
Hindelooper 
schilderkunst

Fantasy
Sint Jansprocessie 

in Laren

Vlaggetjesdag

Traditie
Tijdschrift over volkscultuur en immaterieel erfgoed

Jaargang 17  |  nummer 2  |  zomer 2011



Voor iedereen die in de praktijk werkt met volks-

cultuur of immaterieel erfgoed, of die wil weten hoe 

 beide worden ingezet voor cultuur- en erfgoedbeleid 

is er nu het boek Immaterieel erfgoed en volkscultuur. 

Almanak bij een actueel debat. De bundel is een 

 gezamenlijk initiatief van het Meertens Instituut en 

het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De auteurs 

zijn werkzaam bij één van beide instellingen. 

Zelfs voor insiders is het vakgebied niet altijd over-

zichtelijk. Allerhande termen en begrippen worden 

Immaterieel erfgoed 
en volkscultuur 

gebruikt, niet alleen volkscultuur en immaterieel erf-

goed, maar ook verwante begrippen als traditie, 

 folklore, volkskunst, living history, waarvan de meeste 

al gedurende vele jaren in de sector of in het dagelijks 

spraakgebruik gehanteerd worden, maar soms een 

compleet andere inhoud of gevoelswaarde hebben 

gekregen. In hoeverre zijn ze nog bruikbaar? En zijn ze 

inzetbaar voor uiteenlopende beleidsdoelstellingen 

als de  bevordering van cultuurparticipatie,  sociale 

cohesie, integratie, maar ook cul turele diversiteit? Wel-

ke maatschappelijke factoren hebben bijgedragen aan 

een hernieuwde belangstelling, met sleutel begrippen 

als identiteit en etniciteit en maatschappelijke proces-

sen als individualisering, musealisering, commodifi -

catie, globalisering en tegelijk ook regionalisering? 

In de Almanak worden deze en andere begrippen 

 thematisch op een rij gezet en wordt ook de achter-

grond geschetst van de discussie over volkscultuur en 

immaterieel erfgoed. Waar gaat de discussie over? 

Waarom houdt het ons bezig? Wat is er aan de hand? 

Waarom ligt het soms gevoelig? Wat is het doel? In de 

almanak worden circa vijftig begrippen behandeld en 

van een toelichting voorzien. 

Hester Dibbits, Sophie Elpers, Peter Jan Margry en Albert van der Zeijden, 

Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat 

(Amsterdam University Press, Amsterdam 2011). 

Te bestellen door € 14,50 over te maken op 810806 ten name van het 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur onder vermelding van Almanak. 

Almanak bij een 
actueel debat

Met tradities is het soms moeilijk te 
voorspellen of ze verdwijnen of toch 
weer een opleving krijgen. Met Sint Jan 
heb ik me daar in vergist. Sint Jan was 
altijd een belangrijk midzomerfeest. 
Deze heilige wordt gevierd op 24 juni, 
één van de langste dagen in het jaar. 
Het feest werd een tiental jaren nog 
maar mondjesmaat gevierd en ik voor-
spelde dat het feest op een paar plaat-
sen na in de vergetelheid zou raken. 
Maar nu is Sint Jan weer helemaal 
terug van  weggeweest.

Sint Jan wordt nog steeds op meerdere 
plaatsen in Europa gevierd. Een tijd 
 geleden was ik op die dag in Letland. 
De parken waren vol met families, die 

met manden eten en drinken aan het picknicken waren. De vrouwen hadden allemaal prachtige bloemen-
kransen op hun hoofd. Die Sint Janskransen hadden ze voor dag en dauw gemaakt. ’s Avonds werden 
 overal de Sint Jansvuren ontstoken.
 
Sint Jan is een boeiend feest. Over Sint Jan of Johannes de Doper zijn veel verhalen in omloop. Zoals het 
 verhaal dat Koning Herodus, die op hem aasde, een vuursignaal zou geven als hij Johannes gevangen 
 genomen had. Prompt gingen overal vuren branden en kon Johannes in de verwarring ontsnappen.

Het plantje dat bij Sint Jan hoort – het Sint Janskruid – kent ook al zoveel anekdoten. Zo kun je Sint Jans-
kruid herkennen aan de blaadjes. Als je de blaadjes tegen het licht houdt, dan zie je allemaal doorschijnen-
de plekjes. Daar zou de duivel zijn nagels in gezet hebben toen hij het plantje probeerde te grijpen. 

Sint Jan werd altijd gevierd met processies naar een Sint Janskerk, kapel of kerkhof. Daar werden de Sint 
Janstrossen of kransen gezegend. Deze trossen – bestaande uit zeven soorten bloemen – zouden huis en 
haard beschermen. Daarna vierden de buurtschappen feest en konden de ongetrouwde meisjes op zoek 
gaan naar een vrijer: hun Sint Jan.

Nog steeds zijn er op verschillende plaatsen processies en worden er nog heel wat Sint Janstrossen 
 gezegend in de kerk. In Leenderstrijp bijvoorbeeld organiseert het Sint Jansgilde vanaf 1962 elk jaar een 
openluchtmis bij de Sint Janskapel. Alle gildeleden hangen een gezegende Sint Janstros aan hun voordeur. 
Want een beetje bescherming kan iedereen wel gebruiken. Een nieuwe  betekenis krijgt Sint Jan in nieuwe 
buurten. Daar wordt Sint Jan aangegrepen om door middel van een straat-
feest de buren beter te leren  kennen.

Over dit boeiende midzomerfeest kunt u meer lezen in dit  nummer 
van Traditie.

Ineke Strouken, hoofdredacteur
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Meester-schilder 

Gauke Bootsma

Het fraaie Friese stadje 
Hindeloopen is het 
meest bekend vanwege 
de Hindelooper schilder-
kunst. Momenteel zijn er 
nog zo’n vier bedrijven 
waar dit ambacht – van 
vader op zoon – wordt 
beoefend. Eén daarvan 
is Bootsma, waar Gauke 
en zoon Pieter Bootsma 
de traditie in ere 
 houden.

Hindelooper  schilderkunst
Tekst Janneke van der Veer
Foto’s Rob Busquet en Janneke van der Veer

 Gauke Bootsma – in zijn jonge jaren – 

beschildert een Hindelooper wieg.
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uit die landen zie je vergelijkbare motieven. Andersom heeft 
het Hindelooper schilderwerk waarschijnlijk ook weer de 
decoraties daar beïnvloed.’ 

Het beschilderen van meubels kwam nog meer in zwang 
toen het eikenhout schaarser werd en dus duurder. Het 
goedkopere grenenhout bleek een goed alternatief, hoewel 
dit zich niet zo goed liet bewerken als het eikenhout. Om de 
meubelen toch een fraai aanzien te geven, werden ze 
beschilderd. Behalve stoelen – ‘wat daarvan de reden was, 
weet ik niet’, zegt Bootsma – werd vrijwel alles beschilderd: 
wandbetimmeringen, plafonds, tafels, kasten, wiegen, kof-
fers, kaptafels, haardschermen en naaikistjes. 

Aanvankelijk was het aantal kleuren beperkt, vaak bruin 
met witte accenten. In de achttiende eeuw werden meer 
kleuren gebruikt en werden de stukken zeer bont beschil-
derd. Dikwijls werd een Bijbelse voorstelling geschilderd, 
zoals Mozes in het biezen mandje en het oordeel van Salo-
mo. Ook allegorische voorstellingen, zoals de verbeelding 
van ‘geloof, hoop en liefde’, waren populair. Dikwijls koos 
men voor een voorstelling die verband hield met het betref-
fende object. De voorstellingen werden gecombineerd met 
rijke versieringen in de vorm van acanthusranken, bloemen 
en vogels. ‘Op de meeste stukken vind je wel een vogel’, ver-
telt Bootsma, ‘een geluksvogeltje, dat is meegenomen van 
de reizen naar Indië.’ 

