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De computer maakt nog

niet zolang deel uit van

ons dagelijks leven. Toch

kunnen wij ons niet voor-

stellen dat we het ooit

zonder hebben gedaan.

Door de PC hebben wij

toegang tot de hele

wereld.

23Antilliaanse
roots
Als je op de Antillen bent opgegroeid

en je verhuist naar Nederland, welke

dingen vallen je dan op en welke

betekenis krijgen tradities en roots

in jouw leven?
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Versjesboeken met prenten van kin-

deren in klederdracht hebben begin

twintigste eeuw een rol gespeeld in

het nogal clichématige beeld dat men

in het buitenland van Nederland

heeft. Deze beeldvorming heeft te

maken met de ‘hollandmode’, die

eind negentiende eeuw vooral bij

Amerikanen ontstond.

34Streekdracht

Ineke Strouken, hoofdredacteur

Bijna elke godsdienst kent het

bidsnoer, een koord met knopen 

of kralen om daarmee het aantal

beoefende gebeden te tellen. Bij 

de meeste godsdiensten wordt het

bidsnoer gebruikt door geestelijken,

maar bij de katholieken is het bid-

snoer in handen van elke gelovige 

te vinden.

De sacramentsprocessie

werd in Berkel voor de

eerste keer in 1955

gehouden om het saam-

horigheidsgevoel in de

katholieke parochie te

versterken. Het hele dorp

was dan ook bij de voor-

bereidingen betrokken. 

In de herinnering van de

mensen in Berkel was het

een heel mooi religieus

feest met bloemen, bruid-

jes en klokkengelui.

Hoeveel mensen zijn er in hun jeugd

niet lid geweest van de melkbrigade?

Kinderen streefden er eind jaren

vijftig, begin jaren zestig naar om te

zijn als Joris Driepinter, die elke dag

drie glazen melk dronk. Voor de

melkboeren een gouden tijd.

4Sacramentsprocessie

I N H O U D
VO ORWO ORD

Computer

Dat er ooit een tijd is geweest zonder computer kan

ik me bijna niet meer voorstellen. Toch kan ik me

nog goed herinneren dat ik, toen ik mijn eerste

computer had aangeschaft, veel moeite had om

mijn typemachine weg te doen. 

Typemachines waren van die degelijke apparaten,

daar kon je heel wat jaren mee doen. Die van mij

had ik al heel lang. Wij hadden samen heel wat

avonden door zitten werken en er zijn heel veel arti-

kelen op vormgegeven. Opgevoed dat je de dingen

pas weg mag doen als ze versleten zijn, heb ik nog

een hele tijd naast mijn computer op mijn type-

machine gewerkt. 

Maar op een gegeven moment ging ik toch over op

de PC. Hoewel ik het nooit een punt vond om din-

gen desnoods drie keer over te typen, is het redige-

ren op de computer een uitkomst, want je verbetert

de tekst in een handomdraai. Bovendien moest de

zetter vroeger de tekst ook nog eens helemaal over-

tikken met alle kans om fouten te maken. Voor een

tijdschrift van de drukker kwam, had je de tekst

soms wel tien keer gelezen.

Ook de e-mail is een modern gemak. Contact met

auteurs gaat snel en tegenwoordig kijk ik de zetproe-

ven van 'Traditie' gewoon op scherm na. Hoewel ik

er een hekel aan heb dat mijn mailbox nooit leeg is,

vind ik het toch gemakkelijk dat ik, op een tijdstip

dat het mij uitkomt, dingen kan regelen. Sinds kort

ben ik ook weg van internet. Via dat medium is

heel veel informatie toegankelijk. Hebt u onze

website www.volkscultuur.nl al bezocht? Daar

staan inmiddels al bijna tweeduizend vragen op. 

Eén eigenschap heb ik overgehouden aan het werken

met de typemachine. Ik schijn volgens mijn collega's

erg hard op de toetsen te slaan. Een gewoonte die

niet meer bij deze tijd past. Inderdaad, zoals het

artikel 'De digitale wereld' bewijst, de computers

veranderen in snel tempo onze levensstijl.

8Bidsnoeren

12Melk
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bewaard gebleven. Het bleek om de

Heilige Sacramentsprocessie te gaan, 

die elk jaar op de tweede zondag na Pink-

steren ter gelegenheid van Sacramentsdag

in Berkel gehouden werd. Officieel is

Sacramentsdag tien dagen na Pinksteren,

op donderdag. In Berkel koos men voor

de zondag erna. 

Sacramentsprocessie
De Heilige Sacramentsprocessie van

Berkel werd waarschijnlijk voor het eerst

in 1955 gehouden, toen Pastoor van

Tilborg zijn veertigjarig priesterjubileum

vierde. Als cadeau vroeg hij aan de

parochianen een baldakijn, dat door 

de zusters van de Trappistinnen werd

vervaardigd. Vanaf die tijd konden er

sacramentsprocessies worden gehouden.

Immers, de monstrans mocht niet onder

de blote hemel worden meegedragen.

Waarschijnlijk wilde men met de

Sacramentsprocessie de interne katholieke

cohesie bevorderen. Het verenigingsleven

was in de jaren vijftig nog doortrokken

van huiselijke roomse waarden en normen,

maar in de jaren zestig kwam de stad en

het wereldgebeuren door de toegenomen

mobiliteit steeds meer binnen bereik.

Daarbij kwam er in de jaren zestig een

nieuwe groep inwoners naar Berkel, waar-

door de geslotenheid van verenigingen

opgeheven werd.

De hele parochie hielp mee
Op de betreffende zondagochtend

begon de dag al vroeg met de voorberei-

dingen. Om vier uur 's ochtends gingen

de vrijwilligers naar de kerk bij de zusters

Trappistinnen. Daarna werd er gewerkt

aan het bloementapijt, de decoraties aan

de ingang van het Trappistinnenklooster

en de opbouw van het rustaltaar.

Voor de ramen van de huizen werden de

gordijnen opzij geschoven. Men zette een

beeldje van het Heilig Hart voor het raam,

geflankeerd door kaarsjes. Buiten wapper-

de de nationale vlag. Men zorgde ervoor

dat het tuintje was aangeharkt en dat de

ramen waren gezeemd, alles ter ere van

het Heilig Sacrament, maar ook vanwege

de sociale controle om naderhand 'praat'

te voorkomen.

Langs de route stonden aan de kant van

de weg witte houten bakken waarin bloem-

potten werden gezet. Deze bloembakken

waren gemaakt door de plaatselijke tim-

merman. Alle bakken waren voorzien van

een nummer en elke parochiaan kon een

bloembak adopteren. Wanneer de bloem-

bakken met paard en wagen uit de loods

werden gehaald en vervolgens op het

kerkplein waren neergezet, kwamen de

parochianen op hun fiets met achterop de

bloemen. Ieder zorgde voor zijn eigen

bak. Wanneer alle bakken gevuld waren,

werden ze bij het eigen huis gezet en ver-

siert met geel/witte vaantjes.

Een tapijt van bloemblaadjes en
houtkrullen

Vanaf de ingang van de abdij tot aan

het rustaltaar werd een loper gelegd,

bestaande uit geverfde houtkrullen en

verse bloemblaadjes. Vrijwilligers tekenden

onder leiding van een broeder Trappist

met krijt en sjablonen symbolen, zoals

een ark, een kruis, de aartsengelen en

andere decoratieve vormen op de straat.

Deze tekeningen werden met bloemen 

en houtkrullen ingelegd. Om het tapijt 

te fixeren werd er water overheen

gesprenkeld. 

Voor het verzamelen van de bloemblaadjes

werden de kinderen uit het dorp gevraagd

om daags tevoren langs de deuren te gaan

met een emmertje. Ze belden aan bij de

huizen en vroegen om bloemblaadjes. Als

de emmertjes vol waren, liepen de kinde-

ren naar het Trappistinnenklooster om de

blaadjes af te leveren. Onder de grote

poort was één van de zusters of broeders

bezig met het sorteren van de bloem-

blaadjes op kleur. 

Bij de voorbereidingen van 

de Heilige Sacramentsprocessie was 

het hele dorp betrokken.

Voorop liepen drie misdienaars met in het midden het kruis en aan weerszijden een flambouw.
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tekst: Petra Robben

Ik herinner mij dat ik in de eerste klas

van de lagere school mee mocht doen als

bruidje in een processie. Ik had een mooi

wit jurkje aan, dat ik daags tevoren had

moeten passen. Ik keek vol bewondering

rond naar al die rekken met prachtige

jurken. De meisjes van de zesde klas

mochten in een gekleurde lange jurk, roze

of blauw of lichtgroen. Wat een schoon-

heid! Ik hoopte dat wanneer ik twaalf jaar

zou zijn, ik diezelfde rol zou krijgen. Een

lange roze jurk, een mand met bloemen op

mijn hoofd waaraan lange linten hingen

in dezelfde kleur als mijn jurk. Kleine

roze bruidjes zouden mij omringen door

de linten vast te houden. Het bloementapijt

bestond uit honderden, nee, duizenden

bloemblaadjes, verzameld door de school-

kinderen, afkomstig uit de tuinen van de

parochianen. In mijn verbeelding was het

tapijt vergelijkbaar met de bloemencorso's

in Zundert en het enorme bloementapijt

op de Grote Markt in Brussel.

Deze herinneringen waren aanleiding

voor een onderzoek. Ik interviewde mijn

ouders en inwoners van Berkel en onder-

zocht de geschreven bronnen. In de

Berkelse parochie was een uitgebreide

diaserie, gemaakt tussen 1966 en 1969,

Een bloementapijt voor
het Allerheiligste

de heilige sacramentsprocessie in berkel

Het tapijt van duizenden bloemblaadjes en houtkrullen.

Wanneer het onderwerp processie in mijn vriendenkring ter sprake komt, maakt mijn verhaal, waarbij ik vertel over

mijn rol als bruidje en het lopen over een bloementapijt voor de entree van het Trappistinnenklooster, altijd veel indruk. 



bestuurders of geestelijken. Het Aller-

heiligste werd bewierookt door twee

misdienaars, die de hele route achteruit

liepen. Voor hen liepen misdienaars met

schaaltjes wierook. 

Achteraan de stoet liepen de gelovigen. 

In Berkel waren er nauwelijks toeschou-

wers. Zodra de stoet voorbij kwam, sloot

het publiek - mannen en vrouwen met

kinderwagens - zich aan. In de stad daar-

entegen was een Heilige

Sacramentsprocessie 

veel meer een kijktocht.

Wanneer de monstrans

voorbij kwam, maakte

iedereen een kniebuiging en een kruisteken

op het voorhoofd. 

Onder klokkengelui werd er 
gebeden

In Berkel was er gedurende de hele

processie klokkengelui. Harmonie Concor-

dia speelde enkele nummers. Deze muziek

werd afgewisseld met een gezamenlijk

gebed door de deelnemers aan de proces-

sie. Aan beide zijden van de stoet liepen

voorbidders, die voorgingen in het gebed. 

Bij het rustaltaar in de tuin van de abdij

werd het Lof gehouden, voorgegaan door

de pastoor of een pater. Aan het eind 

van het Lof zong men het lied: 'Aan U, 

o Koning der eeuwen'. Hierna trok de

stoet weer terug naar de kerk. Daar werd

als laatste gezamenlijk het 'Tantum Ergo'

gezongen. De pastoor gaf de zegen door

de monstrans in kruisvorm te bewegen. 

Unieke ervaringen
Toen ik mijn ouders en andere inwo-

ners vroeg naar hun herinneringen noem-

den zij allen het feestelijke gevoel en de

bloeiende meidoorns die langs de route

stonden. Ook vonden zij de processie

plechtig: de mannen in jacquet die de

processie openden, de vlag die uithing,

het klokkengelui en het samen zingen en

bidden. Het gemeenschapsgevoel moet

groot geweest zijn: iedereen deed mee, de

KPJ, het koor, de KAV, de Boerinnenbond

en alle meisjes van de meisjesschool. 

Mijn wens om ooit 'grote bruid' te worden,

is helaas nooit uitgekomen. In 1969 - ik

was toen 8 jaar - hield de Heilige

Sacramentsprocessie op te bestaan. Wat

waarschijnlijk begin jaren vijftig begonnen

was om het geestelijke welzijn onder de

parochianen wat op te peppen, ging eind

jaren zestig ter ziele. Een algemene ont-

kerkelijking zette zich toen door en een

processie paste niet meer in de tijd.

Uiterlijk verschilde de Berkelse processie

niet veel van de andere processies in het

katholieke zuiden. Het bloementapijt en

de rozenkransgroep zijn echter elementen

die in de andere parochies van Tilburg en

omstreken nergens genoemd worden. De

Berkelse processie bleek

niet uniek. Hij is eerder

exemplarisch te noe-

men voor een fenomeen

uit de twintigste eeuw,

wat voor vele parochianen en mijzelf een

unieke belevenis is geweest. 

Foto’s: 

Diaserie 1966 - 1969, gemaakt door

Broeder Samuel, Abdij Koningshoeven.

Vindplaats Pastorie Berkel. 

Met dank aan: 

Cees en Annie Robben, Jan en Thea

Horvers, Nel de Kort van de Laak en

Hannie van der Veer.

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding

van een werkcollege Cultuur Brabant.
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De pastoor met de monstrans

onder een baldakijn. Twee

misdienaars, die de hele route

achteruit moesten lopen,

bewierookten het Allerheiligste.

Mijn wens om ooit een 'grote' bruid

te worden, is nooit uitgekomen.

De loper werd speciaal gelegd voor het

Allerheiligste Sacrament. In de processie

was alleen de priester toegestaan om over

de loper te lopen. 

In het boek Teedere quaesties: religieuze

rituelen in conflict. Confrontaties tussen

katholieken en protestanten rond de proces-

siecultuur in 19e-eeuws Nederland van 

P.J. Margry wordt beschreven dat bloemen-

tapijten alleen in Limburg werden gelegd.

In de overige zuidelijke

provincies zou dit nergens

een gebruik zijn. Maar in

Berkel in Noord-Brabant

deden wij het ook.

Rustpauze bij de
Trappistinnen

Een processie kenmerkt zich door het

meelopen van bruidjes: meisjes in de leef-

tijd van vier tot en met zestien jaar, gekleed

in korte en lange bruidsjurken. Meisjes die

hun eerste Heilige Communie al hadden

gedaan, hadden een eigen jurk. Voor de

jongere kinderen werden speciale jurkjes

gemaakt.

Het begin- en eindpunt van de processie

in Berkel was de Sint Willibrorduskerk met

als tussenstop het rustaltaar in de tuin van

de zusters Trappistinnen. Het rustaltaar

was een echt altaar dat speciaal voor deze

gelegenheid door de timmerman was

gemaakt. Dit altaar werd opgebouwd in

de tuin van de zusters Trappistinnen. 

Het altaar werd aangekleed met gekochte

bloemen, zoals witte violier en jasmijn. 

De volgorde in de processie
Op zondag begon het Heilig

Sacramentsfeest met een Hoogmis om

tien uur. Na de hoogmis werd er opge-

steld en om elf uur kon de processie gaan

lopen. De processie had elk jaar in Berkel

ongeveer dezelfde volgorde.

Voorop drie misdienaars, waarbij de

rechtse en de linkse een flambouw droegen,

de middelste het processiekruis. Dan drie

bruiden, met elk een kussen in de hand,

waarop een kruis, een anker en een hart.

Uniek was in Berkel de rozenkransgroep,

een grote rozenkrans van touw en kralen,

waarbij vijftig kleine bruidjes de 'Wees

gegroetjes' en de jongetjes de 'Onze Vaders'

vertegenwoordigen. De bruidsjurkjes

werden genaaid door een aantal vrouwen

uit het dorp. Dan kwam de Harmonie-

groep Concordia, gevolgd door diverse

bruidengroepen en Maria, gekleed in 

een blauw fluwelen mantel, afgezet met

hermelijn. 

