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Tegenwoordig zijn wij

nogal makkelijk in het

weggooien van producten

en verpakkingen. De vuil-

nisbakken puilen elke

week weer uit. Waar blijft

al dat afval en wat doen

wij om de afvalberg niet te

groot te laten worden?

Leiden viert elk jaar op 3 oktober uitbundig dat er in 1574 een einde

kwam aan de Spaanse belegering van de stad. Het belangrijkste element

van het feest is het eten van haring met wittebrood en hutspot. 

34Leidens ontzet

30Afval

In dit nummer:

4 Helden met plastic zwaarden

Live Action Role Play

Roanne van Voorst

9 Een vrouwenhand en een paardentand

Nieuw engelstalig boek over

handwerkgereedschappen

Johan de Bruijn

12 Kliekjesdag

Koken met traditie

Cees Tempel

14 Alledaagse dingen

Ineke Strouken

16 's Liempds kerkhof een unieke plek

Herinneringen

Roger van Laere

19 Strovlechten

Een internationale volkskunst

Piet de Boer

24 Van dagelijkse dracht 

naar gelegenheidskleding

Streekdrachten in de Nederlandse cultuur

Johan de Bruijn

30 Afvalverwerking

Het lot van afgedankte producten

Connie Harkema

34 Haring en wittebrood

Over het grootste volksfeest 

boven de rivieren

Johan de Bruijn

Ineke Strouken, hoofdredacteur

Streekdracht of klederdracht is

kleding waaraan je kunt aflezen

uit welke streek de drager

afkomstig is. Het aantal

mensen dat altijd in streek-

dracht gekleed gaat, loopt

terug. Maar in toenemende

mate dragen bezitters van

klederdracht hun dracht 

op feestelijke momenten.

LARP is een interactief toneel-

spel, waarbij de spelers zich

wanen in een fantasiewereld

met eigen regels, eigen kleding

en een eigen taal. LARP komt

voort uit het straattoneel. In

Nederland houden steeds meer

jongeren zich er mee bezig.

Het vlechten van stro is volks-

kunst, dat wil zeggen kunst met

een historische achtergrond.

Strovlechten heeft alles te

maken met het verbouwen van

graan en wordt in veel landen

als hobby beoefend.

I N H O U D
VO ORWO ORD

Lawaaisoep

Maandag was vroeger gereserveerd voor de was.

Een ongezellige boel met veel natte teilen en

druipend textiel. Moeders waren dan erg druk en

hadden geen tijd voor veel ander huishouden. Ook

het eten schoot er dan bij in. Mijn moeder maakte

op maandag vaak een slaatje - in Tilburg slaoj meej

aaj meej jèùn meej èèrpel genoemd - of lawaaisoep.

Dat was soep waarin de restjes van de hele week

waren verwerkt, want er werd (en wordt) door

mijn moeder nooit voedsel weggegooid.

Het woord 'lawaai' had hier de betekenis: 'het lijkt

wat, maar het is niets'. Toch vond ik lawaaisoep

vroeger erg lekker. Soms probeer ik het na te

maken, maar dat is heel moeilijk omdat het juist die

vele soorten restjes zijn die de soep zijn smaak geven.

Naast lawaaisoep had je vroeger in Tilburg ook

aardappels met lawaaisaus. Dat was een alledaags

weversgerecht. De saus - of jus - bestond uit niets

anders dan het water waarin de aardappels gekookt

waren, met een scheutje olie en wat zout er door.

Er zijn veel gezegden die aangeven dat er een schrale

pot op tafel kwam. Heel bekend was de 'boterham

met tevredenheid'. Tot in de jaren zestig waren er

gezinnen waar de kinderen door de week één

boterham met beleg kregen en de andere boter-

hammen met tevredenheid, dus zonder beleg,

moesten eten. Om aan te geven, dat het in een

huishouden een kale boel was, werd gezegd: 'Je

vindt er niets anders dan een opgedirkte dochter

en een zuurkoolkaai.' Kaai is de kei die op de

Keulse pot met zelf ingemaakte zuurkool lag. Wie

'soep met den heiligen pollepel at' moest zich

tevreden stellen met watersoep en als iemand 'al

zijn leven hannekenkost gegeten had', dan wil dat

zeggen dat hij veel armoede had gekend.

In onze tijd van overvloed is het moeilijk voor te

stellen dat het nog maar heel kort geleden is, dat

genoeg voedsel niet vanzelfsprekend was. Niet

voor niets werd er voor elke maaltijd 'Dank u Heer

voor deze maaltijd' gebeden.
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Nog geen twee uur later drinken de

twee mannen samen een biertje. De jon-

gen leunt ontspannen achterover in een

stoel, zijn tegenstander eet met smaak een

broodje gezond. Op tafel ligt een zwaard.

'Lijkt best echt hè, zo'n gevecht?', grinnikt

de een. De zwarte cape hangt losjes om

zijn schouders. 'Zeker als we nepbloed

gebruiken. De wapens zijn gewoon van

latex, maar joggers die voorbij komen

rennen, schrikken zich soms rot als ze

ons bezig zien.'

Live Action Role Playing
De twee mannen spelen al jaren

LARP, Live Action Role Playing. Een

interactief toneelspel waarbij de spelers

zich wanen in een fantasiewereld met

eigen regels, eigen kleding en een eigen

taal. LARP komt voort uit straattoneel, en

was al veel langer populair in Groot

Brittanië en de Verenigde Staten, maar

inmiddels doen ook in ons eigen land

steeds meer jongeren eraan mee. Hoeveel

het er precies zijn, is moeilijk te bepalen,

maar dat de interesse naar fantasie verha-

len steeds groter wordt, werd bijvoor-

beeld duidelijk toen de boeken over de

tovenaarsleerling Harry Potter in

Nederland binnen enkele minuten uit-

verkocht waren. Ook computerspelletjes

rondom het thema worden meer ver-

kocht dan ooit. 

Vreemde hobby
Voor een LARP-evenement bepaalt

de organisatie het achterliggende verhaal.

De organisatie bedenkt de achtergrond-

wereld waarin het verhaal zich afspeelt 

en creëert de rollen voor de mensen of

voor de monsters die de spelers tegen

kunnen komen. Die mensen of monsters

geven de spelwereld gestalte. Ze kunnen

bijvoorbeeld belangrijke informatie

hebben om het raadsel of probleem op 

te lossen, dat in het avontuur ligt

opgesloten.

Er zijn allerlei situaties mogelijk. Het 

kan zijn dat een oorlog dreigt in de

LARP-wereld en dat de deelnemers

moeten onderhandelen om het conflict 

te doen stoppen, maar het kan ook dat

vreemdelingen de LARP-wereld willen

binnen dringen. Wat er ook gebeurt: aan

de spelers de taak om het probleem zo

goed mogelijk op te lossen. 

Eigenschappen kopen
Wanneer je mee wilt spelen tijdens

een LARP-evenement moeten er de nodi-

ge voorbereidingen worden getroffen. Als

speler kies je een karakter dat binnen het

thema past. Iedere beginnende deelnemer

ontvangt vijftien punten, en daarvoor

mag de speler eigenschappen kopen die

bij het gekozen karakter passen. Zo kan

de ene speler een karakter hebben dat

goed kan onderhandelen, en over genees-

krachtige gaven beschikt, terwijl een

andere speler juist al zijn punten inzet op

vechttechnieken.

De deelnemer laat weten aan zijn mede-

spelers en aan de organisatie wie hij speelt

en wat voor personage dat is. Vanuit de

nieuw gekozen rol reageren de deelne-

mers op de situaties die zich voordoen in

het spel. Over alles moet worden nage-

dacht: van de kleding die passend is voor

het karakter, tot aan de familiebanden en

de achtergrond van een personage. Uit je

rol vallen is streng verboden. Gedurende

het hele spel praat, eet, denk en handel je

zoals jouw gekozen alter ego dat logi-

scherwijs zou doen. 

Sprookjesachtig spel 
De Utrechtse vereniging Vortex

Adventures organiseert al tien jaar LARP

evenementen door heel Nederland.

Yvonne Kool (20) deed ruim twee jaar

geleden voor het eerst mee als speler. 

'De eerste keer dat ik deelnam aan een

evenement voelde het best onwennig, 

LARP is een

interactief spel,

waarin de spelers

zich een eigen

karakter aanmeten

en dat gespeeld

wordt in

middeleeuwse

sfeer.

Puntige oren en schmink 

creëren een fantasiepersonage.
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Het is een mooie lente ochtend. Vogels fluiten, de lucht is strak blauw. Aan de boomtakken zijn de eerste bloemknopjes

al te zien. Dan verstoort een ijzingwekkende schreeuw de rust in het natuurgebied bij Beverwijk. Op een heuvel staan

twee angstaanjagende gedaanten. De grootste man draagt een zwart gewaad. Zijn mondhoeken staan naar beneden

gericht, zijn ogen zijn strak gericht op de tegenstander. De man heft zijn rechterhand. Een zwaard glinstert in het

ochtendlicht. De jongen tegenover hem valt neer, snakkend naar adem. Hij blijft eenzaam achter tussen de bladeren

op de grond. De zwarte gedaante gaat ervan door. Zijn taak is vervuld. 

tekst en foto's: Roanne van Voorst

live action role play 

Helden met 
plastic zwaarden

Tijdens een LARP-evenement zorgen twee monsters voor onrust in het spel.



per ongeluk een speler pijn doet, of dat

een speler emotioneel te veel opgaat in

het theater. Maar eigenlijk komt dat

amper voor. Ik zie veel vaker mensen die

vergeten om goed te blijven drinken of

eten, en die moet je soms echt tegen

zichzelf beschermen door ze uit het spel

te halen. Vooral jonge spelers van een jaar

of zestien gaan wel eens teveel op in het

verhaal. Dat kan gevaarlijk worden en

daarom houden we ze zo goed mogelijk

in de gaten. We blijven controleren of

spelers niet uitdrogen of oververmoeid

raken.' 

Middeleeuwse sferen 
Volgens spelleider Dino is vooral de

sfeer rondom het evenement van cruciaal

belang. 'We proberen in ieder geval altijd

een sfeer te creëren die past bij de wereld

waar onze spelers zich in wanen. We

maken gebruik van versieringen, van

kleding en kampvuren, eigenlijk doen we

alles om die wereld zo realistisch mogelijk

te doen lijken. Hoe 'echter' en geheim-

zinniger de omgeving, hoe makkelijker

het is voor de deelnemers om in het spel

te komen.'

Dat betekent dat ook de spelers zich aan

de sfeer moeten aanpassen. Zodra het

LARP-evenement begint, is het de spelers

dus ook verboden om te praten over hun

werk, hun privé-leven, de file of hun

mobiele telefoon. 'Er hoeft maar één spe-

ler te zijn die het spel niet serieus neemt,

of die gekleed is op een manier die niet

past binnen die middeleeuwse fantasie

wereld en de spelers gaan moeite krijgen

om te geloven dat ze echt in een andere

wereld zijn', legt Dino uit. 'Beginnende

spelers zijn vaak te herkennen, omdat ze

nog niet helemaal netjes gekleed zijn, en

een paar knalrode gympen onder een

middeleeuws pak kunnen vreselijk aflei-

den. Dat doen spelers onbewust, maar als

spelleider wijs ik ze daar wel op.' 

Uitlaatklep 
Speler Thijs Bos (23) vindt ook dat de

sfeer tijdens het LARP-en het spel zo leuk

maakt. 'Ik speel zo'n drie keer per maand

mee met het karakter Rex. Vooral de grote

evenementen zijn fantastisch. Dan doen er

soms wel driehonderd spelers mee en dat

zorgt voor een spannend verhaal en een

prachtig plaatje. Al die spelers in mooie

kostuums in een bos of bij een kasteel.

Vaak maken we kampvuren en branden

er fakkels en je waant je dan echt in de

Middeleeuwen.' Thijs ziet LARP als een

belangrijke uitlaatklep en zou het niet

willen missen. 'Zelfs als het spel mislukt,

als je er niet lekker inkomt, en als je al je

punten verliest, heb je tijdens een LARP

evenement nog een heerlijk weekend

waarin je een hoop leuke mensen ontmoet.

Ik plan mijn vakanties het liefst zo dat ik

er maar weinig hoef te missen!'

Yvonne glimlacht, wanneer ze het

enthousiaste verhaal van haar medespeler

aan hoort. 'Vaak duren de evenementen

een heel weekend. Dat is best zwaar, je rent

de hele dag over een terrein. Je draagt

zware kleding, sommigen lopen zelfs

rond in een maliënkolder, je vecht, je zit

helemaal in je rol... Je kunt je voorstellen

dat ik na zo'n weekend meestal wel twee

dagen helemaal plat lig: uitgeteld en met

flinke spierpijn. Aan mijn medestudenten

vertel ik dan vaak maar dat ik ziek ben.

Veel jongeren kijken toch vreemd op als

je vertelt dat je LARPt in het weekend.'

Yvonne zet een groen masker op haar

gezicht. Een vreemd wezen met spitsige

oren kijkt de ruimte in. De huid pokdalig,

de tanden rot. Haar medespelers raken het

groene gezicht aan. Mooi! Vinden ze. Dan

lacht ze hardop: 'Veel ouderen vinden het

trouwens nog veel gekker! Aan mijn oma

vertel ik écht niet wat voor vreemde hobby

ik heb. Volwassen mensen die zich verkle-

den als monster. Daar begrijpt ze niks van!'
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Een weekendje LARP-en zorgt dat 

je er even helemaal uit bent.

De outfit van een LARP-speler is erg belangrijk

voor de sfeer in het spel.

een beetje lacherig misschien zelfs. Je

staat daar met een groep volwassenen en

je moet ineens een toneelstuk gaan spelen

met zo weinig regels dat je als beginner

weinig houvast hebt. Maar de lacherige

sfeer sloeg al snel om. Op het moment dat

alle spelers om mij heen zich gingen

omkleden was het ineens veel minder gek.

Om me heen begon iedereen zich te ver-

spreiden door het bos, en de deelnemers

deden zo serieus mee aan het spel, dat je

dat zelf ook gaat doen.'

De Utrechtse studente hoorde op een

feestje voor het eerst over LARP-en. 'Er

waren daar wat mensen heel enthousiast

aan het vertellen over rollen spelen, en

zodra ik foto's zag van een LARP-evene-

ment was ik verkocht. Het zag er zo mooi

en sprookjesachtig uit!' Yvonne werd

nieuwsgierig en maakte thuis haar eerste

kostuum. 'Er is in de moderne kleding

winkels natuurlijk maar weinig kleding te

koop die echt past binnen een middel-

eeuwse fantasie wereld. Daarom moet je

vaak tweedehandszaken afstruinen of

stoffen kopen op de lapjesmarkt, en dan

maar zelf aan de slag met de naaimachine.

De eerste keer was ik hartstikke nerveus.

Ik had al wel veel gelezen over LARP en

op internet naar informatie gezocht, maar

toch... Je wilt niet voor aap staan en aan-

komen met een totaal verkeerde jurk en

een karakter dat niet goed is.'

Er even helemaal uit zijn
Gelukkig beviel Yvonne’s eerste

LARP-evenement haar goed. 'Ik bedacht

het karakter Aloryan. Ik begon met een

heel veelzijdig karakter, dus Aloryan werd

iemand die wel goed kon vechten, maar

die ook wel hield van een praatje.' Sinds

die eerste keer raakte Yvonne verslingerd

aan LARP, en tegenwoordig speelt ze

ongeveer één keer per maand mee.

Tussen de evenementen door is ze bezig

met het verbeteren van haar kostuum.

Klinkt als een intensieve hobby, maar vol-

gens de Utrechtse is dat ook bijna onver-

mijdelijk. 'Je raakt er snel aan verslaafd.

De sfeer tijdens de evenementen is heel

bijzonder, maar het is ook gewoon gezel-

lig. Je bent lekker een hele dag buiten

bezig, je hebt geen tijd om na te denken

over schoolprojecten of andere zaken, je

mobiele telefoon staat uit. Het is echt

alsof je dagelijks leven thuis even niet

meer bestaat.'