Een duidelijke voorkeur voor bepaalde kleuren was er niet. 
Naast het bekende rood en blauw zijn ook bruin, groen, 
dodekop, geel en crème als ondergrond gebruikt. Het kleur-
gebruik was wel afhankelijk van de omstandigheden van de 
opdrachtgever. ‘Men begon met de bruidskleuren’, aldus 
Bootsma, ‘een ondergrond in crème met decoraties in ver-
schillende kleuren. Maar als men in de rouw was, bijvoor-
beeld als een schip op zee was gebleven, werd diep donker-
blauw de hoofdkleur. Vervolgens kwam er een periode van 
lichte rouw. Dan werd crème met blauw toegepast. Die com-
binatie wordt ook wel porseleinbeschildering genoemd, 
omdat het lijkt op beschilderd porselein.’

Vakmanschap
De Hindelooper schilderkunst kenmerkt zich door een tame-
lijk snelle, zwierige stijl. Met enkele penseelstreken wordt 
een fi guur neergezet, waarna deze wordt afgewerkt met tal 
van details. Ook wordt met zorgvuldige penseelstreken 
licht- en schaduwwerking aangebracht. 

Het schilderwerk was bepaald geen huisvlijt, zoals wel eens 
is verondersteld. Het werd dikwijls in de winter gedaan 
door huisschilders. ‘Het is echt vakwerk’, vertelt Gauke 
Bootsma. ‘Er worden wel workshops en cursussen gegeven, 
maar het is echt niet zo dat je je na tien lessen Hindelooper 
schilder kunt noemen.’ Dat wordt bevestigd in de fi lm, die 

‘Mijn vader was IJsselmeervisser’, vertelt Gauke Bootsma. 
‘Als oudste zoon was ik voorbestemd om hem op te volgen. 
Maar al gauw bleek dat dit niets was voor mij. Ik heb het 
wel even geprobeerd, maar ik had voortdurend last van zee-
ziekte. Dus moest ik iets anders gaan doen. Ik kon aardig 
tekenen en ben toen naar de schilderschool gegaan. Daar 
leerde je huisschilderen en decoratieschilderen. In Hinde-
loopen werd dat toegespitst op de Hindelooper schilder-
kunst. Die kant heb ik toen gekozen. Later heb ik nog avond-
cursussen gevolgd.’

In de leer
Toen Gauke Bootsma zeventien jaar was, ging hij aan het 
werk. Eerst in dienst van diverse Hindelooper bedrijven. ‘Ik 
ben begonnen bij de fi rma Roosje. Een bedrijf dat opgericht 
is in de negentiende eeuw en nog steeds bestaat. Mijn leer-
meesters daar waren Jacob Ypma en Feike Kooij. Van hen 
heb ik de fi jne details van het schilderwerk geleerd, zoals de 
aanzet van het penseel, de stippeltjes van groot naar klein. 
Als leerjongen begon ik met het schilderen van de onder-
grond, daarna mocht ik de biesjes aanbrengen en vervol-
gens de bloemetjes. Natuurlijk begon je niet meteen met 
het beschilderen van meubels. Eerst deed je het kleinere 
werk, een eierdopje, een borstel of een klompje. Stapje voor 
stapje leerde ik het vak, en met vallen en opstaan. Ypma en 
Kooij waren heel kritisch. Vaak zeiden ze ‘doe de kwast er 
maar weer over’. Dan moest alles opnieuw.’

Na een jaar of zeventien begon het te kriebelen en besloot 
Bootsma voor zichzelf te beginnen. Samen met zijn vrouw 
begon hij een klein antiekwinkeltje waar ook het Hindeloo-
per schilderwerk werd verkocht. Later kocht hij een oude 
bakkerij die hij tot werkplaats en winkel verbouwde. Al 
weer heel wat jaren is de winkel en het atelier van Bootsma 
op de huidige plek gevestigd, Kleine Weide 1-3 in Hindeloop-
en. Een oud pand, waarin ook Het Eerste Friese Schaatsmu-
seum en een Pannenkoekenhuis zijn ondergebracht. Het is 
een echt familiebedrijf. ‘Mijn vrouw doet de winkel, mijn 
dochters de horeca en samen met mijn zoon Pieter doe ik 
het Hindelooper schilderwerk en het museum’, vertelt de 
meester-schilder. Ook Pieter bleek tekentalent te hebben en 
net als zijn vader stapte ook hij op zeventienjarige leeftijd in 
het vak van Hindelooper schilder.

Interieurkunst
De Hindelooper schilderkunst dateert uit het einde van de 
zeventiende eeuw. Hindeloopen was toen een belangrijke 
handelsstad. Net als in de Hollandse steden was er sprake 
van grote bloei. In die tijd richtten de gegoede burgers hun 
huizen vaak in met fraai bewerkte, eikenhouten meubelen. 
‘Soms werd het eikenhout ook wel beschilderd, bijvoorbeeld 
bij zeemanskisten. Inspiratie daarvoor werd vermoedelijk 
opgedaan tijdens de handelsreizen naar Oost-Europese lan-
den en Scandinavië’, aldus Gauke Bootsma, ‘In de volkskunst 

  Er zijn nog 

maar een paar 

 Hindelooper 

  schilders.

 Behalve stoelen werd 

vrijwel alles beschilderd. 

Een periode later kregen 

de Hindelooper stoelen 

motieven.

 Karakteristieke prikslee, die 

ook veel te zien is op oude 

prenten en schilderijen.

De Hindelooper schilderkunst 

kenmerkt zich door de 

 zwierige stijl.
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minerale pigmenten waardoor de kleur van de verf een 
natuurlijke uitstraling heeft. Omdat de verf in nauwelijks 
verwarmde ruimtes moest drogen, was de droogtijd lang. 
Later is men overgestapt op acryllakken op waterbasis. Deze 
verf is in de eerste plaats milieuvriendelijker. Een ander 
voordeel is dat de droogtijd veel korter is geworden. 

Een verschil met vroeger is ook dat men toen zelf de verf 
mengde. In het atelier van de Bootsma’s is nog een laden-
kast aanwezig waarin de verschillende kleuren verfpoeder 
werden bewaard. Tegenwoordig kan elke leverancier of win-
kelier met een mengmachine de specifi eke Hindelooper 
kleuren maken. Gauke en Pieter Bootsma werken daarbij 
met de standaardkleuren van de fi rma Koopmans uit het 
Friese Marrum. 

Van oudsher wordt geen grondverf gebruikt. Alleen bij 
metaal wordt eerst een primer aangebracht. Het direct op 
hout schilderen betekent dat de houtnerven zichtbaar blij-
ven. Tegenwoordig wordt ook al het schilderwerk voorzien 
van een laagje blanke vernis om slijtage en beschadiging te 
voorkomen. ‘Dat is nodig omdat het nu vooral om gebruiks-
voorwerpen gaat, terwijl het vroeger alleen om decoratieve 
stukken ging’, aldus Bootsma. ‘Wat trouwens hetzelfde is 
gebleven, is dat de kleuren door de tijd heen steeds dieper, 
steeds mooier, worden. Dat is een kenmerk van het echte 
Hindelooper schilderwerk.’

Penselen
Een andere ontwikkeling betreft het soort penselen dat 
wordt gebruikt. Van oudsher schilderde men met pense-
len van marterhaar. Deze haren zijn lang, soepel, redelijk 

momenteel door Rob Busquet van Bootsma wordt gemaakt. 
Hierin is goed te zien wat er allemaal bij komt kijken. ‘Het is 
een kwestie van op een bepaalde manier je penseel neerzet-
ten en weer loslaten’, vertelt de schilder in de fi lm. Om dat 
goed onder de knie te krijgen, is veel ervaring nodig. Het 
gaat hier echt om ‘vakmanschap is meesterschap’, zoals ook 
blijkt uit de foto die Paul Huf  (1924-2002) zo’n veertig jaar 
geleden van Bootsma maakte in het kader van de gelijkna-
mige reclamecampagne van bierbrouwerij Grolsch.

