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Traditie gaat zijn zestiende jaargang in en wil 

opnieuw aansluiten bij de actuele ontwikkelingen. 

Daarom hebben wij de subtitel veranderd in: 

Tijdschrift over volkscultuur en immaterieel erf-

goed. Bij het cultuurdebat in de Tweede Kamer 

eind vorig jaar beloofde voormalig minister 

Plasterk de unesco conventie Immaterieel 

Erfgoed op korte termijn te zullen ondertekenen. 

Wij verwachten dat dit gewoon door zal gaan, 

ook nu het Kabinet is gevallen en wij nieuwe 

v erkiezingen krijgen.

Internationaal is er binnen unesco flink gediscus-

sieerd over de term volkscultuur, of – zoals in 

sommige landen gangbaar is – het woord folklore. 

Er is toen gekozen voor immaterieel erfgoed en bij 

deze internationale ontwikkeling willen wij ons 

aansluiten.

Zelf vind ik volkscultuur meer een levend, dyna-

misch karakter hebben en denk ik daarbij vooral 

aan de cultuur van het dagelijks leven nu. Bij 

immaterieel erfgoed gaat het over díe tradities en 

rituelen die wij willen doorgeven aan volgende 

generaties. Als iets erfgoed genoemd wordt, heb-

ben wij een selectie voor de toekomst gemaakt.

Omdat zowel heden als verleden in Traditie aan 

bod komen, hebben wij besloten om zowel volks-

cultuur als immaterieel erfgoed in de subtitel 

terug te laten komen. In Traditie kunt u over de 

historische achtergronden en de hedendaagse 

betekenissen van alledaagse dingen, tradities en 

rituelen lezen.  

Ik hoop dat u ook van dit nummer van Traditie 

weer zult genieten.

N

ederlands Centru
m

voor Volkscultuur

In dit nummer
4 Fietsen

Nederland is een fietsland. Buitenlanders 

verbazen zich er altijd over dat wij zelfs voor 

ons plezier fietsen. Deze liefde komt voort 

uit de Eerste Wereldoorlog toen onze sol-

daten leerden fietsen. Toch is de fiets geen 

Nederlandse uitvinding. Wel staat de spatlap 

op onze naam. In  vonden vader en 

zoon Michaux de vélocipède uit: een voer-

tuig met een ijzeren frame en wielen: het 

stalen ros. De fiets heeft ook veel betekend 

voor de emancipatie van de vrouw.

9  Luilak
In het voorjaar moest er gewerkt worden op 

het land. Wie niet ploegde, zaaide en 

oogstte had in de winter honger. Op Luilak, 

dat gevierd wordt op de zaterdag voor 

Pinksteren, werden de langslapers geplaagd. 

In de zestiende eeuw vierde men het feest al 

tot ongenoegen van de autoriteiten en ker-

ken. Vorig jaar werden er nog luilakvierders 

opgepakt door de politie. Ondanks dat de 

autoriteiten Luilak altijd aan banden hebben 

proberen te leggen, staat Luilak genoteerd in 

de Top  van belangrijke tradities.

17 Chinees Nieuwjaar
Alle Chinezen, waar ook ter wereld, vieren 

het Chinees Nieuwjaar. Het is een belang-

rijk lentefeest waarbij de symboliek een 

grote rol speelt. Dat geldt voor de leeuwen, 

draken en vuurwerk, maar ook voor het eten 

en de kleuren. Op het Chinees Nieuwjaar 

verwelkomt men het geluk en voorspoed. 

Een schoon huis, schone lei, nieuwe kleren 

en geknipte haren zorgen voor een goede 

start van het nieuwe jaar. Ook in Nederland 

wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd, onder 

andere in Den Haag, Amsterdam en 

Utrecht.

22 Eendenkooi
In ons landschap en onze taal zijn nog veel 

sporen terug te vinden van een oud beroep. 

Het beroep van kooiker. Een kooiker bezit 

een eendenkooi, waar hij met behulp van 

lokeenden en zonder een schot te hoeven 

lossen, eenden vangt. In Nederland zijn er 

nog een paar eendenkooien. Frederik de 

Rooij is Nederlands jongste kooiker. 

Hij heeft het ambacht van zijn vader over-

genomen. 'De pijp uitgaan' is één van die 

spreekwoorden die naar dit oude beroep 

verwijst.

31 Rijdende school
Kermis- en circuskinderen wonen met hun 

ouders elke week op een andere plaats. 

Toch moeten zij, net als andere kinderen, 

naar school. Daarom bestaat er in Neder-

land een Rijdende School, een school die 

meereist met de kinderen. De kinderen en 

leerkrachten moeten zich in elke plaats weer 

aanpassen aan de situatie. De Nederlandse 

Rijdende School heeft in het binnen- en 

buitenland een heel goede naam 

opgebouwd.

 Traditie  voorjaar 

Nieuwe subtitel
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uit. ‘Dat zette in veel landen kwaad bloed onder de bevolking 

omdat het een blijk was van decadentie. De Nederlandse adel 

was echter zo slim om de draak met zichzelf te steken en er een 

paardenkop op te laten zetten. Zo was het allemaal een beetje 

een grap en werd het gif uit de decadente vertoning gehaald die 

een rondje fietsen eigenlijk was. Zo zorgde de adel eigenlijk in 

de vroegste stadia van de ontwikkeling van de fiets er al voor 

dat het rijwiel hier makkelijker geaccepteerd werd dan elders in 

Europa.’

Proefmodel voor de industrie
Behalve tweewielers staan er ook verschillende driewielers en 

vierwielers in het museum. Waren de tweewielers niet veel 

 sneller en lichter te bedienen? ‘Dat klopt wel, maar de meeste 

van de karretjes die hier staan waren eigenlijk ontworpen om 

een model te testen. Dit waren de driewielers uit de periode 

 tussen Draisine en Michaux. In de tijd van de Industriële 

Revolutie was de fiets een schaalmodel waar ingenieurs de 

kwam nog het meeste in de buurt van paardrijden. Vandaar ook 

de uitdrukking het ijzeren ros.’ 

Labrie staat voor een afwijkend model. Een houten frame met 

een paardenkop, maar met stalen voorvork. De velocipedes 

werden vaak van hout gemaakt, omdat dit lichter was en staal 

schaars. De houten rijwielen  wer den door amateurs gebouwd 

en de stalen door de profes sionele fabrikanten. ‘Staal was duur-

der dan goud in de begintijd van de fiets. Daarom was een fiets 

alleen voor de rijke adel weggelegd. Ons Nederlanders benne 

zunig, dus daar bedachten de adellijke families iets slims op. 

Ze lieten een frame maken van hout en alleen de onderdelen 

die harde klappen kregen werden van staal vervaardigd. Vandaar 

dat de voorvork wel van staal is.’ Dat verklaart het houten 

frame, maar niet de paardenkop die op de plek zit waar tegen-

woordig de koplamp zou zitten. 

‘Terwijl de armen crepeerden, reden zij rond op apparaten die 

zo duur waren dat je er een huis voor kon kopen’, legt Labrie 

voor een vrouw die tijdelijk niet kon lopen. Uit deze vierwieler 

kwam het idee om dit voertuig alleen te berijden. Zonder zitje 

voorop. Hieruit ontstond de tweewieler, de  zogenaamde 

Draisine. Een bestuurbare, tweewielige loopfiets. Overigens 

was Karl Friedrich verre familie van de Oranjes en deze kregen 

dan ook al snel een Draisine. We hebben hem misschien niet 

uitgevonden, maar ons koninklijk huis zat wel dicht bij het 

vuur.’ Kort daarna vond de Schotse smid MacMillan een 

machine uit die met pedalen werd aangedreven. De fiets was 

geboren, ook al bereed vooral de adel hem voornamelijk als 

amusement in parken. Voor en na de loopfiets experimenteerde 

men al volop met drie- en vierwielers. 

Draken en paardenkoppen
Labrie gaat voor langs de eerste generaties fietsen. Wat onmid-

dellijk opvalt: de vroege modellen zijn allemaal vreselijk hoog. 

‘De eerste fietsen houden de herinnering aan het paard levend’, 

legt Labrie uit. ‘Men kende lopen, varen en paardrijden, en dit 

D e weg naar het Velorama in Nijmegen leidt door de 

oude binnenstad langzaam omlaag naar de Waal kade. 

Echt Nederlands druilerig weer omlijst het typisch 

Nederlandse beeld van grote tankers die langzaam deinen over 

de brede rivieren die traag door het oneindige laagland stro-

men. Maar wat opvalt aan het Ne der landse landschap is het 

duizelingwekkende aantal fietsen in het straatbeeld. 

‘Inderdaad’, bevestigt Paul Labrie van het Velorama mijn 

indruk. ‘De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in 

Nederland. Wie niet kan fietsen, kan niet volwaardig deel-

nemen aan het openbare leven.’ 

De eerste loopfiets
Labrie start de rondleiding met een teleurstellende mededeling. 

‘Veel Nederlanders denken dat wij de fiets hebben uitgevon-

den, maar dat is niet het geval. Het begint eigenlijk allemaal 

met de loopfiets. De Duitse Freiherr Karl Friedrich von Drais 

von Sauerbronn ontwikkelde een vierwieler met een zit voorop 

Nederland heeft een levende fietscultuur

Vraag een buitenlandse bezoeker wat hem is opgevallen aan ons land en hij zal de grachten en bruggen van de 

steden roemen, hoog opgeven van de molens bij Kinderdijk of lyrisch vertellen over de tulpenbollen en de 

Deltawerken. Maar waar de toerist ook geweest is, één eigenschap van de Nederlanders houdt nooit op te verbazen: 

de liefde voor de fiets. In het Velorama in Nijmegen, het grootste fietsmuseum ter wereld, wordt dit cultuurgoed in 

ere gehouden. Hier staan de geschiedenis van de fiets en de cultuur van het Nederlandse fietsen centraal.

Tekst JOOST SCHOLTEN  Foto’s NATIONALE BEELDBANK EN INEKE STROUKEN

Wonder 
op Wielen

Nederlanders fietsen graag en vaak.
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kleding ontwikkeld en in  ontstond er een rage in de 

wereld van de upper class: iedereen wilde een fiets!

De hoge bi
Na de rondleiding door de vroege fietshistorie leidt Labrie de 

weg de trap op naar de tweede verdieping. Hier besteedt het 

museum in een speciale lounge aandacht aan de bekendste 

oude fiets: de hoge bi. Iedereen kent de oude plaatjes van de 

fiets met het grote voorwiel en het kleine achterwiel. Hier 

reden de fanatiekste hardrijders op. Ook in Nederland. 

‘Met de komst van de Hoogovens werd staal goedkoper en 

kwam de fiets binnen het bereik van de middenklasse. Maar de 

fietsers werden nergens geaccepteerd in Nederland. Het was 

maar onzedelijk en op het platteland waren de boeren bang dat 

de koeien er zure melk van gingen geven als er fietsen langs 

kwamen. Uit protest deden jongemannen uit Deventer in  

een oproep aan fietsers om zich te verzamelen in Utrecht. Daar 

hebben ze toen de anwb opgericht. De anwb werd opgericht 

door rijke jongeren die het fietsen wilden promoten. Tien jaar 

later hadden de jongeren echter geld voor auto’s en verlegde de 

aandacht van de anwb zich ook naar dat vervoermiddel. 

De bedoeling van hun bond was oorspronkelijk om de fiets 

geaccepteerd te krijgen. Het was in de begintijd geen vervoer-

middel, maar vooral een sportartikel voor de rijken. De over-

heid wees jagerspaden langs de rivieren toe die niet meer wer-

den gebruikt om schepen voort te trekken. Je kunt het nog 

steeds zien op sommige oude fietspaden. Die zijn zo smal dat 

twee fietsers elkaar niet kunnen passeren. Die zijn eigenlijk van 

oorsprong niet bedoeld als fietspad.’ 

Inmiddels vindt Labrie dat de anwb teveel de nadruk legt op 

auto’s en de fietsers vergeet. ‘De bond verloochent zijn wortels 

door zich niet meer hard te maken voor de fiets. Het gaat 

alleen nog maar om de auto. Terwijl de fiets het vervoermiddel 

van de toekomst is met het verkeersinfarct en de 

milieuverontreiniging.’ 

Behalve de bi’s staan hier de modellen opgesteld die leidden tot 

de echte populariteit van de fiets. De tweewielers zoals wij ze 

kennen, voorzien van luchtbanden. Dat comfort maakte de 

fiets tot een verleidelijk vervoermiddel in een relatief plat land 

met korte afstanden, zoals in Neder land. De opmars van de 

fiets in de Lage Landen was begonnen.

Blok aan het been
Begon het allemaal met de Industriële Revolutie in de negen-

tiende eeuw, aan het begin van de twintigste eeuw was het 

 overdracht van energie en de werking van het mechaniek op 

testten, voordat ze een dure stoommachine gingen maken die 

dezelfde bewegingen moest maken als de fietsers. Tegenwoordig 

kan dat met tech nische tekeningen en bereke ningen via soft-

ware, maar deze drie- en vierwielers zijn computermodellen 

avant la lettre! Dat betekent dat de Industriële Revolutie grote 

baat had bij de fiets. Eigenlijk is het een  op  relatie met 

nieuwe ontwikke lingen. Veel machines werden gebouwd naar 

voorbeeld van de werking van het model dat de fiets bood. 

Tijdens de Industriële Revolutie experimenteerde men proef-

ondervindelijk met de fiets en de ontwikkelingen waren in een 

veel trager tempo ver lopen als het voorbeeld van de fietsen er 

niet was geweest.

De enkel mocht niet zichtbaar zijn
De fiets werd in de loop van de negentiende eeuw vooral 

 populair in Engeland. ‘De elite in andere landen bekleedde 

vaak hoge functies in het leger. Met onrustige koloniën in 

Afrika was zij vaak veel te druk om haar tijd te steken in het 

ontwikkelen van nieuwe technieken. De Engelse elite stak ech-

ter anders in elkaar. Dat waren vaak de heren die in het Hoger-

huis en in de  handel zaten. Zij waren intensief bezig met het 

stimuleren van de Industriële Revolutie en beschikten over het 

geld om de dure fietsen te laten ontwikkelen. Zodra de model-

len hun nut  hadden bewezen als model, gingen ze in de ver-

koop naar de rijke dames. Zij konden in hun Victoriaanse 

 kleding nog net in de karretjes rondrijden zonder dat er een 

enkeltje vanonder de rokken tevoorschijn kwam. Maar omdat 

er maar weinig gemaakt werden, kregen niet alle adellijke 

dames een gewilde fiets. Dat leidde tot jaloezie en uiteindelijk 

tot kwaadsprekerij. De jaloerse dames zonder fiets beweerden 

dat er wel degelijk een stukje blote enkel te zien was en de 

mannen  voelden zich genoodzaakt hun vrouwen te verbieden 

ermee rond te rijden. Naast de hoge prijzen die door het volk 

werden afgekeurd, was dat een tweede belemmering voor de 

acceptatie van de fiets’. Voor dames werd uiteindelijk fiets-Voor vrouwen betekende de fiets meer vrijheid. In de Eerste Wereldoorlog hebben de Nederlandse mannen leren fietsen.