Veiligheid van de spelers 
Dino Garcia (23) is een van de

spelleiders binnen de organisatie Vortex

Adventures. Hij herkent het enthousiasme

van Yvonne. 'Veel mensen die eenmaal

mee hebben gedaan, willen niet anders

meer. Dat, terwijl ze vaak van te voren

een heel vertekend beeld hebben.

Buitenstaanders gaan ervan uit dat het

rare mensen zijn die meespelen. Soms

vermoeden ze zelfs dat LARP-spelers een

enge sekte aanhangen. Terwijl het publiek

juist heel gemêleerd is: de spelers die zich

aansluiten bij onze organisatie zijn jong

en oud. Er zitten studenten bij, maar ook

accountants.'

In principe mag iedereen boven de

zestien jaar zich opgeven voor een LARP-

evenement. Volgens de organisatie is het

wel zo dat spelers een goed inlevings-

vermogen nodig hebben en ervoor open

moeten staan om zich volop in het spel te

storten. Als spelleider let Dino vooral op

de veiligheid en gezondheid van de deel-

nemers. 'Omdat er veel vechtscènes voor-

komen in het spel willen we bijvoorbeeld

niet dat deelnemers alcohol drinken. We

willen daarmee voorkomen dat iemand
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Twee spelers houden de wacht. Een LARP-speelster rust even uit.
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Een uitstekend nieuw boek geeft, mede

aan de hand van vele afbeeldingen, een

historisch overzicht van deze chatelaines

en andere Nederlandse handwerkgereed-

schappen. In tien hoofdstukken wordt

steeds een andere categorie gereedschap-

pen behandeld: opbergkistjes, chatelaines,

vingerhoedjes, naalden, speldenkussens,

scharen, meetstokken en -linten, garen-

houders, stofspanners en breispullen. Een

laatste hoofdstuk gaat in op Nederlandse

zilver- en goudmerken, zodat verzamelaars

de makers van hun collectie kunnen

identificeren en hun verzameling kunnen

dateren. Needlework Tools and Accessories is

een echt verzamelaarsboek, waar handwerk

die-hards hun hart aan zullen ophalen. 

Vingerhoed, naald en breischei
Kay Sullivan, de auteur van het boek,

is van Britse origine. Ze woont echter al

dertig jaar in Nederland. Haar vader had

een kleermakersatelier in Londen, waar

Sullivan genoeglijke uurtjes doorbracht

met het naaien van poppenkleertjes. Haar

vader ontmoedigde haar om er haar

beroep van te maken. Hij vond het beter

dat ze een beroep koos waar meer toe-

komst in zat. Uiteindelijk liep het toch

anders, want Sullivan, die een enthousiast

verzamelaar van handwerkspullen is,

werd eigenaresse van een antiekzaak waar

ze allerhande handwerkgerei verhandelt.

Zij werd bovendien de drijvende kracht

achter het tijdschrift De Vingerhoed, dat

helaas al weer geruime tijd ter ziele is. Zo

veel mag duidelijk zijn: Sullivan is een

vrouw met kennis van zaken en dat komt

in haar nieuwe boek duidelijk naar voren. 

In het spreekwoordenboek van K. ter Laan staat het gezegde

dat een vrouwenhand en een paardentand nooit stil staan.

Dat betekent: zoals het paardengebit voortdurend in beweging

is als zijn ruif gevuld is, zo is ook de hand van een vrouw 

steeds in beweging. Ik vroeg een mevrouw van een Friese

klederdrachtgroep waarom zij aan een ketting allerlei

handwerkspullen op haar rok had hangen. 'Zelfs als een vrouw

zat, vond ze wel iets om te doen', vertelde ze mij. 'En daarom

droeg een vrouw vaak haar handwerkspullen bij zich, in een

handtasje of hangend aan een chatelaine, zodat zij zich overal

nuttig kon maken.' 

tekst: Johan de Bruijn

nieuw engelstalig boek over handwerkgereedschappen

Een vrouwenhand
en een paardentand

Zilveren chatelaine

uit Sneek (1730)

Doorlopend avontuur 
En dat terwijl het spel volgens Thijs

eigenlijk helemaal niet zo raar is. 'Ik speelde

al een aantal jaren improvisatietheater en

eigenlijk lijkt dit er heel veel op, maar nu

speel je op een locatie die bij de sfeer past.

Voor veel mensen is LARP-en een hele

goede assertiviteitstraining. Je speelt een

rol die je zelf kiest en je kunt reageren op

personen zoals je dat in het echte leven

nooit zou durven. Tijdens een evenement

kom je terecht in situaties die je niet kent.

Het is lekker veilig, je kunt experimenteren

met wie je zou willen zijn en met hoe je

zou willen reageren in situaties. Het is

niet voor niets dat bijna iedereen zichzelf

een heldenrol toekent in het spel.

Net als zijn medespeelster Yvonne is Thijs

ook tussen de evenementen door bezig

met LARP spelen. 'Tijdens een evenement

gebeurt er zoveel dat het verhaal nooit

afgelopen kan zijn. Stel dat een speler in

het verhaal wordt ontvoerd. Hij is in het

spel een goede vriend van je, en hij is nog

niet terug gevonden wanneer het evene-

ment afloopt. Dan kom je thuis, maar het

verhaal blijft maar in je hoofd zitten en

vaak wil je er dan ook iets mee doen.'

Zo gebeurt het dat veel LARP-spelers

brieven aan elkaar schrijven vanuit hun

karakter. Of, zoals in het geval van Thijs,

het spel voortzetten op een gewone door-

deweekse dag. 'Vorige week nog, kwam er

een medespeler bij me op bezoek om iets

te bespreken wat tijdens een evenement

plaats had gevonden', vertelt Thijs. 'Dan

trekken we onze kostuums aan, ik dim de

tl-lichten en ontsteek de kaarsjes, en dan

zitten we helemaal in middeleeuwse sfe-

ren. Vervolgens spelen we dus eigenlijk

het spel door vanuit onze LARP-rol.'

Heroïsche dood
Om ervoor te zorgen dat het spel voor

alle deelnemers te volgen blijft, waarschuwt

de organisatie fanatieke spelers zoals Thijs

om niet te veel te laten gebeuren buiten

de evenementen om. De verhaallijn loopt

in principe door van evenement tot eve-

nement. Hoe langer een speler al LARPT

met een bepaald karakter, hoe meer hij

dus ook meemaakt. De spelleiding houdt

daarom nauwkeurig bij wat er met iedere

speler gebeurt tijdens de evenementen.

Spelers kunnen punten verliezen of 

juist winnen door de beslissingen, die 

ze nemen tijdens het spel. Ze kunnen

bijvoorbeeld stiekem onder één hoedje

spelen met een tegenstander en daarvoor

bestraft worden door hun eigen groep.

Maar een speler kan ook terecht komen

in een gevecht, de tegenstanders uitscha-

kelen en daarmee 'de wereld redden'. 

Dat levert hem uiteraard weer punten op.

Verliest een speler teveel punten, of

overleeft hij een gevecht niet, dan is het

karakter dood. Een speler moet dan een

nieuwe rol voor zichzelf verzinnen. 

Speler Thijs moet er niet aan denken: 

'Als Rex het niet zou overleven zou ik

echt van slag zijn. Ik zou bij god niet

weten wie ik dan zou willen spelen! Nou ja,

als Rex nou nog een prachtige, heroïsche

dood zou sterven, dan is het tenminste

nog goed voor het spel. Maar ik zou het

wel heel jammer vinden als hij eenzaam

dood gaat, na een gevecht, terwijl niemand

het doorheeft.' Thijs haalt zijn schouders

op, en vervolgt dan: 'Na drie jaar maak 

je met het karakter dat je speelt een

heleboel mee. Je sluit vriendschappen 

in het spel, maakt ruzie in het spel. Ik

durf best te zeggen dat ik een beetje

gehecht ben geraakt aan mijn rol. Ik zou

Rex echt missen!' 
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Aan het eind van de dag ligt het slagveld bezaaid met 'slachtoffers'. 
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die ook door Sullivan wordt aangehaald,

kwam uiteindelijk terecht in het Neder-

lands Openluchtmuseum. Maar de hier-

boven beschreven dubbele laag die je in

deze collectie aantreft, lijkt de auteur van

het boek te zijn ontgaan. 

Chatelaine
De meeste in het boek besproken

gereedschappen zijn van edelmetaal,

vermoedelijk omdat de auteur die in 

haar antiekzaak het meeste tegenkomt.

Het aardige is dat je in de vorm van de

gereedschappen duidelijk smaakverande-

ring ziet optreden. In de Biedermeiertijd

bijvoorbeeld heeft een handwerkschaar

uitbundiger versieringen, dan in de eerste

decennia van de twintigste eeuw, wanneer

de Art Deco in de mode is. Iets dergelijks

zie je in de ontwikkeling van de al even

aangehaalde chatelaines. Dat woord komt

van het Franse châtelaine, dat kasteel-

vrouwe betekent. Zij was gewend om een

ketting met de sleutels van het huis en

diverse andere zaken bij zich te dragen.

Daaraan herkende je haar status. 

Chatelaines (in het Nederlands soms

'tuigje', 'raexc' of 'prak', maar meestal een-

voudig chatelaine genoemd) werden niet

alleen voor adellijke dames gemaakt. Men

vond het een heel geschikt huwelijksge-

schenk, maar ook voor kinderen werden

ze gemaakt en volgens de auteur zelfs

gedragen. Dat blijft helaas ongeïllustreerd.

Persoonlijk lijkt het mij echter sterk dat

kinderen met een dergelijk waardevol

sieraad op pad werden gestuurd. 

De chatelaine ontwikkelde zich tot een

statussymbool. Vandaar ook de enorme

verscheidenheid in bewaard gebleven

sieraden. Wie het zich kon veroorloven,

liet de chatelaine letterlijk breed hangen,

met veel verschillende onderdelen aan de

ketting. Wie het minder breed had, kon

er niet veel aan laten hangen. In Staphorst

kende men eenvoudige chatelaines in de

vorm van een leren band, waaraan een

schaar werd gehangen. 

Koningin Wilhelmina
Op een bepaald moment wordt zelfs

koningin Wilhelmina, in verband met een

staatsbezoek aan Frankrijk, in een Frans

tijdschrift afgebeeld in Friese klederdracht

mèt chatelaine. Folklore maakte destijds

onlosmakelijk deel uit van de nationale

identiteit. Nederland verkocht zichzelf in

het buitenland aan de hand van folklore,

dat blijkbaar vertrouwen uitstraalde.

Omgekeerd zag men Nederland graag als

het wat archaïsche land van boeren en

vissers, waar zelfs het sterk verkleinde

vorstenhuis in streekdracht liep. En het

had natuurlijk ook wel iets charmants om

een jonge koningin van zestien jaar in

klederdracht te zien. 

Soms zie je chatelaines met niet bij elkaar

passende onderdelen. Sullivan zoekt de

verklaring in de vererving van het sieraad.

Sieraden werden meestal langs de vrouwe-

lijke lijn vererfd. Als er meerdere vrouwe-

lijke erfgenamen waren, werd de chatelaine

opgedeeld. Wie vervolgens met fragmenten

van één of meerdere chatelaines opge-

scheept zat, liet die met nieuwe aankopen

of uit eigen verzameling aanvullen tot een

nieuwe chatelaine. Ook nu gebeurt dat nog

door folkloregroepen die hun collectie

willen completeren met onderdelen die

zij her en der op de kop weten te tikken.

Daar is de auteur geen voorstander van,

omdat het volgens haar meestal tot curious

combinations leidt. 

(Minder) stichtelijke voorstellingen
Wat vinden we zoal voor versieringen

op deze chatelaines? Dikwijls staan er

motieven uit de planten of dierenwereld

op. Soms werden er motieven uit de bijbel

op gezet. Zulke stichtelijke motieven vin-

den we bijvoorbeeld ook op vingerhoedjes,

waarvan exemplaren bestaan met de

vlucht van het joodse volk uit Egypte.

Curiositeiten vinden we ook op vinger-

hoedjes terug: het grappig bedoelde tekstje

'Vinger in den hoed' of bij wijze van

reclameboodschap 'Drinkt Brandsma's

thee'. Op houten breischeien, waarmee de

breinaald zodanig werd verlengd dat je

kleding niet beschadigde en waarmee je

bovendien sneller kon breien, vind je soms

volkskunstachtige symboliek die je bijvoor-

beeld ook in bovenlichten tegenkomt, zoals

levensbomen en oneindigheidssymbolen. 

Naar mijn idee wat al te enthousiast

concludeert de auteur daaruit dat deze

symbolen 'een prachtig inzicht geven in

de levens en gedachten van de mensen die

toen leefden en werkten'. Denk maar aan

de landlieden die Wiegersma zijn volks-

kunst aanleverden - soms maakten zij zelf

iets omdat ze wisten dat het bij hem in de

smaak zou vallen. Bedenk ook dat een

breischei normaal gesproken een

gebruiksvoorwerp was dat - veel meer dan

een chatelaine - aan slijtage onderhevig

was en waarvoor dus minder waardevol

materiaal gebruikt werd. Van de hand-

werkgereedschappen die echt in de handen

waren, zal dus minder bewaard zijn

gebleven. Bovendien is men gewoon om

zuinig te zijn op bijzondere voorwerpen

en om alledaags gebruiksgoed na verloop

van tijd weg te gooien.

Desondanks kan Needlework Tools and

Accessories een aanwinst genoemd worden

voor wie zich voor handwerken interes-

seert. Of voor wie daar indirect - bijvoor-

beeld door het dragen of door de studie

van streekdrachten - mee te maken heeft. 

Kay Sullivan, Needlework Tools and

Accessories. A Dutch Tradition

(Woodbridge [GB], 2004). Zie ook de

website van de Antique Collectors’ Club:

www.antique-acc.com.

Een chatelaine was een 

geschikt huwelijkscadeau.
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Wie op zoek is naar literatuur over hand-

werkspullen, komt bijvoorbeeld uit bij

een andere fraaie monografie, getiteld

Antique Needlework Tools and Embroideries

(Suffolk 1997), een boek van Nerylla

Taunton dat eveneens bij de Antique

Collectors’ Club uit het Verenigd

Koninkrijk verscheen. In het Nederlandse

taalgebied verschenen onder meer

Nederlands Klein Zilver 1650-1880

(Amsterdam 1987) van B. Wttewaal en

vele kunsthistorische en folkloristische

deelstudies over bijvoorbeeld breischeien,

vingerhoeden en naalden. De auteur is

derhalve niet de enige die zich aan het

onderwerp gewaagd heeft, maar wel één

van de weinigen die zo'n volledig over-

zicht geeft van de Nederlandse situatie. 

Op maat vervaardigd
In Nederland is veel handwerkgerei

geproduceerd en bewaard gebleven. Dat

het daarbij vooral gaat om spullen van

zilver en goud, zal er wel mee te maken

hebben dat je daar meestal zuiniger mee

omspringt dan met handwerkgerei uit het

dagelijks gebruik, dat van goedkoper

materiaal is gemaakt. Nederlandse vinger-

hoeden, tassen en chatelaines kwamen

terecht tot ver buiten de landsgrenzen.

Het gerei werd meegenomen naar de

koloniën in de Oost en de West en verder

werd er op grote schaal in gehandeld.

Hier vervaardigd gerei werd bijvoorbeeld

naar de Verenigde Staten geëxporteerd.

Overigens gebeurde in de twintigste eeuw

ook wel het omgekeerde. Vanuit onder

meer Oostenrijk en Duitsland kwamen

machinaal gefabriceerde gereedschappen

(zoals vingerhoedjes) naar hier, werden

hier afgewerkt en in warenhuizen als

Nederlands handwerkgerei verkocht.

Made in Holland was blijkbaar een etiket

dat aansprak.

In de late Middeleeuwen profiteerde

Amsterdam van de vrije handel tussen 

de Hanzesteden. De hoofdstad werd vooral

in de zeventiende eeuw een welvarende

stad, waar van heinde en verre immi-

granten op af kwamen. In Amsterdam

ontstond een markt voor handwerk tools

for trade and pleasure. Er waren genoeg

mensen die moeite hadden om rond te

komen. Zij verkochten hun handwerk 

om aanvullende inkomsten te vergaren.