Hindelooper schildersgilde
Het unieke ambacht wordt nog slechts door enkele vak-
lieden beoefend. Zij hebben zich verenigd in het Hinde-
looper schildersgilde. Bootsma: ‘Vroeger hielden de Hinde-
looper schilders elkaar goed in de gaten. Als iemand wat 
nieuws had, dan kwam de ander ook met wat nieuws. 
Men zag elkaar vooral als concurrenten. Tegenwoordig is 
er sprake van een goed collegiaal contact.’

‘Elk bedrijf heeft z’n eigen stijl’, vervolgt hij, ‘dat was vroeger 
zo en dat is nog steeds het geval. Ik werk in de stijl van Roos-
je, waar ik het vak heb geleerd. Schilders hebben ook alle-
maal hun eigen kleurnuances’. Het is overigens moeilijk om 
bij het vroege schilderwerk te achterhalen wie wanneer 
welk stuk heeft geschilderd. Vroeger werd er namelijk niet 
gesigneerd. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn de schilders 
hun werk gaan signeren. R.H. staat bijvoorbeeld voor Roosje 
Hindeloopen. Gauke en Pieter Bootsma signeren hun werk 
met H.B., ‘Hindeloopen Bootsma’.

Verfsoorten
Zoals bij ieder ambacht is er ook bij het Hindelooper schilde-
ren door de jaren heen sprake van ontwikkelingen in de 
manier van werken. Vroeger gebruikte men bijvoorbeeld 
verf op lijnoliebasis. Deze verfsoorten hebben meestal 

Voor restauratiewerk kan men ook bij Bootsma terecht. In de 
werkplaats zien we bijvoorbeeld een zogenaamde ‘fl ap aan 
de wand’ die hij heeft gerestaureerd. ‘Dat is een opklaptafel 
voor kleinbehuisden’, licht hij toe. ‘Die werden helemaal 
beschilderd. Op de bovenkant van het blad werden decora-
ties met bloemmotieven aangebracht en op de onderkant 
werden die gecombineerd met een mooi tafereel. Dat was 
immers de kant die je zag als de tafel was opgeklapt.’ 

Schaatsmuseum
Gauke Bootsma is ook eigenaar van het Eerste Friese 
Schaatsmuseum. ‘Ik verzamel al 35 jaar alles wat met 
schaatsen te maken heeft’, vertelt hij enthousiast, ’en 28 jaar 
geleden heb ik de collectie ondergebracht in dit museum.’ 
Schaatsliefhebbers – en wie is dat niet in Nederland? – 
 vinden er vrijwel alles wat in ons land maar ook in het 
 buitenland op het gebied van schaatsen is gemaakt en uit-

gegeven: oude schaatsen 
in vele soorten en 
maten, reclame-

materiaal van 
schaatsfabrie-
ken, alles over 
de Elfsteden-

tocht, schaatskle-
ding, materiaal van 
ijsclubs, schoolplaten 

met ijstaferelen. ‘In de 
jaren zestig werden 
veel schaats fabriekjes 

opgeheven’ vertelt 
Bootsma, ‘Ik heb toen veel 

spullen opgehaald. Anders 
kwam het op de schroothoop terecht.’ Tevens heeft hij hoek-
jes ingericht waar te zien is hoe vroeger schaatsen werden 
gemaakt. Leuk is ook dat alle winnaars van de Elfsteden-
tocht een eigen vitrine hebben, onder wie Minne Hoekstra 
(1909), Jeen van den Berg (1954), Reinier Paping (1963) en 
Evert van Benthem (1985 en 1986). Een groot deel van de 
attributen is door henzelf geschonken.

De 20.000 bezoekers, die het museum jaarlijks trekt, kunnen 
ook hun hart ophalen aan de oude Hindelooper schilder-
kunst. Gauke Bootsma is namelijk niet alleen actief als Hin-
delooper schilder, hij is ook verzamelaar van antieke Hinde-
looper meubels en voorwerpen. Op diverse plaatsen in het 
museum zijn deze uitgestald. Een en ander geeft de bezoe-
kers een mooi beeld van wat er vroeger zoal op dit gebied 
werd gemaakt. Hoe het Hindelooper schilderen echt in z’n 
werk gaat, kan men zien in de open opstelling in de werk-
plaats. ‘Eerder was dit een dichte ruimte’, aldus Bootsma, 
‘maar we merken dat mensen ons graag aan het werk 
 willen zien.’  ■t

slijtvast, maar ook kostbaar. Tegenwoordig worden penselen 
met kunstvezels gebruikt, zeker zó handig en goedkoop.

Vroeger werd alles met de kwast en het penseel gedaan. 
Ook daarin is verandering gekomen. Grote oppervlaktes bij 
tafels, kasten of stoelen worden nu gerold of gespoten, 
waarna met de hand de decoraties worden aangebracht. ‘De 
motieven voor die decoraties zijn hetzelfde gebleven’, vertelt 
Bootsma, ‘maar we geven er wel steeds een andere invulling 
aan. De ene keer drukker, de andere keer wat rustiger.’ Ook 
de voorstellingen die op de voorwerpen worden geschilderd 
verschillen steeds. Vaak gaat het om typisch Nederlandse 
tafereeltjes, een landschap met een molen, een boerderij of 
een schaatstafereel. Favoriet is bij Bootsma een voorstelling 
met het huisje bij de sluis in Hindeloopen. ‘Dat is het huis 
waar ik ben geboren.’

Ten slotte had Bootsma vroeger 
een eigen meubelmaker in 
dienst. ‘Maar dat was toch 
wel erg duur in de wat 
rustiger tijden. Nu 
bestel ik de niet-
beschilderde meubels 
en voorwerpen bij gespeci-
aliseerde bedrijfjes.’ 

Bekendheid
Een groot deel van het Hinde-
looper schilderwerk van de 
Bootsma’s is bestemd voor 
hun eigen winkel. Belangstel-
lenden, vooral toeristen, kunnen 
hier vrijwel elk denkbaar voorwerp vinden, voorzien van 
originele Hindelooper decoraties. Daarnaast wordt er gele-
verd aan winkels in binnen- en  buitenland. ‘Bestellingen 
komen uit de hele wereld’, aldus Gauke Bootsma. Hun 
naamsbekendheid is dan ook erg groot. ‘Dat heeft onder 
meer te maken met het feit dat Pieter regelmatig demon-
straties geeft in het buitenland. Diverse keren is hij in het 
Hollandse dorp in Japan geweest. Verder in Amerika en op 
Aruba.’ De Hindelooper schilderkunst wordt ook zeer 
gewaardeerd door de leden van het Koninklijk Huis. ‘Er 
komen geregeld bestellingen uit Den Haag, omdat de konin-
gin het Hindelooper schilderwerk graag cadeau geeft aan 
haar gasten.’ 

Meubels en voorwerpen worden eveneens in opdracht 
gemaakt. Bootsma: ‘Soms komt er iemand die graag een 
bepaalde boerderij afgebeeld wil hebben. Wat dat betreft is 
er veel mogelijk. Een van de leukste opdrachten ooit was het 
beschilderen van het interieur – plafonds en wanden – van 
een duinhuis in Bergen aan Zee. Daar ben ik vier weken mee 
bezig geweest.’
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Het Meertens Instituut heeft een data-
bank beschermheiligen opgezet waar 
op onderwerp gezocht kan worden 
(www.meertens.knaw.nl/beschermheiligen). 
Beschermheiligen zijn voor veel mensen 
nog net zo belangrijk als vroeger. Wel wor-
den ze anders uitgebeeld. Kunstenaars uit 
het hele land, hebben hun denkbeelden 
over beschermheiligen op hun eigen wijze 
vormgegeven.

