca-feira
(dinsdag), quarta feira (woensdag), quinta-feira (donderdag), sexta-feira (vrijdag), en ten slotte de sábado (zaterdag).

De week is, anders dan het jaar, de maand en het etmaal, een afspraak tussen mensen.
Wij kennen een week van zeven dagen, zes werkdagen en een rustdag.
Charlotte Broer
Een jaar is de periode waarin de aarde
haar omloop rond de zon voltooit (zonnejaar, met een lengte van 365,2422
dag). Een maand is de periode waarin
de maan haar baan rond de aarde aflegt, dat wil dus zeggen de tijd tussen
twee gelijke maanfasen (maanmaand,
van 29,5306 dag). Een dag, of beter
gezegd een etmaal, is de tijdspanne (24
uur) waarin de aarde de wenteling rond
haar eigen as maakt.
Week

Anders dan het jaar, de maand en het
etmaal is de week een periode van een
aantal dagen die ononderbroken door
de tijd voortrolt en geen verband houdt
met de natuurlijke tijdseenheden, die
gebaseerd zijn op de loop van de verschillende hemellichamen. Feitelijk is
de week simpelweg het resultaat van
een afspraak tussen mensen. Men kent
weken van 5, 6, 7, 8, 9 en 10 dagen. Een
week van 7 dagen is echter het meest
voorkomend, maar deze laat zich niet
rationeel verklaren. Ze lijkt vooral godsdienstig te zijn bepaald.
De week, zoals wij die kennen en hanteren, met zeven dagen, waarvan een bepaalde dag gold als rustdag, is overgenomen uit de joodse kalender en
ontleend aan de bijbel (het Oude Testament). Daarin is sprake van een periode
van zes dagen waarin God de wereld
schiep en een zevende dag waarop Hij
rustte. In Exodus 20: 8-12 werd dan ook
aan de Joden voorgeschreven: ‘Gedenk
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de sabbatdag, dat gij dien heiligt; zes
dagen zult gij arbeiden en al uw werk
doen; maar de zevende dag ...; dan zult
u geen werk doen ...’.
Zoals de Joden hun rustdag vierden op
de sabbat of zaterdag, deden dat aanvankelijk ook de christenen. Geleidelijk
werd echter de dag na de sabbat, de
zondag, tot de dag des Heren, waarop
de christenen de verrijzenis van Christus herdachten. Een en ander hield verband met de wens van de christenen
zich te onderscheiden van de Joden. Een
rol speelde echter ook het toenemend
belang van de zondag als dag van de
door de Romeinse keizers tot rijksgod
verklaarde zonnegod ‘Sol invictus’, de
onoverwinnelijke zon. De eerste zondagswetgeving was afkomstig van de
tot christen bekeerde keizer Constantijn de Grote. Hij bepaalde dat de zondag in plaats van de zaterdag voortaan
de dag des Heren zou zijn.
De zondag heeft aldus veel eigenschappen overgenomen van de joodse sabbat,
onder meer ook het verbod om te werken. Zo beroept de zondagswetgeving
van Karel de Grote uit 787 zich voor wat
betreft dit verbod eenvoudigweg op hetgeen ‘God in Zijn wet aangaande de sabbat heeft bepaald’.
De namen of rangorde
van de dagen

Met de week in verband staat ook het
geven van specifieke namen aan de

dagen. De oorsprong van dit gebruik is
niet geheel duidelijk. De Joden, maar
ook de Romeinen, kenden het gebruik
ervan in beginsel niet. En nu nog hebben Islamieten alleen een naam voor de
vrijdag en de zaterdag. Bij de Joden werden naast de sabbat de overige dagen
door hun rangorde aangeduid: de eerste dag van of na de sabbat was de zondag, etcetera.
Vanaf de vierde eeuw na Christus duiken echter specifieke namen voor verschillende dagen op, die ontleend zijn
aan de Egyptische astrologie. Het zijn
de zeven vanouds bij de Egyptenaren
bekende hemellichamen geweest die
hun naam hebben gegeven aan de
dagen van de week. Niet precies bekend
is hoe, waar, wanneer en waarom in
een bepaalde volgorde dit gebeurd is.
Voor wat betreft de weekdagen sprak
men evenwel achtereenvolgens van:
‘dies solis’ (zondag), ‘dies lunae’ (maandag), ‘dies Martis’ (dag van Mars), ‘dies
Mercurii’ (dag van Mercurius), ‘dies
Iovis’ (dag van Jupiter), ‘dies Veneris’
(dag van Venus) en ‘dies Saturni’ (dag
van Saturnus).
De kerk heeft het gebruik van deze als
heidens beschouwde namen – ze verwezen immers behalve naar hemellichamen ook naar Romeinse goden – nooit
goedgekeurd en willen gebruiken. Ze
gaf duidelijk de voorkeur aan de neutralere – eveneens Romeinse – benamingen die verwezen naar de rangorde van

de dagen binnen de week. De maandag
was – na de zondag als eerste dag van
de week – de ‘feria secunda’, de tweede
dag; de dinsdag de ‘feria tertia’ of derde
dag, de woensdag de ‘feria quarta’ (vierde dag), de donderdag de ‘feria quinta’
(vijfde dag), de vrijdag de ‘feria sexta’
(zesde dag).
De zondag duidde men in plaats van als
‘feria prima’ of eerste dag aan als ‘dies
dominica’ (dag des Heren) of als ‘dominica’ zonder meer. De zaterdag werd
behalve als ‘feria septima’, zevende dag,
ook wel aangeduid als ‘sabbat’ (‘sabbatum’). De woensdag werd ook wel
‘media septimana’, het midden van de
week genoemd. Pas met de werkelijke
verspreiding van het christendom in
Europa is de week met de aldus met een
rangnummer aangeduide zeven dagen
algemeen geworden en in officiële stukken (veelal in het Latijn) lang gebruikt.
Ondanks de afkeer van de kerk heeft
toch – naast het gebruik van de namen
naar hun rangorde – ook dat van de
meer specifieke benamingen zowel in
het Latijn als in de verschillende volkstalen een plaats gekregen. De zondag
werd behalve als ‘dominica’ – waaraan
ontleend is het Franse ‘dimanche’ – ook

wel aangeduid als ‘dies Solis’, letterlijk
zondag. Van ‘dies lunae’, maandag, is
eveneens afgeleid het Franse lundi, van
‘dies Martis’ mardi, en van ‘dies Mercurii’ mercredi; de andere Latijnse
benaming voor de woensdag, ‘media
septimana’, het midden van de week,
leeft feitelijk voort in het Duitse
‘Mittwoch’. ‘Dies Iovis’ zien we in het
Frans terug als jeudi, de ‘dies Veneris’
in vendredi en de ‘dies Saturnii’ in
samedi, en in het Duits in Samstag.

Germaanse goden

Onze eigen Nederlandse namen voor de
dagen van de week zijn behalve aan de
eerder genoemde specifieke LatijnsRomeinse benamingen deels ook ontleend aan de Germaanse godenwereld.
Germaanse goden, tegenhangers van de
Romeins-Hellenistische goden, gaven
hun namen aan de dinsdag (Thyr), de
woensdag (Wodan), de donderdag
(Donar), en de vrijdag (Freya).

Dagen van de week
zondag

(dies) dominica

dies solis

vgl. Fr. dimanche

maandag

feria secunda

dies lunae

vgl. Fr. lundi

dinsdag

feria tertia

dies Martis (Thyr)

vgl. Fr. mardi

woensdag

feria quarta
die Mercurii (Wodan) vgl. Fr. mercredi
media septimana
vgl. Dts. Mittwoch

donderdag

feria quinta

dies Iovis (Donar)

vgl. Fr. jeudi

vrijdag

feria sexta

dies Veneris (Freya)

vgl. Fr. vendredi

zaterdag

feria septima
dies Saturni
sabbath, sabbatum
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Tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum

‘Winter’ van Christoffel van
den Berghe (Middelburg ca.
1590? – na 1628 Middel-

De jaargetijden in de kunst
Het uitbeelden van het cyclisch verloop van het jaar in de vorm
van de ‘Vier Jaargetijden’ en de ‘Twaalf Maanden’ is in de grafische
kunst, schilderkunst en andere kunstvormen uit de Nederlanden altijd
erg populair geweest. De wisselwerking tussen de natuur en de
patronen van het dagelijks leven was en is een thematiek die veel
Olivier Rieter

De cyclus van de seizoenen domineerde
in vroeger eeuwen meer dan tegenwoordig het menselijk bestaan. Dit
blijkt uit vele geschriften over zaken als
astronomie en astrologie maar ook uit
de beeldende kunst. In de eerste helft
van de zestiende eeuw was er in de Zuidelijke Nederlanden veel aandacht voor
het uitbeelden van de tijd. Getijdenboeken, boeken waarin gebeden voor de
diverse daggedeelten stonden, hadden
een apart kalenderdeel. Deze kalenders
waren voorzien van afbeeldingen met
betrekking tot het verstrijken van het
jaar en wel specifiek in de thematische
vorm van de ‘Twaalf Maanden’. Bij de
maanden hoorden activiteiten uit het
landbouwjaar, zo was (is) juli bijvoorbeeld de hooimaand, augustus de oogstmaand, september de herfstmaand en
oktober de wijnmaand.
Prominent

In de loop van de zestiende eeuw kwam
er, naast het thema van de maanden,
ook belangstelling voor de uitbeelding
van de ‘Vier Jaargetijden’. Hierin was de
lente dan de zaaitijd, de zomer de
oogsttijd, de herfst de voorraad- en
slachttijd en de winter een rustperiode.
Het thema tijd was, in de vorm van
landschappen met allerlei seizoensgebonden activiteiten, voor iedereen toegankelijk, vanwege het anekdotisch en
kleurrijk karakter ervan, maar vooral
ook omdat iedereen het onderwerp uit
eigen ervaring (her)kende. Het was een
fenomeen dat specifiek in de Zuidelijke
en Noordelijke Nederlanden erg promi-
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Collectie: Koninklijk Kabinet
van Schilderijen Mauritshuis,
Den Haag

Breugels benadering werd veel nagevolgd, zo sterk zelf dat er van een hausse
gesproken kan worden. Tot de navolgers hoorden ondermeer zijn zoon
Pieter Breugel de Jonge (1564-1638),
maar ook Jacob Grimmer (1526-voor
1590) en diens zoon Abel (1573-1619).
Allegorieën

mensen aanspreekt.
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nent was, maar dat dankzij de vaak
hoge kwaliteit van de werken van de
meesters uit deze gebieden, ook in
andere landen en gebieden van Europa
zijn intrede deed.
Breugel

Pieter Breugel de Oude (1526-1569),
afkomstig uit de buurt van Eindhoven,
was niet alleen de stamvader van een
schildersgeslacht, maar ook toonaangevend in de popularisering van de picturale uitwerking van het thema tijd. In
1565 schilderde hij een zestal schilderijen, waarop beelden van de seizoenen te
zien zijn. Rijkelijk bevolkte landschappen als ‘Jagers in de sneeuw’, ‘De Hooioogst’ en ‘De Graanoogst’ gelden nog
steeds als hoogtepunten uit de (Zuid-)
Nederlandse schilderstraditie.
Breugel bouwde in zijn werk voort op
de uit de Middeleeuwen stammende
landschapsminiaturen uit de getijdenboeken. Bekende middeleeuwse miniaturisten waren bijvoorbeeld de gebroeders Paul (1375-1416), Herman (13801416) en Jan (1385-1416) van Limburg
met hun kleurrijke illustraties bij getijdenboeken, vervaardigd voor de hertog
van Berry. In Breugels afbeeldingen
zien we zowel hard werkende als zich
ontspannende landwerkers. Het vernieuwende van deze kunstenaar is de
kleurrijke wisselwerking in zijn werk
tussen de vele actieve figuurtjes en de
veranderende natuur van zijn fantasielandschappen, een mengeling van
Italiaans ogend gebergte en Vlaamse
gebieden.

De werken van de genoemde kunstenaars waren naast anekdotisch vaak
ook allegorisch. Dat wil zeggen dat er
allerlei verwijzingen naar actuele situaties of universele thema’s in verwerkt
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan
zaken als ‘de Jeugd’, ‘de Liefde’, ‘de
Ouderdom’ of de overgang van levensfasen. In zijn algemeenheid gaan de werken over de omgang van de mens met
de natuur in een agrarische samenleving. Die nadruk op het agrarische wil
overigens niet zeggen dat de stad ontbrak. Op marktaferelen bijvoorbeeld,
worden allerlei per seizoen wisselende
producten getoond, zoals bloemen in
de lente, fruit in de zomer, vogels in de
herfst en vis in de winter.
In het werk van de broers Lucas en
Maarten van Valkckenborgh (respectievelijk 1535-1597 en 1534/35-1612) zien
we vaak van deze martktaferelen. Ook
echter tonen ze ons veel religieuze allegorische verwijzingen. Zo zien we op
een schilderij van Maarten van Valckenborgh, ‘Het aren plukken op de
Sabbat’, een uitbeelding van de onenigheid over het oogsten op de Sabbat tussen Christus en de Farizeeërs.
Hollandse natuurgetrouwheid

De Zuid-Nederlandse kunstwerken over
het thema van de jaargetijden waren
meestal panoramisch van aard. Ze droegen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de landschapskunst.
In de Tachtigjarige Oorlog waren veel
kunstenaars uit het Zuiden genoodzaakt uit te wijken naar de noordelijke
provincies. Onder hen waren ondermeer Hans Bol (1534-1593) en David

Vinckboons (1572-1632), beiden geschoold in het vervaardigen van
seizoensgebonden panorama’s. Zij verbreidden de Zuid-Nederlandse landschapskunst in het Noorden. Zo oefenden zij bijvoorbeeld invloed uit op de
bekende winterlandschappen van
Hendrik Avercamp (1585-1634), ook wel
bekend als ‘de stomme van Kampen.’ In
het werk van Esaias van de Velde (15871630) en Jan van Goyen (1596-1656)
transformeerde de seizoensgebonden
landschapskunst met gecomponeerde
fantasiepanorama’s steeds meer tot
Hollands naturalisme. Zelfstandige winterlandschappen en zomerlandschappen verschenen ten tonele, dus buiten
de traditionele seizoensreeksen. Ook in
de grafiek waren er veranderingen. In
diverse reeksen prenten van Jan van de
Velde II (1597-1641) bouwt de kunstenaar voort op de traditie van de seizoensuitbeelding. Hij toont echter andere landschappen dan die van Breugel en
zijn Zuid-Nederlandse navolgers: het
zijn typisch Hollandse landschappen
met molens, sloten en wolkenpartijen.

atlassen, werden in de randen allerlei
afbeeldingen opgenomen. Het ging hier
niet zelden om voorstellingen van de
‘Vier Elementen’ en de ‘Vier Jaargetijden’.
Schilderijen werden vaak vergezeld
door nabootsende prenten (gravures,
etsen). De Duitse schilder Joachim von
Sandrart, die een tijd in de Noordelijke
Nederlanden verbleef, bedacht echter
nog een andere manier om zijn schilderijen over de seizoenen aan te prijzen:
hij liet de toneelschrijver en dichter
Joost van den Vondel er ‘maandgedichten’ bij maken.
Ook in allerlei decoratieve aspecten van
de woninginrichting komt het thema
vanaf de zeventiende eeuw voor. Bijvoorbeeld in plafondschilderingen. Van
de hand van de achttiende-eeuwse
Nederlandse schilder, Jacob de Wit
(1696-1754), is een plafondschildering
aan de Amsterdamse Herengracht 366,
met de twaalf maanden in de vorm van
goden uit de antieke oudheid, in combinatie met de tekens van de dierenriem.