Tegelijkertijd was handwerken voor 

dames van stand een plezierige bezigheid

geworden, dat ervoor zorgde dat zij zich

niet hoefden te vervelen. 

De achttiende eeuw kende in de hogere

standen een opkomst van handwerkkrin-

gen, waarbij een groep dames bij elkaar

kwam om te handwerken (en ondertussen

te kletsen). Die bijeenkomsten waren trou-

wens niet alleen voorbehouden aan deze

kringen. Op het Brabantse platteland had

je spinnerijen, een vergelijkbaar evenement

waar jonge vrouwen samen kwamen. Zo

ontstond er een behoefte aan gemakkelijk

draagbare en fraaie handwerkspullen. Er

werden handwerkkistjes vervaardigd, die

soms kant en klaar te koop waren, maar

ook dikwijls op verzoek van de klant

werden geproduceerd.

Kunst & kitsch
Kenmerkend voor het boek is het

hoge 'Tussen kunst & kitsch' gehalte. Net

als in het televisieprogramma schakelt het

boek tussen kunstige en kitscherige voor-

werpen. De nadruk ligt echter op de

gereedschappen die er als kunst uit zien.

Maar bepaalde voorwerpen in het boek

hebben, vergeleken met de zilveren en

houten voorwerpen, iets kitscherigs. Zeker

een aantal voorwerpen, die in het eerste

en tiende hoofdstuk de revue passeren,

hebben raakvlakken met volkskunst.

Volkskunst is voor de auteur vooral een

romantische aangelegenheid. Zij denkt

daarbij aan kunst die voortkomt van het

platteland. Impliciet zegt ze daarmee dat

volkskunst meer onbedacht is, spontaner

en meer ongekunsteld, dan kunst met een

hoofdletter 'K'. Sullivan schrijft met name

over uit hout gesneden gereedschappen,

die volgens haar van de zeventiende tot

de twintigste eeuw vrij algemeen waren.

Kerfsneewerk was een soort toegepaste

kunst, die je terug vond op allerlei objecten

die in het dagelijks leven voorkwamen:

van meubelstukken tot wandelstokken,

handwerkkisten en naaldenkokers. 

Eén van de meest beroemde collecties op

het gebied van volkskunst in Nederland

werd bijeengebracht door Hendrik

Wiegersma, een arts uit het Brabantse

Deurne. Wiegersma placht zijn verzame-

ling aan te vullen met vondsten die hij 

bij boerenknechten en herders uit zijn

omgeving aankocht. Zijn interesse voor

volkskunst raakte algemeen bekend. Het

aardige was natuurlijk dat de leveranciers

van deze verzamelaar ook niet op hun

achterhoofd waren gevallen. Zij gingen

aan de slag en produceerden zelf het

houtsnijwerk waar Wiegersma naar op

zoek was. Zo voldeden zij aan de behoefte

aan 'authentiek' houtsnijwerk, dat in vor-

mentaal terugverwees naar het ongerepte,

pure platteland. De collectie Wiegersma,

Naaikistje (Amsterdam 1820-1835)
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- 6 eetlepels mayonaise

- 3 eetlepels azijn

- versgemalen peper

- zout

Voor de garnering:
- 3 eetlepels mayonaise

- paprikapoeder

- 2 hardgekookte eieren

- 2 tomaatjes

- zoetzure augurkjes en zilveruitjes

- peterselie

Vermeng alle ingrediënten in een grote

kom, zodat er een smeuïge massa ontstaat.

Breng het geheel met peper en zout op

smaak. Doe de salade dan over op een

grote schaal. Garneer de huzarensalade

met een dun laagje mayonaise. Strooi er

wat paprikapoeder overheen en versier het

geheel met partjes ei en tomaat, waaiertjes

augurk, zilveruitjes en een toefje peterselie.

Serveer de salade met geroosterd brood.

gegratineerde
jachtschotel
Benodigdheden:
- 500 gram magere varkenslappen

- 3 eetlepels bloem

- vers gemalen peper

- 1 theelepel zout

- 1/2 theelepel gemalen kruidnagel 

- 80 gram boter

- 300 gram grof gesnipperde ui

- 1 laurierblaadje

- 21/2 dl bouillon

- 750 gram gekookte aardappelen

- 3 dl melk 

- 2 grote augurken 

- 50 gram zilveruitjes

- 1 goudrenet of een andere zurige appel

- eventueel wat gemalen belegen kaas

Snijd het vlees in kleine dobbelsteentjes.

Meng twee eetlepels bloem met peper,

zout en kruidnagel. Vermeng dit met de

dobbelsteentjes vlees. Verhit de helft van

de boter in een koekenpan en bak het

vlees in gedeeltes mooi bruin. Zorg dat de

boter goed heet blijft. Bak daarna in

dezelfde pan met wat extra boter de

gesnipperde ui goudbruin. Doe het vlees

er weer bij. Voeg nog een eetlepel bloem

toe en roer alles goed door. Laat de bloem

op een matig vuur gaar worden. Voeg een

laurierblaadje toe en giet al roerend de

bouillon door het vleesmengsel, zodat er

een heerlijke ragout ontstaat. 

Giet nu alles in een braadschotel. Verhit

de oven op 200° C. Plaats de schotel in de

oven en laat het geheel 20 minuten door-

sudderen tot het vlees gaar is. 

Maak ondertussen van de gekookte aard-

appelen, de melk en 25 gram boter een

smeuïge puree. Laat die iets afkoelen en

spuit dan de puree langs de rand van een

ingevette gratineerschotel. Snijd de

augurken in heel dunne reepjes en doe

die samen met de zilveruitjes bij de ragout.

Verwijder het laurierblad. Schep de gare

ragout in het midden van de schotel. Schil

de appel en snijd die in plakken.

Verwijder het klokhuis. Leg de plakken

appel dakpansgewijs op de ragout. Strooi

wat gemalen kaas over de puree. Verhit

de oven tot 225° C en laat hem daarin in

twintig tot vijfentwintig minuten gratine-

ren. Serveer de jachtschotel met rode kool

en appelcompote. 

Wat kunnen we erbij drinken?
Bij de huzarensalade past een Grüner

Veltliner uit Oostenrijk en bij de

jachtschotel dronken wij een mooie 

Pinot Noir uit de Bourgogne.

Eet smakelijk!
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Wanneer vroeger bij ons thuis het

brood echt oud was geworden, bakte mijn

moeder in het weekend wentelteefjes. Met

suiker of jam erop was dat smullen. Toen

ik later in Amsterdam woonde, werd er

op zaterdag geen warme maaltijd klaar-

gemaakt. We aten brood, soms met soep,

maar ook vaak met een huzarensalade.

Mijn vrouw Loes had daarvoor haar eigen

recept. Nog steeds worden die salades door

mijn beide zoons geroemd. Ook een jacht-

schotel werd oorspronkelijk klaargemaakt

om restjes wild te verwerken, maar ook

met restjes ander vlees smaakt hij heerlijk.

Aangezien tegenwoordig het meeste vlees

keurig geportioneerd en afgewogen wordt

verkocht, blijft er bij ons eigenlijk nooit

iets over. Daarom koos ik voor magere

varkenslappen, maar het gerecht kan even-

zeer met rundvlees worden klaargemaakt.

wentelteefjes
Benodigdheden:
- 2 eieren

- snufje zout

- 35 gram kristalsuiker

- 1 theelepel kaneel

- 3 dl melk

- 40 gram boter

- 8 sneetjes oud brood zonder korst

Klop de eieren los met zout, suiker en

kaneel. Voeg dan de melk toe. Wentel de

sneetjes brood door het mengsel tot ze

goed doorweekt zijn. Doe wat boter in een

koekenpan en bak de sneetjes aan beide

kanten mooi bruin. Serveer ze warm,

bestrooid met suiker of koud met jam. 

huzarensalade
Benodigdheden:
- 750 gram gekookte en fijngesneden

aardappelen

- 200 gram fijngesneden vleesrestjes

- 400 gram fijngesneden groente

(bijvoorbeeld sperzieboontjes, peultjes

en worteltjes)

- 100 gram doperwtjes

- 70 gram fijngesneden zoetzure augurkjes

- 50 gram fijngesneden zoetzure

zilveruitjes

Koken met traditie

Kliekjesdag
Vroeger werd er geen voedsel weggegooid. Dat was ‘zonde’. 

Maar het was een hele kunst om alle restjes smakelijk te verwerken.

tekst: Cees Tempel

foto's: Arjen Tempel
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Zilveren chatelaine 
in Fries Museum
Het Fries Museum bezit een zilveren chatelaine van wereldklasse. 

In de zeventiende-eeuwse Friese boedelbeschrijvingen wordt weleens

melding gemaakt van kostbare gordels met haken en kettingen, maar

tot voor kort was er geen tastbaar bewijs van in een museum of op een

schilderij. Totdat notaris W. Adema op zolder van het huis van

Martjen de Jager bij een verhuizing een oude gordel vond. De gordel 

is zo bijzonder, omdat hij nog helemaal compleet is, zo prachtig is

gemaakt van kostbaar materiaal en omdat de maker en de dragers

bekend zijn. De Dokkumer zilversmid Thomas Sybrand Hicht maakte

de chatelaine voor Martjen Bootes (1679). De zilveren chatelaine

bestaat uit een gordel met maar liefst twee haken en kettingen, 

met daaraan twee sleutels, een bestekhouder, een gouden pomander,

een reukflesje, een priem in een houdertje, een doosje en een

speldenkussen.

Meer informatie: Fries Museum (058-2555500, www.friesmuseum.nl)

en Marlies Stoter, 'Vrouwelijke deugden in zilver verbeeld', in: Fryslân,

jaargang 7, nr. 2 (2001).

Urker
streekdracht
Op 3 oktober 1939 werd de dijk van Urk naar Lemmer

gesloten. Een historisch moment: Urk was niet langer

meer een eiland. In 1941 viel de Noordoostpolder droog

en vanaf dat moment maakte Urk deel uit van het vaste

land. Hierdoor veranderde er veel in het dagelijks leven

van Urk, maar de visserij, als belangrijk middel van

bestaan bleef bestaan. Urk mag zich nog steeds het

grootste visserijcentrum voor platvis van West-Europa

noemen. De vissersvloot bestaat nog uit ongeveer tachtig

kotters.

Urk staat ook bekend om zijn klederdracht. Op 1 januari

2000 droegen 46 vrouwen en 16 mannen nog dagelijks

hun streekdracht. Maar op de Urkerdag haalt elk Urker

gezin zijn kostuum weer uit de kast en lopen jong en oud

in de Urker kleding.

In het Oude Raadhuis, het vroegere burgemeesters- en

doktershuis, is de tentoonstelling 'Goed wat een Urker

dragt' te zien. Het museum is gevestigd aan Wijk 2-2, 

Urk (0527-683262).

Hans Christian Andersen
In 2005 is het tweehonderd jaar geleden dan de Deense schrijver van beroemde sprookjes - Hans

Christian Andersen - werd geboren. Deze sprookjesschrijver, die heel beeldend formuleerde en ook

hele precieze beschrijvingen gaf van de natuur en de sfeer in zijn verhalen, inspireerde vele illustrato-

ren. De sprookjes van Andersen zijn dan ook in vele kunststijlen in beeld gebracht. Over de schrijver,

zijn sprookjes en de verschillende soorten illustraties is een tentoonstelling en boek gemaakt.

De tentoonstelling 'Getekend, Hans Christian Andersen: zijn geïllustreerde sprookjes in de Lage Landen'

is te zien in het Veluws Museum Nairac, Langestraat 13, Barneveld (0342-415666, www.nairac.nl).

Het gelijknamige boek is geschreven door Saskia de Bodt en uitgegeven bij Terra Lannoo.
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Alledaagse dingen

tekst: Ineke Strouken

Volendammer
klederdracht
In het buitenland wordt de

Volendammer streekdracht vaak

gezien als dé nationale dracht van

Nederland. Dat komt door de

internationaal bekende schilders van

het Volendammer leven, het boek

Hansje Brinker en niet in de laatste

plaats door Frau Antje. 

Bij het vijftigjarig bestaan van de

'Stichting Klederdrachten Volendam'

is nu een boek uitgekomen over de

vele aspecten van de Volendammer dracht. Per kledingstuk wordt een zeer gedetailleerde omschrijving gegeven en ook de schoenen,

sieraden en andere accessoires worden beschreven. Het is de eerste keer dat de geschiedenis van de Volendammer dracht zo uitgebreid

in beeld is gebracht.

Dick Brinkkemper e.a., Volendammer Klederdracht (Edam 2005)

Ootjes jonge jaren
Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Historische Vereniging Bunscote

verscheen een boek, dat op de dag van verschijning al was uitverkocht. Geen wonder, want

bijna iedereen in Spakenburg, Bunschoten en Eemdijk had er aan meegewerkt of had een

familielid dat er aan meewerkte. 

Geïnspireerd door de Nationale Verteldag (2004) en ook door Brieven aan de Toekomst

(1998) tekende journalist en dorpsgenoot Hans Hopman vele verhalen over het dagelijks

leven tussen pakweg 1910 en 1960 op en

verzamelde hij veel foto's uit familiealbums.

Alle denkbare aspecten uit het dagelijks leven

komen in het boek aan de orde, van geboorte

en vrijen tot volksgeneeskunde, van beroepen

tot eten en drinken. 

Hans Hopman, Ootjes jonge jaren, Vertellingen

uit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk over de

jaren 1910 tot 1960 (Bunschoten 2005)
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Een stenen pad, dat omzoomd wordt

door bolvormige acacia's, rekt zich in de

lengte uit over de dodenakker, die

begrensd wordt door een hoog opgaande

goed geschoren beukenheg. Ongeveer in

het midden van de begraafplaats bevinden

zich een urnenmuur, een urnenveld en de

absouteplaats, waar de lijdende Christus

aan een groot kruis als Verlosser heerst 

en waar na een uitvaartmis voor de over-

ledene om kwijtschelding van straf wordt

gebeden. 

Als dankbare herinnering aan
Dwarslopende zanderige paden en

een heg van laurier scheiden het kerkhof

in drie gedeelten. Op het nieuwe en

achterste gedeelte staan de eenvormige

grafstenen in het gelid, terwijl het nieuwste

en laatste zijstuk en het voorste en tevens

oudste gedeelte getekend worden door

een mengeling van ongelijke grafmonu-

menten. Als één grote familie mengen

zich enkele en dubbele graven, betegelde

graven, een enkel houten kruis en stenen

graf, grote en kleine grafkelders met 

hoge en lage grafzuilen, brede en smalle

grafstenen, veelal gemaakt van verwerend

beton dan wel harde natuursteen. 

Allerlei zerken zijn er, die gesierd zijn met

een kruis, een bloem, een duif of haan, een

Christusdoorn of monogram, korenaren,

gevouwen handen en een tekst. 'Hier rust',

'Rust zacht', 'Liefdevol gedenken wij', 'Als

dankbare herinnering aan', 'Hier wacht

de verrijzenis' en andere teksten staan er

op de grafstenen, gevolgd door de naam

van de overledene, geboortedatum en

sterfdag, welke de herinnering aan de

gestorvene levend houden. 

Een gestorven taal
Het kerkhof is niet alleen een rust-

plaats, een plek van ingetogen stilte, het is

ook een bijzondere ontmoetingsplaats.

Men is er niet gauw alleen. Of het nu

ochtend, middag of avond is, vaak zijn er

nabestaanden, vrienden of kennissen van

de overledene op weg naar of van een graf.

Sommigen torsen een pot met chrysanten

of een bos bloemen, anderen dragen een

vaasje of kruikje, een vetplantje, een

kaarsje of hebben een ander kleinood bij

zich. Of niks. 

Op zon- en feestdagen, op hoogtij- en

gedenkdagen en ook op heel gewone

doordeweekse dagen treft men er mensen

van allerlei leeftijden en pluimage. Oude

en jonge, grote en kleine mensen. Mensen,

die praten, zwijgen, huilen, lachen. Een

scala van emoties beweegt zich over de

paden of wringt zich al dan niet stilzwij-

gend tussen de zerken. Er zijn ook mensen,

die bij een graf stilstaan, bidden en

luisteren naar de taal van de overledene.