De hoge bi doet nog denken aan het paardrijden.

d h i d ki h h i k

De draisine was een loopfiets.

Hoe een uitvinding met buitenlandse  
wortels het Nederlandse sociale 
landschap transformeerde.
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Bovendien beschikt de fiets over andere eigenschappen, waar-

door deze als vervoermiddel bij uitstek geschikt is voor 

Nederland en de Nederlanders. Ten eerste is het een goedkope 

manier van transport. Daarnaast zijn de afstanden in Neder-

land veelal klein en investeerde de over heid tijdens de crisis van 

de jaren dertig in publieke werken, onder meer in de aanleg 

van fietspaden. De belangrijkste reden is er één die niet ieder-

een zal onderschrijven die weer eens drijfnat op school of het 

werk aankomt: het weer. Door de koele zomers en zachte 

 winters is fietsen altijd mogelijk.

Emancipatie van de vrouw
Op de tweede verdieping van het pand aan de Waalkade is een 

wereld aan fietsen herschapen waaraan iedereen herinneringen 

koestert. Omafietsen, de fiets van de postbode, oude reclame-

borden en zelfs de fiets waar Koningin Wil hel mina op reed. 

‘Weet je wat de enige echte Neder landse bijdrage aan de fiets is 

geweest?’, vraagt Labrie. ‘Het spatbord. Logisch natuurlijk met 

ons klimaat. Een fiets is geen sportmateriaal, maar een 

gebruiksvoorwerp dat zo comfortabel mogelijk moet zijn. Door 

dat gebruiksgemak maakten steeds meer mensen gebruik van 

de fiets.’ De emancipatie van de fiets had de emancipatie van 

de vrouw als bijeffect. ‘Jonge actievoerende vrouwen in Enge-

land reden bijvoorbeeld langzaam door de straten en hielden 

alle verkeer op. Zij kwamen daarmee op voor stemrecht voor 

vrouwen. Ze mochten niet demonstreren want dan werden ze 

opgepakt, dus dit was één van de weinige machtsmiddelen die 

vrouwen ter beschikking stond. Ze hielden hun tenniskleding 

daarbij aan en trokken hun korsetten uit, want dat fietste veel 

lekkerder. Daar gingen modeontwerpers overal ter wereld mee 

aan de haal. Zo veranderden fietsen zelfs de mode. De vrouw 

heeft zichzelf uit het korset gewurmd, maar wel met hulp van 

de fiets.’

Andere wereld
Behalve uit het korset, hielp de fiets de Nederlandse vrouw ook 

uit haar beperkte omgeving. ‘De fiets stelde vrouwen in staat 

om veel meer van hun directe omgeving te verkennen. De man 

had zijn werk waar hij anderen ontmoette en was veel buiten 

de deur bezig. Voor Nederlandse vrouwen was de wereld veel 

kleiner en dat veranderde door de fiets. Nog steeds is het zo dat 

ik vanuit Nijmegen bijna sneller naar Arnhem op en neer kan 

met de fiets dan met het openbaar vervoer of in de file met de 

auto.’ Labrie is dan ook bijzonder te spreken over cursussen die 

allochtone vrouwen leren fietsen. ‘Laat ze fietsen en hun wereld 

wordt groter, hun kennis breder, hun zelfstandigheid neemt toe 

en ze kunnen veel meer deelnemen aan het dagelijks leven en 

nieuwe mensen ontmoeten.’ De fiets als wereldverbeteraar. 

Labrie is er stellig van overtuigd. ‘Zonder de fiets was de 

moderne wereld niet zo ver geweest. Maatschappelijke ontwik-

keling en economische ontwikkelingen zijn er door in een 

stroomversnelling geraakt.’ 

Meer informatie: www.velorama.nl

het leger dat ervoor zorgde dat de fiets zich door bleef ontwik-

kelen. Maar waarom is het vervoermiddel in het buitenland dan 

niet zo populair geworden? Labrie: ‘Dat is weer veroorzaakt 

door een heel andere typisch Nederlandse eigenschap: neutrali-

teit. Aan het front van de Eerste We reld oorlog waren de 

Belgische, Engelse en Duitse soldaten uitgerust met fietsen. Dat 

leek heel slim, want paarden waren niet bestand tegen het 

nieuwe wapentuig. Een soldaat die het fluiten van een granaat 

hoort, kan niet snel zijn paard aan de kant zetten en dekking 

zoeken. Met een fiets is dat veel eenvoudiger. Bovendien kan 

een fiets wel een paar tikken heb ben, terwijl een paard veel 

kwetsbaarder is. Logisch dus, dat het leger veel geld stak in de 

ontwikkeling en bouw van nieuwe fietsen en de ge ne raals de 

zandhazen mas saal met een fiets uitrustten. In de praktijk van 

het front bleek echter, dat de fiets een enorm blok aan het been 

was van de soldaten. In de modder van de slagvelden en de hel 

van de loopgraven kwamen ze er niet sneller, maar eerder lang-

zamer mee vooruit. Bovendien moesten ze vaak onder vuur hun 

fiets ophalen nadat ze dekking hadden gezocht, want het waren 

dure dingen en het leger wilde ze niet kwijtraken. De fietsen 

werden uiteindelijk dan ook nauwelijks gebruikt. Na afloop van 

de oorlog was de fiets een vervloekt ding voor de mannen die 

van het front kwamen, een vervoermiddel met alleen maar 

negatieve associaties dat zijn onnut vier jaar lang bewezen had.’

Ambassadeurs
Hoe anders verging het de Nederlandse soldaten. ‘De Eerste 

Wereldoorlog ging voorbij aan Nederland en de soldaten had-

den zich vier jaar lang staan vervelen aan de grens. Eén van de 

weinige verzetjes die ze hadden, waren hun fietsen. Ze hielden 

races en leerden het gemak kennen van het overbruggen van 

relatief grote afstanden op hun rijwiel. Waar de buitenlandse 

soldaten geen fiets meer konden zien, zond het Nederlandse 

leger in  juist duizenden ambassadeurs van de fiets uit de 

kazernes terug naar huis. Daar komt bij dat het leger besefte 

dat de fietsen ongeschikt waren voor de oorlogsvoering, terwijl 

de auto een stuk beter van kwaliteit was geworden.’ Het gevolg 

was dat de fietsen nog wel voor verkenning en koerierswerk 

werden ingezet, maar het leeuwendeel van de militairen hele-

maal geen baat had bij de fiets. Veel legerfietsen gingen dus 

massaal in de verkoop terwijl alle soldaten die aan het front 

met het rijwiel kennis hadden gemaakt, er laaiend enthousiast 

over waren. Zo deed de fiets haar intrede in de Nederlandse 

huishoudens. 

Geboren in het 
buitenland, groot 
geworden in de 
polder: de fiets.

Luilak op de zaterdag voor Pinksteren

Eeuwenoud 
kattenkwaad
Luilak is een feest waarbij langslapers het moeten bekopen. Vanaf de zestiende eeuw is het ook een feest dat 

 weinig gewaardeerd werd door de autoriteiten en kerken. Zowel christenen als joden distantieerden zich ervan. 

Ze schoven elkaar de oorsprong van dit ruwe feest in de schoenen. Ook nu nog beschouwen velen Luilak als een 

vrijbrief aan de jeugd om vernielingen aan te richten en rotzooi te trappen. Daarom neemt de politie alle onschul-

dige ‘wapens’ als boter, zeep en eieren bij voorbaat in beslag. Maar desondanks is het feest niet uit te roeien.

Tekst PIET DE BOER Foto’s MICHEL VAN BERGEN, NATIONAAL ARCHIEF, BENNIE BREMAN

De politieagent betrapt een jongen op heterdaad.
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Luilak wordt gevierd op de zaterdag voor Pinksteren. Jan 

ter Gouw schreef in zijn boek De Volksvermaken dat het 

in de zestiende en zeventiende eeuw een feest voor ‘half-

wassen’ jongens en volwassen mannen was. Op Luilak trokken 

ze er op uit met vendels en stokken en leverden slag op brug-

gen en pleinen op vrijdagavond en de hele zaterdag voor 

Pinksteren. Ook toen al probeerde men de scherpe kantjes weg 

te slijpen door de uitwassen van het feest te verbieden. 

Op  mei  werd vanwege ‘verscheyde ongeregeltheden’ 

zoals ‘singen en schreuwen langs de straten’ maar vooral het 

rondstrooien van ‘biesen en andere vuijligheyt op stoepen en 

ende straten bij nachte’ het lopen met ‘Pinxterbloemen’ scherp 

verboden.

Riekende krengen
Desondanks bleef Luilak een onontkoombaar feest ook aan het 

eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Op 

literaire wijze beschreef de Joodse auteur Israël Querido het lui-

lakken in de Jordaan in het eerste deel van zijn gelijknamige 

cyclus De Jordaan (): ‘Eén dag voor Pinkster had de Luilak 

de heele buurt in opschudding gegooid, door riekende kren-

gen, bengelend opgehangen aan de deurknoppen van gehate en 

kwellende buurtgangers, op deze grimmige wijze door kleine 

lef-jongens beschimpt met hondenlijken en rottend aas.’ Om 

vier uur in de nacht waren de jongens zingend rondgegaan: 

‘Luilèk. . . .biddesèk, stoat om neige ure op . . .neige of hèllef-

tien . . .hep je de Luilèk nauit gesien?’ Volgens Querido, die tij-

dens het schrijven van zijn roman in de Jordaan woonde, sloe-

gen de kinderen met de kadavers op ruiten en ramen ‘van 

beluilakte buurtgenoten, die woedend met bedreigingen los-

schoten, zonder iets te durven doen.’ De dode dieren hadden 

ze uit de polders rond de stad gehaald en daar plukten ze ook 

de ‘pinksterbloemen’ om hun stoepen en trappen te versieren 

op eerste pinksterdag. Ze haalden paarden- en boterbloemen, 

maar plukten ook de tuinen van de buitenplaatsen langs de 

Amstel leeg. 

Rondtrekken met de motte
Regionaal lijkt het luilakken zich te concentreren in Noord- en 

Zuid-Holland en het gebied boven Breda zoals in de dorpen 

Zevenbergen, Raamsdonkveer en Made. Waarom juist hier 

Luilak gevierd wordt, is onduidelijk. In Brabant en Limburg en 

het oosten van Nederland bijvoorbeeld is Luilak onbekend, 

maar viert men sporadisch het pinksterfeest met pinksterbruid, 

pinksterkroon of pinksterblom. In het Kromme Rijngebied 

wordt Luilak op een andere datum gevierd.

Andere feesten zoals het Kallemooifeest op Terschelling op de 

avond van Pinksterzaterdag en de luie Motte in Gene muiden 

op  mei hebben luilakachtige kenmerken, maar worden anders 

gevierd en zijn bovendien sterk gefolkloriseerd. Bij het feest in 

Genemuiden dragen de kleuters, meestal meisjes een soort 

Luilak of pinksterbruid; de luie motte op een versierde ladder. 

Vroeger was dit een jongen die zich verslapen had, later een 

klein meisje, nu een pop. Dit om vallen van de luie motte te 

voorkomen. De ‘motte’ zit op een ladder versierd met gekleurd 

papier, een wit laken, uitgeblazen eieren, dotterbloemen en een 

soort huisje of tempeltje. De luie motte groep met de mooiste 

ladder wint een prijs. 

Het rondtrekken met een Luilak of Pinksterbruid is kenmer-

kend voor veel luilakgebruiken in Nederland. Het voorjaar 

werd gevierd met vroeg opstaan en het in schertsprocessie 

ronddragen van de langslaper. Bij het luilakken spelen lawaai 

maken, vergelding en bedelarij een grote rol. Mensen waar men 

een appeltje mee te schillen had of die tot de betere stand 

behoorden, rijker waren, werden in de negentiende eeuw 

getrakteerd op een kadaver van een dode rat, kat of, nog erger, 

een varken. Alleen tegen een vergoeding verwijderden de lui-

lakken deze stinkende dierenresten. Of zoals in de Zaanstreek 

de bossen brandnetels aan de deurknoppen.

Insmeren van de ramen
Ook het bekladden van ramen, luiken en muren met vettigheid 

zoals zeep, kaarsen en boter was gebruikelijk. Wie dat niet 

wilde moest vroeg opstaan. Op Texel waren de dames J. en D. 

Maas beducht voor de luilakvierders. Zij stonden vroeg op om 

ramen te lappen of het hek te schilderen. Hun aanwezigheid 

hield de luilakvierder op afstand. De balorigheden op Luilak 

hadden op Texel, net als in de Zaanstreek, direct te maken met 

de schoonmaak van het huis en de Pinksterschrob. Met 

Pinksteren moest de kachel uit de huiskamer verwijderd zijn en 

het hele huis schoon zijn. Op de meierblissen verbrandde de 

Texelse jeugd in de nacht van  april op  mei de oude, afge-

dankte matten en het snoeihout. Op Pinksterzaterdag werd tot 

in de jaren vijftig collectief de straat geschrobd en de spat-

randen van de huizen geteerd. Als je met Luilak niet op tijd 

begon, werd je door de jongelingen op het eiland gestraft met 

bekladde ramen en muren. Daarna was het feest op Texel met 

de grote lammerenmarkt en bossiesdag waarbij kinderen en 

moeders zich vermaakten op de Hoge Berg bij een ‘zandkuul’.