Andere toepassingen

Niet alleen in schilderijen en grafiek,
maar ook in andere kunstvormen duikt
de thematiek van de ‘Twaalf Maanden’
en de ‘Vier Jaargetijden’ op. Zo bijvoorbeeld in de cartografie. In zeventiendeeeuwse gedrukte wereldkaarten van
ondermeer de wereldberoemde cartograaf Willems Jansz Blaeu (1571-1638),
in de vorm van grote wandkaarten of in

Klokken lenen zich natuurlijk bij uitstek voor verwijzingen naar tijd en de
jaargetijden. Zo is op een zilveren klok
van de zilversmid Hans Coenraadt Breghtel (1608-1675) uit ongeveer 1660 een
belangrijke rol toebedeeld aan voorstellingen van de twaalf maanden. Ook is
er ruimte voor de figuren uit de dierenriem.

De afbeelding van de seizoenen geschiedde met het uitwerken van landschappen. Ook de omgekeerde relatie
was mogelijk: binnen de gekunstelde
landschappen van de tuinarchitectuur
zien we op allerlei vazen en beelden
afbeeldingen van de seizoenen. Deze
objecten tonen vaak gebeeldhouwde
kinderen met bijvoorbeeld bloemen
voor de lente en druiven voor de herfst.
Tentoonstelling

Het thema van de ‘Vier Jaargetijden’
speelt een grote rol in de kunst van
Nederlanden. Opvallend genoeg was er
echter nog niet eerder een grote tentoonstelling over. Als overkoepelend
thema biedt het de mogelijkheid zeer
verschillende kunstvormen te tonen,
hetgeen in de opstelling van het
Noordbrabants Museum ook gebeurt.
Naast religieuze getijdenboeken, schilderijen en prenten zijn er tapijten, zilversmeedkunst en beeldhouwwerken te
zien. Uit de eigen collectie is een viertal
schilderijen van de Antwerpse schilder
David Teniers de tweede (1610-1690)
aanwezig, waarin de vier jaargetijden
in verband worden gebracht met de
tekens van de dierenriem.
‘De vier jaargetijden in de kunst van de Nederlanden 1500-1750’ is van 21 december 2002
tot en met 21 april 2003 te zien in het Noordbrabants Museum, Verwerstraat 41, in
Den Bosch (tel. 073-6877877, www.noord
brabantsmuseum.nl).
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Tradities en rituelen bij de Brabantse gilden

In het belang
van de gemeenschap
Bij de huwelijken van prins Constantijn en kroonprins Willem Alexander

Gilden (of: gildes, zoals het meervoud
van ‘de guld’ in de meeste Brabantse
dialecten luidt) zijn formeel gewoon
verenigingen. Verenigingen met leden,
besturen en commissies, vaste en incidentele activiteiten, een huishoudelijk
reglement en statuten, in een aantal
gevallen met een eigen clubhuis en/of
een stuk grond, contributies en andere
inkomsten.
Opvallende verschillen met andere verenigingen komen tevoorschijn als de
gilden zich manifesteren: uniformen,
vaandels en vendels, trommels, wapens,

Links: De vaandrig oftewel de hoofdvendelier.
Naast hem de kapitein.

ontbraken de gilden niet. Zij zijn ook altijd aanwezig als de Europese
Midden: Het hernieuwen van de eed van trouw aan

Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS) ergens in Europa een

het kerkelijk en wereldlijk gezag gebeurt door het
driemaal links- en driemaal rechtsom zwaaien van

ontmoeting organiseert. En ben je toevallig in Rome in een Heilig Jaar,

het hoofdvaandel boven de hoofden van pastoor en
(loco-)burgemeester.

dan gonst het van de zachte ‘g’ van de gildebroeders en -zusters.
Rechts: De hoofdman neemt de kersverse koning

Het gilde – ‘de guld’ – leeft in Brabant als nooit tevoren.

de eed op het vaandel af. Hierna mag hij over het

Ad Dams

18

W I N T E R

2 0 0 2

vaandel lopen.

paarden, manoeuvres, demonstraties,
titels en rites, afbeeldingen van heiligen en dat alles veelal in het gezelschap
van hoge autoriteiten op kerkelijk en
wereldlijk gebied.

seerde, al dan niet bewapende, dorpsgenoten die met hun leven borg stonden
voor het wereldlijk en geestelijk heil
van het dorp of de stad. Dit alles onder
bescherming van een patroonheilige.

Beschermers van
stad en dorp

In een tijd waarin de openbare veiligheid nog niet vanzelfsprekend was, was
het formeren van zo’n burgerwacht
met een defensieve taak een logische en
uiterst pragmatische maatregel. De
leden van zo’n burgerwacht mochten
rekenen op enig respect, zeker in kritische situaties. Zij waren in zulke gevallen immers te vergelijken met onze
troepen. De benaming ‘guld, gilde’
heeft ook dezelfde betekenis: ‘groep,
troep(en)’, die nog verduidelijkt kan
worden met de toevoeging ‘schutters-’
vanwege de beschuttende taak tegenover de plaatselijke gemeenschap.

De gilden komen vooral voor in de
grensprovincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. De meeste gilden
kunnen bogen op een zeer lange geschiedenis, in een aantal gevallen tot in
de dertiende eeuw. Andere gilden vieren pas hun honderdvijftigjarig bestaan
of zijn zelfs nog jonger. De oudste gilden – althans de gilden die de oudste
stichtingsjaren claimen – baseren hun
ouderdom meestal op vermeldingen in
oude charters. De oudste vermelding
daarin wordt aangehouden als het jaar
van oprichting. De gilden worden genoemd, omdat ze destijds een bepaalde,
dikwijls duidelijk beschreven, taak vervulden binnen de gemeenschap. Een
taak waaraan ze bepaalde rechten en
een uitzonderingspositie konden ontlenen. Die taak is in de meeste gevallen
een beschermende: een groep georgani-

Bescherming wordt
minder noodzakelijk

Geschiedenisboeken leren ons dat gaandeweg het centrale gezag aan kracht
gewonnen heeft. De bescherming van
de lokale belangen door de schutterijen
werd steeds minder nodig en natuurlijk
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Links: In een gildemis worden de hoofdvaandels van
alle deelnemende gilden gepresenteerd. Op deze

bij de dorps- of stadsgenoten en beschik
je nog over middelen en voorrechten.

foto worden ze naar de kerk gebracht.
Midden: Twee Waalrese gilden op weg naar de
parochiekerk in de traditionele volgorde: hoofdman,
tamboers, hoofdvaandel, koning en keizer,
zilverdragers, ‘zwarte pakken’ en tenslotte de zwaaivendels. Behalve gekostumeerde gildebroeders zijn
er ook ‘zwarte pakken’. Zij vervullen andere taken
dan trommelen en vendelen.
Rechts: Het Sint-Martinusgilde heeft een functionaris
die de patroon uitbeeldt. De soldaat Martinus in
Romeinse dienst ontmoet een bedelaar en schenkt
hem een stuk van zijn mantel. De volgende nacht

In de nieuwe orde rond 1800 hechtten
de oude gilden aan hun rechten en
koesterden de geschriften waarin die
waren vastgelegd. Het centrale gezag
wisselde binnen enkele decennia diverse keren en de elkaar opvolgende heersers gaven volgaarne een bevestiging
van die steeds minder zwaar wegende
rechten. Het was ook wel opportuun, de
plaatselijke bevolking in het roerige
zuiden van de eerste helft van de negentiende eeuw onder de oranje huik te
houden.

blijkt in een visioen, dat Christus zelf die bedelaar
was.

ook steeds minder efficiënt. De troepen
van de in kracht groeiende centrale
overheid namen de beschermende taak
over en werden te sterk om je daar als
dorp nog met enige kans op succes
tegen te verzetten. Napoleon voerde
definitief de belangrijkste maatregelen
in, die het gilde van de verdedigingstaak verlosten.
In de ogen van de Brabander lijkt ‘verlossen’ misschien wat ironisch, maar
per slot van rekening houdt een defensietaak per definitie een zeker risico in.
Als lid van een vrij kleine groep mensen
met beperkte middelen moet je immers
in principe bereid zijn, je leven in de
waagschaal te leggen. Wanneer dan een
vreemde krijgsheer verzekert, dat hij
die taak voortaan zal vervullen, kan dat
een opluchting zijn. Wanneer je echter
zo’n uitspraak voor de zoveelste keer
hoort en de bijbehorende daden nooit
gezien hebt, blijf je voorzichtig paraat.
Bovendien geniet je nog steeds respect
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In de tweede helft van de negentiende
eeuw werd de defensieve taak van de
gilden definitief verleden tijd. Het centrale gezag was gestabiliseerd, (Noord-)
Brabant bleef definitief onder het
Koninkrijk der Nederlanden horen en
was als grensgebied rijkelijk voorzien
van legerplaatsen.
De al dan niet vegeterende gilden met
hun oude voorraden wapens uit de
achttiende eeuw teerden verder in op
hun roem en rechten. In de dorpsgemeenschappen raakte de bereidheid,
een plaatselijke niet fungerende militie
in stand te houden, steeds verder in de
versukkeling. Het militaire karakter van
de gilden maakte plaats voor een soort
dienstverlening op civiel gebied of bleef
steken in bravourgedrag ‘voor het
geval, dat...’.
Kerkelijke bemoeienissen

Tegen het eind van de negentiende
eeuw voelde de kerkelijke overheid de
invloed van weer een nieuwe orde: de
industriële revolutie. De plaatselijke
bevolking was door volksziektes economisch verzwakt, hogere idealen bezwe-

ken onder de noodzaak van het pure
overleven en de ‘oude’ beschermers
konden vaak nog slechts met moeite
het hoofd boven water houden. De kerkelijke overheid was per definitie beter
opgeleid en beschikte over voldoende
financiële middelen om de bevolking in
leven te houden in ruil voor invloed op
hun dagelijks leven en persoonlijke
inzet bij het weren van de ‘goddeloze’
socialisten. De katholieke kerk ondersteunde direct of indirect de gilden en
zoog ze binnen haar invloedssfeer. Dat
leidde er zelfs toe, dat nieuwe gilden
opgericht werden met de benaming
‘broederschap’ of dat oude schuttersgilden omgevormd werden tot kerkelijke broederschappen.
Waar de katholieke kerk een sterke
invloed had, werd deze al gauw uitgeoefend om het morele niveau van de
gildeleden op peil te brengen en te
houden. Goede daden moesten ze gaan
verrichten in plaats van al die feesten,
die als enig doel leken te hebben om de
band tussen de niet meer inzetbare verdedigers van het dorp of de stad te versterken. Feesten die moeilijk te rijmen
waren met het kerkelijk ideaal van vasten en versterving. Feesten ook, waarover de nodige klachten op papier gezet
werden.
De kerkelijke overheid bevorderde ook
graag de oprichting van allerlei broederschappen (met ‘passende’ idealen)
om de geliefde parochianen op het juiste spoor te brengen. Ook deze kregen de
titel ‘gilde’ en bestonden dikwijls uit
dezelfde parochianen, die via hun traditionele gilde-organisatie privileges hadden. Bijgevolg lukte de veelgebruikte
vervangingstruc van de kerken nu eens
niet.