‘Beschermheiligen’ samengesteld door 
Kunstkabinet Elganan & Schultheiss is 
van 2 juli tot en met 23 oktober te zien in 
het Comenius Museum, Kloosterstraat 33 
in Naarden.

Heel wat angsten en zorgen 
worden voorgelegd aan 

beschermheiligen. Wratten, 
faillissementen, liefdesproble-

men, regenwensen. Elke heilige 
heeft zijn eigen specialiteit. 

Beschermheiligen hebben tijdens hun 
aardse leven blijk gegeven van een speciale 

band met God en daarom wordt naar hen gekeken 
als voorbeeld. Ook wordt hen gevraagd om als bemiddelaar op te treden bij 
problemen waar de mens geen vat op heeft. Daar zitten zeer ernstige zaken 
bij, zoals levensbedreigende ziektes, maar ook zaken van luchtiger aard, zoals 
hoofdroos. Eén van de bekendste is Sint Antonius die je kunt aanroepen als 
je iets kwijt bent en ook Sint Clara, die kan zorgen voor mooi weer, is bij 
velen populair. Zij wordt meestal aangeroepen via de zusters Clarissen, die 
daartoe traditiegetrouw een worst ontvangen. Andere heiligen beschermen 
een stad of een organisatie, dat zijn de patroonheiligen. 

Word nu abonnee en u krijgt een welkomst geschenk cadeau.
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Handtekening

Lees elk kwartaal over de 
boeiende achtergronden van 
onze tradities en rituelen en 
krijg daarmee inzicht in het 
immaterieel erfgoed van 
Nederland.

Hinderlooper 
schilderkunst

Fantasy
Sint Jansprocessie 

in Laren

Vlaggetjesdag
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Stuur deze bon naar: 
Nederlands Centrum 
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F.C. Dondersstraat 1
3572 JA Utrecht
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ncv@volkscultuur.nl  Een jaar lang 

 voor maar 
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Bescherm-
  heiligengebracht. Slopen en 

lakens werden inge-
zet met kant en 
werden verfraaid 
met een gebor-
duurd  monogram. 

Een ledikant had 
doorgaans een bed-
bodem van planken, 
waarop de matras 
lag met een vulling 
van stro of zeegras. 
Duurdere matras-
sen waren gevuld 
met paardenhaar. 
Op de matras lag 
het bed, gevuld met 
veren. Aan het ein-

de van de negentiende eeuw werden kapok-
matrassen standaard en werden de houten 
bedbodems vervangen door gevlochten stro-
ken metaal en wat later spiraalveren. Onder 
het hoofd lag gewoonlijk een peluw of onder-
kussen, gecombineerd met een of twee 
hoofdkussens. Het beddengoed bestond uit 
lakens, slopen en één of twee wollen dekens, 
gecombineerd met een katoenen deken. Soms 
lag hier bovenop nog een gestikte deken.

Wandluizen
Naar aanleiding van de nieuwe opvattingen 
over hygiëne en volksgezondheid werd het 
ijzeren bed ontwikkeld. Keizer Napoleon van 
Frankrijk gaf aan het begin van de negentien-
de eeuw opdracht om een ijzeren bed te ont-
werpen om de wandluis plagen te bestrijden. 
De ijzeren ledikanten waren goed schoon te 
maken met water en zeep. De burgerij was 
echter niet zo enthousiast over het ijzeren 
bed. Ze hadden liever rijk versierde houten 
slaapmeubels. De ijzeren ledikanten konden 
hooguit geschikt zijn voor de dienstbodes. Pas 
laat in de negentiende eeuw kregen de ijzeren 
bedden een plek in de slaapkamers van de 
burgerij. 

De tentoonstelling ‘Tussen de lakens’ is 
tot 11 september te bezoeken in Huis van Gijn, 
 Nieuwe Haven 29 in Dordrecht 
(www.huisvangijn.nl)

De negentiende eeuw was een eeuw van uitvindingen, onder andere 
van stoom en elektriciteit. Maar het was ook een periode waarin 
wetenschappelijke ontdekkingen in praktijk werden gebracht. Deze 
ontdekkingen stonden aan de basis van nieuwe ideeën over volks-
gezondheid. 

Ook de slaapkamer werd onder handen genomen, en het bed en 
beddengoed veranderden hierdoor. Slapen deden mensen aan het 
begin van de negentiende eeuw nog in bedsteden, hemelbedden 
met gordijnen of in kermisbedden, geïmpro viseerde bedden op de 
grond. Op doktersadvies verdween het hemelbedgordijn uit de 
slaapkamer, omdat het ongezond was. De bewerkte houten ledikan-
ten werden vervangen door simpele metalen of houten bedden, 
omdat deze beter schoon te houden waren. Daarnaast werd het 
 linnen beddengoed vervangen door katoen, deed de springveer-
matras haar intrede en verminderde het aantal hoofdkussens. 
Allemaal voor een betere gezondheid en een diepere slaap.

Zittend slapen
Vroeger werd van het beddengoed veel werk gemaakt. Het was 
handwerk en de versiering werd aan de zijkanten van de lakens en 
slopen aangebracht. Dit kwam omdat het ledikant meestal met de 
lange zijde tegen de muur stond zodat de zijkanten van het bedden-
goed zichtbaar waren. Toen echtparen in tweepersoonsbedden gin-
gen slapen, werden de bedden met het hoofdeinde tegen de muur 
geplaatst. Dit had gevolgen voor het beddengoed. Nu kwam het bed-
dengoed frontaal in zicht en werd de versiering in de breedte aan-

Tussen de lakens
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Fantasy
Het dubbelleven van moderne mensen

Tekst Anneke Munnik
Foto’s Vayla Steinmann, Tommy Bartenstein, Joke van Arkelen

De winkels liggen vol met boeken over draken, magiërs, geheimzinnige 
gevaren en queesten. In de ban van de ring, Narnia, Harry Potter en Avatar 
trekken volle bioscoopzalen. Kaartspellen als Magic, the gathering en com-
puterspellen met namen als Legend of Zelda en Final Fantasy houden de 
mensen thuis in hun ban. Dan zijn er nog manifestaties als de Elf Fantasy 
Fair, waar orks, beulen en elfjes gemoedelijk met elkaar optrekken en waar 
soms hele families in prachtige kostuums op af komen, of juist van plan zijn 
om die kostuums te kopen.

Sommige mensen kruipen helemaal in zo’n rol en spelen in groepen een 
zich ontwikkelend verhaal. Het bekendste voorbeeld daarvan is Dungeons 
& Dragons. Bij zo’n spel is er een leider die het verhaal vertelt en daarbij 
improviserend reageert op wat de speler doet. Anderen gaan nog verder: zij 
komen in grotere groepen ergens buiten bijeen om een groot fantasyspel te 
spelen alsof het echt is, in passende kledij en met allerlei attributen. Baby’s 
krijgen vaak fantastische namen als Arwen, Maestro en Ylvie-li. 

Fantasy bestaat waarschijnlijk al zo lang als de verbeeldingskracht van de 
mens zelf. Verhalen over goden, magie en draken en mysterieuze wezens 
worden over de hele wereld gevonden. Sommigen leggen de oorsprong bij 
het Gilgamesj-epos, dat eeuwen voor Christus is samengesteld. Velen 
beschouwen het  in 1858 verschenen Phantastes, van de Schotse schrijver 
George MacDonald als het begin van de moderne fantasy, terwijl al twee 
jaar eerder het overbekende Alice in Wonderland verscheen, van Lewis 
Caroll. William Morris’ The Well at the World’s End volgt in 1892 en aan het 
begin van de twintigste eeuw is er geen houden meer aan. 
Opmerkelijk in die tijd is het optreden van Arthur Conan Doyle (de schrijver 
van Sherlock Holmes), die zich intensief bezighield met het onderzoek naar 
natuurwezens en zelf ook elfjes zei te kunnen zien. 