Voor verenigingen zoals de Boerenbond,

Gilde St. Hubertus, Katholieke Vrouwen-

groep KAV, meisjes van de Boerinnenbond

en de jonge Boeren-

stand was het gebrui-

kelijk om groepsgewijs

deel te nemen aan 

de processie. De ver-

eniging kleedde zich 

in tenue en droeg een

eigen vaandel. 

Het Allerheiligste Sacrament in monstrans,

op borsthoogte gedragen door de pastoor,

was het sacrale middelpunt van de pro-

cessie. De pastoor liep onder een baldakijn

dat gedragen werd door vier kerkmeesters

in jacquet en witte handschoenen. De

functies van het baldakijn, een vierhoekig

dek gedragen door vier stokken, zijn

bescherming en beschutting en het

fungeren als ereteken van het Aller-

heiligste. Daarom werd het baldakijn

alleen gedragen door hooggeplaatste
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De processie had een vaste volgorde

en het publiek dat de stoet gezien

had, sloot achteraan. 

De oudere bruiden liepen met bloemen, waarbij de linten door 

kleine bruidjes werden vast gehouden.

De rozenkransgroep was uniek in Brabant. De jongens en meisjes 

verbeelden de onzevaders en weesgegroetjes.



Rozenhoedje
Tot de belangrijkste ontwikkelingen

van de rozenkrans behoort de indeling

van de honderdvijftig kralen in vijftien

decaden, groepen van tien kralen. Later

zijn daartussen enkele kralen gevoegd

waaraan het 'Onze Vader' dient te worden

gebeden. Tenslotte is ter overweging aan

elke decade een zogenaamd mysterie of

geheim toegevoegd, een bijzondere

gebeurtenis uit het leven van Jezus of

Maria. De vijftien mysteriën zijn op hun

beurt onderverdeeld in drie groepen van

vijf blijde, vijf glorievolle en vijf droevige

geheimen. 

Voor het bidden van zo'n derde deel van

de rozenkrans is een apart bidsnoer

beschikbaar, het zogenaamde rozenhoedje

met vijf decaden, dat in omvang terug-

grijpt naar het middeleeuwse rosarium.

Het rozenhoedje is tegenwoordig het meest

bekende en meest gebruikte katholieke

bidsnoer en wordt in de volksmond

abusievelijk 'de rozenkrans' genoemd. 

Nadat de rozenkrans en het rozenhoedje

zeker vijf eeuwen lang onveranderd zijn

gebleven, heeft in 2002 paus Johannes

Paulus II geschiedenis geschreven door

aan de mysteriën een vierde groep van vijf

'lichtende' geheimen toe te voegen. Tot

nu toe lijkt het bidden van dit nieuwe

rozenhoedje in Nederland nog niet post

te vatten, hetgeen aantoont dat het zelfs

voor de paus niet eenvoudig is om een

eeuwenoude traditie te doorbreken. 

Bid voor onze zonden
Het bidden van de rozenkrans heeft

het doel om gunsten te verwerven ten

goede van het hedendaagse

leven, maar ook tot vertroosting

van de zielen van de overlede-

nen. De kerkelijke leer zegt dat

Katholieken na hun dood in het

Vagevuur terecht komen, waar

ze gereinigd dienen te worden

van alle schuld verkregen door

het begaan van misstappen tij-

dens het aardse leven. Dit reini-

gen van de zielen kan worden bespoedigd

doordat de levenden voor hen bidden en

het bidden van de rozenkrans is daarvoor

een middel bij uitstek. Tot voor kort

werden de verdiensten van het bidden

afgemeten in zogenaamde 'aflaten'.

De verdiende aflaten konden vervolgens

aan de zielen in het vagevuur worden

'toegevoegd'. Wie een oud katholiek

kerkboekje inkijkt, zal zien dat er onder de

afgedrukte gebeden stee-

vast het aantal aflaten is

aangegeven, dat met het

gebed kon worden ver-

diend. Tegenwoordig is

het begrip aflaat bij 

ons in onbruik geraakt,

ofschoon het niet door de

Kerk is afgeschaft. Ook het bidden voor

de overleden zielen is nog steeds een

gangbaar ritueel.

Het symbolische getal zeven
Naast de rozenkrans en het rozen-

hoedje werden er door de eeuwen heen

regelmatig nieuwe bidsnoeren ingevoerd.

In het algemeen werd uitgegaan van een

bepaald kransgebed, zoals het 'Wees

gegroet' bij de rozenkrans. Voor het aantal

malen dat het kransgebed herhaald moest

worden en de indeling ervan in groepen,

werd een godsdienstig motief gekozen,

vaak in relatie tot de oude getallen-

symboliek.

Tenslotte werden aan de groepen gewoon-

lijk de te overwegen mysteriën toegevoegd.

Zo kent de rozenkrans van de Moeder der

Smarten zeven groepen van zeven kralen

waaraan eveneens het 'Wees gegroet'

dient te worden gebeden. Het getal zeven

heeft een bijzondere waarde in de middel-

eeuwse en bijbelse symboliek. In dit geval

is het verbonden met de smartvolle

gebeurtenissen uit het leven van Maria,

die als moeder van Jezus het lijden van

haar Zoon moest aanzien. Deze gebeurte-

nissen zijn als geheimen aan de krans

gehecht. Overigens bestaat er analoog

hieraan ook een bidsnoer ter verering 

van de zeven vreugden van Maria, een

gebedskoord ter ere van de zeven smarten

en vreugden van de H. Joseph, enzovoort.
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Een bidsnoer is een koord met

kralen, waarmee je het aantal

gebeden kunt tellen.

Vrij algemeen wordt gedacht dat het

gebruik van het bidsnoer in het Westen 

is ingevoerd door de kruisvaarders, over-

genomen van de geestelijken van de

Byzanthijns-Christelijke Kerk. Ofschoon

aan deze theorie wordt getwijfeld, leert de

geschiedschrijving en de beeldende kunst

dat in de Middeleeuwen bidsnoeren in

onze streken geen zeldzaamheid meer

waren. 

Paternosters 
Aanvankelijk werd met het bidsnoer de

gebeden ter verering van Jezus en God de

Vader geteld, met name het 'Onze Vader'.

Om die reden werden zij paternosters

genoemd [noster=onze, pater=vader],

een woord dat in Zuid-Nederland en

Vlaanderen nog wel wordt gebruikt. 

De geschiedenis van het bidsnoer nam een

belangrijke wending toen in de Middel-

eeuwen de verering in zwang kwam van

Maria, de moeder van Jezus. Dit leidde

tot het invoeren van nieuwe bidsnoeren,

waaronder het psalterium, het rosarium,

de corona en de kroon der twaalf sterren.

Het psalterium met zijn honderdvijftig

kralen werd het 'brevier van Maria'

genoemd, omdat het de tegenhanger was

van het bidden van de honderdvijftig

psalmen. Aan de kralen werd het 'Wees

gegroet' gebeden, de boodschap waarmee

de engel Gabriël de geboorte van Jezus

had aangekondigd. 

Het was de orde der Dominicanen ofwel

Predikheren die het gebruik sterk heeft

gepropageerd en heeft laten uitgroeien tot

wat wij momenteel de rozenkrans noemen,

waarbij het woord roos symbool staat

voor het gebed tot Maria, de Rosa Mystica. 

Overeenkomstig de rol der Predikheren is

het ontstaan van de rozenkrans door de

Kerk toegeschreven aan de Heilige Domi-

nicus (1170-1221). Het gebruik ervan zou

hem door Maria zijn geopenbaard in een

visioen, hetgeen hem in de strijd tegen de

ketterse Albigensen in Spanje de overwin-

ning opleverde. Kenners beweren echter

dat deze Dominicus-legende uit een latere

eeuw stamt en zij schrijven de legende toe

aan Alanus de Rupe (1428-1475).
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tekst en foto's: Edwin Mariman

De verschijning van Maria in Lourdes

Rozenkrans en 
rozenhoedje

katholieke bidsnoeren door de eeuwen heen

Bijna elke godsdienst kent het bidsnoer, een koord met knopen of kralen om

daarmee het aantal gebeden te tellen. Bij de meeste godsdiensten wordt het

bidsnoer gebruikt door geestelijken, maar bij Katholieken is het bidsnoer in

de handen van elke gelovige te vinden. Daarnaast kennen de meeste gods-

diensten maar één of enkele bidsnoeren, terwijl het katholicisme er door de

eeuwen heen wel tientallen heeft gekend.
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keer honderd dagen aflaat verbonden zijn,

wordt drieëndertig maal gebeden ter

herinnering aan de drieëndertig jaren

gedurende welke Jezus' Hart hier op aarde

geklopt heeft in zoete afhankelijkheid van

het H. Hart Zijner gezegende Moeder-

maagd Maria.' De aflaten konden aan de

zielen der overledenen worden toegevoegd.

Verkoop via internet
In de loop van de twintigste eeuw, in

ieder geval na de Tweede Wereldoorlog,

is het snel bergafwaarts gegaan met de

broederschappen en daarmee met de

diverse bidsnoeren. Wie thans aan de

ouderen onder ons vraagt naar het gebruik

van bidsnoeren tijdens hun jeugd, wordt

gewoonlijk verwezen naar het rozenhoedje.

Het bidden ervan was in de loop der

eeuwen door de Kerk verheven tot een

van de belangrijkste vormen van devotie

door gebed. Verschijningen van Maria,

zoals die in Fatima, Banneux en Lourdes,

droegen daaraan bij. De afgelopen honderd

jaren is dat zo gebleven.

Wie denkt dat de geschiedenis van het bid-

snoer thans geschreven is, heeft het mis,

want de laatste jaren is er een hernieuwde

belangstelling aan het ontstaan. Reden

daarvoor is het internet, dat het mogelijk

maakt om op eenvoudige wijze wereldwijd

vormen van devotie te propageren. Wie het

net opgaat en zoekt naar bidsnoeren zal

merken dat ze op allerlei sites te koop

worden aangeboden. Het gaat daarbij niet

alleen om het rozenhoedje, dat in alle

mogelijke materialen te verkrijgen is, maar

ook om de bidsnoeren, zoals ze bij de

broederschappen van voorheen in

gebruik waren. 

Er zijn zelfs enkele sites die meer dan hon-

derd verschillende bidsnoeren aanbieden.

Talloze heiligen hebben daar hun eigen

krans met toepasselijke gebeden. Als men

echter navraag doet naar de historische

achtergrond van de bidsnoeren, dan krijgt

men steevast geen antwoord. Het doet ver-

moeden dat hier niet alleen het bevorderen

van de devotie de drijfveer is, maar ook de

commercie. Vroeger diende men kerkelijke

goedkeuring te verkrijgen voor het intro-

duceren van een nieuwe vorm van devotie,

maar sinds het tweede Vaticaanse Concilie

is dit vrijgelaten. Bidsnoeren en kransge-

beden mogen te kust en te keur worden

ontworpen en aangeboden zolang ze niet

in strijd zijn met de katholieke moraal. Het

aardige is wel dat nu bijna iedereen voor zijn

eigen patroonheilige een bidsnoer kan

bestellen en de bijgevoegde kransgebeden

kan bidden.

Het rozenhoedje zal het waarschijnlijk

ook nu in populariteit winnen van de

nieuwe bidsnoeren. Vanwege hun grote

diversiteit en vanwege het gebrek aan een

historische achtergrond is het niet te ver-

wachten dat een nieuw bedacht bidsnoer

het rozenhoedje zal gaan verdringen. Dat

is ten minste wat de geschiedenis van het

katholieke bidsnoer ons leert. Zo kwam 

ik onlangs in het Zuid-Limburgse dorpje

Lemiers een variant tegen van het rozen-

hoedje uit de vorige eeuw met niet min-

der dan zesendertig decaden en een totaal

van vierhonderd kralen, imposant als

eenling maar voor de volksdevotie niet

bijzonder praktisch en dus voor het

rozenhoedje geen bedreiging. 

De rozenkrans is de bekendste

katholieke bidsnoer.

Een aflaat verdiend door mijnheer De Quay.

Collectie: Ineke Strouken

Bewijs dat mevrouw De Quay ingeschreven

was bij het Broederschap der H. Margarita.
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De paternoster van Jacoba van
Beieren

Ofschoon er weinig gegevens over

bekend zijn, lijkt het erop dat bidsnoeren

zoals het rozenhoedje lange tijd geen

gemeengoed waren onder de gelovigen.

Enkel de geestelijken en de gegoede burgers

bezaten bidsnoeren, vaak gemaakt van

waardevolle materialen. Bij de edelen en

de gegoede burgerij tot in de achttiende

eeuw behoorden zij tot de kostbare bezit-

tingen van een familie, die van generatie

op generatie werden doorgegeven. 

In een artikel van J. Graaf in de Katholieke

Illustratie van 1907 wordt dit als volgt

benadrukt: 'Toen in 1435 Gravin Jacoba

van Beijeren eene andere kamerjuffer

nam, 'oversach' zij heel wijselijk hare

kleinoodiën, en schreef zij eigenhandig 

op wat zij aan de nieuwe in handen stelde:

een lange lijst, die ons versteld doet staan

over aantal en kostbaarheid. Zoo schreef

zij dan: 'Item een gulden lanteernken an

een paternoster met IIII [vier] beelden en

mit VIII [acht] Robynen ende XII [twaalf]

grote peerlen.'

De Derde Orde
Pas vanaf de negentiende eeuw begint

het gebruik en het bezit van bidsnoeren

bij de algehele bevolking door te dringen.

Religieuze verenigingen voor leken hebben

daar zeker aan bijgedragen. In de vroege

eeuwen had nagenoeg elke religieuze orde

een aparte afdeling, de zogenaamde Derde

Orde. Deze Derde Orde was er voor leken,

'tertiarissen' genaamd, die het strenge

kloosterleven niet hadden verkozen, maar

dat wel zoveel mogelijk nastreefden door

de leefregels van een ordestichter te volgen.

De Derde Orde van de H. Franciscus,

stichter van de Orde der Minderbroeders,

was een van de bekendste. 

Vanaf de negentiende eeuw en in het begin

van de twintigste eeuw zien we naast de

Derde Orden een enorme opleving van het

aantal broederschappen. Broederschappen

hadden meestal een centrale leiding in

Rome en daarnaast hun gedelegeerde

besturen in lokale parochies. Als bijzondere

devotie had elke broederschap een bepaald

thema, bijvoorbeeld het vereren van een

heilige of het zich verdiepen in een religi-

eus dogma, zoals dat van het H. Hart of

de H. Drieëenheid. Broederschappen

hadden in die tijd een bloeiend bestaan en

trokken vele gelovigen nader tot hun Kerk.

De jaren dat Jezus'
hart hier op aarde
heeft geklopt

Veel Derde Orden en

Broederschappen van zo'n

eeuw geleden hadden een

eigen bidsnoer. In een

kerkboekje uit 1901 vond

ik bijvoorbeeld een tekst

over de Aartsbroeder-

schap van Onze Lieve

Vrouw van Troost: 'Om

deelachtig te worden aan

de talrijke gunsten aan

deze vereeniging verleend,

moet men op geldige

wijze zijn ingeschreven,

den gewijden gordel of

riem altijd, ten minste des

daags, om de lendenen dragen en dagelijks

dertien maal het Onze Vader en Wees

gegroet bidden en daarna de Salve Regina.'

Om de genoemde gebeden uit te oefenen

hadden de leden de beschikking over een

bidsnoer van dertien of twee keer dertien

kralen. Patroon van deze vereniging was

de H. Augustinus en het is waarschijnlijk

dat ook de tertiarissen van zijn orde een

dergelijk bidsnoer hebben gebruikt. 

Een ander voorbeeld is het kroontje van

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart van

Jezus. De basis wordt gevormd door

drieëndertig kralen, waarvan er dertig zijn

verdeeld in drie decades en er drie zijn

opgenomen in de hanger. Het kransje

ofwel kroontje werd gebruikt door de leden

van de Aartsbroederschap van O.L. Vrouw

van het H. Hart onder andere te Tilburg

en te Sittard. In een handboek van de

broederschap uit 1886 wordt de keuze

van de drieëndertig kralen verklaard: 'Het

schietgebedje 'Onze Lieve Vrouw van het

H. Hart, bid voor ons', waaraan elken

Collectie: Ineke Strouken
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Braber, terwijl we voorzichtig tussen de

opstelling door laveren. Vanwaar een

melkboerenmuseum?