Tradities worden nieuw
leven in geblazen

Het aanzien oftewel de populariteit van
de gilden was in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog gaandeweg gedaald,
zeker bij de overheden. Bij de man in de
straat was er iets meer krediet, omdat
die ruwe bolsters nu eenmaal familie
waren of binnen de gemeenschap individueel een rol speelden, die wel
gewaardeerd werd. Gilden hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog formeel
geen rol gespeeld. De gilden die zich
niet bij de ‘Kulturkammer’ aangesloten
hadden, werden geacht opgeheven te
zijn. In de gildeterminologie wordt
hiervoor graag de aanduiding ‘slapend’
gebruikt. Een ‘slapend’ gilde kan op elk
moment weer actief (gemaakt) worden
met behoud van alle oude rechten.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
kwam er meer ruimte voor lange termijn-idealen. Het volk had gezien, wat
er fout kon gaan en had voor zichzelf
uitgemaakt, hoe de toekomst er uit
moest gaan zien. De oorspronkelijke
idealen van de gilden kregen weer krediet en de zuiverheid van die idealen
moest duidelijk beter bewaakt worden
dan in de voorgaande decennia. Dat
leidde tot het ontwaken van veel slapende gilden, maar nu met meer structuur,
afspraken en competitie en met meer
gevoel voor public relations en breed
uitgemeten voorbeelden, die nagevolgd
zouden moeten worden om een goed
gildelid te zijn. Oude tradities werd
nieuw leven ingeblazen en menige activiteit werd met veel pr-gevoel (terecht
of ten onrechte) gepresenteerd als een
voortzetting van aloude tradities.
Tegen het eind van de twintigste eeuw
stond het gildewezen weer volop in de

plus qua waardering. Activiteiten van
de gilden bleken goed georganiseerd en
gepresenteerd te worden, de principes
kregen de publieke aandacht, officieuze
en officiële leiders verklaarden zich
voorstander van de gilde-idealen, prezen de gilden voor hun inspanningen
en droegen ertoe bij, dat de gilden ook
op het nationaal podium konden
optreden.
Het belang van rituelen

Het gildewezen is onlosmakelijk verbonden met rituelen. Voor buitenstaanders vormen ze mogelijk zelfs het enig
bekende aspect van het gildewezen, ook
voor de gildebroeders zelf is de achtergrond niet altijd duidelijk. Het uitleggen van de (mogelijke) redenen van
zulke gebruiken wordt door de gildebroeders en -zusters dikwijls gezien als
totaal overbodig gefilosofeer. Ze gaan
gewoon op vaste tijden schieten, omdat
opnieuw bekeken moet worden, wie er
koning zal worden. Bij de meeste Brabantse gilden schieten de leden om de
beurt op een houten vogel. Wie het laatste stukje omlaag haalt, is de nieuwe
koning. Wie dit achtereenvolgens drie
keer weet klaar te spelen, wordt bevorderd tot keizer. Koning en keizer maken
per definitie deel uit van het bestuur
(de ‘overheid’). Door het behalen van
die titel verplichten ze zich, binnen een
bepaalde tijd een zilveren schild te
schenken aan het gilde.
Gilden hernieuwen bij tal van gelegenheden hun eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag door het
onder tromgeroffel overvendelen van
vertegenwoordigers van die overheden.
Dat gebeurt met het hoofdvaandel, het
belangrijkste attribuut van een gilde.
Behalve de gildekoning (bij vastgestelde

gelegenheden) mogen slechts de paus
en de koning(in) van Nederland over dit
vaandel lopen.
Zich manifesteren is één van de belangrijkste taken van een gilde. Dat gebeurt
door het houden van optochten bij
diverse gelegenheden, maar toch zeker
bij de jaarlijkse viering van de patroonsdag, de herdenkingsdag van de gildepatroon. Historisch gezien vervult dit
dezelfde functie als het demonstratief
aanwezig zijn van de ME bij voetbalwedstrijden: ‘Burgers, wij zijn paraat
voor uw veiligheid’.
Ook de wedstrijden, waarbij zilveren
schilden verdiend kunnen worden, hebben dezelfde achtergrond. Een gilde
met veel prijsschilden moet wel een
goed gilde zijn en dus de gemeenschap
een gevoel van goede bescherming
geven. Zulke schilden worden dan ook
door speciale zilverdragers demonstratief aan het volk getoond op een deftig
vest.
Gilden verzorgen ook de uitvaart van
hun leden, vooral wanneer die een van
de vele speciale functies binnen het
gilde vervuld hebben. Op zulk momenten wordt de aandacht gevestigd op het
originele principe van strijdmakkers
die door dik en dun, in voor- en tegenspoed op elkaar mogen rekenen.
Een gildelid (in de meeste gevallen nog
steeds een gildebroeder) die zich tot
koning geschoten heeft, dient, vóórdat
hij het gildelokaal betreedt, de rituele
handwassing te volbrengen en een
‘offer’ te brengen aan de persoon die
hem daarbij ter zijde staat. De koning
als de beste – als voorbeeld – moet
immers rein zijn.
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Links: Het zwaaien met de vendels is een uitbeelding
van het vendelgebed, waarin diverse stadia van het
gevecht tussen goed en kwaad verbeeld worden.

schutters, waarin de deelnemers in een
zestal ronden kampen om een prijs
voor de beste wipschutter.

Tamboers geven het tempo aan. Oorspronkelijk werden met de vendels commando’s doorgegeven.

De betekenis van
schuttersgilden nu

Midden: Bij het Sint-Maartensvuur wordt de legende

Het ligt erg voor de hand, zich af te vragen, wat tegenwoordig nog de betekenis is of zou kunnen zijn van gilden.
Schrijver dezes is zelf gildebroeder en
speelt een rol binnen de provinciale
organisatie, maar dan nog is het niet zo
eenvoudig, de betekenis van gilden
objectief vast te stellen.

van Martinus en de bedelaar uitgebeeld. De (vrouwelijke) bedelaar krijgt de kinderen niet warm voor
een gift.
Rechts: Bij het Sint-Maartensvuur worden ook zo’n
800 eierkoeken uitgedeeld aan de jeugd. En als
gildezuster Riekske langs komt, dan grijpt de jeugd
graag toe.

Kringgildedagen

De Brabantse gilden zijn regionaal en
provinciaal georganiseerd. Provinciaal
binnen de Noordbrabantse Federatie
van Schuttersgilden NBFS, regionaal in
één van de zes kringen van die federatie. Elke kring houdt elk jaar een kringgildedag, waaraan elk gilde van die
kring verplicht deelneemt. Op zo’n dag
kunnen gilden en afzonderlijke leden
zich inschrijven voor wedstrijden op
onderdelen: trommelen, vendelen,
bazuinblazen, geweer, handboog of
kruisboog schieten en standaardrijden
te paard. Daarnaast zijn prijzen (zilveren schilden) te verdienen tijdens de
optocht en bij de tentoonstelling van
attributen en archiefstukken.
De federatie organiseert via een aantal
commissies ook kringoverstijgende
wedstrijden voor de onderdelen die bij
de kringdagen genoemd zijn.
Buiten deze activiteiten onder auspiciën van de federatie, hebben diverse
gilden onderlinge competities opgezet.
Een van de bekendste voorbeelden daarvan is het toernooi van de Kempen-
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Eén betekenis komt in elk geval niet in
aanmerking: artistieke waarde. Wanneer gilden gaan optreden als toeristische trekpleisters of als aankleding van
een feestje, zijn ze op het verkeerde
spoor. Wanneer de staatssecretaris een
flinke subsidie zou willen verlenen uit
het potje voor de kunsten, zouden terstond alle gilden de wapenen moeten
opnemen, een revolutie moeten ontketenen en tot de laatste man en de laatste snik moeten strijden tegen zo veel
onbegrip.
Terug naar de oorspronkelijke betekenis van beschermers van have en goed,
mensen en moraal? Heeft dat nog wel
zin, nu zelfs het Koninkrijk der
Nederlanden al zo veel moeite moet
doen om nog een vijand te vinden, waar
ze het beroepsleger en de wetten op los
kunnen laten? De oudere gildebroeders
en -zusters zoals we die kennen van
fotografen uit de tachtiger jaren van de
twintigste eeuw – met doorleefde koppen en dito kledij – werken hooguit bij
de eerste aanblik in gevechten van man
tot man. De techneut aan de knop van
de kruisraket zal het een zorg zijn, hoe
knap zijn doelwit ooit geweest is of hoe

lelijk het opgedroogd is. En de jongere
gildebroeders en -zusters zijn ‘s avonds
en in het weekend te druk bezig om een
zakcent te verdienen en hun studie te
bekostigen om daarnaast ook nog eens
als dapper doelwit op te treden voor
een tegenstander van het poldermodel.
De praktische betekenissen zijn daarmee wel zo ongeveer uitgeput.
Toch moeten de gilden zelf nog wel een
betekenis zien in wat ze zijn en doen.
Zelf hebben ze de originele doelstellingen nooit afgeschaft, al lijkt er momenteel ook geen praktische uitvoering aan
te geven te zijn. Los daarvan zijn ze
actief ten behoeve van goede doelen en
van de plaatselijke gemeenschap in het
algemeen. Daarbij wordt rekening
gehouden met behoeftes van individuele leden van de eigen vereniging, maar
ook met die van de hele gemeenschap
of delen daarvan. En verder mag het
publieke optreden gezien worden als
een gebaar naar de gemeenschap: wij
zijn er, je kunt op ons rekenen als het
nodig is.
Het wordt nu schijnbaar terloops
genoemd, maar het zou wel eens zo
kunnen zijn, dat juist in dat gebaar een
voorbeeldfunctie gezien wordt, die het
gildewezen uitnodigend maakt voor de
‘buitenwereld’ en voor jongeren die
zich ook georganiseerd willen inzetten
voor de plaatselijke gemeenschappen.
Een voorbeeld

In Waalre, onder de rook van Eindhoven, richtte een aantal dorpelingen
in 1827 een gilde op onder de bescherming van Sint Martinus. Het was een
protestactie tegen het voornemen van
pastoor Nicolaas de Noot, om de jaarlijkse kermis te verplaatsen van oktober

naar de zondag na Maria Hemelvaart
(15 augustus). Voor dat deel van de
bevolking, dat in augustus nog buiten
het eigen dorp diende of op handelsreis
was, zou dat betekenen, dat ze de kermis niet mee konden maken. Geen kans
dus het jaarlijks spektakelstuk met sensationele acts mee te maken, zich te
meten met andere dorpsgenoten, de
beste huwelijkspartners te imponeren
en al helemaal niet, deze bij te verrassing in te pikken. Augustus was bovendien een drukke maand in een boerendorp: de oogst moest binnen, de
knechten waren hard nodig en zouden
pas op 1 oktober (Sint Bavo) bij hun vertrek weer over geld beschikken.
De pastoor zag in die maatregel misschien een kans, de kermis wat rustiger
te laten verlopen. Minder geld, minder
drinkebroers, minder kans op uitspattingen op zedelijk gebied en minder
gekrakeel.
Het plan van de kersverse gildebroeders
was slim, want een gilde mocht zich
manifesteren in de kerk, zo goed als de
huiskamer van de pastoor. Echter: het
gilde moest dan wel kerkelijk goedgekeurd zijn. Die kerkelijke goedkeuring
heeft pastoor De Noot tien jaar lang
met hand en tand weten tegen te houden. Leden van het gilde weigerde hij
publiekelijk de sacramenten, zelfs verwensingen voegde hij ernstig zieke en
stervende gildebroeders toe. Hij moest
zich bij de vicaris verdedigen tegen
klaagbrieven en haalde daarbij waar en
onwaar uit de kast, ook al kostte hem
dat de sympathie van het dorp en de
wereldlijke overheid, die het gilde al
vanaf het begin erkend had.
In de 175 jaar sinds de oprichting heeft
het gilde perioden gekend van bloei en

neergang, waarbij eigendommen en
rechten verkocht en teruggewonnen
werden. Na de zoveelste periode van
rust bloeide het in de jaren vijftig van
de twintigste eeuw weer op en sindsdien heeft die groei zich voortgezet.
Groei in met name activiteiten die op
het hele dorp Waalre gericht zijn.
Morele en financiële steun wordt daarbij ontvangen van plaatselijke notabelen. Diverse leden hebben daarnaast
hun sporen verdiend in allerlei regionale en provinciale organisaties en maatschappelijke constructies. Het gilde
heeft daarvan de vruchten kunnen
plukken en beschikt nu onder andere
over voldoende leden, goede uniformen, vendels, trommen, een eigen terrein van ruim een hectare waarop de
schutsboom staat en een nieuw hoofdvaandel.
Dit nieuwe hoofdvaandel is in juni bij
de kringgildedag van de Bond van
Schuttersgilden in kring Kempenland
gepresenteerd. Voor één dag streken de
53 gilden van deze kring in Waalre neer
voor een eucharistieviering, een koffietafel, een gezamenlijke optocht, een
daarop volgende gezamenlijke frontale
opmars, onderlinge wedstrijden met
geweer, paarden, diverse bogen en vendels. Tussen de 1000 en 2000 gildebroeders en meer dan 100 vrijwilligers uit
alle geledingen van het Waalrese verenigingsleven hebben zich ingezet
onder het toeziend oog van enkele tienduizenden toeschouwers.
Het gilde trakteerde de plaatselijke
gemeenschap (dankzij een bijdrage van
een gildevriend) daags daarvoor op een
kermis (nostalgisch, want daarom is dit
gilde ontstaan), een concert met koren,
harmonieën en kanongebulder en een

avond met levende muziek. Plaats van
handeling was de accommodatie van
voetbalvereniging Waalre, aangevuld
met het gebruik van de gemeentelijke
sporthal, waar de gilden hun fraaiste
eigendommen tentoonstelden. En dat
alles met de beste zorg, want op alle
onderdelen waren prijzen te winnen:
zilveren schilden, die tot in lengte van
dagen door de winnaars gekoesterd en
in optochten op fluwelen mantels meegedragen zullen worden.
Zulke feesten vergen nogal wat organisatie, vooral omdat ze gevierd worden
door mensen van alle leeftijden en rangen en standen. Op nog vijf andere
plaatsen in de provincie vinden vergelijkbare gildedagen plaats. Die van de
kring Baronie en Markiezaat wordt bijgewoond door de bisschop van Breda,
de anderen door zijn collega uit Den
Bosch. De Commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant is bij alle kringgildedagen aanwezig. Datzelfde geldt voor
de hoogste autoriteiten van de overkoepelende Federatie van Noordbrabantse
Schuttersgilden (NBFS). En normaal
gesproken vaardigt ook de europese
koepel van federaties een delegatie af,
want Brabanders zijn gulle gastheren.
Nog niet genoemd in dit verband, maar
vanouds aanwezig en derhalve ook
principieel onmisbaar, zijn de ondernemers op het consumptieve vlak,
onder wie natuurlijk ook het brouwersgilde. Men zegt wel eens, dat het gilde
een goede invloed heeft op het bruto
sociaal product. Voor wie het wil weten:
bij zo’n feest wordt géén entree geheven en het parkeren is gratis. Iedereen kan daarom meegenieten!
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Over vuurslag,
vuursteen en
tondeldoos