Sprookjes voor volwassenen
Als we alle vormen van fantastische literatuur bij elkaar nemen, dus bijvoor-
beeld ook horror, gothic en science fi ction, is het ongeloofl ijk wat er sinds-
dien op dat gebied  is verschenen. En het zijn bepaald niet alleen jonge men-
sen die zich ermee bezighouden. Joke van Arkelen is 67 jaar en heeft haar 
boekenkast vol fantasyboeken staan. En waarom dan fantasy? 
‘Het zijn prachtige, spannende verhalen, waar vaak meer in te vinden is dan 
er geschreven staat. Ik kan ze vaak ook meerdere keren lezen en dan lees ik 
er iedere keer weer iets anders in. Het zijn eigenlijk sprookjes voor vol-
wassenen. Vaak gaan ze over een gewoon mens, die onverwachts een taak 

Degene die voor u 
staat in de rij bij de 
kassa ziet er waar-
schijnlijk heel 
gewoon uit. Toch 
kan het best zijn dat 
hij of zij een uurtje 
later als gnoom 
door het leven gaat, 
gifdrankjes mengt 
of boven een woest 
gebergte rondvliegt 
op een draak. 
Ontelbare Neder-
landers houden zich 
op de een of andere 
manier bezig met 
fantasy. 
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keren in de mens zelf, om voorbij zijn eigen grenzen te gaan. 
Daar zit een prachtige waarheidskern in; niet langer gevan-
gen door zijn beperkingen van mens-zijn, maar daar door-
heen te breken, geïnspireerd door verhalen over helden-
daden van bovenmenselijke fi guren.’

De jonge schrijver Thomas Olde Heuvelt won vorig jaar de 
Paul Harland Prijs voor het beste fantasyverhaal met ‘De 
jongen die geen schaduw wierp’.  Het gaat over een jongen 
die geen spiegelbeeld en schaduw heeft. ‘Maar in feite’, vult 
Thomas aan, gaat het over de zoektocht naar je eigen 
 identiteit, die iedereen ondergaat. Ik schrijf geen klassieke 
fantasy, ofwel wat mensen meestal onder fantasy verstaan: 
ver halen over elfen en draken en vreemde werelden met 
vreemde wezens. Ik bedoel met fantasy alle verhalen waar-
in dingen gebeuren die niet in de werkelijkheid plaats-
vinden. Iedereen fantaseert graag over zaken die buiten zijn 
of haar eigen werkelijkheid liggen. En iedereen wil die 
 fantasie werkelijk maken. Ik vind het heerlijk om in mijn 
werk de grens op te zoeken tussen werkelijkheid en  

opgelegd krijgt die niet te volvoeren is, maar er toch gewoon 
aan begint. Stap voor stap gaat die dan verder, maar hij kan 
het niet alleen. Vaak heb ik medelijden met de hoofdperso-
nen. Het zijn helden, maar tegen wil en  dank’, aldus Joke, die 
op het fantasyspoor kwam via haar zoon. 

Stefan Struik, organisator van twee razend populaire 
Elf Fantasy Fairs per jaar en ook de man die met fantasy-
winkels begon, kwam bij fantasy terecht vanuit zijn diepe 
interesse in religie: ‘Via een zoektocht langs Tibetaans 
 boeddhisme en Omraam Mikhaël Aïvanhoy kwam ik 
terecht bij antroposofen en rozenkruisers. Via de antropo-
sofen en theosofen kwam ik in contact met de verhalen over 
natuurwezens en via de rozenkruisers met de katharen en 
de graallegende. Beide hebben me op het spoor gezet van 
fantasy in de breedste zin van het woord.’ En doorfi losofe-
rend: ‘De mens, van welke cultuur ook, wil graag bij het 
kampvuur zitten en verhalen aanhoren van grote helden 
die hem voorgegaan zijn, het pad hebben gelopen dat hij 
ook kan gaan. Een soort inspiratie om het vuur aan te wak-

Fantasie is de realiteit 
op een andere manier 
benaderen.

 Met fantasy stap je in een andere 

wereld

 Elfjes bestaan écht.

Jongeren houden van LARPen.

fantasie. De mens voelt zich aangetrokken door wat hij 
niet begrijpt.’

De kant van het kwaad
Hoewel ongebreideldheid natuurlijk het kenmerk is van 
fantasie, draaien de verhalen toch vaak rond een traditio-
neel thema, met name de strijd tussen goed en kwaad. Dat 
kwaad krijgt in fantasy natuurlijk zeer fantastische vormen: 
huizenhoge gemene demonen, gevaarlijke of juist behulp-
zame draken, allerlei wezens waar je tegen moet strijden en 
allerlei gevaren die je bedreigen. Zelfs als de hoofdpersoon 
aan de kant van het goede staat, wordt er behoorlijk op los 
gevochten. En vooral bij computerspellen kun je ook de kant 
van het kwaad kiezen. Dan streef je naar heerschappij en je 
probeert uit alle macht alle goedheid uit te vagen. Daarbij 
doe je dan dingen die je (hopelijk) in het dagelijks leven niet 
in je hoofd zou halen.

Tommy Bartenstein, free-lance illustrator, daarover: ‘De don-
kere kant van de maatschappij is voor veel mensen interes-

sant omdat die macht, invloed, respect en misschien zelfs 
aanbidding belooft. Mensen die dat in het echte leven niet 
zullen bereiken, of misschien alleen maar nieuwsgierig zijn, 
kunnen dat gevoel misschien vinden in fantasy. Ik denk dat 
veel mensen, hoe vriendelijk ook, een potentieel monster 
met zich meedragen. Het is makkelijker om dat monster een 
beetje los te laten in je fantasie dan in de werkelijkheid, 
omdat je dan ongetwijfeld een reactie terug zou krijgen. In 
een boek of spel ben je zo ongeveer onkwetsbaar.’

Geerte Schut (25), in het dagelijks leven secretaresse, heeft 
voor haar rol in een computerspel een opmerkelijk karakter 
gekozen. Zij speelt als ‘undead rogue’ (lopend skelet!) mee in 
World of Warcraft (elf miljoen actieve spelers over de hele 
wereld). Daarbij vermoordt ze naar eigen zeggen koelbloe-
dig en op slinkse wijze allerlei tegenstanders. Daarbij ziet ze 
haar medestanders, de anderen die met de Horde tegen de 
Alliance vechten, als mensen, maar de tegenstanders als 
‘popjes’. Maar waarom heeft ze voor zo’n rol gekozen? ‘Je 
kunt kiezen uit een stuk of zeven rassen en bij ieder ras kun 

16 17Traditie  zomer 2011   zomer 2011  Traditie



je een klasse kiezen. Er zijn er ongeveer tien, onder andere 
paladijn, druïde, magiër en dus ook een rogue. Ik heb deze 
gekozen omdat ik het element van ‘a loner’ aantrekkelijk 
vind, zodat je gemakkelijk samen kunt werken, maar vooral 
ook alleen. Als het te gevaarlijk wordt kun je in ‘stealth 
mode’ gaan en ontsnappen. Ook kun je beroepen kiezen en 
daarmee geld verdienen. Mijn beroepen zijn ‘herbalism’ (de 
mogelijkheid om bloemen en planten te zien en te plukken), 
en Alchemy (om vervolgens geneesmiddelen en vergif te 
maken).’

Verbeeldingskracht en magie
Magie speelt een grote rol in fantasyverhalen. Tommy Bar-
tenstein: ‘Magie is net zoveel fantasie als fantasie magie is. 
Zonder fantasie zou magie niet bestaan omdat je verbeel-
dingskracht nodig hebt om wat dan ook te bedenken. Bij 
rituele zwarte magie bijvoorbeeld is een heel groot deel 
ervan: je voorstellen dat er iets ergs gebeurt met iets of 
iemand. Bij witte magie is dat ook het geval. Denk bijvoor-
beeld aan bidden. Je vraagt een hogere macht om hulp voor 
iets of iemand, door tegen die macht te praten, ook al zie je 
‘hem’ niet. Als dat geen fantasie is…’.