Joods noch christelijk
Kerkelijk hoort Luilak nergens bij, denken verschillende volks-

kundigen. Er is geen directe link te leggen met Pinksteren, 

maar men geneerde zich ook een beetje voor dit structuurloze 

feest, dat vooral in volksbuurten veel en uitbundig gevierd werd 

in de negentiende eeuw. Joden en Christenen hebben elkaar de 

zwarte piet toegespeeld. De Joden vonden dat het feest sloeg op 

het gedruis waarmee de Heilige Geest  dagen na Pasen aan 

de twaalf apostelen verscheen als duif. Christenen daarentegen 

meenden dat het feest terug ging op het Joodse Wekenfeest 

(sjawoeoth) zeven weken na het Joodse Pasen of Pesach, een 

dankfeest voor de eerste oogstopbrengst en tijd voor de studie 

van de Tora. Luilak zou dan terug gaan op een mythische ver-

telling dat de joden in  tijdens de nachtelijke studie van de 

Tora in slaap vielen en ook de volgende dag doorsliepen. Maar 

niemand heeft een werkelijk verband met een kerkelijk feest-

ritueel kunnen leggen. Het blijft gissen.

In algemene zin lijkt het luilakken goed te passen in de feest-

rituelen bij andere lentefeesten als de  mei viering, Pasen en 

Hemelvaart. Men versierde de woning met bloemen en trok de 

natuur in. Vaak met de nodige drank en versnaperingen. 

In de zeventiende eeuw 
werd Luilak al door de 
overheid  verboden.

Jongens maken lawaai op Luilak in Zaandam (1950). De vierders trekken een korrie mee, een jongen in een bakje.  

De jeugd versperde in 1963 op Luilak de trambaan in Amsterdam.
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Noord- en Zuid-Holland met twee kerngebieden, Amsterdam 

en de Zaanstreek. In de Zaanstreek wordt Lui lak een kinder-

feest. In  maakt Polygoon al opnamen bij de wedstrijden. 

De dichter Jan Hanlo schreef in  een vertederend verhaal 

over het korrierijden. Over ongeveer tachtig meter moest door 

twee teams van acht jongens en een rijder in het bakje, een par-

cours worden afgelegd. Elke korrie had twee touwen waar vier 

jongens aan trokken. De jongen in de kar moest alle zeilen bij-

zetten om er niet uit te vallen, want hij kon niet sturen. Bij het 

Toerisme trekken
Het korrierijden in de Zaan was toen al op zijn retour en werd 

steeds meer vervangen door het vuren stoken op de avond voor 

pinksterzaterdag. Van der Ven gaf een beeld van het luilakfeest 

van vroeger en speelde dat na voor de camera. Desondanks 

waren de films met luilakken en andere folkloristische gebrui-

ken razend populair en genoten ze in die tijd een hoog aanzien 

ook binnen de wetenschap, schrijft Barbara Henkes in Uit 

liefde voor het volk. Vrouwen ver enigingen, afdelingen van de 

Maatschappij tot Nut van het Algemeen en VVV’s zagen fol-

klore als een middel tot edu catie of volksopvoeding. De luilak-

vieringen werden meer georganiseerde feesten met een educa-

tief tintje. Hier en daar wilde men zelfs toeristen trekken met 

het luilakken. Tijdens de oorlog verscheen op  mei  in 

Het Vader land een berichtje van de Algemeen Nederlandsche 

Ver enig ing voor Vreemdelingenverkeer. Luilak is een ‘vrolijk en 

luidruchtig feest’, jubelt de vereniging. En concludeert: ‘deze 

oude gebruiken, waarin de folklore als een brok volkspoëzie 

voortleeft, maken een Pinksterverblijf in vele streken van ons 

land des te aantrekkelijker.’( . . . ) ‘Veel te weinig Nederlanders 

zijn zich van den rijkdom dier gebruiken bewust en zonder nu 

tot een ander uiterste te vervallen, waarbij zij worden 

beschouwd als een oppervlakkig, maar attractief schouwspel, is 

een grotere belangstelling er zeker voor op haar plaats.’ 

Folklore korries
Na de Tweede Wereldoorlog lijkt het gebied van luilakvierders 

op de zaterdag voor Pinksteren zich grotendeels te beperken tot 

krantenartikelen, maar gebruikte ook moderne communicatie-

middelen zoals foto en film om belangstelling te kweken voor 

Luilak en andere folkloristische feesten. 

Van der Ven schreef voor Libelle een boekje over het feest en 

illustreerde dat met veel foto’s. Maar Van der Ven maakte ook 

films. In die tijd zag men de film als een middel om folklore op 

een neutrale en wetenschappelijke wijze te registreren en tonen. 

In het eerste deel van zijn Folkloristische Zuiderzeefilm uit  

laat hij zien hoe de Luilak of ‘Looielak’ in Zaandam op de kor-

rie gezet wordt en door zijn vrienden naar het water wordt 

gereden, waar de langslaper kopje onder gaat. De film toont 

verder hoe de jongens vechten met gestolen stokken en de 

meisjes de vechtersbazen stoppen met hun luilaktakken. De 

meisjes droegen ook hun meisjesluilak mee in een stoel versierd 

met brandnetels. In de film trekken ook jongens door de stra-

ten met ‘sleepies’ en wordt op de houten voordeur met krijt 

looielak geschreven. Ook bij Van der Ven grijpt de politie in. 

De jongens moeten hun blik en andere ijzeren kabaalmateriaal 

van hun sleep onder geleide afvoeren. Tenslotte toont de film 

hoe jongens met afvalhout een vuurtje stoken en eindigt het 

feest met het eten van luilakbollen. 

Op de film doen de eerste socialistische burgemeester van 

Nederland en folklorist Klaas ter Laan en oudheidkenner 

G.J. Honing zich in de burgemeesterskamer te goed aan de 

bollen met boter en stroop. 

Pinksteren sloot de paastijd af. De kerkelijke feestelijkheden 

met Pinksteren duurden aanvankelijk een dag (vanaf de tweede 

eeuw), later werd een hele week ingeruimd voor het feest. In de 

elfde eeuw was het pinksterfeest al gereduceerd tot drie dagen. 

In Zaandam, Texel en op Walcheren viert men nu nog steeds 

Pinksterdrie. 

Bloemenmarkten
Het luilakken is nooit een groot of belangrijk feestritueel 

geweest, maar in de negentiende eeuw was het feest wel vrij alge-

meen. De weerstand tegen het luilakken krijgt in deze eeuw ook 

duidelijker vorm. Er ontstaan aan het eind van de eeuw pogin-

gen om het feest te beschaven. Een succesvol voorbeeld daarvan 

is de luilakbloemenmarkt of potjesmarkt in Haarlem, ontstaan 

in de jaren negentig van de negentiende eeuw. Later in de twin-

tigste eeuw komen er ook bloemen- en warenmarkten in Bever-

wijk, Amsterdam, Zaan  dam, Alkmaar, Purmerend en Almere. 

Luilak verfilmd
Tijdens het interbellum lijkt de belangstelling voor het feest 

terug te lopen en de betekenis te veranderen. Harde cijfers ont-

breken, maar opvallend is dat in deze tijd het korrierijden 

wordt afgeschaft en er artikelen over de pinksterfeesten en daar-

mee Luilak in kranten verschijnen met een sterk folkloristisch 

karakter. De verdwijnende feesten moeten in ere worden 

gehouden. Eén van de meest markante en invloedrijkste figuren 

in die tijd was D.J. van der Ven. Hij hield lezingen, schreef 
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De bloemen markten 
zijn een middel om 
Luilak te beschaven.

In verschillende steden, zoals in Amsterdam, probeerde men met het organise-
ren van bloemenmarkten de vernielingen op Luilak tegen te gaan (1946).Straatrellen met Luilak in Amsterdam (ongedateerd).

Jongens vernielen de verkeersborden in Amsterdam (1971).
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Zijn medeluilakker Noëlle licht hem in dat hij moet uitkijken 

voor de politie, die in gewone personenauto’s rijdt en de luilak-

vierder zonder pardon van de straat plukt, want luilakken is 

verboden. Bij elke auto die ze tegenkomen verstoppen ze zich 

in tuinen, klimmen over muren en proberen de met lampen 

zoekende politieagenten te ontlopen. Uiteindelijk worden ze 

toch uit een tuin gevist door twee agenten en in de jachthaven 

het Raboes bij het Eemmeer, kilometers van Baarn, weer losge-

laten. Tij dens de rit schelden ze de dienders uit en sneren dat ze 

in de Tweede Wereldoorlog vast bij de Groene Politie hadden 

gewild en met voldoening joden zouden hebben verraden. De 

politieagenten glimlachen om hun luilakoverwinning en rijden 

toeterend terug naar Baarn. De twee ver van de bewoonde 

wereld achterlatend. 

Bronnen
– Piet de Boer, Hans van Deukeren, Marika Vonk en Ineke 

Strouken, Texel: eilanders vertellen (Utrecht )

– Jan ter Gouw, De volksvermaken (Haarlem )

– Jan Hanlo, ‘Indrukken die de Zaandamse korriewedstrijden 

op een Zuid-Nederlander maakten’, in: Jan Hanlo, 

Verzamelde gedichten (Amsterdam  ) 

– Barbara Henkes in Uit liefde voor het volk. Volkskundigen 

op zoek naar de Nederlandse identiteit - 

(Amsterdam )

– Ronald Giphart, ‘Liefde in tijden van oorlog’, in: 

R. Giphart, Giph (Amsterdam  )

andere plaatsen en op andere data. In de nacht voor Koning-

inne dag wordt in Wijk bij Duurstede Luilak gevierd sinds de 

jaren tachtig. Jongeren scheuren door de straten op brommers 

zonder uitlaat. Maar ook in Genemuiden, Zwart sluis en 

Hasselt (Overijssel) vindt op die dag een luilakfeest met brom-

merrijders plaats. De organisaties in de deelgemeenten van 

Zwartewaterland proberen elk zoveel mogelijk brommers 

gemobiliseerd te krijgen. Het brommerlawaai van deze nieuwe 

luilakfeesten staat ook dicht bij het lawaai maken op Pinkster-

zaterdag, maar het gaat hier niet om kinderen maar jongeren 

van ongeveer zestien jaar die hun behoefte aan sensatie en 

lawaai maken botvieren. Op de website van de Zwartewater-

krant probeerde men elkaar de loef af te steken met het aantal 

brommers dat deelgenomen heeft. Luilak als kenmerk van de 

eigen identiteit. 

De ware aard van het luilakken, lawaai maken en de straat even 

aan de jongvolwassenen en kinderen te geven, blijft jongeren 

aantrekken. Dat daarbij vernielingen plaats vinden en overvloe-

dig alcohol vloeit, is minder mooi, maar hoort ook bij de 

zwarte folklore rond dit feest. De onderlinge concurrentie en 

het kat- en muisspel tussen politie en luilakkers is blijkbaar zo 

aantrekkelijk dat Luilak moeilijk uit te roeien of te bedaren 

lijkt. Luilakvieren is spannend. 

Ronald Giphart beschreef het treffend in zijn verhaal ‘Liefde in 

tijden van oorlog’. In de nacht van  mei  gaat hij voor 

het eerst luilakken in Baarn. Om twee uur ’s nachts loopt hij 

over straat: ‘Luilakken. Een ervaring om nooit te vergeten.’ 

Luilak nu
In hetzelfde Heemskerk is de gevoeligheid voor de negatieve 

gevolgen van het luilakken in de eenentwintigste eeuw ook toe-

genomen. Dit jaar werd in Heemskerk en het omliggende 

Beverwijk en Uitgeest de Algemeen Plaatselijke Ver ordening 

aangepast. Het rondlopen op Luilakmorgen met meel, eieren, 

boter, stroop, zeep, mayonaise, purschuim, afbijt, en verf werd 

verboden door de gemeente, die in de bestrijding samenwerkt 

met Bureau Halt. Elk jaar worden tien tot twintig jongeren 

aangehouden voor misdragingen, zegt Marco Klein van Halt in 

Dagblad Kennemerland van  mei . Men betrok ook de 

ouders erbij. Halt belde de ouders als een kind was opgepakt 

met meel, eieren of boter. De ouders konden dan hun kroost 

op het bureau komen ophalen. 

Maar ook Haarlem trad streng op tegen luilakvierders. Her rie 

maken mag, maar ook hier moesten vervuilers zelf hun troep 

opruimen en riskeerden ze een proces verbaal, net als in  

toen het strengere beleid voor het eerst werd ingezet. 

Desondanks werden ook in  weer tientallen jongens aan-

gehouden. Vooral in de plaatsen met de aangepaste APV’s. 

Verder verliep Luilak in Nederland relatief rustig.

Nieuwe Luilakfeesten
Ondanks de voortdurende pogingen om Luilak te beteugelen 

blijft het feest populair en ontstaan er zelfs Luilakfeesten in 

keerpunt moest de houten platte kar onder gedompeld worden. 

Wie de snelste tijd had, won de wedstrijd. Deelnemers waren 

uitsluitend jongens uit de hoogste twee klassen van de lagere 

school en de eerste klas van de middelbare school. Als traktatie 

kregen de deelnemers elk twee warme witte cadetten met boter 

en stroop. De wedstrijden werden georganiseerd door ‘een 

commissie van de Zaanlandse Gemeen schap’, die voornamelijk 

uit leerkrachten bestond. De wagentjes werden beschikbaar 

gesteld door de gemeente die er een paar had laten maken. 

De wedstrijden die Hanlo beschreef, waren na  ontstaan 

en bouwden voort op een traditie van korrie rijden uit de acht-

tiende eeuw. Dit korrie rijden was volgens commissielid C. 

Kluft na de Eerste Wereldoorlog verdwenen. In die tijd belden 

de jongens in groepjes aan bij de huizen om te bedelen en 

brandnetels aan de deuren te hangen. De korrierijder was de 

langslaper en zat tussen de netelbossen. Door de afschaffing 

van het korrierijden ging de jeugd ‘fikkie steken’. De politie 

probeerde dit in de hand te houden, maar het stoken van grote 

vuren bleek moeilijk te beteugelen, ondanks politieverboden. 

Met het korrierijden na de Tweede Wereldoorlog wilde de com-

missie het luilakken beter reguleren. 

Politie protest
In andere steden leek het luilakken in de jaren zestig en zeven-

tig een andere vorm aan te nemen en steeds vaker baldadiger en 

vernielzuchtiger van karakter te worden. De rol van de politie 

werd ook steeds belangrijker. Luilakvierders uit de jaren zestig 

daagden de politie uit. In plaats van buurtgenoten werd het 

gezag van de gezagsdragers op straat ter discussie gesteld. De 

protestgeneratie van de jaren zestig vond in het luilakken een 

vorm om het ongenoegen over het politiegezag kenbaar te 

maken. Met name in grote steden als Amsterdam en Den Haag 

leidde dit soms tot verhitte confrontaties. 