Tegenwoordig strijken we een lucifer
af, nemen een stukje papier en laten
het branden. Wat hout erbij en ons
vuur is klaar. Vanaf onheuglijke tijden
tot ongeveer de laatste helft van de
negentiende eeuw werd voor het
maken van vuur een tondeldoos
gebruikt. De tondeldoos was een
heel gewoon gebruiksvoorwerp en
daarom hebben onze voorvaderen niet
de moeite genomen
om de handelingen,

Op een
oude
manier vuur
maken

Hoewel er in de literatuur talloze vermeldingen te vinden zijn over de ‘tondeldoos’, is het lastig om er achter te
komen hoe deze werd gebruikt.
Eigenlijk is het begrip ‘tondeldoos’ als
middel om vuur te maken ook niet
juist. Daarvoor had men namelijk minimaal drie voorwerpen nodig: een vuurslag, een stukje vuursteen en een
gemakkelijk te ontsteken stof die ‘tondel’ wordt genoemd. Het voorwerp om
de attributen in op te bergen, noemt
men de ‘tondeldoos’. Met de tondeldoos
kon bijvoorbeeld de haard of pijp worden aangestoken en niet veel meer.
Voor het aansteken van een kaars of
olielamp gebruikte men als regel nog
een extra tussenstof.
Op zoek

Slenterend in de Provence (Frankrijk)
vond ik een stukje verroest metaal, dat
een deel van een vijl bleek te zijn. In de
kalkrijke omgeving vond ik ook vuursteen en ik herinnerde me vaag dat
deze materialen vroeger werden
gebruikt om vuur te maken. Maar hoe
ging dat in zijn werk? Door staal tegen
vuursteen te slaan, kon je vonken produceren, zoveel wist ik wel. Helaas, hoe
ik ook sloeg, het lukte me op zijn
hoogst een enkel, flets vonkje aan de
materialen te ontlokken.
Eenmaal weer terug in Holland liet het
me niet los. Na meer dan twee jaar te
hebben gelezen, gecorrespondeerd en
geëxperimenteerd, kreeg ik de techniek
van vuur maken onder de knie.

die nodig zijn om
Opnieuw ontdekken

vuur op te wekken,
vast te leggen.
Net zoals er over
een paar eeuwen ook geen
‘handleiding tot het afstrijken
en gebruik van een lucifer’
B.H. van Rosmalen

Linksboven: Tonderzwammen op een boom
Rechtsboven: Tondeldoosje (lengte 8 cm)
Rechts: Tondelpistool
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Onze voorouders hadden het niet
gemakkelijk. Voor een relatief eenvoudige handeling als het ontsteken van
vuur, dat we tegenwoordig met een
simpele lucifer of gasaansteker doen,
moest een relatief bewerkelijk proces
worden doorlopen.
Er zijn aanwijzingen dat men in de prehistorie al een vuurboog, de vuurploeg
of een stenen vuurslag met pyriet
gebruikte. Toen men ijzer begon te
bewerken (in onze Lage Landen rond
700 voor Christus) werd het stalen vuurslag geïntroduceerd dat, samen met
vuursteen en stoffen die gemakkelijk
tot gloeien konden worden gebracht,
ruim tweeduizend jaar lang zorgde
voor warmte en verlichting. Tot aan de
uitvinding van de lucifer werd deze
techniek toegepast.

Bij de reconstructie maakte ik zoveel
mogelijk gebruik van authentieke materialen en technieken om het experiment historisch verantwoord te houden. Waar dat niet mogelijk bleek, werd
teruggegrepen naar bestaande technieken, gereedschappen en materialen. Uit
het experiment bleek dat het relatief
eenvoudig is vuur te maken met alledaagse materialen en voor amateurs
bereikbare technieken.

vlak, in de regel voorzien van een handgreep. Zelden zijn ze langer dan twaalf
cm. Wanneer het staal langs een scherpe vuursteenrand schampt, worden
kleine stukjes van het staal geschraapt.
Dit gaat gepaard met warmteontwikkeling, waardoor de stukjes staal verbranden en er vonken ontstaan. Bij het experiment werd als vuurslag een deel van
een vijf mm dikke vijl gebruikt, waaraan een beugel werd gelast. Het geheel
werd geslepen en geschuurd. Koolstofrijk staal, bijvoorbeeld van een vijl, produceert goede vonken, gewoon ijzer is
te zacht. Vroeger gebruikte men ook
wel ijzer waarop men oppervlakteharding toepaste. Het bij het experiment
gebruikte vuurslag is overigens een
nauwkeurige replica van een uit de zestiende en zeventiende eeuw daterend
exemplaar dat bij opgravingen in de
vesting Bourtange werd gevonden. Het
betreft een vrij groot en plomp werktuig, grootste lengte ongeveer twaalf
cm, waarschijnlijk ooit voor militair
gebruik vervaardigd.

Terminologie

Vuursteen

Alvorens de aandacht op het experiment te richten is het noodzakelijk
enkele begrippen nader te omschrijven,
want zowel in de literatuur als in de
spreektaal wisselt de terminologie
nogal eens. Vraag bijvoorbeeld aan
mensen wat een tondeldoos is en u zult
merken dat de antwoorden aanzienlijk
uiteenlopen.

In het noordelijk en oostelijk deel van
Nederland kan vuursteen gewoon in
het veld worden gevonden. Meestal is
het afkomstig uit Scandinavië, getransporteerd door het ijs. In het uiterste zuiden van Limburg wordt vuursteen
gewonnen als bijproduct van de mergelwinning, terwijl het daar ook in het
Maasgrind voorkomt. Bijna alle vuursteen is bruikbaar, zoals uit het experiment bleek. Omdat de slag met het
vuurslag loodrecht op het scherpe deel
van een breuk dient te worden uitgevoerd, bleek het Limburgse vuursteen
goed te voldoen vanwege de grote
beschikbare brokken: ze kunnen met
een hamer of steen tot handzame stukjes worden geslagen waarbij de verse
breuken uitstekend benut kunnen worden. Alle brokjes met een of meer scherpe randen met een lengte van zo’n vijf
cm kunnen worden gebruikt.

Bij het experiment heb ik me beperkt
tot het stalen vuurslag en toebehoren.
Het stenen vuurslag, de vuurboog en
vuurploeg zijn niet bekeken. Het stenen
vuurslag werkt in principe op dezelfde
manier als het stalen exemplaar, zij het
dat hier sprake is van een vuurstenen
vuurslag in combinatie met pyriethoudend gesteente. Informatie over dit
onderwerp is veel schaarser. Het stalen
vuurslag is beter gedocumenteerd: het
duikt op ergens in de vroege middeleeuwen in de heraldiek, op afbeeldingen en
in historische bronnen.

In de eerste plaats is het gebruikelijk
om over een ‘vuurslag’ te spreken als
we het stalen voorwerp bedoelen. Dit
vuurslag werd langs ‘vuursteen’
geschampt waardoor vonken ontstonden. De vonken (of liever gezegd: een
vonk) ving men op in een stof die ‘tondel’ (of tonder) werd genoemd die daardoor tot smeulen werd gebracht.
Smeulen alleen is niet voldoende om
vuur te maken en daarom zijn er ook
‘vuurstarters’ nodig. Om tondel droog
te houden werd het in een ‘tondeldoos’
opgeborgen.
Vuurslag

Vuurslagen werden in alle vormen en
soorten vervaardigd. Het oudste bekende stalen vuurslag in de Nederlanden
dateert van rond 400 voor Christus en
werd in de Kempen (België) aangetroffen als grafvondst. Vuurslagen bestaan
zonder uitzondering uit een stalen slag-

Verkoold textiel als tondel

De stof waarop men de vonk(en) opving,
bestond uit verkoold linnen of katoen.
Uit opgravingen weten we dat in de prehistorie ook bepaalde zwammen werden gebruikt. Later, ongeveer in de
zeventiende eeuw, gebruikte men tondel die op industriële basis vervaardigd
werd en waarvoor men de tondelzwam
(Polyporus fomentarius) gebruikte die
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veel voorkwam in het Bohemerwoud,
waar ook de voornaamste productiecentra gevestigd waren (Ulm, Neustadt).
Aan verkoold materiaal valt gemakkelijker te komen. Linnen is op grote schaal
gebruikt en voor het experiment werd
dat ook toegepast. Katoen bleek ook
bruikbaar, zoals uit proeven bleek. Verkolen geschiedde door enkele rondgeknipte lapjes (diameter tien cm) in een
afgesloten blik te verhitten op een klein
gasstelletje. In het deksel werd met een
spijker een klein gaatje geslagen. Verkolen neemt ongeveer vijf á tien minuten in beslag en het proces kan enigszins gevolgd worden door te letten op
de bruine rook die uit het gaatje
stroomt. Als de verkoling voldoende
gevorderd is, neemt de hoeveelheid
rook af terwijl ook de kleur verloopt
van bruin naar grijs. Het beste is in het
begin af en toe even in het blik te kijken: verkoold linnen of katoen is zwart
van kleur, onvoldoende verkoold materiaal is nog enigszins bruin. De structuur van het materiaal blijft goed zichtbaar.
Bij het experiment werden op deze
wijze ongeveer tien van deze lapjes verkoold. Het materiaal is na verkoling
broos, maar het blijft vervormbaar,
waardoor het bijvoorbeeld opgerold
kan worden voor gebruik in een tondeldoos.
Tondelzwam

Niet alle zwammen zijn geschikt om
tondel te bereiden. Alleen ‘polyporus
fomentarius’, de echte tondelzwam die
men op dode en kwijnende bomen
(meest berken) aantreft, is bruikbaar.
Deze zwam is niet beschermd, maar net
als met andere paddestoelen en zwammen, dient men er zorgvuldig mee om
te gaan. Alvorens de stof als tondel gebruikt kan worden, dienen een aantal
bewerkingen plaats te vinden.
De zwam, die ongeveer de vorm heeft
van een afgeronde kegel, wordt aangetroffen in diverse vormen en kleuren.
De grootte varieert van enkele centimeters tot tientallen centimeters. De hoed
is houtachtig en niet, of nauwelijks,
samendrukbaar. Een zwam levert relatief weinig bruikbaar materiaal op en
dus is het niet verwonderlijk dat het
product bijvoorbeeld in Engeland in de
achttiende eeuw al geïmporteerd moest
worden uit het Bohemerwoud. Maar
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zelfs deze streken bleken op den duur
niet onuitputtelijk, zodat er een tekort
ontstond. De zwam dient namelijk in
de eerste plaats een behoorlijke afmeting te hebben, levert relatief weinig
bruikbaar materiaal op en groeit traag.
De steeds grotere vraag naar dit product kan verklaard worden uit de toenemende populariteit van rookwaren
(pijp, later sigaar). Op den duur werd de
tondel verdrongen door de introductie
van de lucifer.
De hoed van de zwam doet kurkachtig
aan. Oudere exemplaren, die zo’n tien
jaar of ouder zijn, bezitten zelfs een
hoed die van hout schijnt te zijn. En
juist om de hoed, de buitenkant, gaat
het. Een methode om het gewenste
materiaal te verkrijgen is met een houtzaag of kartelmes de zwam in parten te
verdelen op de manier waarop u een
meloen bereidt. Schil de parten af.
Daarbij kunt u een broodzaag gebruiken. Het binnenste deel van de zwam is
onbruikbaar, het zijn slechts de paar
millimeters direct onder de harde schil
(het ‘steriele’ deel) die we nodig hebben.
De dikte van het te gebruiken laagje
hangt af van de kwaliteit van de zwam
en de plaats waar de hoedschil zich
bevond. Als regel wordt naar de onderkant toe het laagje dunner.
Snijd de hoed nu in vierkante plakjes
op de door u gewenste grootte. Zeven
bij vijf cm is bijvoorbeeld goed. Ook
kunt u het gehele hoeddeel nemen en
er later plakjes van maken. Reepjes snijden van de hoed is ook mogelijk, die
kunt u ongeveer vijf mm breed maken.
De plakjes of reepjes worden vervolgens
enkele dagen geweekt in water waaraan
u ongeveer 50% as heeft toe gevoegd. As
kan gemakkelijk worden gemaakt door
stukken hout te verbranden in de barbecue. Vervolgens kookt u het tondel
enkele uren in de oplossing van water
en as, waarna u het laat drogen.
De plakjes of reepjes moeten nu worden
geklopt met een houten of plastic
hamer. U begint met de houtachtige
buitenzijde waarna de stof wordt omgekeerd. Klop ook de binnenzijde. De
reepjes kunnen aan de twee overgebleven zijden eveneens worden beklopt.
Als uw product bestaat uit plakjes, dan
klopt u eerst de buitenzijde over het
gehele oppervlak. Deze buitenzijde zal
na enige tijd barstjes gaan vertonen en
tussen de barstjes wordt dan een bruin-

rode substantie zichtbaar. Het materiaal zwelt ook enigszins, omdat de structuur van het hoedweefsel door het kloppen verandert. U beklopt ook de
binnenkant. Zowel de reepjes als de lapjes zijn nu soepel geworden. De reepjes
zijn nu in principe klaar voor gebruik.
De lapjes kunt u oprollen, waarna u er
verder op klopt. Doe dat ook aan bovenen onderzijde van het rolletje. Rol het
in diverse richtingen op en klop het
nogmaals. Als het goed is, krijgt het
materiaal een zeemleerachtige soepelheid, die pluizig aanvoelt, zeker als u
een stukje los plukt. Het is deze pluis
waar het om gaat: het ontsteekt heel
gemakkelijk! Het product van de tonderzwam werd min of meer internationaal bekend onder de naam ‘amadou’,
een liefkozend woord, ontleend aan het
Frans, omdat het gemakkelijk tot gloeien gebracht kan worden.
Alle tondel kan een stuk ontvankelijker
gemaakt worden voor vonken door het
te behandelen volgens een methode die
al in de Middeleeuwen bekend was.
Hierbij wordt tondel gekookt in water
waaraan salpeter (kalii nitras) wordt
toegevoegd. Tien gram op een liter
water is ruim voldoende. Natuurlijk
kunt u verhoudingsgewijs ook minder
water en salpeter nemen. Salpeter kunt
u het best in de groothandel kopen.
Ook kunt u tondel gewoon koken in
water en as en het daarna enige tijd
drenken in een salpeteroplossing.
Tondeldoos