Een taal van het verleden. Een gestorven

taal, die voelbaar is en uitdooft in de

verte. Een taal, die leegten vult, die troost,

steun en kracht geeft, vooral bij de

gedachten:

Dat een mens kan luisteren,

Niets doet dan luisteren.

Als het om hem heen stil is.

Doodstil.

Hij mogelijk na een korte,

Of lange tijd een stem hoort.

Een zachte verstilde stem.

Dichtbij.

De stem van vader of moeder,

Een oom of tante, opa of oma.

Een vriend, een kind, een vriendin

Een dierbare.

De eeuwigheid lonkt
Het kerkhof vormt ook een bron voor

mystiek, waaruit men naar behoefte,

draagkracht, gerichtheid en vermogen op

eigen wijze putten kan. Op het kerkhof

lonkt de eeuwigheid. Op het kerkhof

zwijgt de levende en klinkt onhoorbaar 

de roep naar dialoog met de Eeuwige, de

Onmetelijke, de Almacht. Op het kerkhof

viert het besef van de betrekkelijkheid 

van het aardse menselijke bestaan hoogtij.

Hier verbleken menselijke maten en 

voelt de mens zich klein in het licht van

verleden naar toekomst. Hier wordt 

men uitgedaagd tot verdraagzaamheid,

bezinning, medeleven op de weg naar

innerlijke vrede, op de weg naar het

altijddurende, het eeuwige.

Kermis van het leven
Het kerkhof is ook de plaats waar de

historie van de levenden deels begraven

ligt. Een persoonlijke historie, die vandaag

waarneembaar is en morgen in vergetel-

heid beleefd wordt. Door mijn werk als

huisarts van 1965-2003 heb ik in Liempde

en daarbuiten vele mensen mogen

ontmoeten. Gezonde en zieke, stervende

en gestorven mensen. Van deze mensen

zijn er na hun dood enkele honderden 

op het kerkhof begraven. 

Het kerkhof van de St. Jan’s Onthoofding
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's Liempds
kerkhof een
unieke plek

Achter de kerk van St. Jan's Onthoofding ligt het kerkhof. Sinds 1860 

worden er mensen begraven. Het is een bijzondere plek in het dorp Liempde.

Een akker van verstilde herinneringen in de zoelte van de toren. De adem

van het verleden is er voelbaar en het is er doorgaans stil. Heel stil en rustig. 

Een zalige rust doordesemt er de lucht en een serene stilte waaiert er over 

de grafmonumenten, zo nu en dan gebroken door de zucht van de wind en

het geritsel van blaadjes van heggen, struiken en bomen, die langs of op 

het kerkhof staan. 

tekst: Roger van Laere

foto’s: Gerard Schalkx

Herinneringeneen jaar lang

voor maar ¤18 !

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die

doorgegeven worden van generatie op generatie.

Lees daarom elk kwartaal over de boeiende

achtergronden van onze alledaagse dingen,

tradities en rituelen.

Word nu abonnee en u krijgt een

welkomstgeschenk cadeau. 

Stuur deze bon naar: 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur,

Postbus 13113, 3507 LC Utrecht 

(telefoon: 030-276 02 44, fax: 030-273 61 11, 

e-mail: ncv@volkscultuur.nl)

Ja, ik neem tot wederopzegging een

jaarabonnement op Traditie.

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:
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een internationale volkskunst

Strovlechten is een internationale volkskunst. In grote delen van Europa, Azië en Amerika wordt stro gebruikt om

mee te vlechten. Strovlechten heeft een lange traditie, die teruggaat op gebruiken die te maken hebben met de graan-

oogst en met name het snijden van de laatste aren op het land. Tegenwoordig gebruiken volkskunstenaars in

Nederland stro om kunst te maken, zowel traditioneel als modern.

tekst: Piet de Boer

foto’s: Lilian Kalkhoven, Tuinschrift

StrovlechtenStrovlechten
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Gisteren, toen de zon haar gouden stralen

op de grafmonumenten wierp, was ik er

en keek ik naar de namen op de grafstenen.

Ik zag: Mientje, die slechts kort mocht

leven en met zilveren vleugeltjes een

engeltje was; Anna, die bij een bevalling

tijdens de persweeën riep dat ze geen

kinderen meer wilde en er toch nog drie

kreeg; Dorus, een vrijgezel, die het hart

op de goede plek had en aan een hartstil-

stand was overleden; Stien, een zwart-

gallig type, die graag met Dorus had willen

trouwen en er nu naast lag; Narus, die met

een maagzweer in de kerk te communie

ging, meende dat hij niet sterven kon en

toch begraven was. Willemien, een dik-

kerdje, zag ik met een voorgeschreven

recept om te vermageren en een taart van

de bakker huiswaarts keren. Zij gunde

zich geen tijd om te leven en rustte nu in

vrede. Ik hoorde ook Marinus, die enkele

dagen voor zijn sterfbed zei:

De kermis van ’t leven

Is t’r af.

‘k Wil hier wel blijven

mêr ‘k weet goed,

’t ênd is in zicht.

‘k Ben oud, bekant 95.

’t Is mèn genog.

Es ge oud bent,

Is ’t rollik wè.

’t Is skôn gewist.

Ik zag ook Bertus, die met iedereen accor-

deren kon, nauwelijks lagere school had

gehad en toch wijs was; Mijntje met een

zuur gezicht op de fiets en Johanneke

stralend van vrede op zijn sterfbed. Ik

herkende ook Marie, die veel uithuizig

was en nu in een aarden kruik, onder 

een zwart marmeren steen, huisde. 

Kortom ik zag die en die en die. Allemaal

mensen met wie ik het leven had mogen

delen. Ik zag mijn eigen schilderij, mijn

levensschilderij met een vage omranding.

Het was nog niet af. Dora, Johan, Mien,

Corrie, en vele anderen, zij waren het die

mede kleur en inhoud aan mijn leven

gegeven hadden. Al schouwende naar

mijn eigen levensschilderij, werden de

kleuren levendiger en werd de inhoud

voller, naarmate ik hen in hun leven

bevestigd had. Mijn schilderij kwam op

het doodse kerkhof tot leven, mede door

hen. Het werd rijker, mooier, mede door

hen. Mijn schilderij straalde een warme

tint uit, welke echter verkilde bij de idee

dat een mens kan leven alleen voor

zichzelf. Geen bloemen kunnen bloeien

zonder de warmte van de zon, geen mens

kan leven zonder de warmte van vriend-

schap stond er op mijn schilderij.

Eerbied voor de doden
De zon kroop achter licht grijze wolken

toen een geluid klonk. Ik ging er heen.

Het was de stem van de doodgraver.

'Bovenaards leven gelovigen en ongelovi-

gen, armen en rijken, zieken, gezonden en

melaatsen, misdeelden en misplaatsten,

pessimisten en optimisten. machtigen 

en machtelozen, denkers, dichters en

moordenaars en mensen zoals gij en ik. 

In het onderaardse is het anders. Daar

zijn wij allemaal gelijk. Of je nu wethouder,

boer of klompenmaker bent geweest,

pastoor, dominee, imam of rabbi, hier op

het kerkhof in de schaduw van de kerk

van de onthoofde Johannes slaat de klok

van de geraamtes voor iedereen op dezelf-

de wijze', meende de grafdelver, die met

één been in een halfgedolven kuil stond

en prat ging op de schoonheid van de

Liempdse dodenakker.

De kerkklokken begonnen te luiden

Eerbied voor de doden

Leef voor de levenden

Vrede in allen

Geluk in eeuwigheid 

Galmde het over de begraafplaats

De zon kwam weer tevoorschijn en de

hemel kleurde zich blauw, toen ik naar

huis toe ging. Op weg hierheen zag ik

Janus. Hij was op de fiets. Janus, die liever

een borrel dan het Heilig Oliesel had,

zwaaide me breedlachend toe. 'Lekker

weer hè' riep hij, 'tot Allerzielen'. 

Het kerkhof is een akker 

van verstilde herinneringen.
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oogstfeesten is weinig materiaal voor

handen. Het is niet beschreven en plaatjes

ontbreken. Kortom de Nederlandse

geschiedenis van het strovlechten en het

gebruik bij rituelen is schaars. Na veel

zoeken kom je af en toe wat tegen. Zoals

het verhaal over het 'haasdorsen' en het

'hazenbloed', dat te vinden is in het tijd-

schrift Onze Volkstaal uit 1885. 

Daar beschrijft men 'hazenbloed', jenever

met stroop, dat in de negentiende eeuw

geschonken werd na de koolzaaddors in

Groningen. Het koolzaaddorsen eindigde

met het kapotslaan van een haas van stro

versierd met gekleurd papier en linten. De

pop legde men onder hoorngetoeter in het

dorskleed en daarna sloegen de mannen

met vlegels de strohaas aan stukken. Dit

dorsen noemde men 'het hazenbloed eruit

slaan'. Vervolgens namen de arbeiders een

deel van 'de haas' mee naar de woning

van de boer, waar de boerin trakteerde op

'hazenbloed'. De folklorist D.J. van der Ven

heeft dit haasdorsen in de jaren twintig

van de vorige eeuw nog in scène gezet

voor zijn Oogstfilm. Het gebruik was toen

waarschijnlijk al verdwenen.

Het ontbreken van gegevens over stro-

vlechten in Nederland heeft volgens Henny

Adamczyk vooral te maken met de invloed

van de Reformatie. Veel katholieke rituelen

zijn toen naar de achtergrond gedrukt.

Daarom kom je eigenlijk alleen in Noord-

Brabant, Limburg en de Achterhoek nog

wel eens wat tegen. Maar het geloof heeft

niet overal het strovlechten belemmerd.

In het protestantse Zwitserland kennen ze

een lange strovlechttraditie, die goed

gedocumenteerd is. Daar gaat het echter

vooral om gebruiksvoorwerpen, zegt

Henny. Rond 1900 werden de Zwitserse

strohoeden modieus en toen ontwikkelde

zich daar een ambachtelijke industrie. Met

oogstrituelen had dit alles weinig te maken.

Corn Dolly Kring
Maar hoe komt het dan dat strovlech-

ten nu zo populair is in Nederland? Die

populariteit dateert uit de jaren tachtig

van de vorige eeuw. Toen ontstond een

nieuwe strovlechtorganisatie in Nederland.

Deze Corn Dolly Kring Nederland ging

Lantaarnachtig vlechtwerk komt oorspronkelijk

uit Hongarije en Engeland.

Strovlechten baseert

zich op tradities

overal ter wereld.

De inspiratie voor strovlechters komt

voor een deel uit het verleden. Als alle

tarwe, gerst, rogge of spelt gesneden was,

vierde men feest. Het snijden van de laatste

halmen en het maken van de laatste schoof

werd met veel ceremonieel en rituelen

omgeven. De arbeiders maakten stropop-

pen en andere symbolische figuren uit de

halmen van de laatste schoof. Deze poppen

hadden een magische betekenis. 

Strosymboliek
Volgens strovlechtster en kenner van

strosymboliek Henny Adamczyk-Schillings

geloofde men lang geleden dat in deze

strofiguren de vruchtbaarheidsgodin

onderdak vond tot het begin van het vol-

gende jaar. De akkers kregen in het nieuwe

landbouwseizoen hun vruchtbaarheid

terug door de graankorrels uit deze corn

dollies. De oudste vorm van deze stropop-

pen was heel eenvoudig, volgens Henny

Adamczyk in Oogstsymbolen van stro

(Herkenbosch 2005). Deze poppen waren

niet meer dan een graanschoof met een

bundel stro er doorheen geschoven, die

de armen voorstelde. Soms zat er ook een

strobaby in de pop verborgen of droeg de

corn idol een bosje graan bij zich als teken

van vruchtbaarheid. Het werkstuk bleef

soms op de akker, maar vaak werd hij

naar het huis van de boer gebracht en bij

de haard of in de schuur opgehangen.

Soms gingen de stropoppen als onderdeel

van een processie naar de kerk. 

Naast een magische, hadden de oogst-

symbolen ook een meer alledaagse of

wereldlijke betekenis. Het binnenrijden

van de laatste wagen graan en de corn dolly

betekende het begin van een uitbundig

feest met muziek, dansen en lekker eten.

Het werk was geklaard en de oogst was

binnen. Daardoor was in Schotland het

gooien van een nep-oogstpop op het land,

waar arbeiders nog aan het snijden waren,

een veelvoorkomende pesterij. De gooier

van de Auld Wife (oude vrouw) moest

maken dat hij wegkwam, anders kreeg hij

een aframmeling. 

Stropop
In Engeland bestonden verschillende

graanrituelen. Een van de aardigste was

cryin the neck in Cornwall. Adamczyk

schrijft dat als de oogst op het land klaar

was, de mannen en vrouwen rond de oud-

ste maaier gingen staan. Hij vlocht van de

laatste aren een neck; een soort spiraal-

vormig oogstsymbool. De man raakte met

de strofiguur de grond aan en daarna hield

hij het gevlochten stro omhoog en vervol-

gens klapten en schreeuwden alle maaiers

van vreugde. 

Henny Adamczyk schrijft in haar boekje:

'Op die manier werd er gerouwd over de

dood van de graangodin en werd haar

wedergeboorte voor het volgende oogst-

jaar juichend begroet. Hierna werd de neck

meegenomen naar de boerderij waar een

feestmaal klaar stond als afsluiting van

het oogstfeest.' De neck was een abstract

vlechtwerk en geen realistische pop zoals

je bij de term corn dolly misschien zou

verwachten. Dolly is waarschijnlijk afge-

leid van corn idol, dat graangod betekent.

Henny Adamczyk benadrukt dan ook, 

dat niet alleen realistische figuren bij het

oogstritueel gebruikt werden. 

Processies
De Engelse corn dollies zijn een van de

vele oogstfiguren die men in Europa

gebruikte. In andere landen vlocht men

bijvoorbeeld cirkels, hanen en kronen van

stro. In de Scandinavische landen en

Duitsland maakte men geen pop, maar

een rad of stervormige figuren. Symbolen

voor de zon, volgens Henny. Deze strofi-

guren hing men in huis om de zon te

vermurwen terug te keren en een volgende

oogst mogelijk te maken. In Rusland

wekte men de zon door het vlechten van

strohanen en in Polen zet de burgemeester

van enkele dorpen nog steeds een levende

haan op een strokroon. Het uitgekozen

meisje draagt de kroon met haan op het

hoofd en loopt daarmee door het dorp als

teken dat de oogstwerkzaamheden ten

einde zijn. Muzikanten en kinderen met

groene takken vergezellen haar daarbij.

Een kraaiende haan zou volgend jaar een

goede oogst betekenen. 

Door het christendom zijn de oogstrituelen

veranderd. Maria kreeg een prominente

plaats bij deze christelijke oogstfeesten. Zij

werd het middelpunt van de festiviteiten.

In Polen en Oostenrijk brengen land-

arbeiders nog steeds kronen in processie

naar het Maria-altaar in de kerk. De oude

kroon van het vorig jaar verbranden ze.

Eén van de imposantste processies met

strovlechtwerk is die in het Italiaanse

Mirabello-Eclano. Op de derde zaterdag

van september trekken honderden mannen

een imposante houten toren versierd met

225 vierkante meter strovlechtwerk naar

het dorp. Maria staat boven op de 25 meter

hoge toren. 

Strohaas
Dergelijke processies bestaan in Neder-

land niet en ook over strovlechtwerk bij
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Vroeger werd de oogst 

afgesloten met rituelen en feest. 

Stro is niet te koop in hobbywinkels. Je moet het

zelf zaaien en oogsten of bij boeren kopen.



Traditie doorgeven
Opvallend is wel dat strovlechten in

Nederland, maar ook in het buitenland,

bijna uitsluitend door vrouwen wordt

beoefenend. Henny Adamczyk vindt dat

niet zo vreemd. Veel creativiteitscursussen

worden vooral door vrouwen gevolgd.