Men probeerde tegelijkertijd de tienerjeugd van de straat te 

houden met filmvertoningen en popconcerten. In dorpen 

waren deze acties niet echt nodig. Zelf herinner ik me dat in 

het snel groeiende Heemskerk in de vele nieuwbouwwijken in 

de jaren zestig luilakvieren heel bedaard gebeurde. We plaatsten 

een blik omgekeerd op de bagagedrager en draaiden dat met 

een draadje als snaar rond de kale wielnaaf met een spijker strak 

aan. Een druppeltje petroleum op de naaf en je produceerde na 

stevig trappen een snerpend, sireneachtig geluid. Veel doordrin-

gender dan de traditionele conservenblikjes aan een touwtje.

Belletje trekken had toen al geen zin meer. Iedereen trok aan de 

vooravond van het feest de stekker van de voordeurbel eruit. 

Het mooie van het feest was het ongestraft lawaai maken en 

bijvoorbeeld het schreeuwen van ‘Luilak beddenzak’ door brie-

venbussen. Je kreeg als tien- of elfjarige het gevoel dat de straat 

even van jou en de andere luilakkers was. 

Vrij onschuldige lol: een auto inpakken met closetpapier.

Nog steeds vinden 
 kinderen het leuk om 
voor dag en dauw veel 
lawaai te maken op 
Luilak.

De Luie Motte op 1 mei in Genemuiden heeft luilakachtige elementen. 
De luie motte wordt rond gedragen op een versierde ladder.
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Net als in China zelf, is hier in Nederland de traditie van 

elkaar bezoeken nog steeds heel actueel. Men zoekt 

elkaar op en er wordt samen gegeten, bij mensen thuis 

of in een restaurant. Eerst wordt de familie van de man 

bezocht, daarna de familie van de vrouw. Vervolgens de verdere 

familie en de vrienden en kennissen.  

Daverende optocht
Er is veel meer. Het begin van het nieuwe jaar is door de jaar-

lijks terugkerende optochten, overal in de wereld, letterlijk en 

figuurlijk daverend. Letterlijk vanwege het vuurwerk en de 

trommels. Figuurlijk door het spectaculaire beeld van de dan-

sende draken, de levendige leeuwen, de vrolijke kleuren van de 

kleding en de vlaggen, de muzikanten en de Kung 

Fu-beoefenaars. Soms ziet het publiek overigens even niets 

meer vanwege de rook die de duizendklappers veroorzaken.

Chinatown
Veel grote steden hebben Chinatowns. In Den Haag is er ook 

één, in het centrum van de stad. In de voormalige Jood  se wijk 

zijn nu ruim vijftig Aziatische bedrijven gehuisvest: restaurants, 

toko’s, supermarkten, meubelwinkels, acupuncturisten en nog 

veel meer. De straatnaambordjes zijn met flair tweetalig. 

Sinds kort staan er twee grote, kleurrijk gedecoreerde Chi nese 

poorten in de Wagenstraat, die de in- en de uitgang van de wijk 

symboliseren. Net als een huis heeft de wijk daar door een voor-

deur en een achterdeur gekregen. ‘Een poort brengt geluk als je 

eronderdoor loopt en het is pas een echte Chinatown als er een 

poort is,’ zegt de heer Lau, bestuurslid van de Stichting 

Chinatown Den Haag. Mede organisator van de grootse viering 

van het Chinese Nieuw jaar daar. ‘Het gaat om het leven,’ ver-

volgt hij, ‘om de passie. Wel praktisch blijven, maar niet stop-

pen als het wat moeilijker gaat. De intentie waar je iets mee 

doet, maakt het verschil. De nieuwjaarsviering brengt sfeer en 

entertainment. We bouwen voort op wat al opgebouwd was. 

We vinden het belangrijk de traditie voort te zetten en we staan 

open voor alle nieuwe mogelijkheden die dat biedt.’

Symboliek
Het Nieuwjaarsfeest is doortrokken van symboliek. Bijna alles 

heeft een diepere laag, een betekenis. Dit geldt voor de leeu-

wen, de draken en het vuurwerk, maar ook voor het voedsel 

dat wordt gegeten en de kleuren die worden gebruikt. 

Het nieuwe jaar vieren betekent vooral een verwelkoming van 

voorspoed en geluk, van een nieuwe oogst, van nieuwe kinde-

ren. Het vindt zijn oorsprong in het feit dat China van oudsher 

een agrarisch land is. Ieder jaar opnieuw is er de verwachting 

van wat de grond zal opleveren en de hoop dat de oogst goed 

zal zijn. Een goede start van het nieuwe jaar staat symbool voor 

een heel jaar geluk. 

De ouderen geven de jongeren op de avond voor Nieuwjaar 

een rood envelopje met geld, hongbao. Je moet getrouwd zijn 

om dat te mogen geven. Ook hier gaat het natuurlijk om de 

Alles draait om de symboliek

Chinees 
Nieuwjaar
Het Chinese Nieuwjaar, Chun Jie, ook wel Lentefeest genoemd, is een feest voor iedereen. Alle Chinezen, waar ook 

ter wereld, vieren het. Jong en oud, arm of rijk, het maakt niet uit: iedereen doet mee. Het is het enige grote feest in 

China en duurt vijftien dagen. De nadruk ligt op het samenzijn met familie en vrienden. Iedereen zoekt zijn ver-

wanten en bekenden op, waardoor er heel wat afgereisd wordt in die dagen. In de tijd dat het feest ontstond, was 

er nog geen sprake van gemotoriseerd verkeer, waardoor het nogal wat tijd vroeg om bij iedereen langs te gaan. 

Vandaar dat er een periode van ruim twee weken voor nodig was.

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN Foto’s JEAN MICHEL VAN BRAAK

Overal op de wereld 
wordt het Chinees 
Nieuwjaar gevierd.
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De leeuw wordt wakker
Bij de openingsceremonie van de viering van Nieuwjaar klinkt 

muziek. De leeuw wordt symbolisch tot leven gewekt door elk 

van zijn zintuigen te prikkelen. Met een penseel en verf wordt 

een stip gezet. Eerst op de ogen, dan op de oren, daarna op de 

neus en de tong. Behalve door het zetten van de stip, wordt 

ook elk zintuig wakker gemaakt door een spreuk. Als de leeuw 

ontwaakt, is het einde van het jaar vlakbij en staat het nieuwe 

jaar op het punt zich te ontvouwen. De leeuw is hongerig na 

zijn slaap en gaat op zoek naar eten. Hij doet dit door een tocht 

te beginnen langs de ondernemers van de binnenstad. 

De leeuwen krijgen van iedere ondernemer in Chinatown waar 

ze langs komen, een krop sla. Daar kauwen ze wat op en ze 

spugen de blaadjes weer uit, die worden opgevangen. 

Dat brengt geluk en goede zaken voor het komende jaar. 

De nien en de leeuw
Lang geleden verscheen er een angstaanjagend en vreemd 

wezen in Chi na. Hij at mensen en dieren op en iedereen was 

bang voor hem. Ze noemden hem nien of nian, een naam die 

klinkt als het Chi nese woord voor ‘jaar’. Geen enkel dier kon 

het winnen van de nien, zelfs niet als het slim of sterk was. 

Als laatste vestigden de mensen hun hoop op de leeuw en met 

succes. De leeuw schudde zijn manen, brulde hard, stoof op 

de nien af en verwondde hem dusdanig dat hij afdroop. 

De nien riep nog wel dat hij terug zou komen om zich te 

wreken. 

Dat deed hij inderdaad. Een jaar later werd hij weer gesigna-

leerd en de schrik zat er meteen weer goed in bij de mensen. 

Op de leeuw konden ze dit keer geen beroep doen, omdat hij 

het te druk had met het bewaken van de poort van de keizer. 

Er zat niks anders op dan zelf in actie te komen. Ze maakten 

een leeuw van bamboe en stof en kropen er zelf in. Zo ver-

momd gingen ze naar de nien toe, waar ze hem met machts-

vertoon opnieuw lieten vluchten. 

Om deze reden dansen de leeuwen altijd aan de vooravond van 

het nieuwe jaar, zo schrikken ze het kwaad af voor het jaar dat 

voor hen ligt. 

Lau zegt hierover: ‘Je moet dit verhaal echt kennen om de 

 leeuwendans te kunnen begrijpen. Er zijn meer versies van het 

verhaal, maar dit is de meest voorkomende. Het is een sym-

bolisch nieuw begin van geluk en voorspoed.’  

In China worden er lange stroken rood papier, duilian, langs de 

deurposten geplakt waar spreuken op staan. Bij voor beeld de 

tekst ‘Of je binnen of buiten bent, ik wens je altijd veiligheid 

toe’. Dit gebeurt in Nederland ook wel.

Ook hangt men afbeeldingen van deurgoden naast de deur, om 

het huis te beschermen tegen het kwaad. Het oorspronkelijke 

verhaal daarbij was dat de oude keizer nacht merries kreeg en 

opdracht gaf aan zijn generaals om voor de deur te waken. Maar 

die soldaten waren ook maar mensen, die dat niet eindeloos 

konden volhouden. Om toch te kunnen rusten, bedachten ze 

een list. Ze plakten afbeeldingen bij de deur om de kwade gees-

ten weg te jagen en de traditie van de deur goden was geboren. 

Nooit een halve kip
Met Nieuwjaar eet men veel en uitgebreid. De maaltijd met de 

hele familie is een belangrijk element in de viering. Ook hier 

speelt symboliek een belangrijke rol. Sla bijvoorbeeld staat voor 

levendigheid en groei. Als er kip wordt gegeten, is dat altijd een 

hele kip. Dat staat symbool voor: wij zijn een familie, één 

geheel en horen bij elkaar. Er zal dus nooit een halve kip op 

tafel komen. Vis wordt ook veel gebruikt en symboliseert de 

wens naar overvloed. Oesters op tafel zetten staat voor goede 

zaken doen en noedels voor een lang leven. De zoete nieuw-

jaarscake, de niangao maakt men van kleefrijst en wordt 

gestoomd of gebakken. Hij symboliseert vriendschap en een 

‘zoet’ nieuw jaar. Nian betekent jaar en gao hoog: het nieuwe 

jaar heeft dus een hogere status. 

symboliek.  Zo staat de kleur rood voor voorspoed en geluk en 

kwade geesten worden erdoor geweerd.

Het vuurwerk dat oorspronkelijk bedoeld was om de demonen 

te verdrijven, wordt tegenwoordig meer gezien als de ‘gewone’ 

aankondiging van het nieuwe jaar. Maar het volksgeloof is 

sterk. Messen en scharen moeten weg gestopt worden zodat ze 

de voorspoed niet stuk kunnen snijden. Er mag ook niets 

gebroken worden, vooral spiegels niet. Woorden die met onge-

luk en tegenspoed te maken hebben, kunnen maar beter ver-

meden worden. 

Grote schoonmaak
Traditioneel wordt voor de start van het nieuwe jaar het hele 

huis schoongemaakt. Al het oude vuil moet eruit. Op nieuw-

jaarsdag zelf mag er geen bezem of stoffer meer gebruikt wor-

den; dan zou je het geluk de deur uit kunnen vegen. Alle prul-

lenbakken worden geleegd, zodat je niet met het afval van het 

oude jaar aan het nieuwe begint. Openstaande schulden wor-

den zo mogelijk afbetaald. Op nieuwjaarsdag worden geen 

leningen afgesloten, want dan blijf je het hele jaar lenen. Het is 

ook een goed moment om, voordat het nieuwe begint, erger-

nissen of wrok van het afgelopen jaar bij te leggen.

Met een schoon huis, een schone lei, nieuwe kleren en geknipte 

haren maak je een goede start voor het nieuwe jaar en dat is 

belangrijk. De start bepaalt het geluk en de voorspoed voor het 

hele jaar.

Een goede start bepaalt het geluk en 
de voorspoed voor het hele jaar.

Bezoekers houden hun oren dicht als het vuurwerk ontploft.

Het afschieten van vuurwerk heeft een lange traditie in China.

De leeuwen schrikken het kwaad af door te dansen 
aan de vooravond van het nieuwe jaar.
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Lantaarnfeest
De vijftiendaagse Nieuwjaarsviering eindigt met het Lantaarn-

festival. Deze afsluiting valt samen met volle maan. Kleurige 

lantaarns met allerlei teksten worden ’s avonds buiten gehangen 

en de kinderen lopen er in een optocht mee rond. 

Chinese kalender
Er was eens een oppergod die een wedstrijd uitschreef voor alle 

dieren. De eerste twaalf winnaars kregen een plaats in de kalen-

der. De muis, ook wel rat genoemd, eindigde op nummer één. 

Waarom komt de kat niet in het rijtje voor? Omdat de muis 

hem te slim af was. 

Er is een cyclus van twaalf  jaar en aan elk dier – en dus aan elk 

jaar dat de naam van dat dier draagt – worden bepaalde eigen-

schappen toegedicht. Dit jaar is het jaar van de tijger. Mensen 

uit een ‘tijger’ jaar zijn energiek, dynamisch en gevoelig. Ze 

overschatten zichzelf gemakkelijk en hebben een ‘alles of 

niets-houding’. 

De Chinese kalender loopt niet parallel aan de gregoriaanse, 

waardoor Nieuwjaar niet op  januari, maar op een andere 

datum in januari of februari valt. Voor  was dat op 

 februari van het jaar . In  valt het Nieuwjaar op 

 februari. Het Chinese jaar begint op de tweede nieuwe maan 

na de zonnewende van  december. 

zijn rouwkleuren. Tijdens een feest worden er veel felle, leven-

dige kleuren gebruikt, zoals rood, geel en goud. De kunst van 

de leeuwendans is het uitbeelden van de levendigheid van de 

leeuw. Er wordt geïmproviseerd op acht emoties, zoals vrolijk-

heid, boosheid of droefheid.

Er zijn twee dansers nodig voor de leeuwendans. De een 

beweegt het hoofd, de ander het lichaam en de staart. Het 

resultaat is een huppelende, springende, met zijn manen schud-

dende, happende of knipogende leeuw. Doordat de ogen, de 

muil en de oren kunnen bewegen, kunnen er steeds wisselende 

gelaatsuitdrukkingen worden weergegeven. Drie muzikanten 

begeleiden hem: een trommelaar, een cimbaal- en een 

gongspeler.  

Er zijn verschillende soorten leeuwen en verschillende dansen, 

afhankelijk van  de regio waar ze vandaan komen. Hoe wel dat 

de leeuw van nature niet voorkomt in China is de leeuwendans 

een belangrijke traditie. Ooit werden er echte leeuwen uit Iran 

en Afghanistan naar China gestuurd als geschenk, in de hoop 

op handelsrechten op de beroemde zijderoute. 