Nederland is een echt zuivelland, al werd

melk voordat de koelkast in opkomst kwam

vooral in verwerkte vorm geconsumeerd.

Boter en kaas zijn namelijk aanzienlijk

langer houdbaar. Melk werd er natuurlijk

wel gedronken, al ging het pas in de tweede

helft van de negentiende eeuw tot het

dagelijks voedselpatroon horen. Vooral 

in West-Nederland en Friesland, waar de

veeteelt een belangrijke plaats innam, 

was melk gemakkelijk verkrijgbaar.

Sommige boeren - melkboeren in de ware

zin van het woord - ventten zelf hun melk

uit. Op andere plaatsen brachten melk-

meisjes de melk in emmertjes aan een juk

naar de stad. De melk was niet alleen

beperkt houdbaar. Er waren nog twee grote

nadelen. Het was voor de boer niet erg

efficiënt om zelf voor de afzet te moeten

zorgen. Het kostte hem veel extra tijd (de

wegen waren lang zo goed niet als nu).

Bovendien kon de kwaliteit van de melk

nogal verschillen. Boeren die snel winst

wilden maken, vulden de melk aan met

water uit de put of de sloot. Om de melk

toch de vertrouwde witte kleur te laten

behouden, werd meel of krijt (!) toege-

voegd. Pas in 1912 werd het aanlengen

met water officieel verboden. Het kwam

trouwens ook wel voor dat de melk werd

'afgeroomd', wat de smaak

evenmin ten goede kwam.

In het buitenland (met

name Denemarken,

Groot-Brittannië en

Zweden) werd veel geld gestoken in

hygiënischer vormen van zuivelverwerking.

Nederland volgde, mede om de export

niet in gevaar te brengen. De oprichting

van de eerste melkinrichtingen vanaf

1878 betekende een ware kentering. In

deze fabrieken werd de melk van verschil-

lende veeboeren volgens wetenschappelijk

procédé verzameld, koel bewaard en in

koperen kannen gegoten. Wijkknechten

of melkboeren zorgden vervolgens voor

de verdere verspreiding in dorpen en

steden. De melkboer bracht de melk bij

de mensen thuis. Deze straatverkopers,

met hun hand- en later motorisch aange-

dreven karren gingen in de loop van de

twintigste eeuw onmiskenbaar tot het

alledaagse straatbeeld behoren. En dat is

precies wat De Melkmaten wil laten zien.

"Melkboeren waren ambachtslui, het

waren artiesten", aldus een lachende Jaco

Heeren. "Maar een zekere reputatie bleven

ze houden. Aan de kwaliteit viel niet veel

meer te rommelen, aan het eerlijk leveren

des te meer. Menig melkboer werd er

(soms niet geheel ten onrechte) van

beschuldigd niet zuiver te tappen. De

melk bij het tappen flink laten schuimen

was een truc die altijd werkte. Melkboeren

waren vrije jongens." Heeren vervolgt:

"Tegenwoordig hebben we voor van alles

en nog wat een museum, maar voor de

zuivelhandel was er praktisch niets. Daar-

om hebben wij het eerste melkboeren-

museum opgericht."

Melk is goed voor

de gezondheid. 

Op school kregen

kinderen melk.

Motto was: 'Met

melk meer mans'.

Vroeger werd de melk 

huis-aan-huis gebracht
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Jan de Bruijn, die tegenwoordig een

kaaswinkel heeft in het Haagse Benoor-

denhout, werkte als tiener in de tweede

helft van de jaren zestig als knecht van

een melkboer in Voorburg. Met de

melkwagen van Peter Spruyt werden de

portiekwoningen aan de Staringkade, de

Van der Palmweg, de Koningin Juliana-

laan en de omliggende straten bediend. 

In de zomermaanden was zijn wijk groter,

omdat melkboeren wettelijk verplicht

waren de wijken van andere melkboeren

over te nemen als die met vakantie waren.

De melkboer hoefde daar niet van zijn

wagen af. Hij koos een strategisch punt

om zijn wagen te parkeren en liet met een

luide bel weten dat de melkboer in de

straat was. Mijn vader bewaart nu nog

warme herinneringen aan zijn tijd bij

Spruyt, al was het flink doorwerken en

verdiende hij met twee kwartjes per uur 

- en een flesje melk tijdens de eetpauze -

naar huidige maatstaven bar weinig. 

Melkmaten
Hij kon al met al zijn hart ophalen in

het Melkboeren- en Zuivelmuseum 'De

Melkmaten' in Rotterdam, dat tien jaar

geleden door oud-melkboeren werd op-

gericht. Bram den Braber en Jaco Heeren

hadden in de voorliggende decennia reeds

een flinke verzameling op het terrein van

melkboeren en melkindustrie bijeen

gebracht. In 1995 besloten zij samen

verder te gaan. Hun deelverzamelingen

hebben zij ingebracht in het museum.

Het museum is voorlopig gevestigd in een

pand op een bedrijfsterrein, veel te klein

om de complete verzameling te kunnen

tonen. En dus staat een deel van de collec-

tie elders opgeslagen. "Op 210 vierkante

meter is het echt woekeren met ruimte

maar er zijn inmiddels vergevorderde

plannen voor huisvesting in een pand van

1000 vierkante meter", vertelt Bram den

het alledaagse verleden in het melkboerenmuseum

Melk is goed voor elk. 

In de jaren zestig kon je

via school lid worden

van de melkbrigade.

tekst: Johan de Bruijn

Met melk meer mans
Mijn vader is over het algemeen geen groot verteller, maar als het over melk gaat, gaat zijn hart open en volgen de

verhalen, het ene nog geweldiger dan het andere, vanzelf. Met hem bezocht ik het Melkboeren- en Zuivelmuseum,

dat sinds de oprichting in 1995 in Rotterdam gevestigd is.
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Menken uit Oegstgeest in Den Haag.

Museum De Melkmaten heeft de letters

van de fabrieksnamen geel geverfd, zodat

de enorme regionale verscheidenheid

zichtbaar wordt. "Bezoekers kijken altijd

even of ze hun oude werkgever of leve-

rancier terug vinden", stelt Heeren. 

De melkinrichtingen die in de regio's met

veel veeteelt verrezen, bewerkten en ver-

handelden 'zuivere melk'. In het Neder-

lands Openluchtmuseum is er één bewaard

gebleven. Deze melkinrichtingen

afficheerden zich vaak met het predikaat

onvervalst, om zich af te zetten tegen het

gesjoemel uit de melkbranche. Zij kochten

de melk van boeren, die het overigens ook

niet altijd even nauw namen met hygiëne

in hun bedrijf. Als ze echter melk aan de

melkinrichting wilden leveren - om te

kunnen overleven was men praktisch

daartoe gedwongen - moesten ze aan

strenge eisen voldoen. In de tijd dat de

melk nog in bussen langs de kant van de

weg werd gezet, was een boer omwille van

zijn goede naam extra alert dat de melk

goed was. De melkrijder (die de melk

naar de fabriek moest brengen) beschikte

namelijk over handzame instrumenten

om de kwaliteit van de melk te testen. Hij

had macht. Was de melk zuur, dan werd

de melk door de fabriek geweigerd en

teruggestuurd naar de boer, voorzien van

een - voor iedereen goed zichtbare - gele

kaart. Als de melkrijder de bus met de gele

kaart zichtbaar aan de weg terugzette, dan

was het oorlog. De eer van de boer lag te

grabbel en tussen de boer en de rijder

kwam het meestal niet meer goed. 

'Verzuilde' melk
Consumptiemelkfabrieken beschikten

in de vooroorlogse jaren over salons, waar

'taptemelk' (onder meer melk, karnemelk

en zure room) verkocht werd. Langzaam-

aan werd de melk echter door melkboeren

zoals mijn vader en zijn baas huis-aan-huis

rondgebracht. Eerst tapten zij zelf, later

werd de melk in flessen verkocht. Voor de

oorlog kwam het voor dat er in een wijk

meerdere melkboeren rondliepen.

Katholieke gezinnen lieten hun melk

door katholieke melkboeren bezorgen;

protestantse melkboeren bezorgden de

melk bij protestanten. De bezorging zelf

verliep tot in de jaren zestig van de vorige

eeuw ook langs de lijnen van de verzuiling.

In het rooms-katholieke zuiden werd de

melk ook op zondag na de mis bezorgd,

terwijl dat in de behoudende protestantse

gebieden ondenkbaar was. Na de oorlog

kwam er snel een eind aan de verzuiling

én de verdeling van melkwijken. In de

jaren 1960 telde Nederland vele duizenden

melkboeren, die ieder hun eigen wijk

hadden. 

De kartonnen verpakkingen waar nu de

melk uit geschonken wordt, waren destijds

nog niet erg gebruikelijk. Melk werd

gekocht in flessen, die redelijk milieuvrien-

delijk maar zwaar waren. Flessen werden

In de jaren vijftig en zestig werd melk een vast

onderdeel van de broodmaaltijd.

Melk werd ook wel 

'de witte motor' genoemd.
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Kratten Exota
Het museum is een plaats waar je echt

de geschiedenis van onderop meekrijgt.

Aan de vele voorwerpen die met de melk-

handel te maken hebben zijn massa's ver-

halen verbonden, die de bestuursleden

vol verve vertellen. Ze worden daar op de

dag dat ik het museum met mijn vader

bezoek, bij geholpen door de andere

bezoekers, die stuk voor stuk in de melk-

handel hebben gezeten. De oude melk-

wagens maken veel los. De wagentjes zijn

bewust niet gerestaureerd om het authen-

tieke zoveel mogelijk te benadrukken. 

De door een JLO motortje aangedreven

'IJzeren Hond' van de firma Cock uit Assen

en de elektrisch aangedreven melkwagen

van het Nederlandse merk Spijkstaal is

voor iedere hier aanwezige oud-melkboer

bekend. Ze waren 's winters een drama

om mee te werken, vertellen de ervarings-

deskundigen elkaar. Als de accu plotseling

leeg raakte, dan stond je daar met je han-

del. Ook mijn vader maakte dat eens mee,

in de strenge vrieskou aan de vooravond

van het kerstfeest. Een toevallig passerende

agent, bezig met zijn nachtelijke patrouille,

bood gelukkig uitkomst. Werken in de

winter had ook voordelen. Klanten uit 

de wijk waren vaak veel behulpzamer.

Legendarisch is het verhaal van de zelfge-

maakte soep, waar mijn vader en zijn baas

huis na huis voor werden binnengeroepen.

Op een bepaald moment hadden zij zoveel

soep gegeten, dat de soep in een ongezien

moment in de jaszakken geloosd werd.

"Alles was ongekoeld", vertelt mijn vader,

"en toch hield je het zomer en winter

goed." De melkboer zette zijn ongekoelde

wagen dan ook liever niet in de volle zon,

anders werd de melk zuur. Het aardige is

dat men er in het museum alles aan doet

om de melkwagens zo oorspronkelijk

mogelijk aan te kleden. De melkflessen,

de kratten, de bestellijsten, de levensmid-

delen in de glazen kastjes aan de uiteinden

van de melkwagen: alles moet kloppen.

Men kan in het museum putten uit de

steeds groter wordende collectie, die

voortdurend met vondsten en giften van

oud-melkboeren, 'oud-zuivelaren' en

particulieren wordt aangevuld. Ook foto's

uit die tijd zijn een bron om de wagens zo

waarheidsgetrouw mogelijk aan te kleden.

Bovenop één van de wagens ontdekt mijn

vader kratten met originele flessen van

reeds lang verdwenen maar destijds bui-

tengewoon populaire frisdranken zoals

B3 en Exota, die je (zo werd allerwegen

gezegd) vooral niet te hard moest neer

zetten. Die ene keer dat mijn vader dat

wèl deed, knapte het glas in zijn hand

kapot en moest zijn baas met hem naar 

de eerste hulp. 

Onvervalst
De kratten en flessen in het museum

vertellen de geschiedenis van de Neder-

landse zuivelindustrie, waar de melkboeren

hun handel inkochten. Tegen de muren

van het museum staan de kratten hoog

opgestapeld. Aan één kant staan de kratten

van 'voor de standaardisatie'. "Iedere

consumptiemelkfabriek deed toen maar

wat", vertelt Jaco Heeren. "Kratten en 

hun onderverdeling verschilden van

fabriek tot fabriek. En dat zag er wel leuk

uit, maar het was voor de melkboer volko-

men onwerkbaar. Bedenk ook dat de

kratten van ijzer en dus heel zwaar

waren!" De andere kant van het museum-

oppervlak is tot aan het plafond gevuld

met kunststof kratten, die gebruikt wer-

den vanaf het moment dat de melkfabrie-

ken afspraken hadden gemaakt over de

verpakking. Fabrieken hadden zich ver-

plicht ook melkkratten van andere fabrie-

ken aan te nemen, zodat de kratten, met

de naam van de eigenaar-fabriek erop,

door het land gingen zwerven. Zo kwa-

men kratten van Leerdam of De Sierkan

uit Den Haag in Rotterdam terecht en

Een oude melkwagen

Het museum laat veel gebruikte wagens zien.

In de jaren zestig telde Nederland 

vele duizenden melkboeren, 

die ieder hun eigen wijk hadden.



in de achttiende eeuw als luxe gerecht in

ons land aan. Wel bevatte de oude hutspot

pastinaken, geelwitte wortels die we tegen-

woordig steeds vaker weer kunnen kopen

bij de biologische groentewinkel en op

biologische markten. Een helaas (bijna)

vergeten groente.

leidse hutspot
Benodigdheden:
- 500 gram witte bonen

- 500 gram runderklapstuk

- 1 1/2 theelepel zout 

- laurierblad

- stukje foelie

- 1 1/2 kg. winterwortelen

- 700 gram pastinaken

- 500 gram uien

- versgemalen witte peper

Week de witte bonen 8 uur in 2 1/2 liter

water. 

Kook het klapstuk 2 uur in 1/2 liter water

met een theelepel zout, het laurierblad en

de foelie. Doe de deksel op de pan en laat

het geheel rustig pruttelen.

Schrap de winterwortelen en snij ze in

plakjes. Schrap ook de pastinaken. Snij de

pastinaken in blokjes. Pel de uien en

snipper ze grof.

Kook de bonen in een grote pan in het

weekwater met een halve theelepel zout.

Voeg dan de winterwortelen, pastinaken

en uien aan de bonen toe en laat het geheel

nog 45 minuten zachtjes verder koken. Leg

het klapstuk er het laatste kwartier boven-

op om de smaak aan te nemen. 

Snij het klapstuk in mooie plakken en

breng de hutspot met versgemalen peper

op smaak. Serveer het geheel in een mooie

pan of grote schotel met de plakken klap-

stuk er bovenop.

Wat kunnen we erbij drinken?
Natuurlijk kunt u er een lekker koud

biertje bij drinken, maar wij namen heel

brutaal een heerlijke Tempranillo, een

smaakvolle rode Spaanse wijn.

Eet smakelijk!

Leidens Ontzet
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afgesloten met een onhandige metalen

capsule, die pas in 1954 verplicht voor-

zien werden van een dagstempel.

Daarvoor moest een symbooltje duidelijk

maken op welke dag de melk uit de fabriek

gekomen was. Flessen hadden nog een

groot nadeel: ze moesten schoongemaakt

worden. "Niet alle klanten leverden hun

flessen schoon in", herinnert mijn vader

zich. "De flessen die je terug kreeg waren

soms te vies om aan te pakken. Zoals je de

fles geleverd had, zo kreeg je hem ook weer

terug." De verkoop van melk in flessen

was indirect ook een stok achter de deur

om te voorkomen dat de melkboeren, die

het alleenrecht op de verkoop van melk

hadden, concurrentie kregen. Wie melk

wilde verkopen, was verplicht om een

kostbare spoelinstallatie aan te leggen. In

1966 verviel die verplichting. Het was het

jaar waarin voor het eerst ook kruideniers

en zelfbedieningszaken melk gingen ver-

kopen. Melkboeren kregen het moeilijk:

de afzet daalde en er was niemand om de

zaak over te nemen. Ook Spruyt, de baas

van mijn vader, hield de melkhandel voor

gezien. De melkboer verdween langzaam

uit het Nederlandse straatbeeld. 