Het droge tondel kan worden opgeborgen in een tondeldoos. Dat kan iedere,
goed afsluitbare doos zijn. In de prehistorie gebruikte men waarschijnlijk een
leren zakje, later krijgt de tondeldoos
de vorm van een metalen of houten
doosje of busje. Een tondeldoos in de
vorm van een busje heeft soms één,
soms twee dekseltjes verbonden met
een kettinkje aan de bus.
Aan dit kettinkje zat soms een vuursteen vast. Het kettinkje diende om het
dekseltje of de dekseltjes niet te verliezen en om de tondeldoos aan op te hangen. Op oude Friese staartklokken treft
men nog wel eens een messing, cilindervormig tondeldoosje aan.
Vuurstarters

De tondeldoos met toebehoren is in letterlijke zin een aanmaaklont. Behalve

voor vuur maken voor verlichting of
verwarming gebruikte men het werktuigje ook om brand in pijp of sigaar te
krijgen. Vuurstarters werden gebruikt
om vuur over te brengen van gloeiende
tondel naar kaars, haard of lamp.
Hiertoe maakte men in veel gevallen
gebruik van zwavelstokjes. Dat kunnen
houten spanen zijn geweest, maar ook
stengels van planten, bijvoorbeeld die
van hennepplanten of brandnetels. De
stokjes werden op lengte gemaakt, tot
een bosje verpakt waarna de bovenzijde
werd gedompeld in warme, vloeibare
zwavel. Later gebruikt men ook wel
gevouwen reepjes papier die in salpeter
waren gedompeld.
Zo kunt u vonken slaan

Het vuurslag neemt u in de ene hand,
in de andere neemt u het brokje vuursteen met een scherpe kant naar voren.
Schamp nu het vuurslag langs de steen
en oefen enige kracht uit. Hierbij dient
u de totale lengte van het slagvlak te
gebruiken. Andersom is ook goed: het
vuurslag stilhouden en de steen langs
het staal schampen. Met deze methode
kunt u overigens beter de vonken mikken. Sommige vonken maken een knetterend geluid, zoals bij de kerststerretjes die kinderen aansteken.
De vonken dienen opgevangen te worden op het tondel. Een vonk die goed op
het tondel valt (meestal maar één vonk)
blijft even goed zichtbaar gloeien en
daarvan maakt u gebruik door zachtjes
te blazen. U zult zien dat de vonk zich
door het materiaal verspreidt en er een
snel verwijdende, roodgloeiende, smeulende plek ontstaat.
De methode die het meest succesvol
blijkt te zijn, is die waarbij tondel op de
vuursteen wordt gelegd. Enkele slagen
blijken in de meeste gevallen voldoende
om tondel aan het gloeien te brengen.
Vuur maken zonder
vuurstarter

Vuur maken met behulp van de hierboven beschreven onderdelen is een kwestie van handigheid, ervaring en wat
geduld. Vroeg of laat krijgt u de slag
(letterlijk en figuurlijk) wel te pakken.
Ontsteek het tondel en plaats het op de
plek waar het vuur wordt aangelegd,
bijvoorbeeld in een zelf gegraven haardkuiltje. Strooi kleine deeltjes brandbare
stof, bijvoorbeeld droge dennenaalden

Vuurslag

of houtschraapsel op het tondel. Blaas
waar u het gloeiende tondel vermoedt
of ziet. Hierbij dient u onafgebroken te
blazen, zolang uw longen dat toestaan.
Om wegblazen van de brandbare stof te
voorkomen kunt u deze stof in het
begin met twee vingers tegen het gloeiende tondel aandrukken. Er begint zich
vrij snel rook te ontwikkelen: blijf
gestadig doorblazen. De rook zal toenemen en bijtend beginnen te worden:
probeer aan de hand van de goede
windrichting die rook zoveel mogelijk
te ontwijken. Blijf blazen. Tenslotte zal
de stof zonder enige waarschuwing
vlam vatten. Blijf nog even blazen, voeg
wat brandbare stof toe totdat een vuurtje ontstaat dat gevoed kan worden met
droge takjes of andere materialen. Het
kan nodig zijn af en toe nog even te blazen om de vlammen aan te wakkeren.
Vuur maken met vuurstarter

De vuurstarter, te vergelijken met de
lucifer, dient er voor om vuur over te
brengen van het smeulend tondel naar
de plaats waar u het vuur wilt ontsteken. In de literatuur is al heel vroeg
sprake van het gebruik van zwavelstokjes als vuurstarter (‘sweuelstecken’,
1515). Ze vatten vrij snel vlam en branden met een blauwachtig vlammetje. Ze
lenen zich uitstekend voor het aansteken van een kaars of olielamp.
Het gebruik van tondeldozen

De vorm en afmetingen van de tondeldoosjes in de loop van de achttiende
eeuw doen vermoeden dat ze in de eerste plaats gebruikt werden om de pijp
mee aan te steken. Ze waren klein,
handzaam en konden gemakkelijk in
de zak worden gestoken. Nadat de rookwaar tot ontbranden was gebracht,
werd het smeulende tondel binnen het
doosje gebracht en het dekseltje
gesloten.
Een variant op tondel is het gebruik van
speciaal vervaardigde lont. Lont werd in
principe op dezelfde wijze gebruikt als
tondel: een uiteinde werd wat uitgepluisd, op een stukje vuursteen gelegd

Met het stukje vuursteen wordt
langs het vuurslag geschampt.

en aangestoken met het vuurslag. De
katoenen lont werd in een aantal gevallen in een kokertje gestoken dat met
een dopje kon worden afgesloten: eigenlijk een miniatuur tondeldoosje. Zulke
lonten zijn nog wel in de handel: de
vuurwerkindustrie maakt er tot de dag
van heden nog gebruik van.
Men kan zich moeilijk voorstellen dat
een tondeldoos erg praktisch was in het
gebruik. Behalve als aansteker voor
rookwaren is het aanleggen van vuur
met behulp van vuurslag en tondel een
tijdrovende aangelegenheid. Daarbij
komt nog dat het nagenoeg onmogelijk
is vuur te maken onder vochtige
omstandigheden. Waarschijnlijk werd
de tondeldoos vooral gebruikt als aansteker voor tabak. Voor andere vuren
werd de tondeldoos alleen gebruikt als
het niet anders kon. Het fijne ervan zullen we wel niet kunnen achterhalen.
In de achttiende eeuw werd de tondelpistool populair. De werking is die van
het ‘vuursteenslot’ dat men op vuurwapens van die tijd aantreft. Het slot werd,
voor toepassing als tondelpistool, omgebouwd. In plaats dat na het overhalen
van de trekker de vonken in de kruitpan belandden, vielen ze nu in een
soort busje dat tondel bevatte. Met
behulp van een vuurstarter – meestal
een zwavelstokje – kon men bijvoorbeeld een kaarsje aansteken. Historici
beschouwen de tondelpistool als de eerste mechanische aansteker.
Tot in 1850 de lucifer werd uitgevonden, was vuur maken een heel karwei.
Wij zijn niet meer gewend om er bij na
te denken dat wij vuur maken als we
het gas aansteken of de open haard aanmaken, maar de kunst om dit op een
snelle en gemakkelijke manier te doen,
hebben wij ons nog niet zo lang eigen
gemaakt.
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De achtergronden van zegswijzen en uitdrukkingen

Spraakmakende verhalen
Sprookjes

Sprookjes zijn volksverhalen met een
inhoud die helemaal gefantaseerd is.
Tijd en ruimte zijn niet belangrijk en
het wonderlijke is gewoon. Ze zijn mondeling overgeleverd. Er treden allerlei
fantasiewezens in op. Vaak vertelt het
sprookje over de strijd van goed en
kwaad, waarbij het eerste overwint. Er
zijn volkssprookjes die generaties lang
werden verteld en uiteindelijk op
schrift werden gesteld door verzamelaars als de gebroeders Grimm.
Daarnaast heb je cultuursprookjes, die
zijn verzonnen door schrijvers als
Andersen en Bomans.

Prinses op de erwt

De Nederlandse taal wemelt van zegswijzen en
uitdrukkingen, die wij dagelijks horen en lezen,
uitspreken en neerschrijven, zonder dat ons nog

der tijd een overdrachtelijke betekenis gekregen.
Veel facetten van ons cultureel, sociaal en
economisch erfgoed worden daardoor in
zegswijzen weerspiegeld. Opvallend is dat de
uitdrukkingen niet alleen zijn ontleend aan
gebruiksvoorwerpen, rechtspraak en scheepvaart,

De draak met iemand steken

Betekenis: ‘iemand of iets bespotten,
belachelijk maken’. Deze zegswijze
vindt zijn oorsprong in een vrome
legende uit de zesde eeuw, waarin bisschop Gregorius van Cappadocië (Sint
Joris) een maagd redde, die door een
draak werd bedreigd. Later speelde men
dit gevecht in processies na, maar dat
gebeurde na verloop van tijd steeds
meer op een grappige, potsierlijke
manier. De ‘nieuwe’ Joris stak zijn
wapen in een met stro opgevuld monster. En zo kreeg de uitdrukking zijn
spottende betekenis.

Dit wordt gezegd met betrekking tot
een ontwikkeling die men niet langer
onder controle kan houden. De zegswijze komt uit een sprookje van de gebroeders Grimm. Een houthakkerszoon
hoort een stem in de buurt van een
oude eik roepen ‘laat mij er uit’ en ontdekt een fles in het struikgewas. Als hij
de fles tegen het licht houdt, ziet hij
een kikker op en neer springen. Vervolgens haalt de houthakkerszoon de
stop van de fles en nu springt er een
geest uit, die plotseling verandert in
een grote dreigende kerel, die aankondigt dat hij de houthakkerszoon de nek
gaat breken.

maar ook aan tal van mythen, legenden en
Met zevenmijlslaarzen

andere volksverhalen.
Girbe Buist
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Legenden zijn verhalen met een godsdienstige achtergrond en betekenis.
Vaak wordt het verhaal verteld van een
heilige, Sint Nicolaas of Sint Maarten
bijvoorbeeld. Zij hebben meestal een
historische basis. Het zijn meestal simpele verhalen met de bedoeling dat de
mensen er iets van leren. Een beroemde
legende is het verhaal van Beatrijs, een
non, die van alles beleeft en vooral een
blindelings vertrouwen heeft in Maria.

Dit betekent ‘een meisje dat voor allerlei kleinigheden bijzonder gevoelig is’.
Deze uitdrukking is ontleend aan het
sprookje ‘De Prinses op de Erwt’ van
Hans Christian Andersen (1805-1875),
waarin een jong meisje haar koninklijke afkomst bewijst door in haar slaapstede onder vele matrassen de aanwezigheid van een erwt te bespeuren,
welke haar het slapen onmogelijk
maakt.
De geest is uit de fles

praktische werkelijkheid en hebben in de loop

Legenden

De prinses op de erwt

de oorspronkelijke betekenis voor ogen staat.
Talrijke zegswijzen zijn eens ontstaan vanuit een

(laarzen, waarmee stappen van zeven
mijl genomen worden) komen voor in
het sprookje van ‘Klein Duimpje’.