Draken
De draak staat symbool voor hoge afkomst en macht en is 

hoger in de hiërarchie dan de leeuw. De draak is in de mythi-

sche wereld van oorsprong een weergod die met zijn parel het 

weer regelt. De parel zou uit een oer-nies van de draak ontstaan 

zijn. In China geldt de draak als geluksbrenger. Hij was het 

symbool van de Chinese keizers. 

De hedendaagse draak die meedoet aan de 

optocht is zo’n  meter lang. Een heel 

opvallende verschijning door zijn grote 

kop en zijn lange lijf van geborduurd 

doek in felle kleuren, die door negen 

mensen op bamboestokken wordt 

gedragen. Zo kunnen zij de kenmer-

kende slingerbewegingen maken die 

bij de drakendans horen. Die bewegin-

gen worden bepaald door de parel die 

voor de draak uitgaat en die hij kost 

wat het kost wil volgen. De draken-

dans is net als de leeuwendans een 

eeuwenoude traditie in China. 

De ondernemer kan ook de vaardigheid van een leeuw testen, 

bijvoorbeeld door de krop sla drie meter hoog te leggen. Als de 

leeuw de test goed doorstaat, wordt hij beloond. Ook krijgt hij 

dan een envelopje met geld, al gaat het natuurlijk om de eer en 

niet om de beloning. 

Doordat de leeuw symbool staat voor voorspoed past hij bij 

uitstek in de Nieuwjaarsviering. Maar hij wordt ook bij andere 

festiviteiten gebruikt, zoals bij de opening van een zaak of een 

bruiloft. Als dat goed gebeurt, brengt dat in alle situaties geluk 

en vreugde. Bij een uitvaart kan een witte leeuw worden 

gebruikt, die daarna meteen wordt verbrand. Wit en zwart 

De draak is een belangrijke figuur op het Chinees Nieuwjaar.

Integratie
In een stad als Den Haag wonen ruim . Chinezen. 

Correcter is het om te zeggen dat er . Hagenaars wonen 

van Chinese afkomst en die zin geeft gelijk de twee werelden 

aan waar ze in leven. 

Lau: ‘Ik ben hier geboren en getogen. Mijn ouders komen uit 

Hong Kong, mijn voorouders uit China. Ik ben een tweede 

generatie. Ik leef in Nederland, spreek Nederlands, gedraag me 

Nederlands, maar bij de Chinezen ben ik heel Chinees. We wil-

len onze cultuur behouden en daarvan ook wat teruggeven aan 

de samenleving waar we wonen. Iets tonen van onze cultuur 

zien we als integratie. Het leidt tot meer communicatie, tot 

kennismaken met elkaar. Juist elkaar niet kennen, leidt gemak-

kelijk tot misverstanden.’ In alle grote steden wordt het 

Chinees Nieuwjaar groots gevierd. 

Meer informatie: www.chinatown-denhaag.com 

De leeuwen krijgen van iedere ondernemer een krop sla.

Jaarlijks trekt het 
Chinees Nieuwjaar 
in Den Haag zo’n 

20.000 mensen.
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Zou je een paar honderd jaar geleden met Google Earth 

hebben kunnen inzoomen op Neder land, dan zou je ze 

hebben kunnen zien liggen: honderden eendenkooien 

verspreid over het Hollandse landschap. Je zou ze er makkelijk 

hebben kunnen uitpikken: plassen die omringd zijn door een 

dikke zoom bos midden in de velden en weilanden. Vanuit de 

lucht bekeken ziet zo’n eendenkooi eruit als een groot roggenei, 

zoals je die wel eens aantreft langs de vloedlijn van de 

Noordzeekust: een ovalen plas met vier gekromde sloten die zich 

uitstrekken in alle vier de windrichtingen. Nederland was ermee 

bezaaid. Je vond ze overal: van de Waddeneilanden tot in de 

grote steden. In het Haagse Zuiderpark bijvoorbeeld een kooi 

die er sinds  nog steeds ligt en waarschijnlijk de oudste van 

Nederland is. Er zijn drieduizend plekken bekend waar ooit een 

eendenkooi gelegen heeft. Alleen al in Drenthe waren er ooit 

meer dan honderd. 

In de zeventiende eeuw werden de meeste eendenkooien aange-

legd door voornamelijk adellijke families. In die tijd was het 

een statussymbool en was het kooibedrijf een bloeiende 

bedrijfstak. Eend kwam dan ook veel vaker op tafel dan tegen-

woordig. Zeker tijdens het vangstseizoen, dat van oudsher 

loopt van half augustus tot eind januari.

Lokeend
Waarschijnlijk is de eendenkooi een Nederlandse vinding uit de 

Middel eeuwen. Het is een ingenieus vangstsysteem waarbij de 

kooiker met respect voor de natuur met behulp van rieten mat-

ten, vangstpijpen, netten, een kooikershondje en tamme een-

den wilde exemplaren vangt. Er wordt geen schot gelost. Het 

vangen gebeurt in rust en stilte. Daarom vind je in een kooi-

eend ook nooit hagel. Een eendenkooi heeft minstens één, 

maar meestal meerdere vangpijpen, sloten die uitlopers zijn van 

Bijna uitgestorven, maar toch alomtegenwoordig, niet alleen in het landschap maar ook in onze taal 

vind je er sporen van terug. Het kooikersvak is verankerd in de Nederlandse cultuur. 

Tekst DORIEN DIJKHUIS Foto’s FLORIS DE RIDDER

Een oud ambacht

De pijp uit 
in de 
eendenkooi

De eendenkooi is een 
middeleeuwse uitvinding.
 

Een van de vangpijpen 
van de eendenkooi.
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 ochtendzon. De rieten matten zijn zo ten opzichte van elkaar 

geplaatst dat de eenden niet kunnen zien wat erachter gebeurt. 

Tussen de wilgenbomen staat een oude houten windmolen die 

niet meer in gebruik is. Vroeger vond je die op elke hoek van 

de kooi. Daarmee werd het waterpeil in de eendenkooi hoog 

gehouden. En ’s winters werd het water op die manier in beroe-

ring gebracht tegen bevriezing. Dat is één van de weinige din-

gen die er aan de kooi veranderd is. Tegenwoordig zijn die 

windmolens overbodig door pompen.

Beschermde status
De eendenkooi is een oase van rust. Hier klinkt alleen het rui-

sen van de wind door de bomen, het getjilp van verschillende 

vogels en het gekwetter en gekwaak van de eenden. Dat het 

hier zo rustig is, komt door het paalrecht of afpalingsrecht. Dat 

is een publiekrecht dat stamt uit . Vanaf dat jaar kregen 

eendenkooien rechtsbescherming door ‘Tplaccaet opde vogel-

coeyen’. Deze hield in dat er een straal van  meter rond 

het midden van de kooi geen lawaai mocht worden gemaakt. 

Dat lijkt een vreemd getal, maar is het niet. Oorspronkelijk 

werd het gemeten in Rijnlandse roeden of in ellen. En die zijn 

dus vertaald naar ‘moderne’ meters. Het afpalingsrecht geeft de 

eendenkooi een bijzondere beschermde status, die voor veel 

kooien tot op de dag van vandaag nog geldt. Maar niet iedere 

eendenkooi heeft dit recht meer. Van sommige eendenkooien is 

het paalrecht afgekocht ten gunste van economische ontwikke-

lingen of verloren gegaan door andere oorzaken. Ook de kooi 

van de familie de Rooij bezit het paalrecht niet meer. Daarom 

zou er in de toekomst in de nabije omgeving kunnen worden 

gebouwd. Dat is het lot dat veel kooien hebben ondervonden. 

En het is de reden dat er zoveel kooien zijn verdwenen. Want 

als het gedaan is met de rust, is het ook gedaan met de 

eendenkooi.

Psychologie
Op Frederiks teken glipt het kooikershondje door een luikje en 

sprint een paar keer om het rieten scherm dat het dichtst bij de 

vijverrand staat. Daarbij laat hij zich dus steeds even aan de 

eenden zien. Frederik gooit een handje voer tussen twee rieten 

schermen door de sloot in. Hier is de vangpijp overdekt met 

netten. Het is de noordelijke vangstpijp. Dat is gebaseerd op de 

psychologie van de eend: voordat de kooiker op weg gaat om 

eenden te vangen, kijkt hij eerst uit welke richting de wind 

komt. Eenden stijgen, net als vliegtuigen, tegen de wind op. 

Ze voelen zich dus veilig zolang ze tegen de wind in de sloot 

opkabbelen, want ze hebben het idee dat ze elk moment weg 

kunnen vliegen. Nu komt de wind uit het noorden, dus weet 

Frederik dat hij in de noordelijke vangpijp de meeste kans 

maakt eenden te vangen.

Aan het eind van de sloot, waar de netten het laagst zijn, besef-

fen de eenden dat ze niet kunnen wegvliegen en hupsen ze de 

kant op. Op dat moment trekt Frederik aan een touw waarmee 

hij de weg terug blokkeert met een hekje. Zo zitten de eenden 

in de val. Dan gaan ze voor ze het goed en wel beseffen, letter-

lijk en figuurlijk de pijp uit. Frederik doet het zo snel mogelijk 

Nieuwsgierig karakter
Aan het eind van het tuinpad haalt Frederik een bruin-wit 

hondje met een pluimstaart uit zijn hok. Een typisch kooikers-

hondje. ‘De kooikershond speelt een grote rol in de eenden-

kooi’, zegt Frederik. ‘De plas wordt afgeschermd door rieten 

matten. De eenden kunnen mij dus niet zien. Op mijn com-

mando laat het hondje zich steeds even aan de eenden zien. De 

tamme eenden weten dan dat ze eten krijgen. De wilde eenden 

weten dat natuurlijk niet, maar nieuwsgierig geworden naar het 

hondje met zijn grappige pluimstaart, volgen ze de tamme een-

den de sloot in. De tamme eenden kennen de situatie en laten 

zich niet afleiden door het hondje. De wilde exemplaren wel. 

Steeds verder zwemmen ze de vangpijp in, het hondje achterna, 

dat steeds achter een volgend scherm tevoorschijn komt. Totdat 

hij plotseling achter hen opdoemt, zo dichtbij dat ze ervan 

schrikken. Dan is er nog maar één uitweg: vooruit. Maar door 

de netten die boven de sloot gespannen zijn, kunnen ze niet 

wegvliegen. Dan zitten ze in de val. Het slimme systeem van de 

eendenkooi zorgt er dus voor dat alleen de wilde eenden met 

het nieuwsgierige karakter gevangen worden en niet de tamme.’

Paradijs
Vanaf het eind van het tuinpad gaat het stiltegebied in. 

Frederik ontwijkt behendig kleine takken en twijgen. Zou hij 

erop trappen, dan zouden de eenden gealarmeerd raken en 

wegvliegen. Zonlicht valt door het bladerdek van berken, eiken 

en essen. Langs de knotwilgen waarin de eenden in de lente 

broeden, slingert het pad zich rond de haag van rieten matten. 

Duw je met je vingers het riet een beetje uit elkaar en gluur je 

erdoor, dan waan je je in het paradijs: tientallen eenden dobbe-

ren op het water dat er spiegelglad bij ligt, dampend in de 

Jacht: ‘Wat kwaak je en maak je de kuif bol? Zie zoo lokt de 

eene eend de andere in de val onder gesnap en gaat haar listig 

voor met zijn voorbeeld en met bedrieglijk gesnater, totdat de 

honden de aangelokte ondert hun ban hebben gebracht.’ 

Zo gaat het nog steeds. Frederik vangt de eenden nog op exact 

dezelfde manier als toen de kooi in de zeventiende eeuw werd 

opgericht. Terwijl hij over het tuinpad richting de kooi loopt, 

legt hij uit hoe een eendenkooi werkt: ‘De tamme eenden zijn 

de vaste bewoners van de kooi. Overdag dobberen ze er wat 

rond, rusten en slapen wat en poetsen hun veren. Ongeveer 

drie uur na zonsondergang gaan ze met zijn allen de polder in, 

naar hun foerageergebied, waar ze op de ondergelopen weilan-

den zoeken naar torretjes en vliegjes om te eten. Ook wilde 

eenden strijken daar neer, moe en hongerig van hun trektoch-

ten vanuit Scandinavië of Rusland. Bij zonsopgang vliegen de 

tamme eenden terug naar ‘huis’ om te rusten. De wilde eenden 

volgen hen. Ook toevallig overvliegende troepen wilde eenden, 

die worden aangetrokken door het geluid van de kwetterende 

tamme soortgenoten, worden zo naar de plas gelokt.’

de plas. Waar het idee precies vandaan komt, blijft gissen, maar 

er bestaat een theorie dat het bedacht is door vissers. Boven de 

slootjes waarin de boten lagen, hingen zij hun visnetten op 

stokken te drogen. Als ze terugkwamen van de vangst bleken de 

eenden die op de plas lagen, de slootjes in te vluchten. Zo kwa-

men ze op het idee om eenden met netten en vangpijpen te 

vangen. Het waren ook de Hollanders die het systeem overzee 

introduceerden. Het Engelse woord decoy dat lokdier betekent, 

komt van het oud-Hollandse woord dekooy. En decoy-duck 

betekent lokeend.

Knuffelbeest
Tegenwoordig zijn er niet zoveel eendenkooien meer. 

Honderdenelf zijn er nog over om precies te zijn. En daarvan 

wordt in de meeste niet meer gevangen voor de bout. De een-

denkooi van de familie De Rooij, vlakbij het dorp Hedel, is één 

van de weinige kooien waar dat nog wel gebeurt. Hij ligt er al 

honderden jaren. In  kwam hij voor het eerst in de boeken 

voor. Frederik de Rooij is waarschijnlijk de jongste Nederlander 

die het beroep van kooiker uitoefent: drieëntwintig is hij. In de 

kooikerswoning waar hij samen met zijn moeder woont, hangt 

een foto van hem toen hij anderhalf was. Een guitig jongetje 

met een bos blonde krullen en een knuffel in zijn hand. Kom je 

dichterbij, dan blijkt dat vermeende knuffelbeest een levenloze 

eend te zijn. Voerden andere kinderen van zijn leeftijd eendjes 

in het park of in de gracht, voor Frederik was het de gewoonste 

zaak van de wereld dat je eenden ook kon eten. En dat ze daar-

voor gevangen moesten worden en gevild. 