Epiloog
Volkscultuur gaat over de kleine, op

het eerste gezicht vaak onbeduidende

dingen des levens. Kleine en alledaagse

dingen kunnen erfgoed worden, wanneer

groepen mensen het waard vinden om ze

te bewaren of te herinneren. Juist die alle-

daagse dingen zijn voor veel mensen de

zin van het bestaan, kleine dingen geven

het leven kleur en betekenis. De materiële

neerslag van dat alledaagse bestaan kan

vaak een goed hulpmiddel zijn om de

herinnering op te roepen. Melk (kan het

trivialer?) is zo'n onderwerp waar de

mondelinge geschiedenis als het ware van

af druipt. 

De initiatiefnemers van het melkboeren-

museum zijn ervan overtuigd dat hun

onderwerp interessant genoeg is om er een

museum aan te wijden. De grote musea

hebben hun thema echter niet of nauwe-

lijks opgepakt. Met veel enthousiasme,

ondersteund door particuliere en indus-

triële donateurs en vrijwilligers, hebben

zij daarom zelf actie ondernomen. Dat

het door de makers gehanteerde adagium

'voordat het voorgoed te laat is' voor

etnologen vertrouwd in de oren klinkt en

de oren doet spitsen, doet verder niet

zoveel ter zake. Wat telt is de (beperkt)

toegankelijke presentatie van een verleden

dat voor grote groepen Nederlanders vers

in het geheugen ligt, en waar de verhalen

voor het oprapen liggen. 

Melkboeren- en Zuivelmuseum 

De Melkmaten

Anthonetta Kuylstraat 68

3066 GS Rotterdam

www.zuivelmuseum.nl

Foto's: 

Melkboeren- en Zuivelmuseum, collectie

Jan de Bruijn en Nederlands Centrum

voor Volkscultuur

In 1574 werd Leiden maanden-

lang belegerd door een huurleger,

onder leiding van de Spaanse

bevelhebber Valdez. Géén be-

schietingen, géén bestormingen.

Valdez heeft besloten de stad tot

overgave te dwingen door de

bevolking uit te hongeren.  

Bijna slaagt hij daarin. De Staten van

Holland echter besluiten de dijken

rond Leiden door te steken, zodat de

Watergeuzen op een vloot de stad

kunnen bereiken. Dit lukt, omdat een

noordwesterstorm op 29 september

het water rond de stad hoog opstuwt.

Een Leidse jongeman ziet in de nacht

van 2 oktober een rij fakkels de Lam-

menschans buiten de stad verlaten. Er

keert niets terug. De volgende ochtend

sluipt de jongeman naar de schans en

vindt die verlaten. De Spanjaarden

zijn weg. Wel vindt hij op een vuurtje

een pot met Spaanse hutspot. In de

loop van 3 oktober bereiken de geuzen

de stad. Ze brengen witbrood, haring

en kaas. De overlevenden van het beleg

zijn gered.

Nog steeds wordt 3 oktober in Leiden

gevierd met kaas, haring en witte-

brood. Zowel thuis als in de restau-

rants eet men hutspot, die niet meer

lijkt op de originele Spaanse hutspot.

De oorspronkelijke hutspot bevatte

geen aardappelen, die treffen we pas 

Koken met 
traditie

tekst en foto: Cees Tempel

De melkwagen waarmee 

Jan de Bruijn de melk verkocht.
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Toch werd de eerste elektronische compu-

ter zoals wij die nu kennen pas veel later

uitgevonden: in het jaar 1941. Dit giganti-

sche apparaat werd de ENIAC (Electronic

Numerical Integrator And Calculator)

genoemd. De ENIAC bestond uit negen-

tienduizend radiobuizen, woog dertig ton

en gaf een ongelooflijk hoge dosering

warmte af: genoeg om er een overdekt

zwembad mee te verwarmen. Hoewel deze

elektronische computer een enorme door-

braak betekende voor de uitvinders, was

het systeem voor de meeste gewone men-

sen niet bepaald praktisch. Daarbij waren

de kosten van deze computer ontzettend

hoog en dus onbetaalbaar voor de meer-

derheid van de gezinnen en bedrijven.

In de jaren erna bleven geleerden zoeken

naar systemen om de computer kleiner en

goedkoper te maken. In het jaar 1947 voor-

spelde het tijdschrift Popular Mechanics

dat er ooit een computer zou komen die

maar vijftienhonderd kilo zou wegen. Het

tijdschrift kreeg gelijk: er zouden inderdaad

kleinere computers worden uitgevonden,

en deze werden nog veel lichter en kleiner

dan de redacteuren waarschijnlijk ooit

hadden durven dromen. Van een middel-

grote vergaderzaal met talloze kasten,

gevuld met transformatoren en elektro-

nenbuizen, kromp de computer tot een

kleine doos met tientallen chips erop

gemonteerd.

Dat betekende alleen nog niet dat de

computer nu ook echt aansloeg bij het

grote publiek. Het was voor veel mensen

namelijk nog veel te ingewikkeld om ze 

te bedienen. Pas nadat er makkelijke

computerprogramma's werden ontwor-

pen, begonnen de computers populairder

te worden. 

Digitaal de wereld rond
Inmiddels is de computer niet meer

weg te denken uit onze maatschappij. Het

Centraal Bureau voor de Statistiek bere-

kende dat in het jaar 2001 vierenzeventig

procent van de huishoudens in Nederland

thuis een personal computer had. En dit

aantal stijgt nog steeds. Inwoners van

Nederland vanaf twaalf jaar oud brengen

gemiddeld tien uur per week achter het

computerbeeldscherm door. Veel? Niet

voor de groep van 25 tot 34 jaar: zij

brengen gemiddeld per week maar liefst

zestien uur achter de computer door.

Populaire vrijetijdsbesteding dus, dat

gecomputer. 

Maar het allerpopulairst is het internet.

Sterker nog, volgens recente cijfers van

het CBS groeit het internet-bezit sneller

dan het PC-bezit! In 2001 maakten zes

van de tien Nederlandse huishoudens

thuis gebruik van internet. Internet is

voornamelijk zo populair, omdat het een

onuitputtelijke informatiebron vormt,

maar het is daarnaast heel aantrekkelijk

omdat mensen op het net anoniem hun

gang kunnen gaan. 

Informatie is voor iedereen beschikbaar

en anderen kunnen zo gauw niet weten

wat voor informatie jij hebt opgezocht.

Dat scheelt een hoop tieners bijvoorbeeld

beschamende bezoekjes aan de dokter.

Vragen over gevoelige zaken als seks en

drugs kunnen namelijk heel gemakkelijk

via het internet worden opgespeurd en

beantwoord. De populariteit van onder

andere gezondheidssites is daardoor ook

goed te verklaren. Eigenlijk werken de

sites net als gewone huisartspraktijken.

De patiënt stelt een vraag en een dokter

probeert deze te beantwoorden. Het enige

verschil is nu dat de arts en de patiënt

elkaar niet zien en elkaar niet kennen. De

patiënt kan anoniem een vraag inzenden

over de e-mail en krijgt een paar dagen

later een antwoord terug van een gediplo-

meerde dokter. Maar dan wel eentje, waar

hij verder nooit meer wat mee te maken

hoeft te hebben. (www.dokterdokter.nl;

www.gezondheidsplein.nl) 

Ook de forums op websites worden vaak

erg druk bezocht. Een forum is een plaats

waar je, desgewenst anoniem, je mening

kunt ventileren of waar je in discussie 

kunt gaan met andere internetgebruikers.

Er zijn zoveel forums dat je bijna overal

digitaal over kunt praten: van de liefde

voor schaken of wielrennen, het opvoeden

van kinderen, diëten, tot aan gebeurtenis-

sen in de maatschappij en actuele nieuws-

onderwerpen. 

Digitale dagboeken
Inmiddels is er al weer een nieuwe

trend op internet: de weblogs. Weblogs zijn

persoonlijke dagboeken en verhalen, voor

iedereen leesbaar op internet. Op die

manier heeft het internet er voor gezorgd

dat ieder mens zijn persoonlijke mening

kan verspreiden over de hele wereld.

Gewone burgers houden geïnteresseerden

via de weblog op de hoogte van hun

opinies en ervaringen, maar ook bekende

mensen gaan mee in de weblog-trend.

Neem bijvoorbeeld de Nederlandse

minister van financiën, die in zijn weblog

(www.gerritzalm.nl) niet alleen zijn

politieke ideeën beschrijft, maar ook de

Wij kunnen ons een leven zonder

computer niet meer voorstellen.
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Gigantische apparaten
De huidige computer is een elektroni-

sche rekenmachine, die intern rekent via

het binaire telstelsel. Dat betekent dat de

computer eigenlijk maar twee codes kent:

uit is 0 en aan is 1. De computer gebruikt

deze cijfers voor alles wat hij doet of bere-

kent, en vertaalt deze cijfers vervolgens

naar letters en nummers zoals wij die

begrijpen. Je zou dus kunnen stellen dat de

eerste computers eigenlijk tienduizenden

jaren oud zijn, want in feite is een computer

niet meer dan een uitgebreide versie van

een telraam. 

computers veranderen in snel tempo onze levensstijl

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat er een uitvinding werd gedaan, die de hele wereld op zijn kop zou zetten.

Een uitvinding die ervoor zorgde dat informatie altijd en overal voor iedereen toegankelijk werd. En een uitvinding

die het mogelijk maakte dat mensen over de hele wereld met elkaar kunnen communiceren via een simpele druk op

de knop. De uitvinding waar het hier om gaat, is de Personal Computer, de PC. 

De digitale wereld 

tekst: Roanne van Voorst 

De Personal Computer is tegenwoor-

dig zozeer verweven in onze dagelijkse

levens dat we ons, en dit geldt voorname-

lijk voor de jeugd, bijna geen leven meer

voor kunnen stellen zonder. En dat terwijl

voorgaande generaties zich toch heel goed

konden redden met alleen pen en papier. 

Kinderen leren op school al omgaan met de computer. Foto: Rabobank Dongen-Rijen



slim ingespeeld op dit probleem door

hackers juist in te huren. Deze professio-

nele hackers worden voornamelijk ingezet

om te onderzoeken of een systeem veilig

is. Door te proberen in te breken in een

computer wordt bepaald hoe veilig een

systeem is en daarna kunnen dan eventueel

maatregelen worden genomen. 

Vincent Verleun werkt als hacker voor

PinkRoccade, een groot, beursgenoteerd

Nederlands ICT-bedrijf. "De opdrachten

die ons team uitvoert zijn zeer divers",

vertelt Vincent. "We doen onderzoek

naar de veiligheid van bedrijfsnetwerken,

maar we onderzoeken bijvoorbeeld ook

systemen die gevoelige gegevens bevatten

of verwerken, zoals bijvoorbeeld on-line

bankieren of het aanvragen van een

uitkering via internet." Vincent werkt in

opdracht voor bedrijven in uiteenlopende

sectoren. Tot de klantenkring behoren

onder andere bedrijven uit de bankwereld,

de telecomsector en de overheid. "Wij

voeren daar vaak een zogenaamde pene-

tratietest uit om te zien of een systeem of

software veilig is en niet misbruikt kan

worden. Sommige onderzoeken kunnen

alleen ter plaatse gebeuren, dus werk ik

vaak door het hele land bij diverse klanten.

Maar het kan ook voorkomen dat we

vanuit een auto op een parkeerplaats een

onderzoek uitvoeren, om te zien of het

misschien mogelijk is om in te breken op

een bedrijfsnetwerk vanaf de openbare

weg."

Het professioneel hacken is een groeiende

beroepsgroep. Volgens Vincent zullen

professionele hackers ook in de toekomst

hard nodig zijn voor bedrijven: "Natuurlijk

worden de nieuwste computersystemen

steeds veiliger opgezet, maar het blijft een

wapenwedloop. Er zullen ook altijd

nieuwsgierige mensen blijven bestaan 
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die proberen misbruik te maken van

computersystemen. Die groep zal blijven

groeien en zal zich verder ontwikkelen en

dat betekent dat er ook voor professionele

hackers een belangrijke taak overblijft.

Het is voor bedrijven echt verstandig om

een nieuw systeem te laten testen door

een onafhankelijke partij om na te gaan of

er toch niet iets over het hoofd is gezien." 

Spelen tot je erbij neervalt
Dat de hackers van de toekomst dol

zijn op computers konden we al aflezen

uit de cijfers van het CBS. Uren achter de

computer zitten is voor veel jongeren heel

normaal. Maar er is een groep jonge

computerfans die letterlijk niet te stoppen

is. Zij doen mee aan de zogenoemde

LAN-parties. Dit zijn bijeenkomsten van

jongeren die ontzettend veel houden van

computerspellen. De organisator stelt 

een ruimte en een computernetwerk 

Jongeren geven elkaar advies tijdens een LAN-party.

ter beschikking. De deelnemers nemen

hun eigen PC mee, sluiten deze aan op

het netwerk en spelen vervolgens compu-

terspellen met en tegen elkaar. En daarbij

is een paar uur niet genoeg, vaak duren 

LAN-parties dagen- en nachtenlang. 

Het woord LAN staat voor Local Area

Network (lokaal netwerk) en dit netwerk

zorgt ervoor dat alle deelnemers tegelij-

kertijd naar hartelust kunnen compute-

ren tijdens de evenementen. Omdat het

netwerk veel sneller is dan normaal, heb-

ben gebruikers geen last van haperingen

en vertragingen tijdens de competities.

Tijdens de LAN-parties draait het allemaal

om de computer. Behalve het spelen van

de computergames worden er vaak

demonstraties gegeven en vertonen hackers

hun kunsten. De evenementen verschillen

flink van grootte: soms doen er tien 

mensen mee, soms een paar honderd,

soms zijn er wel tweeduizend deelnemers. 

Openbaar een dagboek bijhouden op de

computer is een nieuwe trend.

informatie bevatten, twijfelen anderen aan

hun echtheid. Een anonieme schrijver

met een teveel aan fantasie is natuurlijk

moeilijk te controleren. Met andere woor-

den: niet alle weblogs kunnen serieus

genomen worden. En er is nog een pro-

bleem: aangezien iedereen vanuit ieder

willekeurig internetcafé op de wereld

zomaar zijn mening kan publiceren en

aangezien die mening zich over het inter-

net razendsnel kan verspreiden, is er

natuurlijk een kans dat negatieve of

gevaarlijke boodschappen binnen korte

tijd heel veel mensen bereiken.

Legale inbrekers 
Er zijn meer zwakheden te vinden in

ons computergebruik. Tegenwoordig is er

nogal wat belangrijke informatie te vinden

op het internet en in computers. Veel

ondernemingen verwerken hun gegevens

niet meer in papieren dossiermappen,

maar direct in de computers. Dat zorgt

ervoor dat bedrijven sneller kunnen wer-

ken, maar het betekent ook dat de infor-

matie zo goed beveiligd moet worden dat

buitenstaanders de informatie niet kunnen

vinden. Helaas is het voor sommige com-

puterfanaten juist een grote uitdaging om

de zwakheden binnen computernetwerken

te vinden. Deze hackers proberen in te

breken in andere computersystemen.

Soms om informatie te stelen, soms om

hun technische expertise te kunnen laten

zien en soms gewoon voor de kick. 

De term hacken stamt uit de jaren zestig,

en werd voor het eerst gebruikt voor een

aantal studenten die allerlei niet-standaard

kunstjes uitprobeerden op computers.

Tegenwoordig is hacken een verzamel-

naam voor het inbreken in en oneigenlijk

gebruik maken van computersystemen.