Dit betekent ‘snel en vluchtig, zonder
oog voor detail’. De zevenmijlslaarzen

Trillen als een espenblad

Dit betekent ‘heel erg beven of trillen’.
Volgens een oude legende zou een
espenblad op zijn lange fijne steel van
schaamte beven, omdat het kruis waarop Christus werd gekruisigd van het
hout van de esp werd vervaardigd.
Volgens een andere vrome legende laat
de esp zijn bladeren trillen en beven,
omdat Judas, de verrader, zich aan een
esp zou hebben verhangen.
Iemand kapittelen

‘Iemand de les lezen, iemand vermanend toespreken’, betekent deze zegswijze. Rond 760 na Christus stelde bisschop Chrodegang van Metz een
levensregel op om te bewerkstelligen

Het ei van Columbus

dat de hem toevertrouwde geestelijken
hun bandeloze leven zouden beteren.
Volgens deze levensregel moesten de
geestelijken ‘s ochtends vroeg bijeen
komen in aanwezigheid van de bisschop of zijn plaatsvervanger, die hen
een hoofdstuk (kapittel) uit de Bijbel
voorlas. Aan deze voorlezing werden
vervolgens de nodige berispingen en
vermaningen aan het adres van de aanwezige geestelijken verbonden.
Sagen

Sagen zijn volksverhalen die zich in het
verleden afspelen en die mondeling
zijn overgeleverd. Zij hebben vaak een
historische kern van waarheid. De historiciteit van sagen is echter vaak betrekkelijk. Zij kunnen een beeld geven
van het verleden, maar de verhalen
rond de hoofdpersoon behoren dikwijls
oorspronkelijk bij een aantal personen,
of werden verzonnen om een persoon
belangrijker te maken (bijvoorbeeld de
koning Arthur verhalen).
Een Cassandravoorspelling

Betekenis: ‘een juiste en sombere voorspelling waaraan geen geloof wordt
gehecht’. Cassandra was een dochter
van Trojes laatste koning, Priamos. De
God Apollo schonk haar de gave van de
profetie, maar omdat Cassandra zijn
liefde niet beantwoordde, zorgde hij
ervoor dat aan haar voorspellende
woorden nooit iemand geloof zou
schenken. Toen Cassandra dan ook de
val van Troje voorspelde, geloofde geen
enkele Trojaan haar. Vervolgens haalden de Trojanen het paard van Troje

binnen, hetgeen hun stad noodlottig
werd.
Het ei van Columbus

Dit is een oplossing die eenvoudig is als
je hem eenmaal weet. Tijdens een feestmaal in 1493 werd Columbus ontdekking van Amerika gebagatelliseerd door
disgenoten, die zeiden dat dit iedereen
zou zijn gelukt die vóór hem op het
idee zou zijn gekomen. Columbus daagde hen toen uit om een ei rechtop op
tafel te zetten. Toen niemand dit voor
elkaar kreeg, pakte Columbus het ei en
zette het met een lichte slag neer, zodat
de schaal ingedeukt werd en het ei
bleef staan. Toen men tegenwierp dat
dit wel heel gemakkelijk was, zei
Columbus: ‘Ja dat is waar, maar je moet
maar op het idee komen’.
Zich ergens met een jantjevan-leiden van afmaken

Dit betekent ‘met een smoesje, een
mooi praatje ergens onderuitkomen’.
Ook wel: ‘veel minder doen dan men
zou kunnen’. Oftewel: ‘er met de pet
naar gooien’. De zegswijze is ontleend
aan Jan Beukelszoon van Leiden, hoofd
van de wederdopers, die bekend stond
als een mooiprater. In 1534 trok Jan van
Leiden met een groep rebellerende
Wederdopers naar de stad Munster en
liet zich daar tot Koning van het
Nieuwe Jeruzalem kronen. Hij maakte
zich daarbij schuldig aan tal van wreedheden tegen de hongerende bevolking.
Vijftien maanden lang verdedigde hij
zijn rijk tegen de bisschop van Munster,
die de stad belegerde. In 1536 werd hij
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Kartonnen bouwplaten
De kartonnen bouwplaat weet zich al ruim
afgeschilderd. Zo weet de vos in bijvoorbeeld de fabel van ‘de vos en de kraai’
van Aesopus via een list een stuk kaas te
bemachtigen. Door de kraai aan het
praten te krijgen valt de kaas uit zijn
bek, waardoor de vos ermee vandoor
kan gaan.

twee eeuwen lang te handhaven in grote
delen van de wereld. Waar de meeste
modelbouw ontwerpen uitgaan van kant en
klare of zelfgemaakte onderdelen in de

Het leeuwendeel voor zijn

juiste vorm, worden kartonnen modellen

rekening nemen
Een Sisyfusarbeid

gevangen genomen, gefolterd en ter
dood gebracht. Daarna werd hij tentoongesteld in een ijzeren kooi die aan
een kerktoren hing.
Fabels

Een fabel is een kort moraliserend verhaal waarin dieren als handelende personen optreden. Fabels geven bovendien een praktische leefregel (de fabels
van Aesopus, Lafontaine, Vondel, Cats).
De kastanjes uit het vuur
halen

Dit is iets moeilijks of gevaarlijks voor
een ander opknappen, terwijl die ander
er het meeste voordeel van heeft. Het
gezegde gaat terug op een oude fabel
die in Nederland al in de zestiende
eeuw bekend was. Daarbij krijgt een
aap zin in gepofte kastanjes. Hij wil ze
uit het vuur halen, maar is bang zich te
branden. Naast het vuur ligt een slapende hond. De aap pakt de poot van
de hond om de kastanjes te pakken. De
fabel komt ook voor in de verzameling
van De La Fontaine (zeventiende eeuw),
maar hier heeft de hond plaats
gemaakt voor een kat.

Dit wil zeggen ‘de grootste bijdrage
leveren van alle betrokkenen’. Het leeuwendeel is afkomstig van de fabel van
de Griek Aesopus (circa 500 voor Christus), die later ook door de zeventiendeeeuwse schrijver Lafontaine beschreven
wordt. Daarin gaat een leeuw samen
met een koe, een geit en een schaap op
jacht. Na een tijdje vangen ze een hert
in een net dat door de geit gespannen
was. De vangst wordt in vier stukken
verdeeld. De leeuw eist echter alle vier
de gedeelten op. Een verdeling op deze
manier is dus bijzonder oneerlijk. In de
uitdrukking ‘het leeuwendeel voor zijn
rekening nemen’ is die negatieve bijbetekenis verdrongen door het juist positieve ‘grootste gedeelte’.
Mythen

Een mythe is een verhaal waarin de
mens onbegrepen natuurverschijnselen
probeert te begrijpen door ze toe te
schrijven aan hogere machten. In
mythen wordt bijvoorbeeld verteld over
de schepping der aarde of de wisseling
van de vier seizoenen. Of over onderwerpen die met leven en dood hebben
te maken. Ook zijn het verhalen die vertellen hoe de mensen zijn geworden
zoals ze zijn. De hoofdpersoon is vaak
een godheid.

Dit betekent bijzonder slim of sluw
zijn. De slimheid van de vos is vooral
spreekwoordelijk geworden door het
twaalfde-eeuwse dierenepos ‘Van den
vos Reynaerde’. Veel van de verhalen
uit dit middennederlandse dierenepos
gaan echter terug op de fabels van
Aesopus en andere Europese dierensproken. In deze fabels wordt de vos
meestal als een slim en geslepen dier
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gevormd van platte onderdelen. Deze onderdelen dienen dan uitgeknipt of gesneden te

bevrijden. Als een nooit ophoudende
straf moest Sisyphus in de onderwereld
een rotsblok tegen een heuvel opduwen. Zodra hij de top echter had
bereikt, rolde de steen weer naar de
voet. Dit was de sisyphusarbeid die
spreekwoordelijke betekenis heeft
gekregen.
Een tantaluskwelling

Dit is een kwelling waarbij men iets verleidelijks binnen handbereik ziet, maar
het desondanks niet kan krijgen.
Tantalus was een mythische koning in
Klein-Azië en de goden waren hem aanvankelijk welgevallig. Door zonden,
diefstal en overmoed haalde hij zich
later de toorn der goden op zijn hals.
Om voor zijn zonden te boeten, moest
Tantalus in de onderwereld honger en
dorst lijden. Boven zijn hoofd hingen
vruchten, waarvan de takken door de
wind opzij werden gebogen als bij zijn
hand er naar uitstrekte. Ook stond hij
tot aan zijn hals in het water, maar
telkens wanneer hij zich bukte om te
drinken, week het water terug.
De doos van Pandora

Een sisyfusarbeid
Zo slim als een vos

De doos
van Pandora

Betekenis: ‘een zwaar werk dat tot niets
leidt en waarvan het resultaat telkens
ongedaan wordt gemaakt’. Sisyphus
was volgens de Griekse mythologie
koning van Korinthië. Hij was volgens
het verhaal zo sluw dat hij de dood,
toen deze hem kwam halen, met kluisters wist te ketenen, zodat er niemand
meer kon sterven. Hades, de God van de
onderwereld, moest er aan te pas
komen om de dood uit zijn boeien te

Betekenis: ‘een bron van veel ellende’.
Pandora was in de Griekse Mythologie
de eerste vrouw op aarde. Zeus had deze
bekoorlijke vrouw naar de aarde gezonden met een doos vol kwalen en rampen. Pandora had opdracht om de doos
dicht te laten, maar haar nieuwsgierigheid werd haar te machtig. Toen de
doos open was, verspreidden allerlei
rampen zich over de aarde.
Tekeningen: Mari

worden om daarna in of aan elkaar geplakt
te worden. Het moeilijke daarbij is dat die
onderdelen van platte stukken papier of
karton tot een driedimensionaal geheel
gebouwd moeten worden. Dit ‘bouwen’
Een oude Franse plaat van de Eiffeltoren

heeft vele mensen plezier verschaft.

Jan van den Bor

Herkomst onbekend

Een creatieve
vrijetijdsbesteding

Al in de Middeleeuwen waren ‘bouwmodellen’ of ‘maquettes’ bekend.
Voorbeelden van modellen uit die tijd
zijn er niet, maar uit geschriften weten
wij dat bouwheren een model van het
te bouwen object aanboden aan de
opdrachtgever. We moeten dan wel
denken aan belangrijke gebouwen zoals
kerken, kathedralen en paleizen. Het
maken van zo’n bouwmodel was geen
overbodige luxe. De bouwtekeningen in
die tijd waren niet zo uitgebreid en
ervaring in het lezen van die tekeningen was er vaak niet, althans niet bij de
opdrachtgevers. Een bouwmodel kon
dan zorgen voor wat meer inzicht in de
indeling en bouwwijze van een object.

Uit latere periodes zijn wel modellen of
maquettes bewaard gebleven. Er deden
nieuwe (Italiaanse) vormen hun intrede
in de bouwkunst en bouwmeesters konden hun opdrachtgevers alleen middels
een maquette overtuigen van de schoonheid van deze nieuwe vormen. In 1649
verlangde het Haagse gemeentebestuur
een driedimensionaal model van de te
bouwen Nieuwe Kerk aan het Spui, omdat volgens hen ‘teyckeningen niet soo
tot ons spreecken als een model’.

pleitte in zijn Stercktenbouwinghe (1594)
voor het gebruik van bouwmodellen bij
het aanleggen van vestingen. Al eerder,
in een militair manuscript van graaf
Reinhard zu Solms uit 1547, zien we
houtsneden van tenten en barakken die
voorzien zijn van plakranden, zodat ze
als voorbeeld voor de tentenmaker uitgeknipt en in elkaar geplakt konden
worden. Generaals konden door te
schuiven met in elkaar geplakte modellen van tenten en barakken met elkaar
overleggen over de juiste wijze om een
legerkamp op te zetten.

Ook generaals in het leger maakten
modellen. Vestingbouwer Simon Stevin

Bouwmodellen werden meestal gemaakt van hout, al dan niet beplakt

Tekeningen spreken niet
zo als modellen
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Hampton Court Palace
Micromodels

Vaders bouwden huizen voor hun
kroost en winkeliers deden hetzelfde
om de verkoop te bevorderen.

met beschilderd papier. Ook klei, gips
en soms gietijzer werden gebruikt. Karton werd minder toegepast, waarschijnlijk omdat de kwaliteit zodanig slecht
was dat een model geen lang leven
beschoren zou zijn. Uit 1726 is wel een
kartonnen model bekend van een koetshuis dat in de buurt van Leiden gebouwd moest worden. Dit model is bij
de bouwaanvraag meegestuurd.
In de achttiende en negentiende eeuw
verminderde het gebruik van maquettes. Ze waren niet meer zo nodig, omdat architecten perspectieftekeningen
gingen maken die ook een duidelijk
inzicht gaven in het te bouwen object.
Maquettes of bouwmodellen worden
tegenwoordig alleen nog gemaakt van
bouwplannen voor nieuwe stadswijken
of voor invulling van nieuwbouw in
bestaande stadsgedeelten. Dit om
inzicht te verkrijgen in stedenbouwkundige, verkeerstechnische en financiële aspecten van de nieuw te bouwen
gedeelten.
Uitknipvellen van
papieren soldaatjes

In de achttiende eeuw nam de belangstelling voor afbeeldingen toe. Dit had
mede te maken met de ontwikkeling
van het papier. De knipkunst, die al langer bestond, werd op verschillende
manieren toegepast en stond op een
zeer hoog niveau. Nieuwe ontwikkelingen in de druktechniek maakten het
mogelijk dure beschilderingen te vervangen door gedrukte afbeeldingen. De
kerststal, de trekpoppen, het miniatuurtheater en de tinnen soldaatjes kregen concurrentie van papieren equivalenten. Papier was goedkoper en kon
gemakkelijk in grotere aantallen verspreid worden.
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In 1730 verschenen de eerste uitknipvellen van papieren soldaatjes, gevolgd
door trek- en aankleedpoppen. Figuurtjes uitknippen en opstellen in tableaus
was een geliefde bezigheid. Ook konden
hiermee mooie kijkkasten gemaakt
worden. Daarvoor werden dan weer bijartikelen zoals bosjes, hekjes en dergelijke meegedrukt, zodat er diepte ontstond. We kennen deze kijkdozen nog
steeds in vrijwel dezelfde vorm, zij het
wat eenvoudiger qua uitvoering. Ook de
aankleedpoppen komen we nog steeds
tegen. In deze categorie moeten we ook
de miniatuurtheaters rangschikken.
Maar er moet gelijk bijgezegd worden
dat deze miniatuurtjes vaak uitblinken
door hun schoonheid en compleetheid.
Ze werden aangeboden compleet met
decors, figuren en rolprenten om zo
een heel drama of toneelstuk na te kunnen spelen. Ze zijn daarom een eigen
leven gaan leiden.
Zowel met de kijkdoos als met het
miniatuurtheater werd de bouwplaat
heel dicht benaderd: een op papier
voorgedrukt tweedimensionaal voorwerp dat zelf met schaar en lijmpot tot
een driedimensionaal model gebouwd
moest worden.
Onderwijs en huisvlijt

De kartonnen bouwkunst werd ook in
het onderwijs toegepast. In zijn Herinneringen (1811) vermeldt Goethe dat
hij op het gymnasium tijdens de wiskundeles papieren modellen moest
maken van geometrische vormen.
Vervolgens deden ze ook pogingen om
op eigen houtje papieren prieeltjes in
elkaar te zetten. In zijn boek De geschiedenis van de drie kammenmakers (1856)
beschrijft Godfried Keller dat een man
een ingewikkelde Chinese tempel van
papier maakte voor zijn geliefde.