Traditioneel was strovlechten echter een

mannenzaak. De oogstsymbolen werden

door de oudste man op het land gemaakt.

De toren met strowerk in Italië wordt

door mannen onderhouden en aangevuld

met nieuw strovlechtwerk. 

Ook komen de vrouwen die vlechten niet

per definitie uit agrarische gezinnen. Wel

voelen ze zich verbonden met de tradities,

die er achter zitten. Gerda vindt dat deze

doorgegeven moeten worden. Daarom

verzorgt ze workshops strovlechten voor

Het Gilde in Slochteren; een organisatie

die kennis van ouderen beschikbaar 

wil stellen aan derden. 'Toen ik met stro-

vlechten begon, had ik die lange traditie

er niet achter gezocht. Maar die traditie

hoort er onlosmakelijk bij. Dat is toch wel

het leuke van met stro bezig zijn. Het is

kunst vanuit traditie!' 
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Strovlechten is veel werk, volgens Gerda

de Wilde. 'Je moet het stro snijden. Zo'n

twaalf schoven heb ik per jaar wel nodig.

Dan moet alles drogen. Vervolgens knip

je het onderste gedeelte van de stengel af

tot de eerste knoop. Je verwijdert het vlies

en dan kun je het materiaal pas opbergen.

Als je het vervolgens wilt gebruiken, moet

je het eerst weer nat maken, anders breekt

het tijdens het vlechten.' 

Je moet ook het liefst verschillende soor-

ten stro in huis hebben. Spelt heeft een

andere gele kleur dan zomertarwe. Rogge

is groen en wordt bijvoorbeeld gebruikt

om het gele vlechtwerk wat accenten te

geven. Het vlechten zelf kost ook veel tijd.

'Ik maak nu grote poppen en daar zit een

week werk in. Mensen zien dat niet en

zijn niet bereid daar honderd euro voor te

betalen. Maar ook iets eenvoudigs als een

huwelijkssymbool met een mannetje en

een vrouwtje, een hartje en twee ringen

ben je gauw drie tot vier uur bezig.' 

Kunstzinnig vlechten
Gerda maakt in haar werkstukken

gebruik van alle technieken en stijlen die

ze geleerd heeft. Als ze een cursus

traditioneel Russisch strovlechten volgt,

doet ze het natuurlijk zo traditioneel

mogelijk. Maar vervolgens worden de

technieken ook in andere werkstukken

gebruikt. Veel technieken komen overeen

of lijken op elkaar. Ook speelt de per-

soonlijke voorkeur van de vlechtsters een

rol. Bij het Wit-Russische vlechtwerk uit

Minsk kleuren ze het stro met verf. 'Maar

sommige vechters doen dat niet, omdat

ze het onnatuurlijk vinden', zegt Gerda. 

Volgens Henny Adamczyk is die persoon-

lijke invulling te verklaren uit het feit dat

de strovlechters hier niet gebonden zijn

aan een eigen traditie. Dat maakt het

makkelijk om een eigen creatieve stijl te

ontwikkelen door gebruik te maken van

kennis uit het buitenland. En die kennis

komt werkelijk overal vandaan. Zowel 

uit Europese landen, als uit Amerika en

Azië. Volgens Henny Adamczyk heeft 

het ontbreken van een strotraditie de 

weg vrij gemaakt voor veel kunstzinnig

vlechtwerk in Nederland. Zo won stro-

kunstenaar Meta Leefkens in 2004 een

prijs met haar hoofddeksel op de interna-

tionale hoedententoonstelling in de

Keukenhof. 

Vormen op bloemen geïnspireerd.

Harten als symbool voor de liefde.

zich inzetten 'om strovlechten in al zijn

facetten te bevorderen en meer bekendheid

te geven'. Drie vrouwen stonden aan de

wieg van deze kring. 

Martje Bakker uit Delfzijl was de eerste. Zij

volgde voor de Nederlandse Vereniging

van Plattelandsvrouwen in Engeland een

aantal strovlechtcursussen. In Engeland

was het vlechten toen al volkskunst

geworden, met grote esthetische waarde.

Engelse strovlechters maakten werkstuk-

ken die veel verfijnder waren dan de

oogstsymbolen die op de akkers in elkaar

gezet werden. Minnie Lambeth van het

Cambridge Folk Museum was vanaf de

jaren zestig één van de belangrijkste

stimulators. Zij gaf praktische handlei-

dingen uit over deze artistieke manier van

strovlechten. Martje Bakker liet zich vooral

inspireren door deze manier van vlechten.

Henny Adamczyk deed een cursus bij

mevrouw Bakker en kwam zo in aanraking

met het Engelse strovlechten. Bovendien

kende zij het vlechten al van haar oma,

die uit Duitsland kwam. Van haar leerde

ze op jonge leeftijd het vlechten van 

kerstversieringen uit stro. Haar inspiratie

komt dus vooral uit de strotraditie van

Duitsland. 

De derde vrouw die het strovlechten 

in Nederland heeft gestimuleerd is 
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Nely Kerbert. Zij haalde haar kennis uit

Scandinavië en schreef daarover een

praktische handleiding. 

Deze drie strovlechters besloten in 1984

een landelijk contactdag te organiseren,

waar zevenentwintig enthousiaste vlecht-

sters zich voor aanmeldden. Ze besloten

daarop een vereniging op te richten om

contact te onderhouden, contactdagen 

en cursussen te organiseren en elkaar te

helpen bij het vinden van stro.

Arbeidsintensief
Nu heeft de kring zo'n honderdvijftig

leden. Henny Adamczyk verwacht niet dat

de club van vlechters heel groot wordt.

'Een hype zal het nooit worden', zegt ze,

'vooral omdat je moeilijk aan materiaal

kunt komen. Stro is niet te koop in hobby-

winkels. Je moet het zelf zaaien en oogsten

of bij boeren langs gaan die stro beschik-

baar stellen.' In de Strobrief Neck staan

begin juli adressen waar vlechtsters terecht

kunnen voor zomertarwe, wintertarwe,

haver, rogge, het bijzondere Sint-Jansrogge

en spelt. Lang stro met een mooie kleur

en glans is gewild. 

'Hoe langer het stro, hoe minder je hoeft

aan te hechten', zegt Gerda de Wilde-

Millega uit Siddeburen. Zij is al vijf jaar

intensief met strovlechten bezig. Ook zij

is via een vrouwenvereniging met dit

ambacht in aanraking gekomen. 'Je begint

simpel', zegt ze, 'met plat vlechtwerk,

zoals een tien- of twaalfvlecht. Wie dat

onder de knie heeft, vlecht een krans of

een spiraal en zo ga je langzaam verder.

Bedreven vechters gaan stro splitsen. Een

stengel wordt dan in twee tot zes strootjes

gesneden. Met de dunne platte strootjes

kun je heel fijn vlechtwerk maken.' 

Een ster, 

die vroeger in huis of stal werd gehangen.

In Nederland staat het creatief 

strovlechtwerk op hoog niveau.
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In de inleiding speelt het woordje

'nog', dat tussen aanhalingstekens is gezet,

een sleutelrol. In de volkscultuur is het

een woordje dat in allerlei situaties steeds

weer opduikt en waarmee wordt aange-

geven dat een traditie op het punt staat 

te verdwijnen. Je kunt het nu 'nog' in

levenden lijve zien; nog even en de

traditie is alleen nog in het museum te

bewonderen. De klok staat als het ware 

op vijf-voor-twaalf. 

Wat dat betreft waren de hoogleraar Jan

de Vries en het groepje auteurs dat hij om

zich heen had verzameld, hun tijd vooruit.

Zij stelden vast dat het in bepaalde

opzichten misschien wel vijf-voor-twaalf

was, maar dat de klok die dat tijdstip aan-

geeft al heel lang stil staat. Vijf-voor-twaalf:

dat zegt dus niet zo veel. In 1937 verscheen

hun handboek over de Nederlandse

volkscultuur, getiteld Volk van Nederland.

In dit boek passeren allerlei klassieke

volkskundige thema's de revue, zoals de

boerenhoeve, volkskunst, volksgeloof,

volkslied en volksdans. Eén van de hoofd-

stukken, geschreven door F. van Thienen,

besteedt aandacht aan streekdracht of

'kleederdracht', zoals dat toen nog

genoemd werd. In dat boek werd al vast-

gesteld dat traditionele, streekgebonden

kleding niet zozeer een kwestie is van 'stug

en star vasthouden aan aloude tradities',

maar van 'een levende ontwikkeling aan

en om traditioneele vormen'. 

Streekdrachten staan niet stil, schrijven 

ze: 'Ook die kleedij is voortdurend aan

wisselingen onderhevig geweest. Wie ooit

gelegenheid had, ter plaatse informaties in

te winnen, zal herhaaldelijk te hooren

hebben gekregen, hoe van generatie op

generatie - voor zoover men zich dat 

herinneren kan - verschillen zijn ontstaan

in den vorm of de wijze van dragen van

een kap of eenig ander onderdeel.'

Veranderingen van vorm en betekenis zijn

kortom eigen aan welke traditie dan ook.

De meeste Nederlandse streekdrachten

kregen trouwens pas in de loop van de

negentiende en twintigste eeuw een heel

eigen vorm. 

Een nieuw Fries kostuum
Er zijn wel eens pogingen ondernomen

om de dagelijkse dracht nieuw leven in te

blazen. De traditionele Friese kostuums

werden na de oorlog, behalve door

folkloregroepen, niet meer gedragen. De

oude drachten waren duur in aanschaf en

niet erg praktisch in het dagelijks gebruik,

waardoor mensen liever

in burgerkleding liepen.

Het nij Frysk kostum (het

nieuwe Friese kostuum)

moest mensen verleiden

weer dagelijks in streek-

drachten te lopen. De

gedachte daarachter was

dat mensen, vooral op het

platteland, op die manier

meer zelfrespect zouden

krijgen. Welk beter

middel, zo werd wel 

vaker gedacht wanneer 

er behoefte bestond aan 

een morele herijking, 

dan terug te keren naar

oude tradities. Als typisch

Nederlandse oplossing

werd een commissie

geïnstalleerd die als taak kreeg een nieuw

Fries kostuum voor te bereiden. 

Dat nieuwe kostuum kwam er in 1950.

Kostuumontwerpster Jo Kars-Stienstra

maakte de tekeningen voor een nieuwe,

algemeen Friese dracht, die in allerlei

details terug verwees naar oude kostuums.

Zo verwerkte zij bijvoorbeeld een tipdoek

en schort in de vrouwendracht. Het ont-

werp sloeg aan, waarschijnlijk omdat het

goed aansloot bij het modebeeld van die

jaren. Bovendien was het een betaalbare

en gemakkelijk draagbare dracht, precies

zoals aanvankelijk beoogd was. Een ken-

merk van mode is het tijdelijke karakter

ervan. Wat nu mode is, kan over korte

tijd al weer uit de mode zijn. Het succes

Links bovenaan: 

Volendamse vrouw met haar baby

Links onderaan: 

Dames uit Staphorst dragen nog dagelijks hun

dracht, zoals hier bij de avondvierdaagse 2005.

Foto: Fotopersbureau Freddy Schuikel

In Scheveningen zijn nog

steeds vrouwen, die dagelijks

in klederdracht lopen.

Klederdracht is niet alleen

een dracht voor 'mooi'. 

Er moet ook gewerkt worden.
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Al vele tientallen jaren valt her en der te lezen dat het nu toch echt bijna afgelopen zal zijn. De mensen die nu 'nog' in

streekdracht rondlopen, zullen wel de laatsten zijn. Het tegendeel blijkt het geval. Zelfs in 2005 kun je in Scheveningen,

Marken en Staphorst nog mensen tegenkomen die dagelijks in dracht gekleed zijn. En er zijn des te meer mensen die zich

bij bijzondere of feestelijke gelegenheden in het streekgebonden kostuum hijsen. Want streekdrachten zijn vooral gelegen-

heidsdrachten geworden. De Nederlandse drachten hebben waarschijnlijk nog nooit zo in de belangstelling gestaan als nu. 

streekdrachten in de nederlandse cultuur

tekst: Johan de Bruijn / foto’s: Nederlands Openluchtmuseum

Van 
dagelijkse
dracht naar
gelegenheids-
kleding
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haar meisjesdracht droeg. In iedere

streekdracht werd verder een onderscheid

gemaakt tussen 'in de rouw' en 'uit de

rouw'. In de rouw bestonden er nog

allerlei gradaties tussen de zware rouw

(wanneer je een nabij familielid verloren

was) en lichtere rouw (bij het verlies van

andere familieleden). 

In de rouw werd veel opsmuk achterwege

gelaten. Kanten mutsen werden verwisseld

voor minder versierde exemplaren. Lichte

kleur in de dracht maakte plaats voor

zwart, paars, blauw en groen. In Brabant

bestond de gewoonte dat vrouwen in

zware rouw een lange sluier droegen, die

hen in al hun bewegingen belemmerde.

De periode van rouw duurde lang, 

soms zelfs jaren. Dat kon betekenen dat

sommige vrouwen alleen nog maar in

rouwdracht gekleed gingen. Of dat je in

plaatsen waar slechts de oudere vrouwen

dagelijks in dracht waren, alleen nog

maar rouwdracht zag, omdat zij allen

weduwe waren. 

Daagse en zondagse dracht
Verschillen in een streekdracht

bestaan niet alleen op het persoonlijk

vlak. Iedere dracht kent ook een daagse

en werkdracht en een zondagse dracht.

Op zondag droeg men niet alleen de

mooiste kleren, omdat het de Dag des

Heren was. De mooiste dracht werd ook

gedragen, omdat men in de kerk vele

ogen op zich gericht wist en mensen zich

daarom van hun beste kant wilden laten

zien. De zondagse dracht werd ook op

hoogtijdagen gedragen. Voor bepaalde

hoogtijdagen bestonden in sommige stre-

ken zelfs speciale kostuums. Op Marken

kwamen met Pinksteren, dat als een van

de belangrijkste feesten werd beschouwd,

de oudste kledingstukken uit de kast. De

kledingstukken waren vaak erfstukken die

door voorouders gedragen waren. Deze

pinksterdracht bewaarde men dikwijls in

mooi beschilderde kistjes, die babbekistjes

werden genoemd. De Urkers hebben een

dracht voor Koninginnedag waarin, hoe

kan het anders, de kleur oranje is verwerkt.

Niet iedereen kon het zich financieel

veroorloven om een dracht voor verschil-

lende gelegenheden te kopen. En dus

gebeurde het wel dat mensen uit de kerk

wegbleven, omdat zij geen zondags kos-

tuum hadden. Uit streekdrachten kun je

sowieso de welstand van de drager aflezen.

Wie het breed had, kon dat bijvoorbeeld

met sieraden tonen, door die 'breed te

laten hangen'. Ook het oorijzer, dat oor-

spronkelijk bedoeld was om de muts op

zijn plaats te houden, liet zien hoe rijk

men was. Gouden oorijzers waren duur

en dus niet voor iedereen weggelegd. Wie

minder welgesteld was, kocht een zilveren

of had er geen. Aan de voorzijde van het

oorijzer werden siermotieven bevestigd,

bijvoorbeeld twee plaatjes (soms oneer-

biedig achteruitkijkspiegels genoemd) of

krullen. Bij krullen namen de windingen

toe naarmate men welvarender was. 

In sommige streken, waar protestanten en

katholieken naast elkaar leefden, kwam

zelfs een protestantse en een katholieke

Drie vrouwen uit Huizen. 

De middelste vrouw is in de rouw,

dat is te zien aan haar hoofdkap die

geen sierrand heeft.

De Hindeloopen vrouwen dragen een

bijzondere sitsen hoofdbedekking.

Mannendracht verdween

sneller uit het straatbeeld.

van het nieuwe Friese kostuum was dan

ook van tijdelijke aard. Als men al in

streekdracht wilde verschijnen, dan droeg

men uiteindelijk liever een verschijnings-

vorm van de dracht die veel meer status

had en standing uitstraalde. En dus greep

men terug op bijvoorbeeld negentiende-

eeuwse streekdrachten, omdat die op dat

ogenblik naar de smaak van velen op hun

mooist waren. 