Hij groeide min of meer tussen de eenden op. Zijn vader was 

kooiker. Toen hij klein was, ging Frederik altijd met hem mee 

‘de eendjes voeren’. Samen liepen ze het tuinpad af, haalden het 

hondje en slopen dan op hun tenen over de graspaden langs de 

rietschermen die de plas aan het oog onttrokken. Zorgvuldig 

ieder takje vermijdend, want het geluid van een brekende twijg 

zou de eenden opschrikken. Samen gluurden ze door de rieten 

schermen naar de eenden op de vijver. Zijn vader hoopte dat 

Frederik het vak en ook de kooi later van hem over zouden 

nemen. Toen hij drie jaar geleden plotseling overleed, kwam 

dat proces in een stroomversnelling. Frederik haalde zijn kooi-

kersdiploma. En nu is hij het dus die de scepter zwaait over de 

kooi van Hedel.

Oud beroep
Frederik is er trots op dat hij zo'n eeuwenoud beroep uitoefent. 

Helemáál omdat het vak in de loop der eeuwen niet is veran-

derd. Victor Rijckelsma schreef in  al in Wilde Eenden-

Frederik de Rooij is de jongste Nederlandse kooiker.

Bij het vangen van de eenden worden tamme lokeenden gebruikt.

Het kooikersvak is 
in vierhonderd jaar 
nauwelijks veranderd.
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zodat ze niet in de gaten hebben dat ze in gevaar zijn en geen 

pijn lijden. Dat zou niet alleen zielig zijn, maar ook erg slecht 

voor het vlees. Door de adrenaline die ze aanmaken bij stress of 

pijn, wordt het vlees namelijk taai. Behalve het spreekwoord ‘de 

pijp uitgaan’ zijn ook de gezegden ‘een kijkje achter de scher-

men nemen’ en ‘een vreemde eend in de bijt’ een erfenis van de 

oude Hollandse kooikerstraditie.

Tien kleine visjes
Tegenwoordig worden eendenkooien niet meer enkel gebruikt 

voor de bout. Ze spelen ook een rol in het wetenschappelijk 

onderzoek naar flora en fauna. Na de Tjernobylramp hebben 

de eendenkooien een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

onderzoek naar radioactieve straling. Veel kooien fungeren ook 

als ringstation. Zo hebben zij in de loop der decennia veel 

inzicht verschaft in het trekgedrag van verschillende wilde een-

densoorten. Daarnaast spelen eendenkooien een rol in het 

beheersen van de eendenstand. Vroeger was de kooiker na het 

vangstseizoen druk in de weer met het vlechten van broed-

korven. Dat was een vak apart. In Hedel broeden de vrouwtjes-

eenden in de lente in de knoestige uitstulpingen van de knot-

wilgen. Frederik zorgt er vervolgens voor dat de kuikentjes rus-

tig kunnen opgroeien. Iedereen die wel eens een aantal dagen 

achter elkaar een eend met kuikentjes in de gracht of de vijver 

heeft gadegeslagen, weet dat het daarmee net zo afloopt als met 

de tien kleine visjes die naar zee zwommen. Daar verdwijnt er 

steeds eentje van, tot er niet één meer over is. In de eendenkooi 

is die kuikentjes een langer leven beschoren. Frederik schermt 

de moeder met haar kleintjes de eerste weken helemaal af, 

zodat geen roof vogel ze pakken kan. Achtennegentig procent 

van de nieuwe eendengeneratie blijft op die manier in leven en 

slijt er zijn dagen als lokeend.

Sneeuwklokjes
En als het seizoen straks over is? Wat doet een kooiker dan? 

‘Kooimaken’, zegt Frederik. ‘Die term wordt gebruikt voor 

onderhoud aan de eendenkooi. Omdat alle eendenkooien in 

een waterrijke omgeving staan, gaan de gebruikte materialen 

zoals hout en riet gauw rotten. Ik moet ieder jaar wel een paar 

stukken rietscherm vervangen. En ik moet natuurlijk het kooi-

bos onderhouden. Oude bomen of bomen die te dicht bij de 

vangpijpen groeien, moeten gerooid worden. Met kooimaken 

gaat een hoop herrie gepaard. Vandaar dat dat buiten het vang-

seizoen wordt gedaan. Veel kooikers gebruiken nog de oude 

materialen en gereedschappen voor het kooimaken, zoals de 

baggerbeugel om de plas en de vangpijpen mee uit te baggeren.

Vroeger verdienden veel kooikers buiten het seizoen ook iets bij 

met de teelt van sneeuwklokjes die ze in de kooi teelden. Dat 

gebeurt nu niet meer. Maar het is wel de reden dat je nog 

steeds relatief veel sneeuwklokjes in eendenkooien of plekken 

waar die ooit gelegen hebben, aantreft. De afgesnoeide takken 

bundelde de kooiker vroeger tot takkenbossen die hij leverde 

aan de lokale bakker om de bakovens mee te stoken. Ook dat is 

verleden tijd. Maar verder is het beroep nog precies hetzelfde 

als vroeger. Ik vind het een mooie gedachte dat ik deel uitmaak 

van die eeuwenoude Hollandse traditie.’ 

haalden van de vlier die daar groeide tak-

jes af om in de eigen tuin te planten. In 

het dorp Buren staat een beeld van Rixt 

met haar lantaarn. Op stormachtige 

herfstavonden, hoort men nog steeds de 

roep van Rixt om haar verloren zoon: 

Sjoe-oe-oerd! 

verstomden haar kreten. Het was Sjoerd, 

haar eigen zoon! Ze viel op slag dood 

neer. Hun lichamen werden verzwolgen 

door de woeste zee. 

Het hutje van Rixt heeft nog lang 

bestaan. De bewoners van Ameland 

Lang geleden woonde er op het meest 

oostelijke puntje van Ameland, op 

‘’t Oerd’, een vrouw genaamd Rixt. Zij 

woonde samen met haar zoon Sjoerd in 

een schamele hut bij een vlierboom. De 

vrouw en haar zoon leefden van de spul-

len die aanspoelden op het Oerd en Rixt 

verzamelde kruiden. In het dorp stond 

ze bekend als heks. 

Sjoerds vader was zeeman en hij was al 

jaren niet meer thuis gekomen. Wellicht 

was zijn schip vergaan. Ondanks deze 

tragedie wilde Sjoerd in de voetsporen 

van zijn vader treden en gaan varen. Rixt 

probeerde haar zoon te overreden niet te 

gaan, maar, koppig als hij was, ging 

Sjoerd toch. 

Nu leefde de arme Rixt helemaal alleen 

in het woeste duingebied. Een enkele 

keer kwam Sjoerd haar spullen brengen, 

die hij van zijn zeereizen had meegeno-

men. Maar op een dag kwam Sjoerd niet 

meer. Rixt vreesde voor zijn leven en 

ging weer strandjutten. Verbitterd 

beraamde Rixt een gemeen plan. Ze nam 

op stormachtige avonden een lantaarn 

mee op haar wandelingen langs de zee. 

Zij hoopte dat de schepen het lantaarn-

licht voor een veilige haven aanzagen en 

op die manier vastliepen op een zandbak 

en vergingen. Haar plan werkte. 

Jubelend rende ze keer op keer op de 

aangespoelde spullen af en graaide naar 

al wat ze kon gebruiken. Er wordt zelfs 

verteld dat ze vingers van drenkelingen 

afbeet, om de ringen te kunnen bemach-

tigen. Op een avond was er door haar 

toedoen weer een schip vergaan. Een 

rijke buit wachtte haar op het strand. 

Maar toen zij één van de drenkelingen 

omkeerde om zijn bezittingen te pakken, Het kooikershondje speelt een belangrijke rol in het vangen van de eenden.

Het beroep wordt 
nog op dezelfde 
manier uitgeoefend 
als vroeger.

Eén van de bekendste sagen 
van de Wadden is het verhaal van 
de Oerdheks, Rixt van Oerd.

Eén van de bekendste sagen

Streekverhalen 

Rixt 
van 
Oerd

Tekst SASKIA VAN OOSTVEEN 
Foto PETER EN RENÉ VAN DER KROGT
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Feesten

Elk jaar op Tweede Pinksterdag nemen dui-

zenden jongens en meisjes bezit van de klim-

duin in Schoorl. Op deze meidenmarkt heb-

ben zij de gelegenheid om tamelijk onge-

stoord aan een partner te komen. Het jonge-

renfeest is maar één voorbeeld van de vele 

tientallen lokale en regionale feesten die 

Nederland kent.

Palmpasen & pinksterbruid is te bestellen door € 8,50 
(€ 5,95 plus verzendkosten) over te maken op giro 
810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
te Utrecht onder vermelding van feest. 

Betekenis van woorden

Het Etymologisch woordenboek van het 

Nederlands geeft uitleg over de oorsprong 

en ontwikkeling van Nederlandse woorden. 

Dit woordenboek is nu ook online beschik-

baar via www.etymologie.nl. 

Kinderprent 

Stripverhalen van tegenwoordig  hebben hun oorsprong in de kinderprent. 

Voor kinderen en volwassenen die nauwelijks konden lezen, waren de prenten 

eenvoudig te begrijpen. Ze waren dan ook bijzonder geliefd bij het publiek. 

Doordat de prenten in grote oplages op goedkoop papier werden gedrukt, 

waren de productiekosten laag. De kinderprenten kostten slechts  cent, van-

daar dat dit soort prenten ook wel centsprenten werd genoemd. Van de mil-

joenen centsprenten die door de eeuwen heen zijn vervaardigd, zijn er maar 

weinig bewaard gebleven. De prenten werden gebruikt als leermiddel, speel-

goed, wandversiering en ten slotte vaak als wc-papier. Gelukkig heeft de Atlas 

van Stolk een grote collectie die nu in het Schielandshuis te zien is.

‘Kinderprent voor 1 cent’ is 
tot en met 13 juni te zien in 
het Schielandshuis, Korte 
Hoogstraat 31, Rotterdam  
(www.atlasvanstolk.nl).

Waarom eten wij eieren met Pasen?

Het ei op Pasen staat symbool voor de opstanding van Jezus uit de dood. 

Naast een belangrijk christelijk feest werd op Pasen ook het nieuwe seizoen 

gevierd. Na een lange winter keken mensen daar erg naar uit. Eieren staan 

dus ook symbool voor de lente en nieuw leven. 

Op Pasen probeerde men zoveel mogelijk eieren te krijgen. Boeren gaven 

mooi versierde eieren weg aan de armen en ouden van dagen. De pastoor, 

dominee en andere notabelen lieten hun dienstmeid eieren ophalen bij de 

boeren. Jongelui deden mee aan de 

vele spelletjes om eieren te winnen: 

 eieren tikken, eieren rollen, eieren 

gooien, eieren eten en eieren dansen. 

Eieren zouden, na een veertigdaagse 

vasten en een winter met een tekort 

aan voedsel, helpen om weer sterk 

te worden. 

Voor meer informatie: 
www.volkscultuurplein.nl

Vlaamse Hartjes

Vlaamse Hartjes werden tussen  en  

op Moederdag aan geliefde echtgenoten 

ge geven. Op Moederdag werd 

ook Maria als patrones 

van alle moeders 

geëerd, daarom 

hebben de siera-

den een sterke 

band met de 

volksdevotie. Na 

de dood van de 

draagster werden 

de hartjes nog al 

eens aan de kerk 

geschonken, waar 

ze werden verwerkt 

in de kroon van het 

Mariabeeld.  

De tentoonstelling ‘Vlaamse Hartjes’ 
is te zien tot en met 31 augustus in het 
Diamantmuseum, Koningin Astridplein 19-23 in Antwerpen 
(www.diamantmuseum.be).

Wereld Circus Dag

Op  april wordt voor de eerste keer de 

Wereld Circus Dag gehouden. In Nederland 

houden alle Nederlandse tentcircussen een 

open dag en kunt u een kijkje nemen achter 

de schermen van het leven en werken van de 

artiesten. De Wereld Circus Dag staat onder 

bescherming van Prinses Stephanie van 

Monaco. Bij het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur is een speurtocht op te vragen.

Meer informatie: 
www.circusfederation.nl /
www.jaarvandetradities.nl

Ambachten

Door de Industriële 

Revolutie en de daar-

uit voortvloeiende 

mechanisatie verdwe-

nen veel ambachten. 

De kennis van die 

ambachten werd 

generaties lang doorgegeven van vader op zoon. Tegenwoordig is de interesse 

voor een handgemaakt product weer terug en steeds meer jongeren kiezen 

voor een ambachtelijk beroep.

De expositie ‘Het vergeten ambacht’ toont het gereedschap van een groot aan-

tal ambachten: paling roken, schoenmaker, rietdekker, touwslager, houtbewer-

ker en fietsenmaker. De tentoonstelling is te bezoeken op elke eerste zondag 

van de maand in Erfgoedlokaal Haren,  Kerkplein  in Haren (-).

Fietsenfabriek

Teun Hartog (-) hield van rijwielen en opende in Amsterdam een 

stalling, waar hij ook rijwielen repareerde, creëerde en verkocht. Zijn zaak liep 

zo goed dat hij zijn eigen fietsenmerk opstartte: Hartog. In de jaren vijftig van 

de vorige eeuw opende hij in Rhenen een rijwielfabriek. Zijn fietsen werden 

over heel de wereld verkocht. De impact van dit internationale bedrijf op 

Rhenen en de bevolking was dan ook groot. Hartog maakte onderdeel uit van 

het dagelijks leven van veel inwoners. 

De expositie is te bezoeken tot en met 10 april in Museum Het Rondeel, Kerkstraat 1 in Rhenen 
(www.rhenen.nl). 

Alledaagse Dingen Tekst: INEKE STROUKEN

ddeerdr ag werd 

rrono es

kt

eet 

amse HaHartjjes’e

Kermis 
(Amsterdam 1805)



 voorjaar   Traditie   Traditie voorjaar 

De rijdende school

Een school 
op wielen
Kermis en circus zijn eens in de zoveel tijd in bijna iedere gemeente een vertrouwd beeld. Opeens zijn ze er weer. 

Of je er nu alleen maar langs fietst of daadwerkelijk de tent binnenstapt, of je gillend in een attractie zit of een 

suikerspin eet, het heeft in ieder geval als kenmerk dat het maar voor korte tijd kan. Voor je het weet zijn de kermis 

en het circus weer verdwenen. Steeds opnieuw onderweg naar een andere locatie. Dat heeft nogal wat gevolgen 

voor kermisexploitanten, circusmedewerkers en hun gezinnen. Bijvoorbeeld dat hun kinderen tijdens het reis-

seizoen, van pakweg eind maart tot en met oktober, niet naar een vaste school kunnen. Gelukkig biedt de Stichting 

Rijdende School uitkomst door met leswagens en leerkrachten naar de terreinen toe te gaan waar de kermis of het 

circus zich op dat moment bevindt. Kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen op locatie les. 