Voor bedrijven kan dit heel bedreigend

zijn, maar veel ondernemingen hebben
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anonieme bronnen

uit Irak, ten tijde

van de Amerikaanse

interventie. Deze

digitale dagboeken

vormden voor spe-

cialisten en geïnte-

resseerden uit heel

de wereld een prima

pakket van insider-

informatie. Zo

schrijft een meisje

uit Irak, dat zichzelf

Riverbend noemt,

lange artikelen over

het dagelijks leven

in haar thuisland.

Haar weblog, dat ze

'Baghdad burning'

heeft genoemd,

wordt bijna dage-

lijks aangevuld met

persoonlijke herinneringen en ervarin-

gen. (http://riverbendblog.blogspot.com)

Ook is er de weblog van Christopher

Allbritton, een journalist uit de Verenigde

Staten, die een blog bijhield terwijl hij op

reportage was voor een Amerikaanse krant

tijdens de oorlog in Irak. Eenmaal terug

in de Verenigde Staten bleek zijn weblog

zo populair dat lezers niet wilden dat de

blogger op zou houden. Ze verzamelden

zoveel geld dat Albritton zijn baan bij de

krant opgaf en terug keerde naar Irak, 

om daar weer als onafhankelijk journalist

verslag te doen van de situatie.

(www.back-to-iraq.com)

Natuurlijk is er ook een negatieve zijde

aan het fenomeen: de weblogs zijn per-

soonlijk en daardoor niet altijd objectief.

Hoewel de weblogs vanuit Irak door

sommigen als erg waardevol worden

beschouwd, omdat ze ongecensureerde

dagelijkse beslommeringen rondom het

huishouden Zalm. Zo kunnen geïnteres-

seerden onder andere lezen wat de minister

deed in een weekend in februari: 'Zondag-

ochtend met zijn allen naar Enkhuizen

om een pasgeboren nichtje te bekijken en

bij mijn moeder langs te gaan. 's Middags

met Lisa [dochter red.] en vriendin naar

de film: 'The Last Samurai'.' Een weblog

heeft als groot voordeel ten opzichte van

gewone websites dat het nauwelijks geld

en tijd kost er een te beginnen. 

Een van de populairste weblogsystemen is

dat van www.blogger.com. Binnen tien

minuten kan de hele wereld meekijken in

je privé- of zakelijke leven. Voor de meeste

bloggers gewoon een leuke hobby, maar in

andere landen, waar de persvrijheid bij-

voorbeeld niet of amper wordt gerespec-

teerd, kunnen weblogs heel waardevolle

informatiebronnen zijn. Beroemd werden

de weblogs die werden geschreven door

De computer meenemen op vakantie betekent 

een hoop extra inpakwerk.
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ruw taalgebruik en inhoudsloos leven schokken zachtaardige Antilliaan

Miriam Piña is een geboren Curaçaose, die van haar derde tot haar vijftiende jaar op

Aruba heeft gewoond. Toch is het niet alleen deze Nederlands-Antilliaanse achtergrond

die haar leven heeft gekleurd. Ingrijpende gebeurtenissen in combinatie met vele andere

culturele achtergronden hebben ervoor gezorgd, dat Miriam de vrouw is geworden die ze

nu is: vrolijk, intelligent, zachtaardig, rechtvaardig, kunstzinnig en (politiek) geëngageerd.

De roots van
Miriam Piña

tekst: Connie Harkema

Een overdekt winkelcentrum op Aruba. Foto: Cees Timmers

De bezoekers zijn over het algemeen

mannen tussen de 16 en 24 jaar. Het zijn

meestal doorgewinterde gamers. Oefenen

kunnen ze dan ook genoeg: bijna ieder

weekend zijn er wel LAN-parties in

Nederland te bezoeken. Behalve de com-

puter gaat er gewoon een slaapzak mee in

de reistas en als de deelnemers uitgeput

zijn van al dat computeren, slapen ze een

paar uurtjes onder de computertafels of

bovenop hun toetsenbord. 

Het leuke van de LAN-parties is dat com-

puterfans vanuit alle hoeken van het land

samen komen om te genieten van hun

grote hobby. Dat betekent dat jongeren

die vaak met elkaar chatten (praten over

het internet) of die via de computer spel-

letjes tegen elkaar spelen, elkaar nu eens

kunnen ontmoeten. Daarbij heeft iedereen

dezelfde interesse,

dus gebrek aan

gespreksstof hebben

de deelnemers

nooit. Niet dat er

overigens veel

gesproken wordt. De jongeren hebben het

op de feesten veel te druk met het spelen

van de competities of met het elkaar

aftroeven met nieuwe trucs op hun 

computer. 

Met de PC op vakantie
Uren achter een beeldscherm, weinig

slaap en veel lawaai: het mag misschien uit-

puttend lijken, maar de jongeren kunnen

er geen genoeg van krijgen. Voor wie zijn

computer echt nooit wil missen is er ook

een oplossing bedacht. Je kunt namelijk

ook op vakantie met je PC. Voor de aller-

grootste fans is er namelijk het concept

Codemasters CampZone ontworpen. Dit

evenement is een combinatie van kampe-

ren en het spelen van computerspellen, en

deze LAN-party duurt maar liefst elf dagen.

's nachts tot elf uur 's ochtends kunnen

slapen dus had ik gelukkig nog vijf uur de

tijd om te gamen", schrijft een bezoeker in

een verslag over een bezochte LAN-party.

Een ander herinnert zich: "Op zondag was

het weer lekker uitslapen, maar toch nog

een beetje haasten. Het is natuurlijk wel

de laatste dag dat je je trucs kan laten zien."

Sommige deelnemers blijken wel heel

fanatiek. Zij gaan zo op in het spel dat ze

zelfs vergeten te eten en te drinken. Maar,

zo neemt een bezoeker zich voor: "Dit jaar

ga ik niet meer ziek worden door onder-

voeding en uitdroging. En ik ga meer

naar buiten en sociaal doen. En verder?

Verder ga ik natuurlijk gamen!" 

Foto's: Campzone
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Computerfanaten ontmoeten

elkaar op LAN-parties.

Deze deelnemer aan een LAN-party is in slaap gevallen bovenop zijn toetsenbord.

Alle deelnemers krijgen een bepaalde

hoeveelheid stroom via de organisatie en

iedereen kan zijn computer aansluiten op

een groot netwerk. Als de deelnemers

genoeg krijgen van al het geflipper, dan

kunnen ze altijd nog een tijdschrift lezen

in de zon of de barbeque aansteken. Dat

is echter niet zo waarschijnlijk. 

Op de website www.gameparty.nl, een

Nederlandstalige Gamers Community

met zo'n drieëntwintigduizend leden,

waarschuwt de organisatie haar deelnemers

al voor het verslavende effect van de com-

puterspellen: "Je kunt je slaapzak en je

matje meenemen, maar waarschijnlijk zul

je toch zo weinig mogelijk van het feestje

willen missen." De bezoekers zijn het hier

helemaal mee eens. "Ik heb van vier uur 
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De moeder en stiefvader van Miriam. Miriams biologische vader.

"Op mijn vijftiende kwam ik met mijn

ouders met verlof naar Nederland. Ik

schrok van de ruwe, lompe taal waarmee

de mensen elkaar aanspraken. Ik vond het

verschrikkelijk. Ik denk, dat de generaties

allochtonen die na mij naar Nederland zijn

gekomen, minder stevig in hun schoenen

stonden en minder weerbaar waren dan ik.

Nieuwkomers willen graag ergens bijhoren

en hebben daarom de Nederlandse manier

van communiceren overgenomen, zelfs

nog een tikje erger. Eigenlijk zijn de hui-

dige problemen met allochtonen en

inburgering een spiegel die ons wordt

voorgehouden." 

"Daarom heb ik er moeite

mee, wanneer men zegt,

dat buitenlanders zich aan

de Nederlandse normen

en waarden moeten houden. Naar mijn

idee zijn die allang vervangen door de

platte Amerikaanse cultuur. Men zet zich

af tegen buitenlanders, maar kan of wil 

de eigen cultuur niet meer kennen. Het

belang van geloof en cultuur wordt

onderschat. Vraag een willekeurig

Nederlands kind maar eens wat hij vindt

dat een buitenlander van ons zou moeten

overnemen. Grote kans dat hij het niet

weet. Maar stel je een Marokkaans kind

dezelfde vraag, dan kan hij dit zo opsom-

men. Op dit punt gaat de integratie mis.

Kenteringen in de samenleving mogen

geen trend of mode zijn, maar moeten

vorm zijn, inhoud. En jammer genoeg

kunnen nog maar weinig Nederlanders

aan de basis, op scholen, in straten en

buurten, overbrengen wat er van belang is

voor het 'Nederland'-gevoel."

Dat kostte hem zijn baan. Omdat hij veel

politieke vrienden had, was het mogelijk

dat hij daarna hoofd van de Voorlichtings-

dienst van Aruba werd. Ik ben er trots op

dat zowel mijn opa, mijn vader én mijn

moeder terug te vinden zijn in de encyclo-

pedie van de Nederlandse Antillen vanwege

hun bijdrage aan de Antilliaanse literatuur."

"Toen ik acht jaar was, scheidden mijn

ouders. Vier jaar later hertrouwde mijn

moeder, die de zorg voor de kinderen had,

met mijn stiefvader. Hij was van Indische

afkomst en zat tijdens de oorlog tegen

Jappen in een concentratiekamp vast. Na

de oorlog koos hij ervoor om naar Neder-

land te gaan. Omdat hij daar niet kon

wennen en geen zin had zijn verdere leven

in dit koude kikkerlandje door te brengen,

vertrok hij naar een ander koloniaal

eiland. Op Aruba werd hij onderwijzer."

"Mijn stiefvader

bracht met zijn

Indische benadering

veel rust en even-

wicht in ons gezin.

Daarvóór was ik

alleen maar omringd door vlammende

Zuid-Amerikaanse persoonlijkheden.

Mijn biologische vader was voor mij een

lieve man. Hij was oprecht trots op mijn

creativiteit en stimuleerde mij om mijn

talenten te ontwikkelen. Maar hij was een

echte macho."

Cultureel besef
Op Aruba leefde Miriam niet anders

dan dat zij nu doet. Het grote verschil met

Nederland is de carnavalsviering. "Dat was

op Aruba één grote uitbarsting van creati-

viteit, dans, vrolijkheid, verkleden, zingen,

springen en plezier maken. Een beetje

zoals in Maastricht, maar dan zuidelijker

getint."

Dankzij haar verleden heeft ze een ruim

cultureel besef, dat op de achtergrond als

een rode draad door haar leven loopt. 

"Ik kom uit een intellectueel gezin, waar

werd nagedacht en gesproken over politiek,

filosofie en gedichten. Er werd gedanst op

allerlei soorten muziek uit diverse landen,

er werd gezongen. Je kunt het zo gek niet

bedenken of het gebeurde bij ons thuis. 

Ik vind dat ik een rijke culturele achter-

grond heb. Ik denk dat dat komt door de

invloeden van de Zuid-Amerikaanse,

Indische en Nederlandse cultuur. In mijn

jeugd heb ik geleerd na te denken over

het waarom. Wanneer ik ergens een

mening over had, moest ik die beargu-

menteren. Verbanden waren belangrijker

dan losse feiten. Nu nog wil ik om te

begrijpen de werkelijkheid trachten te

doorgronden."

Mentaliteitsverschil
"Het grote verschil tussen de Neder-

landse mentaliteit en die van Aruba is 

de hardheid. Een Arubaan is goudeerlijk,

neemt geen blad voor de mond, maar

vertelt zijn boodschap genuanceerd", vindt

Miriam. "Blijkt een mening te moeten

worden bijgesteld, dan heeft hij geen

moeite om aan de ander zijn ongelijk te

bekennen. Een Hollander denkt dat eer-

lijkheid synoniem is aan lomp zijn. De

Nederlander is minder bereid om zichzelf

kritisch te beschouwen. Hij levert in

plaats daarvan liever kritiek op anderen." 

Een Nederlander denkt dat eerlijk-

heid synoniem is aan lomp zijn.
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Miriam is 53 jaar en werkzaam als

beeldend kunstenares en sinds anderhalf

jaar docent ckv op een vmbo-school. Ze is

getrouwd, kreeg één dochter, is gescheiden

en sinds tien jaar weer gelukkig getrouwd.

Haar verhaal is spannend en ontroerend

tegelijk. Het begint in 1951, toen Miriam

in Julianadorp als een van de weinige

kleurlingen werd geboren. 

"Van die tijd herinner ik me niet meer

zoveel. Wel heb ik begrepen, dat de inwo-

ners van Curaçao gefrustreerder en harder

zijn dan die van Aruba. Dat is niet zo ver-

wonderlijk, als je weet dat het slavernij-

verleden op Curaçao een veel diepere

impact heeft gehad dan op Aruba. De

spanningen, die er nog steeds zijn, zijn

een voortvloeisel uit de geschiedenis. 

Curaçao was een doorvoerhaven van sla-

ven en is tot de afschaffing daarvan in 1863

gebruikt als broedplaats. Het was de man-

nen toegestaan om de plaatselijke vrouwen

te verkrachten en de kinderen, die daaruit

voortkwamen, te verhandelen. Dit soort

praktijken hebben diepe wonden achter-

gelaten en die vind je nog steeds terug in

de mentaliteit van de eilandbewoners. Zij

zijn verbolgen over het feit, dat de slavernij

nog altijd door de westerse wereld wordt

ontkend. Ze voelen zich gebruikt en niet

erkend. Het Caraïbisch gebied is nu een-

maal, als een knooppunt van waterwegen,

van grote waarde. Eerst voor de verhande-

ling van slaven, later voor de koffiesmokkel

en nu zijn het de verdovende middelen.

En alles ten koste van de bewoners."

Roots
Dankzij de ijver van een familielid kan

Miriam heel ver teruggaan in de tijd als het

gaat om haar afkomst. Zo is ze te weten

gekomen, dat haar voorouders al echte

wereldburgers waren.

"Mijn bet-, betovergrootvader van vaders-

zijde is een slavenhandelaar geweest. Als

economisch vluchteling kwam hij halver-

wege 1700 in Rotterdam terecht, waar hij

de handel inging. Samen met zijn broer

vertrok hij naar Aruba. De één vestigde

zich in het noorden en de ander in het

zuiden. Een generatie later kregen hun

zonen ruzie en na een moord vertrok een

deel van de familie naar de kust van

Venezuela. In Punto Fijo trouwde mijn

betovergrootvader en kreeg een blauwogig

dochtertje: mijn oma. Toen zij volwassen

was, werd ze verliefd op een halfbloed indi-

aan met wie ze trouwde. Uit dit huwelijk

werd mijn vader geboren, Nicolás Piña."

"Mijn opa van moederszijde was schrijver/

publicist en tevens consul honorair op

Curaçao. Mijn opa richtte zijn schrijven

onder meer tegen de toen heersende

dictator die uit verbolgenheid achter mijn

opa's hele familie is aangegaan. Zelf dook

mijn opa met vrouw en kinderen onder

op Aruba. De familie Viçioso is nu te vin-

den in Venezuela en de Verenigde Staten.

Ondanks hun vlucht zijn er helaas toch

familieleden omgebracht door de toen-

malige dictator. Om geld en inkomen te

vergaren voor zijn familie moest mijn opa

maatschappelijk een flinke stap terugdoen

en werd kapper."

Twee vaders
"Op Aruba ontmoetten mijn ouders

elkaar, zij trouwden, kregen drie kinderen

en vertrokken naar Curaçao. Mijn vader

was - net als mijn opa - een schrijver.

Terwijl hij bij de Shell werkte, liet hij zich

kritisch uit over de Venezolaanse politiek.

Miriam Piña met op de achtergrond De Roos

De Roos, een kunstwerk van Miriam, dat alles te maken heeft met haar roots.