Kleding is immers bij uitstek een manier

om te laten zien wie je bent en wie je wilt

zijn. Het is met andere woorden een

middel waarmee je je identiteit markeert.

Met streekdrachten werkt het al niet

anders. Ook al draag je in wezen dezelfde

dracht als de anderen bij jou in de buurt of

in de kerk, je wilt er toch niet precies zo

uitzien als je buurvrouw. En dus kies je er

als streekdrachtdrager voor om een iets

andere stof of patroon in het kostuum te

verwerken, of door op een andere wijze

iets afwijkends in je kleding te verwerken. 

Ongeschreven regels 
De vrijheid die je daarbij als streek-

drachtdrager hebt, is niet onbeperkt. Elke

groep kent zijn kledingcodes die precies

duidelijk maken wat wel en wat niet is

toegestaan. Die kledingcodes - dat zijn

ongeschreven regels over hoe je je behoort

te kleden - bestaan ook bij de streek-

drachten. Kleine veranderingen in een

streekdracht werden meestal eerst uitgetest.

Als je vervolgens op straat werd nagewezen

of uitgelachen, liet je het een volgende keer

wel uit je hoofd. Bleek een verandering

echter de toets der kritiek te doorstaan, dan

namen ook anderen de verandering over.

Het waren vooral de jongeren die veran-

deringen durfden te testen. Zij hadden

nog geen gezin of andere verantwoorde-

lijkheden, waardoor ze zich de hoon en

roddel van een gemeenschap gemakkelij-

ker konden permitteren. 

Je kunt je als streekdrachtdrager dus niet

zonder meer kleden zoals je wilt. In dat

opzicht werken kledingregels belemme-

rend. Toch hadden ze ook een belangrijke

functie. Streekdrachten werden voor-

namelijk gedragen in kleine, hechte

gemeenschappen (dorpen op het platte-

land en aan de kust) waar men op elkaar

was aangewezen. De zorg voor elkaar -

het noaberschap - en een sterke sociale

controle gaven structuur aan het dagelijks

bestaan. Door je in dracht te kleden, gaf je

aan tot die gemeenschap te behoren.

Als iedereen zich aan de kledingcodes

hield, wist je in contact met anderen

exact wie je voor je had. Dat maakte

de juiste gedragingen tussen de

bewoners van een gemeenschap

mogelijk. Wie de regels veronacht-

zaamde, werd door de anderen

bespot, genegeerd of (als je het heel

bont maakte) verstoten.

Een dracht voor elke situatie
Binnen elke streekdracht

bestaan grote verschillen. Die geven

relevante informatie over de streek-

drachtdrager. Vanzelfsprekend is er

een mannen-, vrouwen- en kinder-

dracht. Binnen die variaties is er

dikwijls nog een onderverdeling, op

grond waarvan je kon zien in welke

levensfase men zich bevond. In een

kinderdracht bestond vaak een variant

voor de allerkleinsten, waarbij ook jonge-

tjes in rokken gekleed waren en je op het

eerste gezicht nauwelijks kon zien of je

een jongen of meisje voor je had. Na

verloop van tijd werd de kinderdracht

ingewisseld voor de volwassen dracht.

Meestal gebeurde dat op het moment 

dat een kind officieel deel ging uitmaken

van de gemeenschap. In protestantse

dorpen was dat bij de geloofsbelijdenis, 

bij katholieken de eerste communie.

Vooral meisjes hadden dan nog niet altijd

een volledige dracht aan. Sieraden waren

duur in aanschaf, zodat er eerst gespaard

moest worden. 

Ook de huwelijkse staat viel van de dracht

af te lezen. Soms kon je aan de vorm van

de muts of de wijze waarop een sieraad,

zoals de voorhoofdsnaald werd gedragen,

zien of een meisje ongehuwd was. Bleef

een vrouw ongehuwd, dan kon het

gebeuren dat zij zelfs op hoge leeftijd nog
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Bunschoten-Spakenburg is te herkennen aan de

kraplap. Deze schouderkap werd door de tijd

heen steeds groter.

Bruidspaar uit Marken
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belangrijker was: waar mensen in een

pittoreske streekdracht rondliepen. 

In onder meer Volendam - dat vanuit

Amsterdam gemakkelijk per boot en 

tram bereikbaar was - ontstond een echte

kunstenaarskolonie. Op de schilderijen

die men daar maakte, figureerden vaak

personen in Volendamse dracht. 

Het beeld van Nederland wordt voor een

deel ook door de commercie bepaald. 

In het buitenland werd de Nederlandse

zuivel aangeprezen door een dame in

quasi-Volendams kostuum. Ook in som-

mige restaurants werd het wel gedragen,

al nam men het daarbij niet zo nauw met

de ongeschreven regels van de dracht. De

streekdracht zou puurheid en vertrouwen

uitstralen, wat ten goede kwam van de

verkoop. En inderdaad: Frau Antje mocht

zich in Duitsland in een warme belang-

stelling verheugen. Het beeld werd in de

jaren negentig van de vorige eeuw omge-

draaid. In Europa was veel kritiek op het

Nederlandse drugsbeleid. De Duitse pers

publiceerde daarom een spotprent van

een aan drugs verslaafde Frau Antje, die

symbool staat voor het verloederde

Nederland.

Klederdracht collecties en
tentoonstellingen

Het heeft de populariteit van streek-

drachten weinig kwaad gedaan. Er zijn

inmiddels op verschillende locaties per-

manente tentoonstellingen te zien, die 

het streekgebonden kostuum in al zijn

facetten toont. Belangrijke collecties zijn

bijvoorbeeld bijeengebracht in het

Nederlands Openluchtmuseum in

Arnhem en in het Zuiderzeemuseum in

Enkhuizen. Maar ook in kleinere musea,

zoals in Museum De Gouden Leeuw te

Noordhorn, zijn collecties verzameld.

Verder is er - vanuit de Stichting

Nederlandse Volksklederdrachten

Collectie Koningin Wilhelmina - een

interactief systeem in voorbereiding

waarin documentatiemateriaal over

drachten verzameld gaat worden. Vergeet

verder ook niet de folkloregroepen, waar-

in mensen door het dragen van de dracht

ervaringsdeskundige worden. Zij kunnen

uit ervaring vertellen wat het betekent 

om in dracht gekleed te zijn. Zij ervaren

aan den lijve dat streekdrachten een

boeiend en niet vanzelfsprekend

verschijnsel zijn. 

De reizende tentoonstelling 'Aangekleed

en wel. Streekdrachten in Nederland' van

het Nederlands Centrum voor

Volkscultuur staat op zaterdag 22 oktober

op de afsluiting van het Jaar van de

Folklore in Fort Voordorp in Utrecht.

Daarna is de tentoonstelling te huur voor

bijvoorbeeld musea, verenigingen, scho-

len, bibliotheken en verzorgingshuizen.

Voor meer informatie en boekingen: 

030 - 276 02 44 of ncv@volkscultuur.nl

Voor meer informatie: D. Verhoeven e.a.,

Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum

Harer Majesteits onderdanen 1898-1998

(Nijmegen, 1998)

Een protestantse vrouw (boven) en een

katholieke vrouw (onder) uit Zuid-Beveland.

Twee vissers uit Volendam. Klederdracht is ook

mannendracht, alleen verdwenen die veel

vroeger uit het straatbeeld.

Kinderen in Overijssel.

Bij streekdrachten is er sprake

van een levende ontwikkeling

van traditionele vormen.

variant van de dracht tot stand. Dat was

bijvoorbeeld het geval op Zuid-Beveland,

waar vrouwen aan het begin van de twin-

tigste eeuw een andere mutsvorm droegen.

De mannen droegen er dezelfde hoed,

maar om toch duidelijk te maken tot

welke kerk men behoorde werd de rand

neergeslagen als men katholiek en opgezet

als men protestant was. 

Mannen in dracht
Tot nu toe ging het vooral over vrou-

wen in dracht. Maar ook mannen gingen

in dracht, al hadden zij minder mogelijk-

heden om zich van elkaar te onderschei-

den. Voor de meeste mannendrachten

geldt dat je ook hier een onderscheid kunt

maken tussen een daagse, een werk- en

een zondagse dracht, evenals een onder-

scheid tussen in de rouw en uit de rouw.

In sommige gebieden gaf de kleding aan-

wijzingen over het beroep en de welstand

van de drager. Vissers droegen soms een

scheepje aan hun horlogeketting (als ze al

een horloge hadden); boeren een paardje.

De vissers uit Bunschoten sloten hun

gezondheid - dat is de lap stof om de

lendenen - met benen knopen, terwijl

boeren zilveren knopen hadden. Rijke

boeren op Zuid-Beveland pronkten met

enorme bewerkte zilveren broeksknopen.

Landarbeiders konden zich die weelde

niet permitteren en droegen daarom

eenvoudige, functionele houten knopen.

Verraad aan oude tijden
Vaak waren het mannen die als eerste

de dracht inwisselden voor het burger-

kostuum. Zeker wanneer zij buiten het

eigen dorp aan de slag gingen in de

fabriek of op kantoor. Daar voelde men

zich ongemakkelijk in de dracht (men

was dan erg herkenbaar als lid van een

bepaalde gemeenschap) en dus kleedde

men zich in burger. Ook jongeren gingen

snel uit de dracht. Streekdrachten waren

niet praktisch in het gebruik, uiterst

bewerkelijk, niet erg modieus en boven-

dien kostbaar. Dat effect werd versterkt,

omdat de benodigdheden voor de dracht

steeds moeilijker verkrijgbaar waren. Wie

een compleet kostuum wilde, moest stad

en land afstruinen. Bovendien verdwenen

langzamerhand de ambachtslui die

onmisbaar waren om een dracht in goede

staat te houden, zoals de mutsenwasters

en de mensen die hielpen met het aan-

kleden. Dat alles leidde er toe dat steeds

minder mensen dagelijks in dracht

gekleed gingen. 

Denk nu niet dat de keuze om voortaan

in burger gekleed te zijn, iedereen gemak-

kelijk viel. In een heel aardig interview

van Pauline Broekema met 'de laatste

vrouwen in klederdracht' vertelt de

auteur dat het afleggen van de streek-

dracht ervaren werd als een verraad aan

voorbije tijden. De dracht symboliseerde

de band met het verleden: sommige

onderdelen van het kostuum kwamen uit

de erfenis van hun ouders of grootouders.

'In burger voel ik me zo leeg', zei één van

de geïnterviewde vrouwen. 

Beeldbepalend
We stelden al vast dat streekdrachten

onderdeel zijn van de identiteit van een

persoon. Streekdrachten zijn echter ook

medebepalend voor de identiteit van een

landsstreek of land. De Volendamse

vrouwendracht - of iets dat daar op lijkt -

wordt in het buitenland zelfs gezien als

onze nationale dracht. De schilderkunst

heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

Omstreeks 1900 kwamen veel buitenlandse

schilders naar het Nederlandse platteland.

Het was de tijd van de 'Hollandmania':

Nederland was mode geworden. Schilders

vonden hier een tamelijk ongeschonden

landschap met een bloeiende landbouw

en visserij. En wat misschien nog
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Brabantse vrouw met poffer

Een jonge en een oude vrouw

uit Marken.

Op dit affiche uit 1924 figureert klederdracht als

reclame en symbool voor 'Holland'. 



de straten schoonmaken en het afval

wegvoeren.

Achtergelaten dode dieren en botten

vormden een bijzondere bron van ziekten

en verderf. In die tijd vielen er meer dan

dertig miljoen doden door de pest. Deze

ziekte werd heel snel verspreid door de

ratten die zich tussen het afval ophielden.

Het was voor de steden dus van levensbe-

lang om snel van het vuilnis af te komen. 

Hygiënisch besef
Het aanleren van andere, meer hygië-

nische gewoonten en gebruiken door

stadsbewoners gebeurde heel langzaam.

Wel werd in Leiden de hoeveelheid feca-

liën op straat verminderd door het vee

vanaf 1455 uit de straten van de stad te

verbannen, uitgezonderd de dagen dat er

beestenmarkten waren. Later werden de

wegen bestraat met keien

en klinkers, zodat het vuil

beter wegspoelde. In Leiden

waren ambtenaren in dienst

van de gemeente om vuil af

te voeren, maar hiervoor konden ook zelf-

standige ondernemers worden ingehuurd.

Voor hen was de meststof winstgevend.

Dierlijke en menselijke uitwerpselen

werden namelijk tot omstreeks 1900 aan

de boeren als mest verkocht. 

Bedrijfsmaatregelen
Er waren in de Middeleeuwen niet

alleen problemen met het afval van mens

en dier, maar ook bedrijven droegen bij

aan de vervuiling. Blekerijen, ververijen en

leerlooierijen loosden hun afvalstoffen in

het water van grachten en rivieren. Andere

bedrijven, bijvoorbeeld bierbrouwerijen,

hadden daar last van, want zij hadden juist

schoon water nodig. In dergelijke gevallen

ontstonden er conflicten. Deze werden

opgelost door de vervuilende bedrijven

stroomafwaarts te plaatsen of door het

lozen in openbaar water te verbieden.

Haarlemse blekers verloren in de zestiende

eeuw een proces van de brouwers en

werden gedwongen hun afvalwater te

lozen in een speciale afvoer, genaamd 'de

stinkerd'. Hier kon het vuile water in de

grond wegzakken. In Delft werden even

buiten de Oostpoort stedelijke vuilnis- en

baggerstortputten - 'stalen' genoemd -

aangelegd. Er waren ook gemeenten die

boven de grachten 'stillen' of 'pishuysen'

aanlegden. 

Slijkburgers en karrenmannen
De stad Utrecht had speciale slijkbur-

gers. Dat waren vooral arme inwoners die

een beloning kregen wanneer ze het slijk

samen met het andere afval opruimden.

Ze werden niet betaald in geld, maar

kregen in ruil voor hun arbeid het officiële

burgerrecht van de stad. Voor arme

inwoners, die geen lid van een gilde waren,

was dit vaak de enige manier om burger

van de stad te worden. Omdat het vuil

zich toch op bleef stapelen, nam Utrecht

in 1442 een 'karrenman' in dienst die één

dag in de week het vuil verzamelde en

wegbracht. Hij werd per jaar betaald.

Behalve de slijkburgers en de karrenman

nam Utrecht nog meer maatregelen om

lucht-, bodem- en waterverontreiniging

te voorkomen. Slagers mochten bijvoor-

beeld geen slachtafval op straat gooien.

De schoonmaaksters van ingewanden

mochten hun werk alleen uitoefenen in

de stadsgracht buiten de muur. Ook leer-

looiers die de huiden bewerkten met

scherpe stoffen en deze daarna een tijd 

in het water lieten liggen, mochten dat

alleen in de gracht buiten de stadsmuren

doen. Ondanks al deze maatregelen kwam

er veel viezigheid in het grondwater en

31

uiteindelijk ook in het drinkwater terecht.

Op die manier konden besmettelijke

ziekten als cholera en dysenterie veel

slachtoffers eisen. 

Aan het eind van de negentiende eeuw

werd in Nederland door gemeentebesturen

een begin gemaakt met riolering, water-

leiding en stadsreiniging. Het milieubesef

in die tijd werd vooral ingegeven door de

toenemende zorg voor de volksgezondheid.

Afvalverwerking
Door de toegenomen welvaart en

industrialisatie en het sterk veranderende

consumptiepatroon is de hoeveelheid

afval die Nederland jaarlijks produceert,

de laatste tijd sterk toegenomen. Deze

bedraagt momenteel maar liefst 115

miljoen ton per jaar, waarvan 60 miljoen

ton baggerslib en 14 miljoen ton

mestoverschot. Het aan-

deel van de Nederlandse

huishoudens daarin is

ongeveer 9 ton.

Door gescheiden afvalinza-

meling kan het afval op diverse manieren

worden verwerkt. Afhankelijk van de

samenstelling kan het vuilnis worden

hergebruikt, gecomposteerd, verbrand 

of op vuilnisbelten worden gestort.