In het begin van de negentiende eeuw
was de bouwplaat dus duidelijk in
opkomst. Bijkomend voordeel van de
papierkunst was het educatief element:
het hield de jeugd van de straat. Het
spelen met kijkdozen, trek- en aankleedpoppen en miniatuurtheaters was
leuk en was ook opvoedkundig verantwoord. Kinderen in die tijd dienden
zich nuttig te vermaken!
De eerste bouwplaten

Vanaf 1853 verschijnen in een in die
tijd bekend jeugdblad, de Kindercourant
(1850-1905), bouwplaatjes die de kinderen zelf in elkaar moesten plakken.
Daarvoor al, maar dan zeer sporadisch,
komen we bouwplaten tegen van kerststallen, maar deze zijn vaak opgebouwd
uit platte figuren die met een omgebogen strookje rechtop gezet kunnen worden. Rond 1860 komen dan de eerste
bouwplaten op de markt in de vorm
zoals we die nu nog kennen.
Wie hiermee het eerste is geweest is
niet duidelijk. In Frankrijk was het Jean
Frederick Wentzel met zijn serie Le Petit
Architecte. Onder dezelfde naam verscheen ook een serie op de markt van
Charles Pellerin, die al in 1796 een uitgeverij stichtte in Epinal, in de Vogezen. Ook in Duitsland verschijnen dan
de eerste bouwplaten en wel via twee
uitgevers, namelijk Kühn en Oehmigke,
beide uit Neurupin. De uitgevers waren
wel zo slim om bij het kiezen van hun
onderwerpen de actualiteit te volgen.
Zo kwamen er papieren modellen op de
markt van schepen, bekende gebouwen
en later van de eerste vliegtuigen en
auto’s. Dit sprak blijkbaar ook de volwassenen aan, want enkele jaren later
zien we dat Pellerin drie series bouwplaten uitgeeft met in totaal 1500 verschillende modellen, waarvan de moeilijkheidsgraad duidelijk boven het
kinderniveau lag. Gelukkig dacht hij
ook aan hen en bracht een aparte serie
voor kinderen uit, de Grandes
Constructions Faciles.

Bouwplaten als spiegel
van de tijd

Bouwplaat van paard en

De technische vernieuwingen werden
op de voet gevolgd: paardentrams, treinen, auto’s, elektrische trams, vliegtuigen. Tijdens de Frans–Duitse oorlog van
1870-1871 vormden kanonnen en vestingen de hoofdmoot en ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in
Parijs in 1878 bracht Pellerin bouwplaten op de markt van de verschillende paviljoens en van de Eiffeltoren.

van de Firma Jan van

De Duitse ontwerpers waren wat romantischer van aard en legden zich
meer toe op het ontwerpen van burchten, kloosters, kathedralen en kastelen.
Hun bouwplaten hadden ook wat meer
kleur. Het belangrijkste verschil echter
tussen Franse en Duitse platen was dat
de Fransen de stoffering (bomen en
struiken, muren) apart drukten als
losse bijzetstukjes en de Duitsers deze
op de onderdelen van de bouwplaat
mee drukten.
In de tweede helft van de negentiende
eeuw komen er meer bouwplaten op de
markt. In Duitsland bij Otto Maier te
Ravensburg en bij Schreiber in
Esslingen. De belangstelling voor de
bouwplaat verminderde echter tegen
het einde van de negentiende eeuw.
Recessie en opleving

In de eerste jaren van de twintigste
eeuw zette deze daling zich voort en na
1918 werd het zo erg dat Pellerin alleen
nog maar herdrukken uitgaf. In Duitsland poogde Otto Maier het educatieve
niveau van de bouwplaat te verhogen.
Hij had daar enig succes mee. Schreiber
bleef daarbij niet achter en hij paste,
heel slim, de schaal van zijn modellen
aan bij de in die tijd opkomende modelspoorbanen.
Gelukkig bleef er ondanks alle concurrentie van blikken speelgoed en constructiedozen voldoende belangstelling
bestaan voor de bouwplaat. Blijkbaar
was deze vorm van handenarbeid zo
ingeburgerd dat ze een deel geworden
was van de vrijetijdsbesteding van een
groot deel van de bevolking.

wagen. Een presentje
Woerkom. Ontwerp:
Daan Hoekstra (circa
1925)

Dit werd ook opgemerkt door ontwerpers in spé, want naast de al genoemde
namen kwamen er in verschillende landen gespecialiseerde bouwplaat ontwerpers en uitgevers bij. Jade Verlag en Jozef Scholz in West Duitsland, Emsco en
Selecta in Nederland, Heritage Models
in Engeland, Ballerman & Son in Denemarken, Albatros in Tsjecho-Slowakije.
De St. Pieter in Rome op
micro formaat

Een bijzondere uitgever was Micro
Models Limited uit Engeland. Vanaf
1943 gaf deze verschillende series
bouwplaatjes uit. De modellen kenmerkten zich door hun specifieke afmeting en schaal. Alle modellen werden in
schaal teruggebracht tot ze op één
kaart of een aantal kaarten van drie bij
vijf inch pasten. Ze werden bij elkaar
gehouden in een klein mapje. De schaal
verschilde daardoor van model tot
model. Eén van de grootste, of liever
gezegd kleinste, modellen is die van de
St. Pieter te Rome, met een schaalverhouding van 1:2500, gedrukt op 36
kaarten. Bijna onvoorstelbaar als men
bedenkt dat de meeste bouwplaten een
schaalverhouding hebben van ergens
tussen de 1:50 en de 1:300.
De onderdelen van de Micro Models
bouwplaatjes moesten ‘koud’ in elkaar
gelijmd worden, omdat deze geen plakranden hadden. Veel geduld en een
vaste hand waren hierbij een vereiste.

In de jaren vijftig werden door Micro
Models certificaten uitgereikt aan
‘Master’ bouwers die dan behoorden tot
de ‘Guild of Micro Models Masters’.
Een bekende Nederlander die met deze
graad onderscheiden werd, was Dick
Laan, de schrijver van de Pinkeltje
boeken.
Micro Models maakte onder andere
typisch Engelse gebouwen, zoals Westminster Abbey en Hampton Court,
maar ook andere modellen zoals de
legendarische locomotief ‘de Rocket’ uit
1829 en internationaal bekende
gebouwen.
Reclame en promotie

In de reclamewereld is de bouwplaat
ook geen onbekende. In de jaren dertig
van de vorige eeuw bracht Honig een
bouwplaat uit van het toenmalige
Schiphol gebouw met start- en landingsbaan. De modellen van de vliegtuigjes
moesten dan door punten bij elkaar
gespaard worden. Daaronder waren
natuurlijk bekende toestellen, zoals vijf
verschillende Fokkers.
De Gruyter onderkende ook de wervingskracht van weggevertjes als de
bouwplaat. Er zaten er diverse in de
serie ‘Snoepje van de Week’. Ook een
compleet dorp kon bij elkaar gespaard
worden bij de boodschappen en de verpakking van die producten diende dan
meteen als basis waaromheen het
bouwplaatje gelijmd moest worden.
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Over verpakking gesproken, die werd
gebruikt om bouwplaatjes op te drukken. Heel bekend zijn de Cornflakes
pakken uit de jaren zestig en
zeventig met allerlei bouwplaatjes,
variërend van bekende koppen van
bijvoorbeeld Shakespeare tot
vliegtuigjes en gebouwen.

schil tussen beide uitgevers zat hem in
de dikte van het gebruikte papier of
karton. De Emsco-ontwerpers gebruikten dunner karton en hun platen waren
ook wat gedetailleerder. Zij brachten
beide voornamelijk vliegtuig- en
scheepsmodellen uit.
Het eerste ont-

Voor promotiedoeleinden
worden soms ook bouwplaten
gebruikt. Een Nederlandse ontwerpster,
Elisabeth Visser, ontwierp onder de
naam ‘Piet Design’ een aantal bouwplaatjes, op kaartformaat, van Nederlandse musea. Bekend zijn ook de vele
molenbouwplaatjes, die uitgegeven
worden door de Nederlandse Molen
Stichting. Door radio Veronica werd in
1964 een bouwplaat uitgegeven van het
bekende zendschip Radio Veronica.
Etna gaf ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan in 1956 een bouwplaatje uit van een gasfornuisje en de
GP fabrieken te Groningen brachten in
1946 een bouwplaat uit van hun
fabriek.
Zondagschoolplaten

In de categorie educatie vinden we een
aantal voorbeelden in ons eigen land,
maar ook daarbuiten. We kennen allemaal wel de zondagschoolplaten die
met Kerst en Pasen gegeven worden aan
de kinderen. Dit om hen spelenderwijs
bekend en vertrouwd te maken met
deze heilsfeiten. Om aandacht te vragen
voor de leefomstandigheden in Derde
Wereld landen gaf Unicef in de jaren
tachtig onder de naam ‘Educoll’ vier
setjes uit met bouwplaatjes van huizen
uit arme landen. Bij het bouwen en
vooral lezen van de bijgeleverde informatie kon men zich inleven in de
omstandigheden ter plaatse.
In Zwitserland is het Pädagogischer
Verlag actief. Zij geven allerlei bouwplaatjes uit voor gebruik op scholen. De
onderwerpen variëren van kerken tot
vliegtuigen en van bootjes tot auto’s.
Het Ministère de la Culture van Frankrijk gaf een bouwplaat uit van ‘Le Mont
St. Michel’, in een wel heel bijzondere
ongekleurde uitvoering. De bouwer
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werp – een Renault R4 –
van Jan Berfelo, de vader van de
Nederlandse bouwplaat

werd geacht de beschrijving van het
ontstaan van de berg met klooster precies te volgen. Hierdoor was het mogelijk dat bij het bouwen, ook gedeelten
die al klaar waren, weer afgebroken
moesten worden, omdat dat in werkelijkheid ook zo ging.
Tegenwoordig worden er door verschillende uitgevers en bouwers weer workshops georganiseerd op scholen of zelfs
voor bedrijven. Doel daarbij is het
geduld te leren om van een ogenschijnlijk eenvoudig bouwplaatje iets moois
te maken en natuurlijk ook om de
bouwplaat te promoten.
Milieuvriendelijke
kartonnen kerncentrale

In Nederland gaf de FNV een poster uit
met daarop een bouwmodelletje van
een schaftkeet, vergezeld van de leuze:
‘Maak er een keet van’. Een kreet die
zeker niet was bedoeld om de leden rustig thuis te laten zitten plakken. Het
Duitse KWU (Kernkraft Werke Union)
heeft in de zeventiger jaren een bouwplaat uitgegeven van een kerncentrale.
De bouwplaat was bedoeld voor scholen, maar kan ook uitgelegd worden als
lobby voor kernenergie. De Stuttgarter
afdeling van de Grunen gaf een milieuvriendelijke kartonnen kerncentrale als
kerstgeschenk aan journalisten. Een
tegenactie waarbij in de tekst de nadruk gelegd werd op de grote voorzichtigheid waarmee het radioactief reactor
gedeelte moest worden gebouwd.

We hebben al gezien dat tijdens de
Frans-Duitse oorlog de bouwplaat gebruikt werd als propaganda. De nadruk
lag toen op oorlogstuig. Duitsland heeft
meer gebruik gemaakt van de bouwplaat als propagandamiddel. Om het
nationalistische gevoel te versterken,
lag in het Duitsland van na 1920 de
nadruk op modellen van bekende
monumenten zoals bijvoorbeeld ‘de
Hindenburg’, de bekende zeppelin en
trots van Duitsland.

Bouwplaatproductie
in Nederland

Maar ook in andere landen kent men
deze vorm van propaganda. In Engeland werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door Micro Models bouwplaatjes
uitgebracht van bekende Engelse gebouwen. Wanneer men zo’n model bouwde, werd men er aan herinnerd waarom
er gevochten moest worden. Het hielp
het moreel hoog te houden.

De bouwplaat in Nederland heeft
al een historie van bijna een
eeuw. Vóór de Tweede
Wereldoorlog zagen we nog
maar enkele bouwplaten als
reclame of via buitenlandse
uitgevers. In de jaren dertig
waren twee uitgevers in
Den Haag actief, namelijk
Emsco en Selecta. Het ver-

Oost-Europese uitgevers hebben nog
steeds veel militaire modellen in hun
programma, wat ook nu nog het sterk
militaire karakter van de voormalige
Oostbloklanden weergeeft. Gelukkig
verandert dat langzaam maar zeker en
zien we steeds meer civiele transportmodellen verschijnen.

Na de oorlog kwam de bouwplaatproductie pas goed op gang. De grote
initiator daartoe was Jan Berfelo (19221977), die daarom terecht de ‘Vader van
de Nederlandse bouwplaat’ wordt
genoemd. Hij had een opleiding achter
de rug aan de kunstacademie en na
enkele jaren als restaurator te hebben
gewerkt, ging hij ontwerpen. Zijn eerste
ontwerp was zijn eigen auto, een
Renault 4, daarna gevolgd door nog
enkele auto’s, zoals bijvoorbeeld een
Ford Consul. Al spoedig ging hij zich
meer specialiseren in schepen en vliegtuigen. Onder de naam Veritas gaf hij
onder andere bouwplaten van beroemde schepen van de Holland Amerika
Lijn uit, zoals de Maasdam en de
Statendam.
Net als bij Pellerin, honderd jaar eerder,
bepaalde ook de actualiteit de onderwerpkeuze van Berfelo. Toen in 1962
het eerste personen Dafje op de markt
kwam, kon je er een kartonnen modelletje naast zetten. In 1966 stopte hij
met uitgeven en na zijn overlijden in
1977 nam Leon Schuijt al zijn platen
over. Tegenwoordig is ook zijn zoon
Koen actief met bouwplaten en geeft hij
onder de naam ‘dePrins’ onder andere
reproducties uit van
schepen van zijn
vader.