Er is een tendens om het woord fantasie te gebruiken voor 
alles wat als niet echt wordt gezien. Maar eigenlijk is het 
verbeeldingskracht en betekent het gewoon dat je je iets 
voorstelt. Thomas Olde Heuvelt: ‘Fantasie is geen vlucht uit 
de realiteit; het is de realiteit op een andere manier benade-
ren. Alleen gaat de fantasie van een fantasyauteur net een 
stukje verder. Vorig jaar liep ik over de Dam en zag ik een 
viskar staan, met allemaal opengesneden vissen. Ik beeldde 
me ineens in hoe het zou zijn als er opeens vislijnen met 
ieder zijn eigen aas uit de wolken zouden neerdalen en dat 
al de mensen om me heen ernaar happen en omhoog-
getrokken worden, de wolken in. Dat vond ik zo’n mooi 
beeld dat ik het direct heb gebruikt in mijn nieuwe roman 
‘Harten Sara’. 

Rituelen zijn natuurlijk vooral bij magie van belang. 
Dave Vlegels gebruikt ze bij het LARP-en (Live Action Role-
playing). Dave is al van jongs af aan gefascineerd door 
 fantasy: ‘Ik denk dat dat te maken heeft met het jezelf 
 kunnen losmaken van deze (soms zeer saaie) realiteit. Het 
ridderlijke, de glorie, de eer.’ 
Dave speelt verschillende rollen omdat hij heel wat afLARPt, 
en een van die rollen is David, Paladijn van de Zon, Meester 
van het strijdersgilde. Hij beschrijft hem als ‘een naïeve, 
goedhartige persoon die  probeert van de wereld een betere 
plaats te maken. Hij is begonnen als krijger en heeft het, 
nadat hij is toegetreden tot de zon (een geloof dat als kern-
waarde heeft dat de wereld een plaats van vreugde en 
 plezier moet zijn), geschopt tot paladijn. Dat is een voor-
vechter van het geloof, die er dus alles aan doet om de voor-
noemde kernwaarde waarheid te laten worden. Daarbij 

houden we altijd een ritueel, waaraan veel gezang, choco-
lade en alcohol te pas komt. Die chocolade is een traditie 
die is gegroeid na een slecht excuus voor het verschijnen 
van wratten op de nekken van mensen die in contact waren 
gekomen met een parasiet. Die had door omstandigheden 
bijna alle zonnegelovigen besmet. 
De traditie is daarna behouden omdat die te lekker was om 
niet te behouden.’ 

Fantastische kleding
Humor is dus ook een factor, gelukkig. Dat kan iemand ook 
wel gebruiken als er voortdurend van die heftige dingen 
gebeuren. De humor en ook de veelvormigheid is misschien 
wel het duidelijkst te zien bij de Elf Fantasy Fairs, die wor-
den gehouden in kasteeltuinen passende omgevingen voor 
allerlei categorieën fantasyliefhebbers, die er vaak in fraaie, 
soms zeer originele en geestige uitmonsteringen naartoe 

De Middel -

eeuwen zijn 

populair in 

de fantasy 

wereld.

die gespecialiseerd zijn in live materiaal. Andere winkels 
kopen kledij op van toneelverenigingen, waar je redelijk wat 
kunt vinden. En natuurlijk kun je zelf ook dingen maken. 
Heel veel mensen doen dat, maar ik ben er zelf niet handig 
genoeg voor.’ 
 
Ontelbare wezens, anders dan mensen en dieren, bewonen 
de wereld van de fantasy. Zoals trollen, orks, elfen, demonen, 
kobolds, en vooral draken. Ook in heel wat fantasykinder-
boeken spelen draken een rol. Wie bij ‘draak’ kijkt op Wiki-
pedia ziet onder meer de Chinese draak, de draken uit India 
en Ethiopië, uit Korea en de draak die het symbool is van 
Bhutan. Draken zijn internationaal. In Nederland lopen ze 
voornamelijk rond in de vorm van tatoeages, maar Wiki-
pedia noemt ook een echte Nederlandse draak: De Groene 
Draeck, het zeiljacht van Koningin Beatrix. ■t

trekken. Het is overigens niet verplicht om verkleed te gaan; 
dat is er meer uit enthousiasme bijgekomen. In 2001 werd 
de eerste Elf Fantasy Fair gehouden en meteen kwamen er 
al 7500 mensen op af. In 2009 waren het er al meer dan 
24.000 en in dat jaar werden het er in het vervolg twee: één 
in de tuin van kasteel De Haar in Haarzuilens en de andere 
in de kasteeltuinen in Arcen. 

Ook Dave Vlegels bezoekt die fair, om kostuums te vinden 
voor alle verschillende rollen die hij speelt: ‘Mijn voorkeur 
gaat uit naar middeleeuwse fantasy settings (de technolo-
gie van de Middeleeuwen met magie erbij en wezen, weg-
gelopen uit een boek van Tolkien). Voor mijn kleding ga ik 
middeleeuwse markten af zoals Elf Fantasy Fair, en de 
 Midwinter/Midzomer Fair. Ook op rommelmarkten kun je 
heel af en toe iets nuttigs vinden. Er zijn ook enkele mensen 
die materiaal voor me maken. En natuurlijk zijn er winkels 
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Van Opzoomeren 
tot Suikerfeest

Tekst Ilse Slootweg Foto’s Museum Rotterdam

Rituelen in multicultureel Rotterdam

 Met de Nazar wenden 

Turkse mensen het 

kwaad af.

val niet meer weg te denken uit Rotter-
dam. Ook het zogenoemde Opzoomeren 
en de jaarlijkse Open Dag van Feyenoord 
zijn typisch Rotterdamse rituelen.

Eén van de stadsrituelen die de saamho-
righeid onder de bevolking bevordert is 
het Opzoomeren. Bewoners van de 
Opzoomerstraat in de deelgemeente 
Delfshaven kwamen in 1989 op het idee 
om hun woongebied een fl inke opknap-
beurt te geven en ondernamen zelf actie. 
Ze wilden een schonere buurt, meer ver-
lichting, geveltuinen en vooral beter 
onderling contact. In het kader van het 
toenmalig project ‘Sociale Vernieuwing’ 
werd de Opzoomerstraat met succes door 
de gemeente gepromoot. Burgers wor-
den aangemoedigd, ook met subsidies, 
om te ‘opzoomeren’. Participatie, sociale 
cohesie en actief burgerschap zijn de 
belangrijkste termen die verbonden zijn 
aan dit ritueel. Voorbeelden van straatac-
tiviteiten zijn: straatdiners, barbecues, 
kinderspeeldagen, straatfeesten en 
schoonmaakacties. Tegenwoordig doen 
veel straten mee met het ‘opzoomeren’.

Een ander voorbeeld van een typisch Rot-
terdams stadsritueel speelt zich af rond-
om de zogenoemde ‘brandgrens’. Op 14 
mei 1940 vernietigde een Duits bombar-
dement het centrum van Rotterdam. 
Deze gebeurtenis werd jarenlang niet, of 
uiterst sober herdacht. In mei 2006 

besloot het College van Burgemeester en 
Wethouders om de brandgrens van het 
bombardement fysiek in de stad te mar-
keren als het lieu de mémoire van de ver-
woesting. Sinds dat jaar is 14 mei dan ook 
een dag van herdenken geworden en is 
het woord ‘brandgrens’ een begrip in de 
stad. De brandgrens wordt gemarkeerd 
door speciaal vormgegeven armaturen 
met LED-verlichting die in het plaveisel 
zijn ingegraven. Het icoon wordt 
’s avonds verlicht en bestaat uit vlam-
men waarin brandende panden, het sil-
houet van een bommenwerper en het 
beeld ‘De verwoeste stad’ van Ossip Zad-
kine te zien zijn. De verlichting laat de 
12 kilometer lange brandgrens duidelijk 
zien in het stadsbeeld.