De natuurlijke brug op Aruba, Foto: Cees Timmers
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Nos ta bai Hulanda Wij gaan naar Nederland

Den bapor Frances In een Franse boot

Su master ta di oro Met een gouden mast

Bandera Hulandes En een Hollandse vlag

Conchi riba conchi Tegen elkaar gedrukt

Hende riba hende Mens bovenop mens

Su master ta di oro Met een gouden mast

Bandera Hulandes En een Hollandse vlag

Benodigdheden:
- krabbetjes

- witte kool

- 4 tot 5 zaadjes komijn

- laurier

- peper

- knoflook

- bouillonpoeder

- tomatenpuree

In plaats van krabbetjes kan men ook gebruikmaken

van geiten- of lamsvlees.

Kook het vlees met kruiden gaar in de tomatenpuree.

Als de botjes bijna van de krabbetjes vallen, kan de

witte kool worden toegevoegd. Deze moet worden

geblancheerd in sap, waarbij het water verdampt. Het

geheel moet worden ingedikt, totdat de kool roze van

kleur is. Eventueel kunnen enkele aardappels aan het

gerecht worden toegevoegd.

Lekker in combinatie met rijst.

antilliaans slavernijliedje

antilliaans recept: 

stoba

goede maken. Het ligt in ieders handen om

het beste naar boven te halen. Wat dat

betreft, ga ik door tot het einde." 

"Neem nou de derdewereldlanden. Hoewel

ik scherp elke vorm van terrorisme afkeur,

begrijp ik heel goed dat arme mensen

vechten om het recht van bestaan. De vraag

is: wat kunnen wij doen? Ik denk dat wij in

het westen moeten inzien, dat we moeten

delen. Noem het desnoods eigenbelang.

Wanhopige mensen maken gekke spron-

gen. Ik zag dit lang voor de elfde septem-

ber aankomen. Dit aanvoelen van wat er

leeft, komt misschien wel doordat ik kun-

stenaar ben. Ik weet het nooit zeker, maar

ik heb ondertussen geleerd ernaar te moe-

ten leven. Dáárom span ik me met mijn

werk in om bij te dragen tot verandering."

Na dit pittige gesprek, trekt Miriam haar

jas aan en gaan we samen naar De Roos.

Miriam straalt. Ze is gelukkig. Het is

avond. Ze gaat koken voor haar man.

Samen bouwen ze aan hun grote, nieuwe

onderkomen: woonhuis, atelier en galerie.

Al het goede in één. 

Tot slot gaf Miriam ons nog een liedje en

een recept van de Nederlandse Antillen

mee. 

foto: Cees Timmers
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Roerige studentenjaren
Op haar vijftiende werd Miriam

geconfronteerd met een drama, dat een

zeer hevige impact op haar leven heeft

gehad. "Eens in de vier jaar mocht mijn

stiefvader voor een halfjaar met verlof

naar Nederland komen. Tijdens dit

ambtenarenverlof in Rotterdam, belde 

de politie aan en deelde mee dat mijn

biologische vader op Aruba was vermoord.

Mijn wereld stortte in. Op Aruba zag ik

hem wekelijks, hij was mijn grote coach

in alles wat met artisticiteit te maken had,

met tekenen, zingen en dansen. Mijn

moeder besloot om een jaar langer in

Nederland te blijven, zodat ik hier mijn

hbs kon afmaken. Maar ik kon niet meer

leren. Het werd een rampjaar. Ik was met

heel andere dingen bezig dan mijn klasge-

noten en vond totaal geen aansluiting.

Toen we teruggingen naar Aruba werd ik

teruggezet naar de mulo en haalde mijn

diploma." 

"Een jaar later ging ik terug naar Neder-

land om aan de Kunstacademie te stude-

ren. Dat idee was geboren vlak na de dood

van mijn vader. Voor er een gastgezin was

gevonden in Den Bosch, verbleef ik eerst

in een hotel in Amsterdam. Eenmaal in

Den Bosch studeerde ik aan de Konink-

lijke Academie Kunst en Vormgeving."

Miriam studeerde in de tijd dat er een

modernisering van de kunstvakken bin-

nen het onderwijs plaatsvond. Zelf was ze

actief in de studentenraad en roerde er

haar mond over de oneerlijke bejegening

van de kunstdocenten. Ze haalde haar

diploma net niet en deed toelatingsexamen

voor de Jan van Eyck Academie in Maas-

tricht, waar ze werd aangenomen. Ook

daar was ze kritisch en verliet de academie.

Ondertussen waren haar ouders naar

Nederland gekomen om kunstgeschie-

denis te studeren aan de universiteit 

van Utrecht. Haar stiefvader was inmiddels

gepensioneerd.

"In die tijd ben ik een aantal symposia

over kunstgeschiedenis afgegaan en leerde

daar mensen kennen van de Academie

voor Kunst en Industrie in Enschede.

Daar ben ik uiteindelijk op 26-jarige leef-

tijd afgestudeerd als plastisch vormgeefster

en scenografe."

Levensvragen
Het roerige leven en de vele verhui-

zingen hadden hun tol geëist. De manier

waarop ze in het leven stond, ervaarde

Miriam als 'moeilijk'. "Een tijd lang heb

ik me zelfs afgevraagd of ik wel wilde

leven. Ook in die tijd moest men uit zijn

talenten kiezen en dat maakte mijn leven

nog ingewikkelder. Telkens opnieuw

putte ik kracht uit de oorspronkelijkheid

en dat bracht me er steeds weer bovenop.

Ik verzon beeldentheater, waarbij ik alle

kunstuitingen bundelde. Mijn vertrou-

wen in het leven groeide." 

"Tegen mijn eenendertigste beviel ik van

een dochter. Met nog meer kleinkinderen

in het verschiet besloten mijn ouders in

Nederland te blijven. Ze kochten een

monumentaal huis in Gouda. Het pand

heeft een symbolische waarde in de fami-

lie. Ooit woonde er in de zeventiende

eeuw een Van Alphen, zo heette mijn

stiefvader. Ook heeft het pand de naam

De Roos. Mijn oma had op Aruba een

tuin vol rozen en dat was daar eigenlijk

een bijna onmogelijke opgave. Ik maakte

mijn eigen roos. Deze plastieke sculptuur

heeft een plaats gekregen schuin tegen-

over het Groene Hart Ziekenhuis in

Gouda. Het is een teken van warmte in

een koele wereld."

Als kunstenaar is het zaak dat je commer-

cieel denkt wanneer je werk wilt verkopen,

maar daar had Miriam moeite mee. Ze

was met heel andere dingen bezig, namelijk

Weinig Nederlanders kunnen nog 

overbrengen wat het Nederland-gevoel is.

hoe je op een levensbeschouwelijke en

betrokken manier kunst kunt maken. 

De redelijk politiek gerichte kunst, die

Miriam maakt, werd zeker in die tijd niet

gemakkelijk geaccepteerd. Ze kwam

terecht in de contraprestatie (een soort

uitkering, waarbij kunstwerken door de

staat werden opgekocht). Ondanks alles

bleef Miriam zichzelf trouw en vervaar-

digde een groot project, dat in zes steden

heeft gestaan: Gruwelkamers. "Het was

een soort spookhuis, waar je doorheen

kon lopen. Tijdens deze tocht ervaarde je,

dat alle wreedheid terug te brengen is tot

vooroordeel en angst."

Rituelen, oerkrachten en
kunstenaarschap

Momenteel is Miriam een heel geluk-

kige vrouw en een echte wereldburger. 

Ze houdt van alle keukens, van Italiaans

en Chinees tot en met Indonesisch en

Javaans, maar eet ook met veel smaak een

aardappel- of zuurkoolstamppot. Haar

kleding lijkt op die van de hippietijd. 

Veel lange jurken.

Ze is een intensief levende vrouw en

deinst niet terug voor rituelen, mits ze in

het teken staan van het goede. Nieuwe

kansen scheppen is altijd de doelstelling,

zoals die keer dat het niet zo vlotte in het

leven. Voor haar en haar dochter plukte

ze in het licht van de maan heel veel

korenaren die ze schikte tot twee bundels.

Eén voor zichzelf en één voor haar dochter.

De bundels stonden voor de kansen in de

toekomst.

"Vraag me niet wat het is. Is het een oer-

kracht of is het mijn kunstenaarschap die

mij daarvoor gevoelig maakt? Ik weet het

niet. Ik voel alleen de behoefte en doe het.

Het goede, de wens ernaar, is tijdloos.

Daar ben ik altijd mee bezig, met goed en

met kwaad. Voor mij liggen ze in elkaars

verlengde. Van het kwade kun je altijd het
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drie boeken over multiculturele kindercultuur

In geuren en kleuren! Volksverhalen en sprookjes in kleurrijk Nederland

In de bagage van nieuwe Nederlanders zijn veel verhalen en sprookjes meegekomen. Hans en Grietje, Tijl

Uilenspiegel en de Witte Wieven hebben gezelschap gekregen van kleurrijke karakters als Anansi en Nasreddin

Hodja, populaire figuren uit landen met een sterk ontwikkelde vertelcultuur. In dit boek maken wij kennis met

traditionele vertellingen van oude en nieuwe Nederlanders. De teksten zijn opnieuw bewerkt en zowel luisteraar 

als verteller zullen er veel plezier aan beleven.

En dat vieren wij! Feesten en vieringen van kinderen in kleurrijk Nederland

Feesten en vieringen worden door kinderen intens beleefd. De kaarsjes met Kerstmis, het schoenzetten met

Sinterklaas, de zoetigheden van het Suikerfeest en de lichtjes van Davali: allemaal symboliseren zij momenten 

vol verwachtingen en magie. Dit boek geeft suggesties om van vieringen een gebeurtenis vol sfeer te maken, maar

beschrijft ook de achterliggende gedachten. Naast grote feesten wordt ook aandacht besteed aan persoonlijke

vieringen.

En nu allemaal! Liedjes en spelletjes van kinderen in kleurrijk Nederland

Samen zingen is iets dat kinderen uit alle culturen doen. Veel liedjes en spelletjes worden van generatie op

generatie doorgegeven. Wie heeft vroeger niet Klaas Vaak gezongen of In Holland staat een huis gespeeld. In dit

boek zijn de traditionele liedjes en spelletjes uit Nederland, Marokko, Turkije en Suriname samengebracht met

achtergrondinformatie over de verschillende culturen.

Deze boeken zijn te bestellen door E 14,95 per boek over te maken op gironummer 810806 t.n.v. het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. de titel. De boeken zijn ook verkrijgbaar in de boekwinkel.

Oorring
In Traditie nummer 1 stond een arti-

kel over piercing. In sommige beroeps-

groepen was bij mannen piercing gebrui-

kelijk. Zo droegen zeelieden een gouden

oorring zodat de kosten van hun begrafe-

nis, waar ook ter wereld, betaald konden

worden. Deze oorring is enkele jaren gele-

den door de Archeologische Vereniging

in Meppel gevonden.

Jan Nefkens

Stichting Oud Meppel

Schnitzelbank

In Alledaagse Dingen nummer 4 (2003) las ik een stukje over een snitzelbank. Dit feno-

meen is sinds een paar generaties in onze familie een vast onderdeel bij feestelijke bijeen-

komsten, zoals huwelijken en kroonjaren. Op een vaste melodie wordt een lang lied

gezongen, ondersteund door voor die gelegenheid gemaakte tekeningen op de achterkant

van een of meer behangselrollen, die rondgedraaid worden op een oud houten frame met

draaizwengels. In het refrein wordt elke keer een couplet aan de voorgaande coupletten

vastgeplakt. In onze familie worden nog een aantal schnitzelbanken bewaard en ook hebben

wij nog het een en ander op video staan. Op onze vakantie in Aarburg (Zwitserland)

kwamen wij er achter dat de snitzelbank daar ook nog een rol speelt. Tijdens het carnaval

wordt hij gebruikt als 'uitlaatklep' voor kritiek op de lokale politiek.

Verder verwierf het gemeentearchief Rotterdam - waar ik werk - een snitzelbank met een

verhaal. Deze behangrol is getekend voor het 25-jarig huwelijk van A.J. (Adriaan) Treijtel

en Th. M. (Door) de Boer op 4 juni 1949. Treijtel was een echte Rotterdammer. Het echt-

paar woonde van 1935 tot 1940 aan de Leuvehaven en aan de Meent. Tijdens het bombar-

dement vluchtte het paar naar een zus in een andere wijk in Rotterdam, met de kinder-

wagen, een anderhalf jaar oud kind en een kind in aantocht. Op de vlucht raakten ze de

kinderwagen kwijt. Op 15 mei werd de vlucht voortgezet naar Den Haag, naar vrienden

en daarna naar Purmerend, naar de ouders van Doortje de Boer. Zij zijn nooit meer

teruggekeerd naar Rotterdam.

Els van den Bent

Reacties

28 T R A D I T I E  N A J A A R  2 0 0 4

Nieuw vakblad
Wil je nadenken over hoe je erfgoed toegankelijk maakt voor een breed

publiek, dan is er nu een nieuw vakblad: Levend Erfgoed, vakblad voor public

folklore & public history.

Vraag een gratis proefnummer aan bij het Nederlands Centrum voor

Volkscultuur (tel 030-276 02 44, ncv@volkscultuur.nl).
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Want zonen van spoormannen kozen

veelal ook weer voor arbeid in het bedrijf

van hun vader. De sfeer waaronder hij

zijn werk - afwisselend bij dag- en nacht-

dienst - volbracht, nam hij mee naar huis.

Mijn ouderlijk huis mocht een verlengstuk

van het station heten. Ik kende dan ook

de mores van het spoorwegwezen als wei-

nig andere kinderen. In mijn gedachten

bestaat een echte trein altijd nog uit een

locomotief, een stoomlocomotief weltever-

staan - een rokend, hijgend stoomafbla-

zend, nietsontziend monster - dat moeite-

loos een eindeloos schijnende sleep van

rijtuigen en wagons van het ene station

naar het andere trekt, met elk comparti-

ment zijn eigen portier en eigen klasse. 

Machinist en conducteur
De dichter Adama van Scheltema

stelde zich de locomotief voor als 'mijn

zwarte beest, mijn ijz'ren meid, mijn bul-

derende bruid'. In mijn visie bestonden

slechts twee heersers die de bulderende

bruid wisten te beteugelen. De ene was de

'meester', de machinist met zijn zwartleren

pet, die leunend vanonder de kap wachtte

op de schrille fluittoon en de opgeheven

staf van de 'chef', mijn vader! Op diens

gezag afstralende felrode pet pronkte het

gevleugeld wiel, het logo in die dagen. Op

het onberispelijke zwart lakense uniform

glommen - door de wekelijkse Brasso-

poetsbeurt - de twee rijen koperen knopen

met het ingegraveerde locomotiefje. Als

hij zo over het perron wandelde - schreed

mag je wel zeggen - met de vertrekstaf

onder de arm gestoken, door het personeel

eerbiedig met chef aangesproken en in

zijn hoofd alle aankomst- en vertrektijden,

werd mijn jongenshart vervuld van trots.

Ook de dichter Jan van Nijlen moet dat

hebben gevoeld: 'groet minzaam de sta-

tionschef achter hun groene hekken, want

zonder hun signaal zou nooit één trein

vertrekken'. 

Had vader van de met de rode bandelier

omhangen hoofdconducteur het klaar-

voor-vertrek-teken gekregen en zich er

persoonlijk van had vergewist dat de uitrij-

seinpaal op veilig wees, dan was de tijd

gekomen om zich naast de trein op te

stellen voor dat grote moment. Statig,

bewust van zijn functie en verantwoorde-

lijkheid, wachtte hij tot de grote wijzer op

de stationsklok de beslissende minuut

van de vertrektijd had aangetikt. En dan

gebeurde het. Hij blies zijn samengeperste

adem in de fluit, die hij tussen de tanden in

gereedheid had gehouden. De snerpende

toon doorsneed het stationsrumoer en

begeleidde het magistrale heffen van de

vertrekstaf (wie durfde te spreken van

pannenkoek of spiegelei) en zie - het ijze-

ren, groen-zwarte, kokende gevaarte stelde

zich briesend in beweging om gaandeweg

op snelheid te komen. 