Koffieservies
Reclamebouwplaat van
Van Nelle

Leon Schuijt is lange tijd de enige grote
uitgever in Nederland geweest, maar de
laatste jaren is er toch een aantal nieuwe uitgevers bijgekomen. Weliswaar
zijn ze wat kleiner, maar daarom niet
minder interessant qua modellenkeuze.
Ook is er vanaf de jaren zeventig een
aantal ontwerpers actief. Vaak zijn dat
architecten of beeldend kunstenaars
die naast hun werk bouwplaten ontwerpen. Veel mooie bouwplaten zijn inmiddels verschenen, waaronder nogal wat
architectuur, zoals bijvoorbeeld een
serie Nederlandse vuurtorens.
Maar ook andere onderwerpen komen
aan de orde, zoals een Stradivariusviool, een babyzeehond, bekende vogels
op ware grote, muziek-instrumenten,
een koffer- en tassenset enzovoort.
Computer

Sinds de computer zijn intrede deed en
met name het tekenprogramma CAD
ontwikkeld werd, hebben
zich ook daarop ontwerpers gespecialiseerd. Dit resulteerde
in scherpe
ontwerpen van
bouwplaten,

die echter door de prachtige aquarelachtige kleurinvulling een romantische
uitstraling hebben.
Nu we het toch over de computer hebben, ook daarop is veel te vinden. Met
internet kun je de hele wereld over en
is het heel eenvoudig om allerlei ontwerpers en uitgevers te vinden. Wat
daarbij opvalt is, dat alleen in India en
Noord-Afrika weinig of niets te vinden
is op het gebied van kartonnen bouwplaten. Vooral in Amerika en Japan zijn
veel particuliere ontwerpers of hobbyisten actief via internet. Er zijn vele
modellen te bestellen via e-mail, of nog
simpeler te downloaden.
Vrijetijdsbesteding

In het voorafgaande werden maar enkele voorbeelden gegeven van de grote
verscheidenheid in bouwplaten. Er zijn
kartonnen bouwplaten ontworpen van
vele denkbare figuren, transportmiddelen, architectuur, ruimtevaart,
natuur enzovoort. Duidelijk is wel dat
de kartonnen bouwplaat zich een
plaats heeft verworven in gezin, maatschappij en politiek. Hobby’s in het
algemeen hebben een belangrijke
plaats in de vrijetijdsbesteding van
mensen. Kartonnen bouwplaten dragen
daaraan ook hun steentje bij.

Het Catharina Gasthuis in Gouda
Model uit de museumserie ‘Piet Design’ van
Elisabeth Visser
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Driehoekige doosjes van
glas met daarin bloemvormen van gedroogde
zaadjes, denneappel en
houtspaanders. Drie ronde
doosjes: het middelste doosje gevuld met haarwerk,
links een geschilderd grafje
in een landschap. In het
midden een patroon in
macramé.
Collectie: Zaans Museum

Borduren
Souvenir van
de Zaanstreek

tussen oost en west
Borduren heeft zijn oorsprong in het Midden-Oosten. Onder
andere in Egypte, Assyrië en Babylonië had deze kunst ver voor
onze westerse jaartelling een hoge graad van perfectie bereikt.
De geweven stoffen uit deze streken zijn eveneens van belang,
omdat veel van de ingeweven patronen ook werden
geborduurd op stoffen.

Hanny Spierenburg

De zijdeweverijen op Sicilië waren zeer
beroemd en hebben van de zesde tot de
zestiende eeuw veel schitterende geweven stoffen geleverd. De mooiste en
kostbaarste weefsels werden ook nog
van borduurwerk voorzien. De Siciliaanse kroningsmantel van Rogier II is
hier een representatief voorbeeld van:
gestileerde diermotieven en rijk borduurwerk met paarlensnoeren.
De opdrachten voor en door de kerk in
de Middeleeuwen betekenden een grote
impuls. In de collectie van onder andere
het Museum het Catharijneconvent in
Utrecht vinden we prachtige voorbeelden van rijke stoffen en veel goudborduren. Ook hertogen en koningen
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waren belangrijke opdrachtgevers.
Door vorstelijke huwelijken werd borduurwerk in andere landen geïntroduceerd.
In het Parijse gilde van borduurders
(1471), dat uit mannelijke borduurders
bestond, werden de zoons van de meesterborduurders in het ambacht onderwezen. In Den Haag bestond ook een
borduurdersgilde (opgeheven in 1800),
dit stond waarschijnlijk in verband met
het hof en de hofkringen. In het Midden Oosten is borduren vaak ook nu
nog een mannen aangelegenheid.
Borduurwerk werd vroeger en ook nu
nog veelal toegepast gebruikt. Eén van

de uitingen die we in alle culturen
terugvinden is de toepassing op sjaals,
sluiers en omslagdoeken. In het huidige
westers modebeeld wordt de sjaal regelmatig als accessoire gebruikt. Zowel in
de haute couture als in de prêt à porter
kleding. Veel van de hierop gebruikte
motieven en toegepaste technieken zijn
geïnspireerd op toepassingen uit niet
westerse landen. Technieken als tamboereren, marmeren en schaduwwerk
komen van oorsprong uit het Midden
Oosten.
Souvenir de ma jeunesse

Sinds kort bevindt zich in de collectie
van het Zaans Museum een bijzondere
‘Souvenir de ma jeunesse’ gemaakt

Links: Gerardina van de Stadt Zaandam: letters geborduurd in stersteek. Het vlak wordt

Rechts: Hoorn des overvloeds. Bloempatroon in ingrijpsteek

afgesloten met randen in open naaien en bovenaan met een rand in frivolité.

met getwijnde en ongetwijnde zijde (filo flos); bloemknopjes in
Bouillongoud. De hoorn is gewerkt met kleine zaadachtige (?)

Midden: Broderie d´Espagne met divers verkleurd-gekleurd metaaldraad.

door Gerardina van de Stadt, gedateerd
1899. Gerardina Maria Christina van de
Stadt was de dochter van Jan van de
Stadt en Neeltje Hondius. Zij werd op
20 maart 1883 in Zaandam geboren. Ze
trouwde in 1912 met Jacob de Boer, die
makelaar was. Hun huwelijk bleef kinderloos. De ‘Souvenir de ma jeunesse’ is
een proeve van bekwaamheid. Meisjes
van rond de dertien maakten deze lappen met verschillende borduur- en
andere technieken na schooltijd. Er
werd doorgaans zo’n drie tot vijf jaar
aan gewerkt.
Borduuroefeningen in diverse steken
kennen we uit de negentiende eeuw.
Allerlei borduurtechnieken waren sterk
in de mode als dameshandwerk. Na
1850 vinden ze hun weg naar de oefenlappen, waarvan er velen bewaard zijn
gebleven. Vóór de achttiende eeuw zijn
borduuroefeningen niet of nauwelijks
gevonden.
De lap die Gerardina van de Stadt maakte is een fraai negentiende-eeuws voorbeeld. Vooral in het tweede deel van de
negentiende eeuw maken ze het merendeel van de bewaarde lappen uit. De
manier waarop de oefeningen gepresenteerd werden, kon heel verschillend

vormen in een schubpatroon.

zijn. Vaak werd elke oefening op een
apart lapje gemaakt. Deze lapjes werden soms in een boek verzameld, soms
aan elkaar genaaid tot een vierkant of
rechthoekvorm. Ca 1880 kwam de
lange lap in de mode. Alle handwerkoefeningen werden achter elkaar
genaaid tot een meterslange lap, die
meestal met gekleurde katoen gevoerd
werd. De lange lappen verdwenen uit
het schoolbeeld circa 1920.
Gerardina verwerkte haar proeven tot
een rechthoekige lap, 70 cm breed, 125
cm lang met in het midden een reliëf
van 3 cm hoog. De lap bestaat uit drie
banen met oefeningen in verschillende
technieken, gewerkt op wit linnen met
roze en groene (lime en mosterd) zijde,
filo flos, wol en haakgaren. De kleine
borduurlapjes zijn horizontaal van
elkaar gescheiden door diverse randen
in naaldkant, open naaien, kantklossen,
breien, haakwerk (guipure), filetknopen
en frivolité. De drie verticale banen
worden gescheiden door randen van
kunstbreien en haakwerk waarin een
groot aantal verschillende patronen is
verwerkt.
Naast versierend werk zijn er ook praktische oefeningen op de lap te vinden

als diverse knoopsgaten met vaste en
losse trenzen en ronde kanten, nestelgaatjes en stopwerk.
Verschillende gebruikte patronen zijn
terug te vinden in de Encyclopedie des
ouvrages des dames van Thérèse de Dillmont, zoals het prachtig uitgevoerde
patroon ‘Carré en broderie d’Espagne’.
Dit broderie d’Espagne is gewerkt in
divers gekleurd/verkleurd metaaldraad.
Applicatie op fluweel, zilver- en goudborduren en de verwerking van pailletten en kraaltjes maken dit tot een rijk
stukje borduurwerk.
De lap van Gerardina van de Stadt is
goed van kleur gebleven en heeft
nagenoeg geen beschadigingen, buiten
een paar vochtplekken.
Het hart

Het midden van de lap wordt gevormd
door een paneel met een aantal glazen
doosjes. Links en rechts onder twee
driehoekige doosjes in roze band
geplakt, met een omlijsting van papier
waarop kruissteekjes is gewerkt. De
inhoud van de doosjes wordt gevormd
door bloemvormen van gedroogde zaadjes en denneappel-bloemetjes van
gekleurde houtspaanders. De steeltjes
zijn van ijzerdraad.
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Colofon

In het volgende nummer
Onder: Poezekop gewerkt
met Minardiseband en
naaldkant. De buitenrand is

Traditie,
tijdschrift over tradities en trends
jaargang 8, nummer 4, 2002

Volkskunst

afgewerkt met een feston.

Nederland is het enige land in
de wereld dat zijn eigen volkskunst niet kent. Volkskunst is
kunst waarin de traditie een
belangrijke rol speelt. Dit in
tegenstelling tot kunst met
een grote K, waarin
vernieuwing en originaliteit
voorop staan. Daarom in
Traditie een serie over de
kunst van het dagelijks leven.

Helemaal onderaan:
Verschillende stoppen:
damaststop, ingezette stop,
twee weefstoppen (keper en
visgraat), satijnstop (G) en
een losse hoekstop (gewerkt
langs een hulpbandje).
Geborduurde initialen GS in
kastjessteek en 1899 in
kruissteek.
Neeltje: De N is gewerkt in draad

JAN: J in draad opnaaien, AN in platsteek

opnaaien, de andere letters in Frans

afgewerkt met een heen- en teruggaande

borduren, afgewerkt met een steel-

rijgsteek. De bovenrand: kantklossen in net-

steek. Daaronder een cirkelvulling in

slag en spijltjes. Daaronder een vlakvulling in

haakwerk. De vlakken worden

haakwerk (‘carreaux pour violettes’, pag. 325

gescheiden door randen in open

Th. Dillmont). Tussenranden in open naaien

naaien en kloskant.

en kantklossen.
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Daarboven een drietal ronde doosjes.
Het rechter is leeg, het middelste is
gevuld met haarwerk en het linker laat
een op glas geschilderd grafje zien. Op
de grafsteen de initialen: j.v.d.s m.v.h.
(Jan van de Stadt, haar vader en Maria
van Heyningen, haar oma).
Op de lap komen nog meer letters initialen voor: JAN (vader), GS (de maakster) en Neeltje (moeder).
Patronen

Een ‘Souvenir de ma jeunesse’ gold als
een soort naslagwerk. De maakster kon
er altijd op terug vallen. Velen hebben
echter door het maken van een dergelijke lap de lust tot borduren verloren.
Toch zijn er ook nu nog veel mensen
die zo’n voorbeeldlap maken. Het is
heel gebruikelijk om hiervoor ook
bestaande patronen te gebruiken net
zoals Gerardina van de Stadt voor haar
lap deed.
Patronen zijn vaak cultuurgebonden.
Zo brengen Marokkaanse en Turkse
vrouwen patronen mee uit hun land als
ze daar nu vanuit Nederland weer op
bezoek gaan.
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Souvenir van de Zaanstreek

De Zaanstreek kent grote groepen
migranten. In de expositie ‘Zaankanters
bestaan niet!’ van 20 december 2002 tot
23 maart 2003 in het Zaans Museum
wordt een beeld geschetst van die verschillende migranten. Interviews, foto’s
en objecten brengen hun leven in
beeld.
Het project ‘Souvenir van de Zaanstreek’ sluit hierbij aan. Veel van de toegepaste technieken in de lap van
Gerardina van de Stadt zijn bekend bij
een grote groep vrouwen. Specifiek voor
bijvoorbeeld de Turkse vrouwen is de
grote kennis van haakwerk en naaldkant (oya). Gezamenlijk maken vrouwen uit de Zaanstreek als tijdsbeeld
anno 2003 een nieuwe ‘Souvenir’, die
opgenomen zal worden in de vaste collectie van het Zaans Museum. Op 8
maart 2003, Wereldvrouwendag, zal de
‘Souvenir van de Zaanstreek’ officieel
overhandigd worden aan het Zaans
Museum.
Opnamen: Henk van ´t Loo, Zaandam
Collectie: Zaans Museum

Boerenleven

Boeren hebben altijd een belangrijke
plaats in onze samenleving ingenomen.
Niet alleen werkte het merendeel van
de bevolking op het land, iedereen
was voor voedsel ook afhankelijk van
hun productie. Traditie start in 2003
een serie over boerderijen, boerenerven en boerenleven.

En nog veel meer

Ons Dorp in Auckland
In de hoofdstad van Nieuw Zeeland, Auckland, staat
‘Ons Dorp’, een wijk waar oudere Nederlanders
wonen. Hoewel de meesten al veertig of vijftig jaar
in Nieuw Zeeland leven, vinden ze het toch fijn om
met andere Nederlanders hun oude dag door te
brengen. De huizen zijn door een Nederlandse
architect gebouwd en hebben de vorm van
Volendamse mutsjes.
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