Welkom in het leven
Behalve de typische stadsrituelen kent 
Rotterdam ook rituelen die bij het dage-
lijks leven horen en die in heel Nederland 
plaatsvinden. De rituelen beginnen bij de 
geboorte van een kind dat door verschil-
lende culturen op een andere manier 
wordt ervaren. Familie en vrienden wor-
den tegenwoordig op een speciale 
manier op de hoogte gesteld van de 
zwangerschap, bijvoorbeeld door middel 
van een smsje of het laten zien van de 
echo. Vroeger waren er meer rituelen 
 tijdens de zwangerschap dan tegenwoor-
dig het geval is. Zo maakte de aanstaan-
de moeder gedurende de zesde maand 

Ingrid de Jager, curator van de tentoon-
stelling: ‘Het idee voor de tentoonstelling 
kwam voort uit de gedachte dat wij von-
den dat de grote verscheidenheid aan 
rituelen aan de stad zichtbaar gemaakt 
moest worden. Wij wilden graag een zo 
groot mogelijke doelgroep bereiken, 
daarom hebben wij gekozen voor laag-
drempelige informatie en veel verschei-
denheid. Ons museum wil de Rotterdam-
mers bewust maken van de rituelen 
waarmee ze in hun eigen leven te maken 
hebben en van de rituelen van hun 
stadsgenoten. Op deze manier hebben 
wij het multiculturele karakter van de 
stad Rotterdam geïllustreerd aan de 
hand van het immaterieel erfgoed.’

Stedelijke rituelen
Er zijn in Rotterdam verschillende jaar-
lijks terugkerende openbare vieringen, 
herdenkingen en festivals die een ritueel 
karakter hebben. Het stadsbestuur laat 
de rituelen toe, of neemt die zelfs over 
omdat de stadsrituelen de saamhorig-
heid onder de bevolking bevorderen. Zo 
wordt ieder jaar op 6 mei een speciale 
herdenkingstocht georganiseerd voor 
Pim Fortuyn, wordt de brandgrens van 
Rotterdam herdacht op 14 mei en kent de 
stad sinds 2009 een Oogstfestival. Qua 
feesten zijn het Concours Hippique Inter-
national Offi ciel dat al sinds 1948 wordt 
georganiseerd in het Kralingse Bos, het 
Chinees Nieuwjaar en het Zomercarna-

Rotterdam is een stad met vele gezichten. Het is één van de grootste gemeentes 

van Nederland en met ruim honderdzeventig verschillende  nationaliteiten echt 

multicultureel te noemen. De binnenstad van  Rotterdam werd in de Tweede 

Wereldoorlog verwoest door een bombardement, waardoor veel materiële  cultuur 

verloren is gegaan. De tradities en rituelen zijn echter wel bewaard  gebleven. 

Vanaf 1960 zijn er door de komst van de migranten nog meer tradities en rituelen 

ingeburgerd in Rotterdam. Museum Rotterdam ging, geïnspireerd door het Jaar van 

de Tradities, op zoek naar de rituelen in de stad.
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opgerolde Korantekst of blauwe kralen 
zouden het boze oog en afgunst van 
de baby weghouden. Er wordt door 
 familie ook wel een amulet, de nazar, 
gegeven om het kwaad af te weren. 
Zo’n amulet werkt echter alleen als die 
gekregen is.

In voor- en tegenspoed
Een ritueel dat velen tijdens hun leven 
meemaken is de bruiloft, waarbij twee 
geliefden elkaar trouw beloven. Trouw-
feesten zijn vaak erg uitbundig en er is 
veel aandacht voor de bruidskleding, de 

trouwlocatie, de bruidstaart, recep-
tie en diner. Een belangrijk 

onderdeel van de bruiloft 
is het uitwisselen van de 
ringen, maar dit is een 
betrekkelijk nieuw ritueel. 
Vrouwen ontvingen vroe-

ger bij de trouwbelofte een 
ring of iets anders als onder-

pand. De ring werd meestal 
niet gedragen, maar bewaard 
in een doosje. Pas vanaf de 
negentiende eeuw droegen 

vrouwen ringen, de meeste 
mannen deden dat pas een 
eeuw later. Bij de huwelijks-
voltrekking van tegenwoordig 
wordt de ring beschouwd als 
een zichtbare verbintenis tus-

sen twee geliefden. Vaak wordt 
er aan de binnenzijde van de 

trouwring een tekst of datum gegra-
veerd als persoonlijk symbool van liefde 
en trouw.

Een Turkse of Marokkaanse bruid ont-
vangt volgens de tra ditie een bruidsschat 
van haar man en schoonfamilie. Deze 
bruidsschat bestaat vaak uit gouden 
armbanden of geld dat in sommige 
gevallen op de bruidsjurk wordt gespeld. 
Hiermee kan de bruid in haar eigen 
onderhoud voorzien en heeft ze een 
soort van waarborg. Ook bij Nederlandse 
 bruiloften werd vanaf de Middeleeuwen 
tot en met de  vorige eeuw een bruids-
schat samengesteld. Dit werd echter 
gedaan door de familie van de bruid, die 
haar een uitzet en bruidsschat meegaven 
voor de schoonfamilie.

deren anders bij een vroege dood niet in 
de hemel terecht komen. Protestanten 
delen deze overtuiging niet en dopen 
hun kinderen meestal later. Peetouders 
spelen een grote rol in de ceremonie en 
geven hun petekind als herinnering aan 
hun bijzondere band een geschenk, de 
pillegiften, zoals een kostbare gouden 
rammelaar. Dit geschenk had ook een 
symbolische waarde, het kristal van de 
rammelaar moest de baby namelijk 
beschermen tegen ongeluk en ziekten. 
De belletjes en het geluid van het fl uitje 
zouden de boze geesten verjagen.

Bij de Islamieten wordt bij pasgeboren 
kinderen een ritueel toegepast dat te ver-
gelijken is met de doopplechtigheid. Kort 
na de geboorte fl uistert een islamitische 
vader ‘Allah Akhbar’ (‘Allah is groot’) in 
het oor van zijn kind, hetgeen geldt als 
een soort doop. Sommige Hindoestaanse 
vaders verwelkomen hun kind door 
mantra’s in te fl uisteren. Al deze rituelen 
zijn bedoeld om de pasgeboren kinderen 
een veilig welkom te geven. Vandaar dat 
ook veel rituelen gericht zijn op de ver-
drijving van het kwaad. 
In landen rond de Middellandse zee is 
het geloof in het boze oog wijdverbreid 
en een baby moet hier ritueel tegen 
 worden beschermd. Scherpe voorwerpen 
onder de matras, fatima handjes, een 

van de zwangerschap het bakerkussen, 
als onderdeel van de bakermand, in orde. 
Dit kussen werd gebruikt als speldenkus-
sen voor de luierspelden en was vaak 
geborduurd met een spreuk, zoals ‘Wel-
kom in dit leven’. 

Tegenwoordig zijn dit soort rituelen niet 
meer aanwezig, maar hebben ze plaats 
gemaakt voor nieuwe. De geboorte van 
het kindje wordt door middel van 
geboortekaartjes, een berichtje in de 
krant, een ooievaar voor de deur of een 
geboorteslinger voor het raam aan de 

buitenwereld bekend gemaakt. Het 
kraambezoek neemt geschenken mee en 
krijgt beschuit met muisjes te eten. Roze 
met witte muisjes als het een meisje is 
en blauw met witte muisjes als het 
een jongetje is.