Hergebruik
Hoewel huishoudens minder afval

produceren dan de industrie, kunnen 

ze een belangrijke rol spelen bij het

verminderen van afval. Huishoudelijk

afval kenmerkt zich door een grote

verscheidenheid aan milieuschadelijke

stoffen, zoals plastic, pvc en zware

metalen. Door dit afval gescheiden in te

zamelen, kunnen veel spullen worden

hergebruikt, wat uiteraard de schoonste

vorm van afvalverwerking is. En wanneer

de spullen er nog goed uitzien, kunnen 

ze naar een kringloopwinkel toe. 

Vroeger verdween al het afval in de zinken

In de middeleeuwse stad 

gooide men al het vuil op straat.

Afval is er altijd geweest, hoewel de

samenstelling in de loop der eeuwen wel is

veranderd. Al zo'n tweeduizend jaar gele-

den klaagde de Griekse aardrijkskundige

Strabo over de zware en schadelijke rook

van ovens, waarin zilver werd gesmolten.

Voor de minste overlast moest die rook zo

hoog mogelijk de lucht worden ingeblazen.

Het vuil werd op straat gegooid
In Nederland kreeg men in de

Middeleeuwen veel last van afval. Er

waren toen te veel mensen die binnen de

veilige stadswallen leefden en van hun

afval moesten zien af te komen. Overal

werd het vuil zo maar neer gegooid, en dat

terwijl het in die tijd ontbrak aan riolering

en het vuilnis niet werd opgehaald. Er

werd enorm veel gedumpt in open

greppels, grachten en riviertjes. Omdat

het hier om natuurlijk afval ging, verteerde

het afval wel, maar stonk het enorm. 

Leiden bijvoorbeeld was tot aan 1455

nauwelijks bestraat met stenen. Het lag er

vol met drek van talloze loslopende koeien,

paarden, varkens, kleinvee en pluimvee,

maar ook van mensen, die hun behoefte

vrijelijk op straat deden. Er werden dan

ook uit noodzaak vaak 'trippen', een soort

verhoogde klompjes, gebruikt om onder

de schoenen te binden. Alleen als de

steden hoog bezoek kregen, bijvoorbeeld

van een graaf, moesten de burgers zelf 
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tekst: Connie Harkema

foto’s: Tijdschrift Afval en Hielco Kuipers

het lot van afgedankte producten

Tegenwoordig hebben vrijwel alle producten en goederen een eindige levensduur en worden ze na kortere of langere

tijd afval. Om de afvalberg niet te erg de spuigaten te laten uitlopen en het milieu zoveel mogelijk te besparen, 

zijn er tal van oplossingen bedacht. Zo gebruikt men steeds vaker milieuvriendelijke grondstoffen en andere

afvalverwerkingstechnieken, zoals composteren, recyclen of hergebruiken. 

Afvalverwerking
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technische voorzieningen en het ontwer-

pen van systemen voor het afleiden van

niet-verontreinigd regenwater. Om

oppervlakte- en grondwaterverontreiniging

te voorkomen, is het namelijk in principe

mogelijk een stortplaats te isoleren van zijn

omgeving, eventueel door het aanbrengen

van een bodemafsluiting, drainage en een

waterzuivering. Langs deze weg wordt 

het hemelwater zuiver afgevoerd en het

bodemwater om de stortplaats heengeleid.

Vuilnisstortplaatsen zijn meestal te vinden

op laaggelegen, drassige terreinen, of in

zand-, grind- of kleiputten, steengroeven

of openluchtmijnen. In waterwinnings-

gebieden en in de omgeving van plassen

mogen geen stortterreinen komen, omwille

van het risico van waterverontreiniging en

stankoverlast.

Composteren 
Het groente-, fruit- en tuinafval - ook

wel organisch afval genoemd, omdat het

van plantaardige of dierlijke oorsprong 

is - maakt bijna de helft uit van al het

huishoudelijk afval. Door het gft-afval te

scheiden van het andere afval, hoeft er

minder afval te worden gestort of

verbrand. Het gft-afval is tevens een

uitstekende grondstof voor compost.

Composteren is een methode van afval-

verwerking die in Nederland al lang en op

vrij grote schaal toepassing heeft gevonden,

veel meer dan in andere landen. Het

composteringsproces vindt plaats onder

vochtige omstandigheden. Gedurende het

vergistingsproces ontstaat warmte,

waardoor het product tot 60 à 70 ºC

wordt verhit en gasvormige producten als

koolzuur en waterdamp vrijkomen. Door

de verhitting en door de ontwikkeling van

bepaalde schimmels worden de in het afval

aanwezige ziekteverwekkende bacteriën

en de in het compost ongewenste

onkruidzaden gedood. 

Niet alle organische afvalstoffen zijn

geschikt als grondstof voor de compost-

bereiding. Van de stedelijke afvalstoffen

zijn dat alleen het huishoudelijk afval en

het marktafval. Compost kenmerkt zich

door een relatief hoog gehalte aan organi-

sche stof, dat een belangrijke bijdrage aan

een goede structuur van de grond levert.

Bij een goede grondstructuur is er vol-

doende ruimte voor lucht en vocht in de

bodem aanwezig, zodat de voedingsstof-

fen goed kunnen worden vastgehouden.

Overig afval
Afval dat schadelijke stoffen bevat en

in kleine hoeveelheden voorkomt, noemen

we klein chemisch afval (afgekort kca).

Voorbeelden van kca zijn batterijen,

motorolie en verf. Deze stoffen kunnen

het milieu erg vervuilen als ze worden

verbrand, gestort of zomaar door de

gootsteen verdwijnen. Daarom moet klein

chemisch afval apart worden ingeleverd.

Voor elektronische apparaten zijn er in

Nederland twee inzamelstructuren. Eén

voor wit- en bruingoed, zoals koelkasten

en televisies, en één voor ICT-apparatuur,

ook wel grijsgoed genoemd. Voor veel

wit- en bruingoed betaal je bij de aanschaf

een verwijderingsbijdrage. De producent

heeft dus de kosten voor het recyclen al

doorberekend aan de consument. Ook

voor apparaten waarvoor geen verwijde-

ringsbijdrage is betaald, moet een winkel

bij aankoop van een soortgelijk nieuw

apparaat het oude apparaat terugnemen

zonder een bijbetaling te vragen. Dit is de

zogenaamde 'oud voor nieuw regeling'.

Verder bestaat er nog radioactief afval.

Het grootste deel ervan lijkt op huishou-

delijk en industrieel afval, maar het bevat

stoffen die ioniserende stralen uitzenden.

Deze stralen kunnen gevaarlijk zijn voor

de mens en het milieu. Er zijn drie grote

bronnen van radioactief afval: de productie

van elektriciteit via kernenergie; toepas-

singen van radioactiviteit in geneeskunde,

landbouw en industrie; en de ontmante-

ling van stilgelegde nucleaire installaties.

Milieubewust
In onze maatschappij waarin wij door

de reclame gestimuleerd worden om veel

producten te kopen en waarin spullen

maar een tijd lang, totdat wij ze afdanken,

meegaan, is de manier waarop wij ons

van onze afval ontdoen van wezenlijk

belang. Bedrijven en burgers moeten

worden gewezen op hun verantwoorde-

lijkheden. Zij moeten proberen in onze

weggooimaatschappij de afvalberg te

verminderen en zo weinig mogelijk

restvuil te produceren. Bewust aankoop-

gedrag en selectieve afvalinzameling zijn

voorbeelden daarvan. 

De Nederlandse

huishoudens

produceren

jaarlijks negen 

ton vuilnis.

afvalemmer en later in één en dezelfde

vuilniszak. Het vuilnis werd dan iedere

week opgehaald door de vuilnisman, om

vervolgens in ovens tot as te verbranden.

Maar doordat de aard van de samenstelling

van vuilnis in de loop van de tijd veran-

derde, ontstond een vuilnisoverschot dat

men nu met gescheiden inzameling

zoveel mogelijk probeert in te perken.

Voor de industrie in Nederland geldt dat

zij gebruik kan maken van de nationale

reststoffenbeurs. Hier kunnen bedrijven

de afvalstoffen met elkaar uitwisselen.

Het voordeel voor de bedrijven bestaat

eruit, dat ze geen stortings- of verwerkings-

kosten hoeven te betalen. Sommige

bedrijven kunnen zelfs hun eigen afval

hergebruiken, zoals verpakkingskarton van

productiegrondstoffen en -onderdelen

die opnieuw worden verwerkt bij het

verpakken van de eigen producten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om

afval te hergebruiken als onderlaag bij

dijken of wegen.

Huisafval geschikt voor hergebruik
Nederlanders verbruiken ongeveer

2.500.000 ton papier en karton. Iets minder

dan de helft hiervan wordt door huis-

houdens verbruikt in brieven, kranten,

kartonnen verpakkingen, servetten,

reclamefolders enzovoort. Hergebruik van

oud papier en karton zorgt ervoor dat er

minder bomen gekapt hoeven te worden.

Tien procent van de wereldwijde hout-

productie wordt voor papier gebruikt. 

Het grootste gedeelte van het verpakkings-

glas is wegwerpglas, dat via glascontainers

wordt ingezameld. Jaarlijks gooien

Nederlanders 400.000 ton gebruikt glas in

de glasbak. Dat is gemiddeld 25 kilo glas

per hoofd van de bevolking. Hiermee

wordt tachtig procent van al het glas

waarop geen statiegeld zit, geschikt

gemaakt voor hergebruik. Het ingezamelde

glas wordt omgesmolten tot nieuw

verpakkingsglas.

Het milieuvriendelijkst is het statiegeldglas,

waarbij de consument bij inlevering

statiegeld ontvangt. De ingeleverde flessen

en potten worden door de fabrikant

opgehaald en gereinigd voor hergebruik.

Nadelen recyclen
Toch is recyclen niet zo goed als men

altijd heeft gedacht. Sommigen zeggen

dat van een milieuvoordeel amper sprake

is, omdat het verwerken zelf ook weer

vervuiling met zich meebrengt. Voor de

verwerking zijn bovendien grondstoffen

nodig die gemakkelijk uitgeput raken. 

Bij de verwerking van glas, plastic, metaal

en voornamelijk papier wordt enorm veel

schoon drinkwater gebruikt, vaak in

combinatie met chemicaliën. Ook het

argument dat er minder bomen voor de

papierproductie hoeven te worden gekapt,

zou niet opgaan. Veel bomen worden

speciaal voor dit doel geplant, en het

kappen ervan is hetzelfde als het oogsten

van een of ander gewas. Ook hier worden

in de lente nieuwe bomen aangeplant. 

Verder zijn er door recycling minder

mogelijkheden om afvalbergen na

verbranding te laten vercomposteren en

daarna met gras af te dekken. Zoals dit

gebeurt bij het aanleggen van recreatie-

plaatsen, zoals bijvoorbeeld het golfterrein

in Alphen aan den Rijn. 

Afvalverbrandingsinstallaties
Afval dat niet voor hergebruik in

aanmerking komt, wordt meestal ver-

brand. In de vuilverbrandingsinstallaties

wordt het afval gereduceerd tot vijf à tien

procent van de oorspronkelijke hoeveel-

heid. Bovendien wordt bij verbranding

warmte omgezet in stoom en elektriciteit.

Dat betekent een nuttige toepassing van

energie uit afval. Energie opgewekt uit

afvalverbranding wordt ook wel duurzame

energie genoemd. Bij dit proces zijn

32 T R A D I T I E  N A J A A R  2 0 0 5

namelijk geen fossiele brandstoffen als

olie, gas of kolen nodig. 

Veel verbrandingsinstallaties hebben uit-

gebreide voorzieningen voor rookgasrei-

niging, waardoor het milieu zo veel

mogelijk wordt ontzien. Na verbranding

blijven bodemas (slakken), vliegas en

rookgasreinigingsresidu over. Bodemas

bestaat onder andere uit glas, zand en

metalen, dat bruikbaar is als funderings-

materiaal in de wegenbouw. IJzer en non-

ferrometalen worden van de bodemas

gescheiden en zijn eveneens geschikt voor

hergebruik. 

Voor het verbranden van stadsvuil zijn 

er verschillende typen installaties. In de

meeste ovens kan zowel huisvuil als grof-

vuil worden verbrand. Het grofvuil moet

dan wel eerst worden verkleind. Voor wat

betreft het selecteren van meer en minder

brandbaar afval biedt een gezamenlijke

verbranding van het brandbare bedrijfs-

en industrievuil met huis- en grofvuil

voordelen. Dit geldt echter niet voor

bepaalde, moeilijk verwerkbare afval-

stoffen, zoals stoffen afkomstig van de

chemische industrie. In tegenstelling tot

de verbranding van de normale industrië-

le afvalstoffen - die regionaal plaatsvindt -

moet de verwerking van chemisch afval

centraal bij de AVR in Rotterdam en bij

de N.V. Indaver te Antwerpen gebeuren. 

Verbranding is een relatief dure methode,

vooral wanneer aan strenge milieu eisen

moet worden voldaan.

Vuilnisstortplaatsen
Afval dat niet in aanmerking komt

voor hergebruik of verbranding mag alleen

worden gestort worden op een gecontro-

leerde stortplaats. Een gecontroleerde

stortplaats, waarbij het grondwater niet

wordt vervuild, vergt veel voorbereiding

voor wat betreft de aanleg van toevoer-

wegen, een groenscherm, afsluitingen,



Eén keer per jaar, op 3 oktober, of als

dat op een zondag valt op 4 oktober, staat

Leiden op zijn kop. De straten van Leiden

veranderen voor even in het exclusieve

domein van de feestvierders. Op 3 oktober

herdenkt Leiden namelijk op uitbundige

wijze dat in 1574 een einde kwam aan de

Spaanse belegering van de stad. Deze

gebeurtenis is als het Leidens Ontzet de

geschiedenisboekjes ingegaan. Alkmaar

heeft ook een Ontzet dat teruggaat op de

jaren van de Opstand: 'bij Alkmaar begon

de victorie'. Ook Den Briel hoort in dit

rijtje thuis, daar 'verloor Alva zijn bril'.

Maar in dit artikel gaat het alleen over

Leiden. Op uiteenlopende manieren

wordt dit grootste feest van boven de

rivieren, zoals de 3 October Vereeniging

het Leidens Ontzet trots noemt, gevierd. 

De bevrijding herdacht
Voor wie het verhaal niet meer hele-

maal kent, eerst een brokje geschiedenis

in vogelvlucht. Van 1568 tot 1648 ver-

keerden de Nederlanden op voet van

oorlog met Spanje. Sommigen steden ble-

ven Spaansgezind, anderen sloten zich

aan bij Willem de Zwijger, één van de

aanvoerders van de onafhankelijkheids-

strijd. De stad Leiden koos in 1572 de

kant van deze Prins van Oranje. Leiden

was een tamelijk arme, geheel ommuurde

stad. In 1573 trok een Spaans leger naar

Leiden om haar te belegeren en er de

Spaanse hegemonie te herstellen. Deze

eerste belegering duurde niet lang, want

het Spaanse leger was elders nodig. 

De hernieuwde vrijheid van de stads-

bewoners duurde overigens maar kort.

Twee maanden later keerde het leger

terug en begon het tweede beleg, dat de

stad veel zwaarder viel. De Leidenaars

hadden niet de kans gehad (of genomen)

om proviand in te slaan, men was slecht

bewapend en de Spaanse schansen ston-

den er nog. De stad werd daardoor zonder

veel moeite opnieuw van de buitenwereld

afgesloten. Desondanks zag men kans om

via naar buiten gesmokkelde postduiven

de Prins van Oranje te waarschuwen. 

Er werd besloten om de dijken door te

steken en zo de Spanjaarden te verjagen.

Toen in de nacht van 2 op 3 oktober 1574

bovendien een deel van de stadsmuur

instortte en een uitval van de bevolking

werd gevreesd, vluchtte het leger en kon-

den de watergeuzen de stad binnenvaren

en de bevolking haring en wittebrood

brengen.