Wagenmeester
Was een trein langs het perron gestopt,

dan verscheen een andere 'meester', de

wagenmeester. Gewapend met een enor-

me, langstelige hamer inspecteerde hij

wielen, assen en remmen. Beide meesters

verstonden elkaar met een geheimtaal.

Drie klappen met de moker op de laatste

buffer betekende voor de machinist dat

hij, de wagenmeester, de remproef wenste

te nemen. Op dat, alleen binnen zijn

geoefend oor waarneembare commando

draaide de machinist de luchtkraan open.

Met een diepe zucht klemden zich de

remblokken tegen de wielen, ook aan die

van de achterste wagon waar de wagen-

meester zich had opgesteld. Twee moker-

slagen van hem op dezelfde wijze golden

voor de machinist als signaal retour dat

de remproef was geslaagd en hij lucht-

reservoir en leiding weer vol kon laten

pompen. De remblokken lieten prompt

de wielen weer los. Als de wagenmeester

ook nog van alle wagons de wielbanden

met een korte, maar krachtige hamerslag

had gecontroleerd en in orde bevonden,

mocht wat hem betreft de reiziger in de

slogan 'veilig, vlug, voordelig' volledig

vertrouwen hebben. 

Restauratie
Tussen het gewoel van reizigers en

spoormannen op het perron zochten ook

de man van de restauratie en de stations-

kruier hun weg. 'Kòòòffie, kòòffie', oor-

spronkelijk was het alleen koffie dat de

dorstige reiziger via het raampje in het

portier van zijn compartiment op een ser-

veerblad kreeg aangeboden. Hij moest die

schielijk opdrinken, want op teruggave van

het lege kopje werd gewacht. De koffieman

had haast, hij moest de hele rij wagons

nog af en alle koppen moesten meestal

weer gevuld voor de trein aanstalten

maakte om te vertrekken. Plastic bekertjes

waren er nog niet. 

Op de stations vroeger had iedereen een
duidelijke taak.

Een stoomlocomotief had veel weg van

een enorme briezende stier.

Het reisboekje van de Nederlandse Spoorwegen
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Je ziet ze niet meer in de speelgoed-

winkels, de kleurrijke dozen waarin onder

een doorzichtig deksel de kenmerkende

attributen voor een spoorman - rode pet,

vertrekstaf, fluit, kniptang en treinkaartjes -

opgeborgen zijn. Met je jeugdig ontzag

voor de trein en vooral voor de machtige

stoomlocomotief kon je je er de volmaakte

stationschef of conducteur mee voelen.

Vooral als moeder je toestond de stoelen in

de kamer te versjouwen om daarmee, ach-

ter elkaar geplaatst, een trein te bouwen. 

Stoomafblazend monster
Spoortje spelen was voor mij net iets

meer dan het uitleven van mijn fantasie.

Mijn vader wás spoorwegambtenaar, hij

was de derde in de traditie die bij mijn

overgrootvader was begonnen. 

'Op een klein stationnetje, 's Morgens in de vroegte, Stonden zeven wagentjes keurig op een rij. 

En het machinistje, Draaide aan het wieletje. Hakke hakke, puf puf, Weg zijn wij!' 

Mannen van 
het oude spoor

tekst en foto's: Willem Boxma

Herinneringen

De meester in het 

nietsontziend monster
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Zonder locomotief ervoor. Dat mogen

jullie niet missen. Het is de zogenaamde

Dieseltrein. Daar zullen jullie thuis wel van

gehoord hebben. Die lijkt helemaal niet

meer op een stroomtrein en toch rijdt'ie." 

De dieseltrein kwam aangesneld. Inder-

daad, hij had niets van de trein van mijn

dromen en zijn voorbijsuizen bezorgde me

dan ook diepe teleurstelling. Geen pijp,

geen rook, geen stoom, geen fluit. Niets

wat op mijn vertrouwde locomotief met

rijtuigen en wagons leek. Gewoon een

lange aaneengesloten rij vensters, waarvan

achter de voorste een smetteloos geüni-

formeerde mijnheer - geen machinist met

de zwarte tekens van zijn noeste arbeid 

op het gelaat - het spoor afkeek en op de

seinen lette. 

Henk Fedder zag er het toonbeeld van de

nieuwe tijd in en dichtte: 

'Een bloedendrood gekieuwde snoekenbek, 

In 't blauwgroen lijf de kronkling van reptielen. 

Gecamoufleerd geweld der wentelende wielen,

Die razen op 't berailde wegendek. 

Trots kan de mens, de heerser zijn, 

Vertrouwend op zijn werk, dat kloeke handen

wrochten. 

In dienstbaarheid rent over brug en bochten. 

De glorie dezer eeuwen: de stalen Dieseltrein.' 

Ik was nog een kind, maar

ik begreep al wel dat deze

diesel mijn vertrouwde

stoomtrein op de rails zou

gaan verdringen. Weg

spoorwegromantiek!

Verdwijnen zou 'mijn

zwarte beest, mijn ijz'ren

meid, mijn bulderende

bruid'. Weg ook de uni-

formen van de stations-

chefs, de perronopzich-

ters, de conducteurs met

verder nog zovelen die 

het spoorwegbedrijf die

herkenbare, sjieke uitstra-

ling verleenden. Het zou

voortaan sneller, schoner,

eenvoudiger en vooral

economischer moeten. 

Later zou ik van Melis

Stoke lezen hoe treffend

hij mijn gevoelens had verwoord: 

'Is dit het eind van alle avontuur...? 

Waar is de 'dom'..., de koperen montuur.... 

En waar de rookkast...? 

Waar de pakkingringen...? 

Zijn het alleen nog maar herinneringen...? 

Waar is de blijdschap om de flonkeringen 

van al die hete, zelfgepoetste dingen... 

De strijd met 't van-de-roosters zakkend vuur.

Zo moeizaam opgebouwd in 't morgenuur...?

Wie kent de zorg, het zweet, de gloed, de blaren.

Op de machines in die oude jaren.

En 't zwoegen in die gure, hete hel? 

Nu rijden nieuwe meesters, ambtenaren, 

die smetteloos hun uniform bewaren, 

op Dieseltreinen, in hun glazen cel.'

Het rangeerstation, met rechts de kloot.

Bewondering en ontzag voor de stoom-

locomotief, die boven alles uit stak.
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De stationsrestaurateur in Amersfoort

kwam als eerste op het idee een koffie-

ketel op een perronwagentje mee te voeren,

waarmee hij alom in het land spoedig

bekend stond om zijn lekkere warme

bakkies. Hij was ook de eerste die op

kartonnen bekertjes overging, die hij nota

bene helemaal uit Amerika liet overkomen!

Naarmate het assortiment zich uitbreidde

en het wagentje luxueuzer werd, paste

ook de roep zich aan 'Kòòffie, chóócolade,

limonade, bierr'. 

Stationskruier
De stationskruier, vanwege zijn uit-

monstering meer bekend als de witkiel,

holde - meestal een karretje duwend - 

de trein langs om her en der een valies,

koffer of een ander soort bagage te vangen.

De dichter Henk Fedder zag hem zo: 

'De kruier van 

't Centraal Station, 

staat steeds voor ieder klaar. 

Heeft iemand hekel aan gesjouw, 

die roept of fluit hem maar.'

Hoe vaak heb ik niet vaders broodtrom-

meltje en koffiekruikje naar het spoor-

station gebracht. Als bevoorrecht jochie

mocht ik hem volgen binnen het achter

het station uitgestrekte rangeerterrein.

Soms tilde een machinist mij naar boven,

onder de kap waar zijn leerling grote

scheppen kolen op de felle vlammen in de

vuurkist stortte en mij het onvergetelijke

genoegen

werd ge-

gund om

aan het

koordje

van de

fluit te trekken. Wat een gevoel van macht

overspoelde mij als de locomotief zich in

beweging zette! Van die momenten heb ik

later het onderschrift van de bekende

prent van Albert Haen beter dan ooit

begrepen: 'Heel het raderwerk staat stil,

als mijn machtige arm 't wil!' 

Rangeerder
Daar opereerden ook de rangeerders.

Ik zag ze als de krachtpatsers, de durf-als

van het spoor. Met één ferme ruk wisten

ze voor het omleggen van een wissel de

plompe 'kloot', terzijde van het spoor, om

te gooien. Dan weer kropen ze tussen de

buffers en lieten, met de zware ijzeren

trekhaak in de handen, de wagon op zich

af komen die 'aangepikt' moest worden.

Als de buffers van beide wagons met een

denderende, nietsontziende klap contact

hadden gemaakt, hees de 'anpikkateur' -

zoals de rangeerder onder het personeel

ironisch bekend stond - behendig de haak

in het oog van de aangestormde wagon.

Vaak vreesde ik dat de man gelijk met de

klap vermorzeld moest zijn. Maar nee,

lenig als altijd bukte hij zich onder de

buffers vandaan en gaf met een langge-

rekte hese, niettemin dwingende toon uit

zijn koperen hoorn de meester op de

locomotief het signaal 'optrekken'. 

Seinhuis
En dan het seinhuis! Het al-overzien-

de domein van de wakers over de veilig-

heid van het spoorverkeer. Een besloten

wereldje dat zich vulde met ononderbro-

ken gerinkel van telefoons en gerikketik

van sleutels op morsetoestellen.

Temidden daarvan trokken de seinhuis-

wachters met alle kracht in handen en

armen de hendels die de seinen bestuur-

den omhoog, of lieten ze met een plof

neervallen. Als zich een rustig moment

voordeed, plachten ze met veelkleurig

poetskatoen het blokstelsel te strelen alsof

het een dierbare betrof. 

Wie in dat gebeuren poëzie heeft gezien,

kan niet anders dan tegelijkertijd èn 

dichter èn spoorman zijn geweest: 

'Ze zitten hoog, waar 't uitzicht ver en vrij is 

en ze bestieren, wissels, seinen, lichten. 

Een soort heelal, waarin ze 't werk verrichten 

dat hun is toevertrouwd ... waar niemand bij is. 

Ze kennen in hun eenzaamheid de plichten 

en spreken met onzichtbare kameraden 

en zenden en ontvangen, langs de draden, 

voor reizigers onhoorbare berichten. 

Dan ziet men hoge, stalen armen wenken. 

Ze doen het stelsel van de seinen denken. 

Hun armen strekken ver over terreinen. 

Gehoorzaam aan hun wenken gaan de treinen,

en in den nacht, staat zichtbaar reeds van verre, 

hun groen-rood woord, als een heelal vol sterren.' 

Van stoom naar diesel
Andere tijden, andere treinen! Op 

zekere dag - het moet in het midden van

de jaren dertig zijn geweest - stelde de

onderwijzer van mijn schoolklas ons

twee-aan-twee op en sprak tot ons de

historische woorden: "Kinderen, we 

gaan naar de overweg. Daar komt om 

zo-en-zo laat die nieuwe trein voorbij.

Door de komst van de dieseltrein

verdween veel romantiek.

Mannen van het oude spoor, elk in zijn rang trots op het bedrijf.
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Het boek Boerentrientje (1913) van 

J. P. Zoomers-Vermeer is illustratief voor

de waarde die vroeger gehecht werd aan

klederdracht. Dit verhaal gaat over

Katrijntje, dochter van een vader uit

Waterhoek in de Zaanstreek en een

Amsterdamse moeder. Als haar moeder

overlijdt blijft Katrijntje, die Käthie

genoemd wordt, bij oma in het Vondel-

park. Ze moet opgroeien tot een deftig

meisje, maar is heel ongelukkig. Ze mag

bijvoorbeeld niet met gewone burger-

meisjes omgaan. Vader Dirk, die zeekapi-

tein is, ziet dat en het lijkt hem beter dat

Käthie een jaar gaat wonen bij zijn groot-

moeder in Waterhoek. Dat voorstel

spreekt Käthie wel aan want 'grootje', die

ze slechts één keer in haar leven ontmoet

heeft, heeft op haar een zeer vriendelijke

indruk gemaakt. Grootje is een echte

Waterhoekse in streekdracht, waar ze erg

trots op is. Käthie voelt zich gelukkig bij

haar. Ze houdt erg veel van grootje, maar

echt contact met de Waterhoekers heeft

ze nog niet. Grootje stelt daarom voor dat

ze klederdracht gaat dragen. 

Wel zes onderrokken
In eerste instantie voelt Käthie daar

niets voor. 'Zou ze er moeten gaan uitzien

als die andere meisjes: een grof wollen jurk

en geruite schort dragen, wel zes onder-

rokken, dat je zoo dik als een groot mensch

leek - en klompen aan de voeten? Ze zou

er nooit in kunnen loopen! En zou grootje

heur haar dan in een puntig vlechtje draai-

en - het wegstoppen onder een muts?....

Was dat geen zonde van je mooie blonde

krullen?' Ondanks haar twijfels volgt ze

grootjes raad op; ze voelt zich een 'boeren-

trientje' en moet erg wennen. 

Käthie groeit op en volgt een opleiding

voor kostuumnaaister in Zaandam. Een

keer per maand komt ze terug naar

Waterhoek. Tijdens een van die bezoeken

is ze gekleed volgens de laatste mode. 'Ze

vond - en ze had er lang over nagedacht -

dat ze zoo móést doen, anders zou ze nooit

den naam van elegante naaister krijgen.

Weg dus boerinnedracht, geen triene

meer, maar een dame naar de eischen van

de mode.' Grootje toont begrip maar

vindt het wel jammer. Heftiger reageert

haar schoolvriendje Barend. Hij vindt

haar nieuwe kleren 'leelijk' en is bang dat

ze er de andere meisjes 'mal' mee zal

maken. Käthie betoogt dat dit nu juist

haar bedoeling is: 'Het wordt dat tijd dat

die domme boerendracht de wereld uit-

gaat; 't is zonde van de figuren, je ziet er

niets van - en dan nog dat opstoppen van

die heupen. Neen - bah - nu zal ik er

tegen vechten zoo hard ik kan, en als ik

mijn vak beoefen, zal ik de meisjes hier

allen aankleeden als poppen. Ze hebben 

't hier mij vroeger gedaan, nu zal ik het

een ander doen, maar - beter!'

Grootjes verjaardag
Twee jaar later - Käthie is twintig en

inmiddels kostuumnaaister - worden er

in het dorp voorbereidingen getroffen om

de honderdste verjaardag van grootje te

vieren. Er wordt een 'zegetocht' in een

open rijtuig voor grootje, haar zoon en

kleindochter georganiseerd. Grootje voelt

er niet zo veel voor. Ze is eigenlijk wat

verdrietig: 'Maar erger dan ooit komt mijn

verdriet weer boven over alles, wat met mij

verdwijnen zal en dat we vroeger eerden

als het mooiste, het beste en dat nu geen

waarde meer heeft dan enkel als gedach-

tenis.' Ze doelt daarmee vooral op de

streekdracht, die steeds meer uit het

straatbeeld aan het verdwijnen is. Net als

Käthie zijn ook de andere meisjes ertoe

overgegaan om stadskleding te gaan dra-

gen, precies zoals Käthie gewild heeft. 

Bij een rijtoer zou grootje zich een

bezienswaardigheid voelen in haar streek-

dracht en dat wil ze niet. Käthie bedenkt

een oplossing. Ze stelt voor dat elf meisjes

uit het dorp grootje komen verrassen in

elf verschillende klederdrachten uit het

land. Aldus gebeurt en de verrassing is

meer dan geslaagd. Grootje is zeer onder

de indruk, vooral ook omdat haar dierbare

kleindochter als een 'frisch aardig Zaansch

meisje' gekleed is, 'haar jonge trieneke'.

Grootje heeft zelf haar allermooiste dracht

aan, met 'haar sitsen rok en gebloemd zij-

den lijf, het echt kanten borstdoekje en

het hoofdstelletje met diamanten spelden'.

Andertje wil graag ook in dracht
Ook in Andertje (1950) van J.M.

Selleger-Elout speelt streekdracht een rol.

Andertje speelt zich af in een dorp op

Walcheren, waar jaren geleden een klein

meisje is achtergelaten door haar vader.