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN Foto’s JAN STADS

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 welkomst-

geschenk cadeau.

Ja, 
 ik neem tot wederopzegging een 

 jaarabonnement op Traditie.

Naam

Straat

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Datum

Handtekening

Opgeven kan ook via ncv@volkscultuur.nl

Traditie

TIJDSCHRIFT OVER VOLKSCULTUUR EN IMMATERIEEL ERFGOED

Een jaar lang 
Traditie voor 
maar € 20,–

www.volkscultuur.nl

De Rijdende School staat bij Circus Herman Renz.
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staan. Registratie en uitwisseling van gegevens is natuurlijk een 

belangrijke voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven. 

Alle gegevens worden bijgehouden in mappen en in een digi-

taal leerlingvolgsysteem.   

Een welkome aanvulling op het lesmateriaal is school@home, de 

digitale leeromgeving waar de kinderen zo nodig gebruik van 

kunnen maken als er geen leswagen in de buurt kan komen. 

De kinderen krijgen een laptop mee en zijn om . uur 

online, net als de leerkracht van de Rijdende School. Het dag-

programma staat dan voor ze klaar. Dit zijn opdrachten met 

uitleg die de leerlingen die dag gaan maken en die de leerkracht 

nakijkt. De ouders moeten dit wel kunnen begeleiden. Het 

gebeurt ook wel dat de leerkracht van school@home belt met 

één van de leerkrachten van een lesbus die in de buurt staat 

om even langs te gaan, bijvoorbeeld om een toets te doen. 

den. De bedoeling is dat de leerkrachten daar tijdens het les 

geven goed mee uit de voeten kunnen. De consulent zorgt 

ervoor dat,  voordat een kind op reis gaat, er een pakket klaar 

ligt met alles wat daarbij hoort. 

De afwisseling van werk wordt in het algemeen gewaardeerd 

door de leerkrachten. 

Jikkie: ‘Door deze manier van werken word je met allerlei pro-

blemen geconfronteerd die je gewoon moet oplossen. Ik heb 

daar zo ontzettend veel van geleerd. Net als de kinderen moet 

ik ook iedere keer mijn plek veroveren en mijn overwicht waar-

maken. Als ik onzeker word hebben kinderen dat erg snel 

door.’

Leerlingvolgsysteem
Naast de Rijdende School en de winterschool zijn er nog 

andere mogelijkheden om het kind volledig onderwijs met een 

doorlopende leerlijn te garanderen. Er is digitaal onderwijs 

mogelijk en er kan gebruik gemaakt worden van een gastschool 

waar het kind naar toe gaat zolang ze in een bepaalde plaats 

wijs. Ouders lopen gemakkelijk even binnen, het is ook letter-

lijk allemaal heel dichtbij. Ouderavonden zijn er wel, maar dat 

loopt niet geweldig. 

Ik snap het ook wel. Het heeft te maken met de afstand, maar 

ook met de drukte. De hele zomer op reis, de winter is wel een 

rustperiode, maar veel ouders staan in november en december 

ergens met oliebollen en dan gaan ze in januari en februari het 

hele spul weer klaarmaken voor het nieuwe seizoen.’

Niet alleen de kinderen reizen, ook hun juffen en meesters leg-

gen de nodige kilometers af. In principe gaan de dertig leer-

krachten zo veel mogelijk naar kermissen en circussen in hun 

eigen regio, maar dat lukt qua planning niet altijd en dan komt 

het zelfs wel voor dat ze niet iedere dag terug naar huis kunnen 

omdat de afstand te groot is en ergens moeten overnachten.

In de wintermaanden besteedt het lerarenteam veel tijd aan het 

versterken van de  onderwijskundige eenheid. Tijd voor reflec-

tie dus, voor evaluatie en werkgroepen, voor het maken van 

plannen en het uitzetten van nieuwe lijnen. Ook worden er in 

de winter handleidingen gemaakt bij de verschillende metho-

Voor de kinderen betekent dit ongeveer elke week een 

andere klas, andere klasgenoten en een andere juf of 

meester. Wat doet dat met een kind?

Tijdens de kermis in Rotterdam ben ik op bezoek in zo’n rij-

dende schoolwagen om dat aan een leerkracht te vragen die 

heel veel ervaring heeft op dit gebied. Jikkie Gala doet dit werk 

al vanaf . In de lesruimte zijn zes kinderen druk bezig. De 

kleinste loopt heerlijk te scharrelen met tasjes, riemen en een 

oud fototoestel, een meisje legt een pop in de wagen, anderen 

tekenen, plakken, lezen of zijn aan het rekenen. In de ruimte 

ernaast zijn oudere kinderen en een andere leerkracht bezig met 

de geschiedenis van de Ro mei nen.

 

Goed aanpassen
Jikkie Gala geeft al haar leerlingen om de beurt aandacht, helpt 

ze verder en luistert naar hun verhalen. ‘Het is heel verschillend 

hoe kinderen hierop reageren,’ zegt ze als de laatste vertrokken 

is. ‘Je hebt kinderen die heel zelfstandig en nogal nuchter zijn. 

Die gewoon denken ‘het is zoals het is’. Bij de ene juf is dit de 

gewoonte en bij de andere juf of meester gaat het zo. Ze leren 

zich goed aanpassen en worden er flexibeler van. Je hebt ook 

kinderen die het uit gaan proberen. Die zeggen bijvoorbeeld 

dat ze het stuk uit het werkboekje altijd over mogen slaan. 

Kinderen zoeken soms naar de mazen. Dan overleg ik natuur-

lijk gewoon even. De lijnen zijn kort, met collega’s maar ook 

met de leerkrachten van de winterschool. 

Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben of kinderen die 

erg druk zijn, hebben er soms wel moeite mee dat ze niet in een 

vaste groep kunnen blijven. Steeds andere regels, iedere keer 

opnieuw hun plekje in de groep veroveren, dat is toch wel extra 

moeilijk. Doordat er kinderen van allerlei leeftijden en verschil-

lende niveaus in mijn klas zitten, is één op één aandacht maar 

beperkt mogelijk. Voor een deel kan dat natuurlijk wel, maar 

niet de hele dag. Dan kom ik aandacht tekort voor de andere 

kinderen.’

Aparte manier van lesgeven
Voor een leerkracht is het toch ook wel een heel aparte manier 

van lesgeven. Elke week heeft hij andere kinderen in de klas. 

Ook moet hij goed op de hoogte zijn van alle onderwijsmetho-

den die gebruikt worden, want het kind neemt de methode 

mee die op de winterschool gebruikt wordt. Dat vraagt nogal 

wat verdieping.

Daarnaast is iedere leerkracht ook consulent van een vaste 

groep kinderen die hij of zij volgt gedurende de hele schooltijd. 

Vanuit die functie coördineert de consulent ook de samenwer-

king en afstemming met de winterscholen. Goed onderwijs kan 

alleen maar gegeven worden als beide scholen de verantwoorde-

lijkheid daarvoor delen. De consulent is ook de persoon die een 

vertrouwensband opbouwt met de kinderen en de ouders. Als 

er problemen zijn kunnen zij in de winterperiode naar de 

school toegaan, bijvoorbeeld om de leerling een ochtend in de 

week extra ondersteuning te bieden. 

Jikkie: ‘Het contact met de ouders loopt prima. Ik denk dat als 

er iets is, de drempel bij ons lager is dan bij het reguliere onder-

Kinderen 
van ouders, 

die op de 
kermis of in 

het circus 
werken, 

zijn altijd 
op reis.

Kinderen volgen  onderwijs in de uitgeschoven wagen.
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Bij animatie kan het gaan om 

tekenfilm, maar bijvoorbeeld 

ook om poppenanimatie (zo als 

over het bekende reclame-icoon Loeki de 

Leeuw) of klei-animatie (bekend van 

Chicken run en Wallace and Gromit). 

Pioniers van de animatiefilm waren 

onder meer de Fransman Emile Cohl en 

de Amerikaan Winsor McCay aan het 

begin van de twintigste eeuw. 

Laatstgenoemde is ook bekend als strip-

tekenaar van het klassieke Little Nemo, 

waarvan hij bovendien een tekenfilm 

maakte (). In Little Nemo beleeft 

een jongetje in zijn dromen allerlei sur-

realistische avonturen. McCay maakte 

ook een andere bekende tekenfilm over 

het personage Gertie the Dinosaur () 

Met zijn film over een dierfiguur liep 

McCay vooruit op tal van latere teken-

films over dierpersonages: van Mickey 

Mouse en Donald Duck tot Bugs Bunny 

en Porky Pig. Dergelijke dierenverhalen 

sluiten goed aan bij de fabeltraditie uit 

de volkscultuur.

Walt Disney
Kleur en geluid voegden in de jaren 

twintig en dertig van de vorige eeuw veel 

toe aan de aantrekkingskracht van de 

animatiefilm. De zonder twijfel 

beroemdste animator ooit, Walt Disney, 

kwam in de jaren twintig en dertig voor 

de dag met tal van commercieel succes-

volle en ook artistiek interessante films. 

In de Silly Sym phonies worden sprookjes 

verbeeld, zoals het klassieke verhaal over 

de drie biggetjes, die huizen van stro, 

hout en steen bouwen om uit de klau-

wen van een botte wolf te blijven. 

Walt Disney oogstte veel lof voor zijn 

eerste lange tekenfilm, Sneeuwwitje en de 

zeven dwergen, uit het einde van de jaren 

hoeven en dus gewoon mee kunnen reizen en op het moment 

dat de ouders niet ver uit de buurt zijn, kunnen ze worden 

opgehaald. Al met al valt dat dan ook nog wel mee. Er hangt 

veel van af hoe je er als ouder tegenover staat. Er zijn geen kant 

en klare oplossingen voor. Ik heb bijvoorbeeld een meisje gehad 

die gymnasium kon gaan doen. Omdat ze toch mee wilde gaan 

op reis werd dat het atheneum, maar vanaf de derde klas ging 

de school niet meer akkoord omdat de leerlingen steeds meer 

in projecten samen moesten werken. Er is toen een andere 

school gezocht en ze heeft de HAVO afgemaakt waarbij ze 

minimaal aanwezig moest zijn bij de toetsen.’

Ingewikkelde planning
De planning is een enorme puzzel die op het kantoor in 

Geldermalsen wordt gedaan. De reisroute van de ouders wordt 

aan het begin van het jaar doorgegeven zodat bekeken kan wor-

den wanneer wie waar heen gaat  en met welk materiaal. Niet 

alleen leerkrachten moeten ingepland worden, ook chauffeurs 

en afhankelijk van de groepsgrootte, de wagens. Niets is hele-

maal zeker, het gebeurt nogal eens dat ouders toch naar een 

andere kermis gaan waardoor er meer of minder kinderen in de 

klas zitten dan verwacht. Flexi biliteit is een belangrijke eigen-

schap om bij de Rij den de School te kunnen werken. 

Inspectie van het Onderwijs
Er zou bij sommige ouders de zorg bestaan dat hun kinderen 

achterlopen, ook vanwege het feit dat overrijden van de ene 

naar de andere plaats steeds een dag kost, maar er is geen reden 

tot ongerustheid. Het niveau is gemiddeld hetzelfde als van 

kinderen die het reguliere onderwijs bezoeken. 

De Inspectie van het Onderwijs is ook tevreden. In  

schreef ze: ‘De Inspectie concludeert dat het onderwijs op de 

Rijdende School op vrijwel alle onderzochte indicatoren ten 

minste van voldoende kwaliteit is.’ Als sterke punten worden 

genoemd het pedagogisch handelen, het creëren van goede 

condities voor het leerproces, de opzet van de begeleiding en 

het leerlingvolgsysteem.

Jikkie ziet het als een meerwaarde dat de kinderen in aanraking 

komen met verschillende juffen en meesters die allemaal hun 

eigen favoriete vak, hun eigen specialiteit hebben en daar 

enthousiast over zijn. ‘De één vertelt heel veel over geschiede-

nis, de ander is gek op proza of op aardrijkskunde. Je hebt ook 

ruimte om daar zelf invulling aan te geven. In Rotterdam zijn 

we bijvoorbeeld naar een tentoonstelling over de Romeinen in 

de Kunsthal gegaan en daar maken we dan een project van dat 

we binnen die week ook weer afronden.  Op een reguliere 

school moet veel meer worden overlegd, wij hebben redelijk 

veel vrijheid.’ Tevreden het klasje rondkijkend waar nog wat 

werk van de kinderen ligt, vervolgt ze: ‘Het is gewoon heel 

gezellig werken.’ 

Meer informatie: zie www.rijdendeschool.nl

Of om wat extra aandacht te geven aan bijvoorbeeld de werk-

woordspelling of een rekenprobleem. 

Het gebruik maken van gastscholen kan een goede manier zijn 

om het schoolrooster van een kind aan te vullen, maar alleen 

als een kind daar goed raad mee weet. Het voordeel in vergelij-

king met digitaal onderwijs is dat een kind gewoon met andere 

kinderen in de klas zit. 

Jikkie: ‘We hebben natuurlijk contact met de gastscholen en we 

zoeken de kinderen daar ook op als dat nodig is. Een kind zit 

daar drie of vier dagen en dat kan voor de leerkracht daar best 

lastig zijn. Wat helpt is dan dagprogramma’s meegeven, dan 

hoeft de leerkracht minder uit te zoeken. Samenwerken en 

afstemmen is belangrijk. Er zijn ook kinderen waar ik consu-

lent van ben die ieder jaar in dezelfde dorpen op de kermis 

staan. Dan bel ik van tevoren naar de gastschool om te regelen 

dat ze daar weer terecht kunnen.’

Rijdend materiaal
De Rijdende School gebruikt verschillende soorten leswagens. 

Er zijn complete scholen op wielen in de vorm van een smalle 

of een uitschuifbare oplegger met alle materialen die een andere 

basisschool ook heeft, inclusief computers. Ook zijn er mini-

scholen en lesbussen die gebruikt worden voor een kleiner aan-

tal leerlingen.

Jikkie: ‘We hebben lesbusjes waar één of twee kinderen in kun-

nen. Vorige week was ik bijvoorbeeld in Stadskanaal en daar 

was maar één kind. Daar kan ik dan extra aandacht aan geven. 