Op 4 oktober 1574 werd een nieuwe

traditie in gang gezet. In de Pieterskerk

herdachten de Leidenaren (althans, de

protestanten en de prinsgezinden, die

zich bevrijd voelden) dat de stad werd

ontzet. Vanaf dat jaar is er elk jaar, met

uitzondering van de jaren in Franse tijd,

een samenkomst om God te danken en te

gedenken hoe de stad er tijdens het beleg

voor stond. In de stad ontstonden her en

der initiatieven om deze gebeurtenis

ritueel te markeren. Filips II, die in Leiden

nog steeds als staatshoofd werd erkend,

gaf toestemming voor een tiendaagse

jaarmarkt ter morele en economische

opbeuring van de verarmde stad. In 1577

maakte het stadsbestuur er een feestdag

van en kreeg naar verluid iedereen op 

3 oktober een vrije dag. Het is natuurlijk

maar de vraag of werkelijk iedereen vrij

kreeg. Bovendien is het niet waarschijnlijk

dat iedereen met evenveel enthousiasme

deelde in de feestvreugde, maar dat

terzijde.

Studentenprotest
Volgens sommige bronnen verdween

de jaarlijkse feestvreugde met het overlij-

den van de mensen die het Ontzet nog

hadden meegemaakt. In 1655 besloot de

Leidse vroedschap de jaarmarkt maar op

te heffen. De directe aanleiding daarvoor

was een uitbraak van de pest in de druk-

bevolkte stad. Een andere reden was een

meer calvinistische. Notabelen vonden 

de kermis een verkwisting van tijd en

energie. De jaarmarkt leverde de stad

feitelijk niets op. 

Pas in 1774, bij het tweede eeuwfeest van

het ontzet, was er weer een grootschalige

viering, waar de bevolking volgens overle-

vering met volle teugen van genoten zou

hebben. In 1822 ontlokte de intrekking

van de algemene vrije dag veel protesten,

vooral onder de Leidse studenten. De

Leidse universiteit was een geschenk aan

de stad van Willem van Oranje, als

herinnering aan het Leids Ontzet. De

studenten plachten het 3-oktoberfeest

nogal uitgebreid te vieren. Het stadsbe-

stuur redeneerde dat men het herdenken

maar op de zondag moest doen, wanneer

er toch nauwelijks economische activitei-

ten waren. Bij wijze van protest vierden

de studenten het feest wél op 3 oktober.

Het verzet werd opgepikt door de andere

inwoners van de stad en al in het volgende

jaar was de viering en herdenking van 

het Leids Ontzet weer als vanouds op 

3 oktober. 

In goede banen 
Bij de viering van het feest speelt de

Leidse 3 October Vereeniging een centrale

rol. Deze vereniging werd opgericht in

1886, met als doel samen met het

gemeentebestuur de viering van het feest
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Burgemeester Van der Werf: ‘Spijs heb ik niet, doch doodt mij, snijdt mijn

lichaam in stukken en deelt het uit zover het strekken mag.’

Mattheus Ignatius van Bree (1773-1839)

Collectie: Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden
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Haring en
wittebrood
Kent u een volk dat nog ieder jaar vol overgave zijn bevrijding viert, een bevrijding die maar liefst vierhonderd jaar

geleden plaats had? Met een vijand afkomstig uit een land waarmee zij tegenwoordig op allerlei manieren verbonden

is en waar zij zonder gewetensbezwaren menig vakantie doorbrengt? De goede verstaander heeft het al door.

Inderdaad, het gaat hier over het Leidens Ontzet. Op het carnaval na één van de grootste volksfeesten van Nederland. 

tekst: Johan de Bruijn

foto’s: Stedelijk Museum De Lakenhal en Hielco Kuipers

over het grootste volksfeest boven de rivieren



de knieën zijn stadsgenoten laat weten dat

de bezetter er vandoor is. 

Daarnaast herinneren nog andere zicht-

bare zaken aan het Leidens Ontzet, zoals

de straten die vernoemd zijn naar sleutel-

personen uit het Leiden van omstreeks

1574 en inscripties op het stadhuis en de

St. Jeroensbrug: 

'Men was in groot verdriet 

want eten wasser niet 

en't volc van hunger schreiden 

Ten laetst God nedersiet 

en zunt deur dese Vliet 

broot, spiz en dranc in Leiden.'

Tegenreacties
Feesten zijn geen vanzelfsprekende

fenomenen. Een feest dat sterk aan regels

en structuren gebonden is, roept tegenre-

acties op. Mensen trekken zich niets van

de regels aan, of verzinnen nieuwe dingen

om het feest weer speels te laten verlopen.

Het kan ook geweld oproepen. Feest en

geweld liggen heel dicht bij elkaar. Van

het vieren van een feest naar het 'vieren'

van geweld, is maar een kleine stap. 
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Aangezien onze troepen in de stad van

plan waren de beraamde aanval uit te

voeren, zijn zij eerst met twee kleine

melkschuitjes over de Singel uitgevaren

om, als dat ongemerkt zou lukken, de

palen weg te halen die de vijand in de

Vliet had geslagen. Toen zij dichter bij de

schans kwamen was er geen vijandig volk

te zien, zodat men zowel in de stad als in

het leger van de Prins vermoedde dat zij

zich opzettelijk stil hielden. Welnu,

tenslotte is er een jongen uit de stad met

drie of vier vrijbuiters uit de schepen naar

de Lammenschans gelopen en ze hebben

daar niemand aangetroffen.'

Het verhaal van de weesjongen sprak al

met al zeer tot de verbeelding en ging bij

het vijfenzeventigjarig bestaan van de 

3 October Vereeniging in 1961 een heel

eigen leven leiden. De vereniging had

namelijk nog eens extra gewezen op de

moed en het uithoudingsvermogen dat

dat jongetje had laten zien: daar kon de

schooljeugd anno 1961 nog een voor-

beeld aan nemen! Op scholen in Leiden

en omgeving wordt zelfs nu nog verteld

van de jongen, die met de hutspot tussen

Bronzen ketel waar de hutspot

in zou zijn gekookt. 

Collectie: Stedelijk Museum 

de Lakenhal, Leiden

Het tweede personage die centraal staat in

de Leidse verhalen over het verzet tegen

de Spaanse belegeraars is Cornelis

Joppensz., een weesjongen uit een arme

buurt bij de stadsmuur. Hij zou de vinder

geweest zijn van de bijna mythische pro-

porties aannemende hutspot. Dat was een

in de haast door de Spanjaarden achterge-

laten maaltijd van wortelen, uien, vlees en

pastinaken. Lang twijfelde men er in

Leiden niet aan of de hutspot was gevon-

den door een gerespecteerd burger van de

stad. De aandacht verschoof echter naar

Cornelis Joppensz., mede onder invloed

van één van de eerste Nederlandse volks-

kundigen, Joannes Le Franc van Berkhey.

In een rijmredevoering werden de 

daden van Cornelis, die als eerste de

Lammenschans (vindplaats van de huts-

pot) betreden zou hebben, verheerlijkt. 

Ooggetuigeverslag
Heel aardig is het anonieme verslag

van de gebeurtenissen van die dag: 

''s Zondags, de derde dag in oktober, was

het in de vroege morgen zeer nevelig en

mistig, zodat men de Schans bij Lammen

vanuit de stad niet goed kon waarnemen.

Hutspot is (samen met haring en wittebrood) hèt gerecht dat

op 3 oktober wordt gegeten. De hutspot van 1574 bestond

waarschijnlijk uit pastinaken, wortelen, uien en vlees. 

Het recept staat in het herfstnummer van Traditie (2004).

Leidenaren genieten van

de uitgedeelde hutspot.
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in goede banen te leiden. Het feest moest

gestuurd worden. Bij het vijfenzeventig-

jarig bestaan viel te lezen dat de vereniging

zich gesteund wist door oude tradities en

de instemming van de hele burgerij. Dat

is wel wat dik aangezet, maar het typeert

precies waar het deze vereniging altijd om

te doen is geweest. Men wilde een degelijke

structuur aanbrengen die de herkenbaar-

heid en continuïteit van het feest zou

waarborgen. Bovendien was teveel eigen

initiatief van de burgerij niet gewenst: dat

zou maar voor chaos zorgen. 

Jaarlijks organiseert de vereniging het

feest rondom een thema, maar iedere

keer keren vaste elementen weer terug. 

Zo is er het uitdelen van haring en witte-

brood voor mensen die uit Leiden

komen. In twee uur tijd gaan er maar

liefst 40.000 haringen en 20.000 broden

doorheen, waarmee terugverwezen wordt

naar de maaltijd die de redding zou zijn

geweest van de hongerlijdende bevolking.

Daarnaast is er het koraalzingen bij het

standbeeld van Van der Werf en een

herdenkingsdienst in de Pieterskerk. De

kermis nabij het station is de grootste van

het land, op die van Tilburg na. Verder

wordt ieder jaar een erepenning uitgereikt

aan mensen die zich dat jaar verdienstelijk

hebben gemaakt voor de stad. Er is een

kilometerslange optocht van verenigingen,

praalwagens en muziek. Klap op de vuur-

pijl is voor velen het jaarlijkse vuurwerk.

Over de grens
De viering van Leids Ontzet houdt

overigens niet op bij de gemeentegrenzen.

In heel Nederland zijn er mensen die

voor korte of langere tijd in de stad

hebben gewoond en die op 3 oktober het

ontzet mee vieren. Zelfs buiten de lands-

grenzen wordt van het feest mee genoten.

Het Leids Dagblad verspreidt een speciale

editie van haar krant tot in het buitenland

en de gemeente promoot de viering van

Leids Ontzet door haring en corenwijn

beschikbaar te stellen voor Nederlandse

gemeenschappen over de grens. 

Het tegenovergestelde gebeurt ook. Ieder

jaar ontvluchten massa's inwoners hun

stad, omdat zij niets met het feest hebben.

Import-Leidenaren, zo schamperen de

feestvierende Leidenaren. Pretparken,

zoals de Efteling, ontvangen op 3 oktober

grote aantallen gezinnen uit de Leidse

regio, ook al omdat scholen en bedrijven

daar op die dag gesloten zijn. 

Mythomanie
Het ontzet van Leiden stond symbool

voor de volharding en de strijd tegen de

Spaanse overheerser. Nu wordt bij de

viering van het Leids Ontzet nog steeds

hieraan gerefereerd. De voorstelling die

men van de gebeurtenissen van eeuwen

terug heeft, neemt soms bijna mythische

proporties aan. Heel treffend is de gang

van zaken bij twee standbeelden, die in

Leiden herinneren aan het ontzet. 

Het eerste standbeeld is voor Pieter

Adriaansz. van der Werf, burgemeester

van de stad en een vertrouweling van de

prins van Oranje. Hij bood aan, zo gaat in

Leiden het verhaal, zijn lichaam in stuk-

ken te laten snijden, zodat de bevolking

eindelijk weer iets te eten had. 'Spijs heb

ik niet', zo zou hij gezegd hebben, 'doch

doodt mij, snijdt mijn lichaam aan

stukken en deelt het uit zover het

strekken mag'. Vooral in de tijd van de

Romantiek rees zijn ster, mede onder

invloed van zijn nazaten die de herinnering

aan hem levend hielden en de verhalen

nog mooier en wonderbaarlijker maak-

ten. Zo ontstond de roep om deze man

met een standbeeld te vereren. 

Leidenaren

worden soms

spottend glippers

genoemd. De term

verwijst naar het

beleg, toen

verraders (glippers

genoemd) de stad

verlieten om de

aanvoerder van de

Spaanse troepen

in te lichten over

de staat waarin 

de stad verkeerde.

Kleurrijke figuren trekken in optocht door de stad
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Hollandmania
In Amerika bestond op het einde van de negen-

tiende eeuw een grote belangstelling voor de

Nederlandse tradities. Tijdens het honderdjarig

bestaan van de Verenigde Staten in 1876 ging

men op zoek naar de roots van de eigen

geschiedenis. En die lagen natuurlijk voor een

groot deel in ons land.

Spelen met de galg
Podiumvereniging Ratatouille speelt een

veroordeling en terechtstelling uit de zeven-

tiende en achttiende eeuw na. Wat bezielt 

deze re-enactors om zich aan de galg te laten

ophangen?

Sinterklaasgedichten
In de week vóór 5 december worden wij

allemaal weer heel creatief met taal. Op pakjes-

avond willen wij elkaar allemaal de spiegel

voorhouden in een, het liefst zelfgemaakt,

gedicht. Het oudst bekende Sinterklaasgedicht

staat in een kinderboek van 1810.

Krantenstrips 
Het getekende beeldverhaal, de strip, is de

laatste jaren heel populair. De eerste kranten-

strip van niveau verscheen in 1921 in de

Telegraaf. Het ging over Jopie Slim en Dikkie

Bigmans, een uit het Engels vertaald verhaal

over een jongetje en een sprekend varken.

En nog veel meer...

in het 
volgende nummer
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Door ingrijpen van de politie of de 

3 October Vereeniging wordt de orde

hersteld. En daarmee is de cirkel weer

rond. 

Tamelijk onschuldig was het geweld 

rond het feest anno 1740. Destijds was 

de viering van het ontzet nog tamelijk

bescheiden en bestond uit de herden-

kingsdienst en een vrije beklimming 

van de stadhuistoren. Blijkbaar had 

het publiek de draden van het carillon

geforceerd, want toen de beiaardier zijn

carillonspel begon, klonken valse klanken

over de stad. Ook nog vrij onschuldig zijn

de praktijken van de horeca in het heden.

De openingstijden van kermis en cafés

zijn gelimiteerd en worden door de

politie streng gecontroleerd. Toch zijn 

er ondernemers te vinden die de hele

nacht openblijven. Als de politie komt

dan gaat de stekker eruit, zo redeneren zij. 

Feest en geweld
Minder onschuldig waren de ongere-

geldheden bij het feest in 1998. De viering

werd gemarkeerd door steekpartijen,

knokken op straat, een uitgebrande auto

en een andere auto die de gracht was in

gekieperd. Vier mensen raakten gewond

en moesten naar het ziekenhuis vervoerd

worden. Er werden zestien arrestaties ver-

richt. Desondanks is er volgens de politie

geen sprake van een extreem verloop van

de 3-oktoberviering, zo luidt de evaluatie

van de viering van het Leidens Ontzet 

van 1998. Triest was het verloop van de

viering in 2000, waarbij twee doden te

betreuren waren. Het ene slachtoffer

werd aangereden, het andere was een

Duitser op familiebezoek in Nederland.

Hij werd onwel in het enorme gedrang in

de binnenstad. De ambulance was pas

twintig minuten na de melding bij hem,

te laat voor het slachtoffer. Op straat

werd verteld dat de ambulance door de

omstanders niet doorgelaten werd. 

Velen zijn erg gehecht aan dit Leidse

feest. Dat wordt geïllustreerd door de

gebeurtenissen rond het nieuwe volkslied

van Leiden, waarin geen plaats is inge-

ruimd voor de symboliek van 3 oktober.

In een toespraak bij de viering in 2000

hield de burgemeester een pleidooi voor

het toevoegen van een couplet over het

oktoberfeest. Zijn voorstel werd afgewe-

zen door het bestuur van de 3 October

Vereeniging, dat aan de wieg stond van

het nieuwe volkslied. De vereniging wilde

in het volkslied geen verwijzing naar het

ontzet. Het volkslied mocht geen 3-okto-

berlied worden, maar moet bij alle offi-

ciële gelegenheden gezongen kunnen

worden. Het conflict liep zo hoog op, dat

er gedreigd werd de burgemeester zijn

erevoorzitterschap van de vereniging te

ontzeggen. Ernstiger was dat de organisa-

tie van het feest op het spel werd gezet.

Dat is onder groot protest uiteindelijk

niet doorgezet. Zoveel is duidelijk: het

Leidens Ontzet houdt de gemoederen 

nog altijd bezig. 

Het getuigenverslag is afkomstig uit: 

J. Koppenol Het Leids ontzet. 3 oktober

1574 door de ogen van tijdgenoten

(Amsterdam 2002)

De spijziging van de

Leidenaren op 3 oktober 1574.

Pieter van Veen (1563-1629)

Collectie: Stedelijk Museum de

Lakenhal, Leiden
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