De burgemeester heeft voor haar een

onderkomen gezocht bij Opoe Bouwer.

Het meisje heet Mignon, maar omdat ze

zo anders is dan de andere kinderen

wordt ze Andertje genoemd. In tegenstel-

ling tot de andere kinderen in het dorp

Eind negentiende eeuw gingen

Amerikaanse kunstenaars op zoek naar

de Hollandse sfeer die de schilderijen uit

de Gouden Eeuw uitstralen.

Temidden van de andere dorpsmeisjes voelt Andertje zich slecht op haar gemak. 

Uit: J.M. Selleger-Elout, Andertje. Met illustraties van B. Midderigh-Bokhorst (Den Haag 1950).
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Oudere mensen met gevoel voor traditie verzuchten soms dat

het zo jammer is dat de streekdracht vrijwel geheel uit het nor-

male straatbeeld is verdwenen. Er zijn enkele uitzonderingen,

zoals Staphorst, maar over het algemeen wordt klederdracht

alleen nog bij folkloristische en toeristische aangelegenheden uit

de kast gehaald. Hoe anders was dat vroeger, toen het dragen

van streek- en plaatsgebonden kleding een doodnormale zaak

was. Als vanzelfsprekend en met trots liepen de bewoners van

de betreffende plaatsen in hun kleding rond. Iets daarvan is

bewaard gebleven in (oude) kinderboeken.

Grootje was

verdrietig

omdat haar

klederdracht

verdween

streekdracht in kinderboeken

tekst en foto's: Janneke van der Veer

"Om er bij te horen ging Kathie streekdracht dragen."

Omslag J. P. Zoomers-Vermeer Boerentrientje. 

Met illustraties en omslag van W.K. de Bruin (Utrecht 1913)
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capote, met kraaltjes afgewerkt. Arend en

vader hebben zich ook al verkleed, ze

hebben een tientje op het hoofd. Achterin

het boek staat een lijstje met verklarende

woorden. Een tientje is een plat petje,

waarvan de prijs jarenlang ƒ 1,10 was.

Hieraan is de naam van het petje ontleend.

Een capote is een kindermuts, de beuk is

kraalversiering en keuzen zijn rokken. 

Het beeld van Nederland in het
buitenland

Een bijzondere categorie boeken waar-

in aandacht wordt besteed aan streekdracht

vormen de prentenboeken met versjes.

Bijvoorbeeld van Henriëtte Willebeek le

Mair, Hollandsche kinderliedjes (1917). Dit

fraaie boek bevat versjes die voorzien zijn

van muziek. De illustraties bij de versjes

tonen diverse - goed gelijkende - Neder-

landse klederdrachten. Bij 'Hansje sjokken'

zien we bijvoorbeeld kinderen in de

Spakenburgse dracht, bij 'Onze manieren'

kinderen uit Walcheren, bij 'Jaapje sta stil'

kinderen uit Urk en bij ''k Heb een mooi

spiegeltje gevonden' kinderen uit

Volendam. 

Versjesboeken met prenten van kinderen

in klederdracht hebben begin twintigste

eeuw een rol gespeeld in het nogal cliché-

matige beeld dat men in het buitenland

van Holland ontwikkelde. In de uitgave

Prentenboeken. Ideologie en Illustratie

1890-1950 (2003) door Saskia de Bodt en

Jeroen Kapelle wordt hierop ingegaan.

Deze clichématige beeldvorming had te

maken met de 'Hollandmode', die eind

negentiende eeuw vooral bij Amerikanen

ontstond. De basis hiervan lag in de

belangstelling voor de schilderkunst van de

Gouden Eeuw. Amerikaanse kunstenaars

kwamen naar Nederland in de hoop hier

iets te vinden van wat de grote meesters in

de zeventiende eeuw geschilderd hadden.

Dat lukte maar mondjesmaat. Zo rond

1900 werd bijvoorbeeld al in veel plaatsen

de klederdracht ingeruild door stadskle-

ding. Op kunstmatige wijze werd echter

door de kunstenaars het oude beeld vast-

gehouden, zo ook door de (buitenlandse)

makers van prentenboeken. 

Enkele Nederlandse illustratoren deden

hieraan eveneens mee, vooral als ze in het

buitenland publiceerden. Henriëtte

Willebeek le Mair is hiervan een voorbeeld.

In tegenstelling tot menig buitenlandse

tekenaar ging zij daarbij precies te werk,

aldus Iris Holthuizen in 'Het beeld van

Holland in prentenboeken' in de uitgave

Prentenboeken. Henriëtte Willebeek le

Mair tekende de klederdrachten tamelijk

realistisch. Blijkbaar heeft ze de verschillen

tussen de drachten grondig bestudeerd.

Buitenlandse tekenaars kwamen dikwijls

niet verder dan een soort fantasiedracht.

Nationaal symbool
In Prentenboeken wordt tevens gesteld

dat naast deze beeldvorming ten behoeve

van het buitenland ook in Nederland zelf

in die tijd behoefte bestond aan symbolen

die de Nederlandse nationaliteit uitdruk-

ten. Men was namelijk bang dat door de

uitbreiding van het kiesrecht een einde zou

komen aan de homogene liberale cultuur.

De monarchie was zo'n nationaal symbool,

evenals de volkscultuur. Streekdracht had

daarin een duidelijke plaats. Hollandsche

kinderliedjes van Henriëtte Willebeek le

Mair, dat eerst in het Engels is verschenen

en pas daarna in het Nederlands, sluit aan

bij deze tendens. Zowel de Engelse als de

Nederlandse editie is door de illustratrice

opgedragen aan prinses Juliana. 

Een vogel zong zijn tooverlied
Zonder muziek zijn de versjes in Een

vogel zong een tooverlied (1942) door Nora

Heggen. De versjes vormen een doorlo-

pend verhaal over een vogel die een tover-

lied speelt waar kinderen uit alle streken

van het land - in hun klederdracht - op 

af komen, uit Urk, Marken, Volendam,

Spakenburg, Zuid-Beveland, Walcheren

en elders.

Jan, de jongen van Urk,

En Trijntje, die is wat bedeesd.

Geen wonder, zij is nog nooit alléén

Zoo ver van huis geweest.'

Pas als de vogel stopt met fluiten gaan 

de kinderen terug naar huis, naar hun

moeders die inmiddels erg ongerust zijn.

Op de illustraties bij de versjes zijn de kin-

deren in de betreffende streekdracht afge-

beeld. Het boekje wordt besloten met een

kaart van Nederland waarop de kleder-

drachtplaatsen zijn aangegeven en de kin-

deren in streekdracht zijn ingetekend.

Ook dit boekje heeft bijgedragen aan het

clichématige beeld van Nederland.

Gesproken wordt over 'alle kinderen van

Nederland', alsof alle Nederlandse kinde-

ren er zo uitzagen.

Informatieve uitgaven
Behalve verhalende boeken zijn er ook

informatieve boeken verschenen over

streekdracht. Hiertoe kunnen ook de

bekende plaatjesalbum gerekend worden.

Hoewel deze albums niet speciaal voor

kinderen werden uitgegeven, kwamen ze

wel vaak (ook) in kinderhanden terecht.

Het waren immers dikwijls de kinderen

die de benodigde plaatjes voor de albums

verzamelden. Aan streekdracht zijn ook

plaatjesalbums gewijd, bijvoorbeeld de

uitgave van H.B.E. Warnaars en M.A.

Hijlkema, Molens en klederdrachten in

Nederland (1949). In dit album wordt een

algemeen overzicht van de Nederlandse

klederdrachten gegeven. J. Duyvetter van

het Nederlands Openluchtmuseum

maakte de illustraties. Het album verscheen

na de Tweede Wereldoorlog, toen de

Jan, de jongen van Urk 

Uit: Nora Heggen, Een vogel zong een tooverlied.

Met illustraties van Ursula Schumacher 

(Soest 1942)
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draagt Andertje geen streekdracht. Ze

draagt afleggertjes, afgedragen kleren van

een ander. Andertje vindt dat jammer. 

Ze zou graag net als de anderen een 'wit

mutsje met van die grappig rinkelende

versiersels en een vrolijk doekje om de

schouders' dragen. Opoe Bouwer is echter

arm en kan dat niet betalen. Andertje

heeft daar vragen over: 'Waarom moest

zij alleen van de armen gekleed gaan en

wat betekende het alles precies?' Haar

anderszijn wordt benadrukt door haar

afwijkende kleding.

De stem van het water
In De stem van het water (1997) van

Lydia Rood behoort de streekdracht tot

het decor. Het verhaal over de Marker

vissersfamilie Schipper speelt zich begin

twintigste eeuw af. Zijdelings wordt

verteld dat het gezin gekleed gaat in de

Marker dracht. Op een nacht ligt Tijne in

bed op haar tweelingbroer Sijmen te

wachten als deze stiekem zijn vader en

grootvader achterna is gegaan om mee te

gaan op de haringvangst. Tijne denkt dat

Sijmen wel teruggestuurd zal worden,

wat inderdaad gebeurt. Lange tijd ligt

Tijne wakker; na verloop van tijd staat ze

op en kleedt ze zich aan: nadat ze zich was

gewassen had, 'trok ze haar rijleft [rijglijf,

een met baleinen verstevigd kledingstuk

dat over de mouwen en onder de bauw

gedragen wordt] speldde haar slauw

[twee stukken gebloemde katoen die ter

hoogte van de buik op het rijleft worden

gespeld] vast en, voor op haar borst, de

gebloemde bauw [vierkante doek van

gekleurde stof die van schouder tot middel

reikt en op andere kledingstukken wordt

vastgespeld].'

Het gezin krijgt te maken met brand en

overstroming. De omslag van het boek

laat iets van de kleding van Tijne en

Sijmen zien. De illustratie toont hoe ze

samen heldhaftige pogingen doen om

zich te redden tijdens de overstroming.

Later, als haar vader is omgekomen is bij

de overstroming, draagt Tijne andere

kleren: 'donkerblauw 

en zwart waren ze, de

kleuren van de zwaarste

rouw'.

Bevrijdingsdag
Ook in het in 1994 verschenen boek

Een dorp in rep en roer van C.M. de

Putter-Dekker, dat zich afspeelt in en

rond het Zeeuwse Axel, speelt streekdracht

een zijdelingse rol. Streekdracht is tot de

folklore gaan behoren en wordt gewoonlijk

niet meer gedragen. Maar op Bevrijdings-

dag 1955, als gevierd wordt dat het tien

jaar geleden is dat het land bevrijd werd,

wordt de dracht weer tevoorschijn gehaald.

Alle boeren en hun gezin kleden zich in

streekdracht en maken in versierde rijtui-

gen een rijtoer door het dorp. Boer Diele-

man, zijn vrouw en hun kinderen Arend

en Ria doen ook mee. Tante Janna helpt

hen aankleden. Zij heeft nog volop Axelse

dracht bewaard. Ria krijgt een onderlijfje

aan, daar overheen een mouwlijfje, dan de

onderkeus, met daarover nog twee zwarte

keuzen, dan de beuk met het prachtige

kraalwerk, dan de doek en als laatste de

schort. Op het hoofd een gebloemde

Klederdracht werd een

nationaal symbool.

Illustratie met streekdracht uit Volendam bij het kinderliedje 'k Heb een mooi spiegeltje gevonden'. 

Uit: Henriëtte Willebeek le Mair, Hollandsche kinderliedjes (Londen 1917)
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Kerstmis
Rond 1835 werd voor de eerste keer de kerst-

boom in Nederland gesignaleerd. Het gebruik

kwam uit Duitsland waar het kerstfeest gevierd

werd met cadeautjes en een boom. Ook in

Nederland ontwikkelde dit wintergebeuren zich

als het familiefeest bij uitstek. 

De wereld in
De wereld wordt steeds kleiner door de televisie

en de computer. Ook in onze vakanties bezoe-

ken wij steeds verdere oorden. Bij veel jonge

mensen is het inmiddels een gewoonte om voor

langere tijd de wereld rond te trekken, met het

idee dat het goed is voor je ontwikkeling. 

Boerenbruiloft
De Stichting Boerenbruiloft De Jouwer

organiseerde dit jaar voor de vijftigste keer een

bruiloft zoals die rond 1850 in Friesland gevierd

werd. Het bruidspaar in streekdracht trouwde

die dag ook echt met elkaar.

Oud-friese
lekkernijen
Op feesten in Friesland serveerde men altijd

typische streekgerechten als sûkerbôle en prom-

en-bôle, heerlijke zoete broodgerechten. In de

rubriek 'Koken met traditie' leert Cees Tempel

u deze overheerlijke friese zoetigheden maken.

En nog veel meer...

in het 
volgende nummer
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klederdrachten allengs minder het straat-

beeld gingen bepalen. 

Van vele klederdrachten zijn bijzonderhe-

den beschreven én afgebeeld.

Bijvoorbeeld de Hindeloper dracht, die

toen al nagenoeg uitgestorven was. Over

de Hindeloper hoofdtooi wordt onder

meer verteld dat deze zeer ingewikkeld is

en uit diverse onderdelen bestaat. Over

het bouwsel van ondermutsjes, banden en

de hoed - een stijve vorm van linnen met

rood laken overtrokken, die de vorm

bepaalt van de hoofddracht - wordt de

zondoek gedragen, een vierkante lap

(Indische) bont op een zeer speciale

manier gevouwen en gesteven. Ook het

meisjeskostuum uit Hindeloopen wordt

beschreven: het bestaat uit een hemd, één

of meer onderrokjes, een soort borstrokje

met lange mouwen van sits, waarover het

'kledtjen' van bont en om de hals een wit

linnen kraagje. Over de onderrokjes komt

het bovenrokje, evenals het kledtjen van

bont, met dito schortje. Op het hoofd

draagt het meisje eveneens een zondoek,

doch anders gevouwen dan die van de

getrouwde vrouw, over een damasten met

kraaltjes en passement versierde muts,

waaronder een wit linnen mutsje.

Educatieve uitgaven
Klederdracht behoort tot het bijna

verdwenen cultuurgoed van ons land.

Om de herinnering aan en de kennis over

streekdracht levend te houden zijn ook

educatieve uitgaven verschenen, zoals

Klederdracht (1998) van Vera de Heus.

Dit eenvoudig geschreven boekje gaat

over Tessa die voor een schoolfeest kle-

derdracht nodig heeft. Ze gaat daarvoor

te rade bij tante Lijsje die in Marken

woont en nog in klederdracht loopt.

Tante Lijsje vertelt een groot aantal bij-

zonderheden over de verschillen tussen

de klederdrachten in Nederland, maar

ook dat er overeenkomsten zijn. 'Een

aantal kledingstukken zijn bij alle Neder-

landse vrouwen hetzelfde', aldus tante

Lijsje. 'Alle vrouwen dragen rokken, en

vaak meerdere over elkaar. Van boven

dragen ze een linnen hemd. Daarover zit

een kraplap. In Zeeland noemen ze dat de

'beuk'. Je trekt hem over je hoofd aan.

Over de kraplap gaat weer een doek. Het

jak beschermt de vrouw tegen de kou.' 

Sieraden bij de klederdracht komen ook

aan de orde: oorijzers, voorhoofdsnaal-

den, oorbellen, mutsenbellen, halssnoe-

ren. Tante Lijsje vertelt dat in Noord-

Holland gouden oorijzers vroeger

betekenden dat er minstens veertig koeien

op stal stonden. Zilveren oorijzers ston-

den voor vijfentwintig koeien. Zo leert

Tessa een heleboel van tante Lijsje over

klederdracht. Tot slot belooft tante haar

dat Tessa een Marker kostuum mag lenen

voor het schoolfeest. 

Veel streekdrachten werden beschreven

toen ze nagenoeg uitgestorven waren.

Geheel links:

Hindeloper klederdracht

Illustratie van J. Duyvetter, 

in: H.B.E. Warnaars en 

M.A. Hijlkema, Molens en

klederdrachten in Nederland

(Leiden 1949)

links:

Meisje in Marker dracht 

Uit: Vera de Heus,

Klederdracht (Houten 1998)
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