Als er in de buurt in een andere plaats ook nog één of twee kin-

deren zijn, dan kun je dat ook combineren.’

Naar de middelbare school 
De Rijdende School heeft natuurlijk ieder jaar te maken met 

kinderen die uitstromen naar het vervolgonderwijs. Ze stelt 

zich op het standpunt dat het beter voor het kind is om dan 

naar een vaste school te gaan. Jikkie staat daar ook achter. ‘Wij 

willen graag dat kinderen achterblijven, dus niet mee op reis 

gaan als ze naar de middelbare school gaan. Wij vinden dat rei-

zen gewoon niet kan, welk niveau de leerlingen ook hebben. 

Steeds meer ouders zien dat in. Ze willen dat hun kinderen 

later kunnen kiezen wat ze gaan doen en vinden het onderwijs 

belangrijk. Dat betekent dat de kinderen bijvoorbeeld naar een 

familiehuis gaan of bij een tante in huis komen. In het reis-

seizoen zitten ook veel vakanties, waarin ze niet naar school 

De Fantasiefabriek

Animatie

De animatiefilm verlokt en betovert al meer dan een eeuw de toeschouwers. Bij animatie gaat het om een optische 

illusie van beweging, doordat beelden, meestal 24 per seconde, snel achter elkaar worden getoond. Het woord is 

afgeleid van het Latijnse werkwoord animare dat bezielen betekent. De Nederlandse animatiefilm heeft inter-

nationaal een goede reputatie. In het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft men een tot de verbeelding 

 sprekende tentoonstelling met de titel ‘de Fantasiefabriek’ aan animatie gewijd.

Tekst OLIVIER RIETER Foto’s NOORDBRABANTS MUSEUM

The water people is een film van de gerenommeerde Nederlandse animatiefilmer Paul Driessen.

De Rijdende School in 
Nederland is hét voor-
beeld voor andere 
Europese landen.
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De Fantasiefabriek
De tentoonstelling toont een rijk beeld 

van de Nederlandse animatiecultuur. 

Zowel absurdisme als de poëtische kant 

van animatiefilms komen aan bod. En 

zowel beelden uit het alledaagse leven als 

kleurrijke fantasie worden getoond. De 

mogelijkheden voor animatie zijn einde-

loos. De grenzen van de mogelijkheden 

liggen, zo lijkt het, bij de grenzen van de 

menselijke inventiviteit. 

In Nederland is het wachten op meer 

langere tekenfilms, bijvoorbeeld een 

nieuwe Bommelfilm of een lange film 

van het Blender Instituut. De D tech-

nieken bieden ook voor animatiefilmers 

uit onze contreien nieuwe mogelijkhe-

den, zoals bijvoorbeeld bleek uit de lange 

Vlaamse tekenfilm De Texas rakkers over 

de beroemde striphelden Suske en 

Wiske. Op het gebied van korte anima-

tiefilms is Nederland al jaren toonaange-

vend. Het zou boeiend zijn als ook de 

langere teken film aan het repertoire van 

de Neder landse animatiescheppers zou 

 worden toegevoegd. 

De tentoonstelling ‘De Fantasiefabriek’ loopt tot 
en met 25 april in het Noordbrabants Museum in 
Den Bosch (www.noordbrabantsmuseum.nl)

In korte films kan ook een poëtische 

sfeer worden opgeroepen, zoals bijvoor-

beeld gebeurt in het met prachtige 

potloodtekeningen uitgevoerde 

Volgens de vogels van Linde 

Faas. Hierin is er aandacht 

voor het alledaagse leven 

van vogels. Ook poëtisch 

zijn de op de tentoonstelling 

getoonde films die werden 

geïnspireerd door bekende 

gedichten van Piet Paaltjens, J.H. 

Leopold en Lucebert. De makers, 

Juan de Graaf, Michael 

Sewnarain en Bouwine Pool 

komen ook aan het woord in 

interessante making of films. 

In de films wordt getoond 

hoe poëzie kan worden 

omgezet in beelden. 

Vooral de nostalgiserende 

treinfilm naar het gedicht 

Aan Rika van Piet 

Paaltjens, uitgewerkt 

door Juan de Graaf, 

spreekt tot de verbeelding.

Familiepretpark de Efteling zag de kan-

sen die animatiefilms voor kleurrijke 

sprookjesachtige vertellingen bieden. De 

Efteling kwam met D animatiefilms 

over de personages uit het Brabantse 

sprookjesbos, van Rood kapje en de wolf 

tot Langnek en Asse poester. Deze serie, 

de Sprookjesboom, die wordt uitgezonden 

op de Neder landse televisie, toont net als 

Big Buck Bunny aan wat er in Nederland 

tegenwoordig mogelijk is op het gebied 

van D animatie.

Korte films
De Nederlandse internationale reputatie 

ligt echter vooralsnog vooral bij korte 

artistieke films. Eén van de hoogtepun-

ten van de expositie is de film Pas a deux

van Gerrit van Dijk en Monique 

Renault. In deze film worden dansende 

figuren uit de populaire cultuur getoond, 

van Marylin Monroe tot Tante Sidonia 

en van Charley Chaplin tot Don 

Quichote.

De tot op heden enige Neder landse 

lange tekenfilm is Als je begrijpt wat ik 

bedoel () over de personages uit de 

Bommelstrip van Marten Toonder. 

Terwijl in landen als Denemarken elk 

jaar lange tekenfilms worden gemaakt, 

blijft Nederland wat dat betreft achter. 

Wel heeft ons land een grote reputatie 

op het gebied van korte films, die Oscars 

hebben gewonnen, onder meer Father 

and daughter van Michael Dudok de 

Wit.

Naast de Bommelfilm en Big Buck 

Bunny is een andere bekende animatie-

uiting over dieren met een Neder lands 

tintje de serie met moraliserende fabels 

Alfred Jodocus Kwak van Herman van 

Veen. Deze serie werd echter in Japan 

gemaakt, vooral vanwege het 

kostenplaatje. 

Met de moderne gecomputeriseerde 

D technieken is het echter tegenwoor-

dig ook in Nederland mogelijk om voor 

een interessant budget in een hoog 

tempo animatiefilms te maken. Een 

bewijs hiervan vormde de serie Café de 

Wereld die wekelijks werd vertoond in 

De Wereld draait door. In deze serie kwa-

men bekende Nederlanders tot leven als 

karikaturale cafébezoekers.

Sprookjesachtige sfeer
Met animatiefilms kan een sprookjes-

achtige sfeer worden opgeroepen, waarin 

met kleur en geluid de toeschouwer als 

het ware het verhaal wordt ingezogen. 

Meer dan gewone speelfilms bieden ani-

matiefilms de mogelijkheid de fantasie te 

prikkelen. Dingen die niet mogelijk zijn 

in films met gewone acteurs zijn dat wel 

in animatiefilms: van sprekende dieren 

tot overleefde valpartijen van grote 

hoogte. 

(en themaparkbezoekers) een opge-

schoonde, kleurrijke wereld wordt voor-

geschoteld, waarin weinig ruimte is voor 

de minder prettige kanten van de 

realiteit. 

Nederland
Met animatiefilms kunnen hele fantasie-

werelden tot leven worden gewekt. Een 

interessant Nederlands experiment is de 

korte tekenfilm Big Buck Bunny van het 

Blender Instituut uit Amsterdam. In 

deze film wordt een groot konijn lastig 

gevallen door enkele knaagdieren. Ermee 

wordt getoond dat Nederlandse popu-

laire animatiefilms de vergelijking met 

buitenlands werk van Disney en Dream-

works (Shrek) kunnen doorstaan.

dertig. Ook zijn tweede lange animatie-

film, Pinocchio werd in de pers positief 

besproken, maar was lang niet zo’n kas-

succes. Disney had aanvankelijk concur-

rentie te duchten van de Fleischer broers, 

die een lange tekenfilm over Gulliver, 

het personage van Jonathan Swift, maak-

ten. De Fleischer broers zijn vooral 

bekend geworden door hun Popeye en 

Betty Boop filmpjes. Uiteindelijk verloren 

de Fleischers echter de concurrentiestrijd 

met Disney. 

Disney is tegenwoordig een gigantisch 

bedrijf. In artikelen en boeken wordt wel 

gesproken over ‘Disneyficatie’ van enter-

tainment. Hiermee wordt gedoeld op de 

emotionele en esthetiserende homogeni-

sering van de smaak, waarbij de kijkers 

In de tekenfilmreeks De sprookjesboom komen de figuren uit het sprookjesbos van de Efteling tot leven.

In Big Buck Bunny wordt een 
groot konijn lastig gevallen door 
een stel knaagdieren.

Volgens de vogels is een poëtische film over het leven van vogels van Linde Faas.

Voor Father and daughter won Michael Dudok de Wit een Oscar.
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Immaterieel Erfgoed

In de komende nummers van Traditie gaan wij op 

zoek naar de historische achtergronden van het 

Nederlands immaterieel erfgoed. Door unesco 

is het immaterieel erfgoed op de politieke agenda 

gezet. In Nederland gaan wij de tradities 

 documenteren, die wij waard vinden om door 

te geven aan volgende generaties.

Handgeschreven brief

De traditie om elkaar handgeschreven boodschap-

pen te sturen, is aan het verdwijnen. De brief 

wordt langzaam verdrongen door de telefoon, 

email en sms. Ook geliefden schrijven elkaar 

 minder liefdesbrieven. Tijd om de geschiedenis 

van het schrijven en brieven sturen eens op een 

rijtje te zetten. 

De eerste schooldag

Voor het eerst naar school gaan is een belangrijke 

stap in het leven van een kleuter. Het maakt 

zoveel indruk dat de meeste mensen het zich 

later nog goed kunnen herinneren. Weg uit de 

beslotenheid van het ouderlijk huis wordt het 

leven voortaan beheerst door vaste schooltijden 

en verplichtingen.

Joodse feestdagen

De joodse religie is een godsdienst met een 

 traditie die duizenden jaren oud is. Omdat het 

Jodendom geen centraal gezag kent en de Joden 

zich over de hele wereld verspreid hebben, zijn de 

joodse feesten van groot belang voor de identiteit 

van het joodse volk. Een belangrijk feest is het 

joodse paasfeest, Pesach. 

In het volgende nummer
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Geboorte

Het ritueel van beschuit met muisjes 

eten als een kindje geboren is, kennen 

wij allemaal. Maar weet u ook wat een 

Hansje in de kelder is en waarom kan-

deel in de kraamkamer hoort? 

Kraamkamer & Kandeel is te bestellen door € 8,50 over te maken op giro 810806 
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht o.v.v. geboorte.

Huwelijk

Ringen wisselen is een belangrijk 

 ritueel bij de huwelijks voltrekking. 

Liefde moet zijn als een ring: rond en 

oneindig. Weet u ook waar de bruids-

suikers vandaan komen en sinds wan-

neer bruiden in het wit  trouwen? 

Bruidssuikers & wittebroodsweken is te bestel-
len door € 8,50 over te maken op giro 810806 
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
te Utrecht o.v.v. huwelijk. 

Dood en begraven

Het gezegde ‘rijke stinkerds’ stamt uit de tijd dat rijke mensen in de kerk 

begraven werden. Gewone mensen lagen op het kerkhof, soms niet eens 

in een eigen graf. Wist u dat het 

afleggen, aanzeggen en begraven de 

taak was van de buren? 

Rouw & Rustplaats is te bestellen door € 8,50  
over te maken op giro 810806 t.n.v. het 
Nederlands Centrum voor Volks cultuur te 
Utrecht o.v.v. dood.

Reuzen

Reuzen zijn grote poppen die in optochten 

worden meegedragen. De grootste Neder-

landse reuzen zijn tot zes meter hoog. 

Het fenomeen is in de Middeleeuwen ont-

staan, maar verdween in de Reformatie. 

Momenteel telt Nederland weer  reuzen. 

Dit boekje vertelt het verhaal van de Neder-

landse reuzen: hoe ze heten, wanneer ze zijn 

ontstaan en de – letterlijk – opvallende plaats 

die ze innemen in de Nederlandse 

volkscultuur.

Nederlandse Reuzen is te bestellen door € 7,50 euro over te maken op giro 810806 
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, o.v.v. reuzen.

Sinterklaas op de Schaats

In dit boek vertellen bekende Nederlanders over de rol die 

volkscultuur en tradities spelen in hun leven. Daarnaast is 

aan mensen, die nog niet zo lang in Nederland wonen, 

gevraagd aan welke tradities uit hun moederland zij dier-

bare herinneringen bewaren. De combinatie van bekende 

en minder bekende tradities en de speelse wijze waarop 

deze zijn beschreven, maken Sinterklaas op de Schaats 

tot een feest om in te lezen.

Sinterklaas op de Schaats is te bestellen door € 7,50 euro over te maken op giro 810806 
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, o.v.v. schaats.

Sinterklaas

Sinterklaas is één van de populairste 

Nederlandse tradities. Het beeld dat 

we van deze heilige hebben, komt 

voor een deel voort uit negentiende-

eeuwse prentenboeken. Van oor-

sprong is Sinterklaas een katholieke 

heilige. Maar ten tijde van de 

Republiek ontwikkelde zijn viering 

zich tot een huiselijk feest in familie-

kring. Hoe komt het dat deze uit 

Griekenland (nu Turkije) afkomstige 

beschermheilige kon uitgroeien tot 

een icoon van de Nederlandse 

identiteit?

Suikergoed & surprises is te bestellen door 
€ 8,50 euro over te maken op giro 810806 
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
o.v.v. sinterklaas.
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Gedachten over 
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opgetekend door 
Frans van der Beek
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E-mail: ncv@volkscultuur.nl

Internet: www.volkscultuur.nl

Veel van onze gewoonten hebben wij  
onbewust overgenomen van onze ouders 
en voorouders en vervolgens naar onze 
eigen hand gezet. Het doorgeven van 
gewoonten en gebruiken van generatie 
op generatie noemen wij  ‘traditie’. Het 
woord is afgeleid van het Latijnse woord 
‘traditio', wat overhandiging betekent. 
Het overhandigen van cultuur aan de 
volgende generatie.

T  raditie is het tijdschrift dat informatie 
over de historische en hedendaagse 
 tradities,  rituelen en alledaagse dingen 
in Nederland geeft. Want de tradities 
van ons dagelijks leven zijn een belang-
rijk onderdeel van het sociale geheugen 
van een samenleving en vormen de 
basis van de culturele bagage die ieder 
van ons met zich  meedraagt.
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