Afweren van het kwaad
In katholieke families worden kinderen 
direct na hun geboorte gedoopt en dra-
gen daarbij een speciale doopjurk. Het 
water reinigt en wast volgens katholieke 
traditie de erfzonde weg. Met het sacra-
ment van de doop neemt de katholieke 
kerk een kind op in de geloofsgemeen-
schap. Het is voor de katholieken van 
belang dat het kind zo snel mogelijk na 
de geboorte gedoopt wordt, omdat kin-
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Museum 
Rotterdam ging 

op zoek naar 
de rituelen in 

de stad.

Hennadoosje gebruikt bij 

Hindoestaanse bruiloften.

Een Marokkaanse brui-
loft duurt in Neder-
land over het alge-
meen twee dagen. Op 
de eerste dag zijn beide 
families gescheiden en 
wordt onder begeleiding 
van muziek en zang henna 
op de handen en voeten van 
de bruid aangebracht. Bij de brui-
degom wordt henna op de hand-
palm en de pink gedaan. Op de 
tweede dag haalt de bruidegom 
zijn bruid op uit het ouderlijk 
huis. De moeder van de bruide-
gom wacht het bruidspaar bij de 
drempel op met een bord vol 
snoep en suiker. Zowel bruid als 
bruidegom gooien dit naar familie 
en vrienden. Daarna neemt het bruids-
paar een vinger honing en worden een 
dadel en melk aan elkaar gegeven. Bij het 
Hindoestaanse huwelijk is er een ritueel 
dat lijkt op het  hennagebruik. Bijna alle 
rituelen worden uitgevoerd door de pan-
dit, de priester. Sindhoor is rood henn-
apoeder en wordt door de pandit 
gebruikt om de handen van de bruid, de 
haarscheiding en de stip op haar voor-
hoofd te kleuren.

Carnaval en Suikerfeest
Er zijn verschillende feesten die gevierd 
worden in multi cultureel Rotterdam. Dit 
zijn zowel feesten die al bestonden voor-
dat de migrantenstroom naar Rotterdam 
op gang kwam in de jaren zestig, als fees-
ten die de migranten zelf meebrachten. 
Kerstmis is één van de voorbeelden van 
de feesten die al in Rotterdam gevierd 
werden, evenals Sinterklaas, het Paas-
feest en carnaval. Het Zomercarnaval 
van  Rotterdam, Holi Phagua en Saõ 
Jõaõ zijn voorbeelden van feesten die 
zijn meegekomen met de migranten. 
Al deze feesten hebben hun eigen 
rituelen.

Carnaval is van oorsprong een katholiek 
feest dat wordt gevierd voor het begin 
van de veertig dagen vasten voor Pasen. 
Het is een feest waarbij iedereen gelijk is 
en de werkelijkheid even opzij wordt 
gezet. Voor de optocht is men maanden 
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is een ander voorbeeld van een feest met 
bijbehorende rituelen dat met de 
migranten mee naar Rotterdam is geko-
men. Het is oorspronkelijk een Portugees 
volksfeest, maar in elke voor malige kolo-
nie wordt het op een eigen manier 
gevierd. De Brazilianen vieren het bij-
voorbeeld anders dan de Kaap verdianen. 
In Rotterdam wordt het feest vooral door 
de Kaapverdiaanse gemeenschap 
gevierd. Saõ Jõaõ is het feest ter ere van 
Johannes de Doper en wordt meestal 
gevierd met markten, processies, vuur-
werk en dans. Natuurlijk zijn er ook spe-
ciale gerechten, zoals ‘Caldo Verde’ (kool-
soep) en gegrilde sardines. Tijdens de 
processie wordt door de Kaapverdianen 
een boot gebruikt. De boot heeft een dui-
delijk ceremoniële functie en symboli-
seert de bescherming door Johannes de 
Doper van de vissers.

In Rotterdam heeft iedere bewoner bijna 
dagelijks te maken met rituelen, zowel 
bij belangrijke momenten in het leven, 
zoals de geboorte, als bij feesten van hun 
eigen of van een andere cultuur. Rituelen 
zijn overal en er komen steeds  nieuwe 
rituelen bij, zeker in een multiculturele 
stad als  Rotterdam. ■t

tels in de  Caribische en Zuid-Amerikaan-
se landen. In die landen is het in de 
maanden februari en maart warm en is 
carnaval vooral een dansfeest in schaarse 
kleding. In de jaren tachtig werd het 
zomercarnaval voor het eerst grootscha-
lig gevierd in Rotterdam. Oorspronkelijk 
was het een initiatief van de Antilliaanse 
gemeenschap, maar het huidige zomer-
carnaval, herbergt ook Kaapverdianen, 
Surinamers, Brazilianen, Turken, Marok-
kanen, Afrikanen, Nederlanders en nog 
veel meer nationaliteiten. Op de laatste 
zaterdag van juli wordt het zomercarna-
val in Rotterdam gevierd. Er zijn verschil-
lende carnavalstradities in verweven en 
het feest kent een  duidelijke structuur. 
Voordat de alom bekende parade door de 
stad begint, is er eerst de ‘Battle of 
Drums’ en de ver kiezing van de koningin. 
Net als bij het katholieke carnaval wordt 
er dus een koninklijke titel vergeven, in 
dit geval dus Koningin Carnaval die een 
prachtige kroon met veren opkrijgt. Na 
de parade worden de feestgangers vanaf 
het bordes toegesproken door de organi-
satoren en speciale  gasten.

Ceremoniële boot
Het Saõ Jõaõ wordt gevierd op 24 juni en 

bezig met het fabriceren van kostuums 
en het aankleden en versieren van praal-
wagens. Regelmatig komen de vaste 
groepen van de organisatie bijeen ter 
 voorbereiding van een groots feest. Ook 
wordt op of rond 11 november Prins Car-
naval gekozen, die ceremoniemeester is 
van zijn vereniging tijdens de festivitei-
ten.

Islamitische gemeenschappen hebben 
een feest dat enigszins vergeleken kan 
worden met het carnaval, namelijk het 
Suikerfeest. In plaats van voor de vasten-
tijd, wordt er juist na de vastentijd feest 
gevierd. Met het Suikerfeest wordt het 
einde van de vastenmaand gedurende 
ramadan gevierd. Net als bij het carnaval 
worden er zoete lekkernijen gegeten en 
trekt iedereen mooie kleding aan. Vooral 
de symboliek van het begin van een 
nieuwe periode, dat ook gesymboliseerd 
wordt door het huis schoon te maken, 
is vergelijkbaar met het katholieke 
 carnaval.

Het katholieke carnaval wordt gevierd in 
het voorjaar, terwijl het Rotterdamse 
zomercarnaval een meer zomers tintje 
heeft. Dit zomercarnaval heeft haar wor-

 Mooi uitgedoste danseres op het zomercarnaval.

Typisch Nederland
Wat is nu ‘typisch Nederland’? Die vraag heeft in de loop van de geschiedenis al velen bezig 

gehouden. Nog niet zo lang geleden werd gedacht dat alleen bij boeren en vissers echte ‘Neder-

landse kenmerken’ te vinden waren. Maar de tijd had zelfs op het platteland en langs de kust 

niet stil gestaan. Wat wij typisch Nederland vinden, verandert voortdurend. Gezelligheid en uit-

bundigheid zijn even ‘Nederlands’ als privacy en ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.  

Typisch Nederland is te bestellen door € 39,95 over te maken op giro 810806 ten name van het 

Nederlands  Centrum voor Volkscultuur onder vermelding van de titel.

Magie
Magie is het proberen te beïnvloeden van gebeurtenissen door middel van boven-

natuurlijke krachten. Mensen die geloven in magie gaan ervan uit dat er een ver-

borgen werkelijkheid schuil gaat achter de direct waarneembare realiteit. Door 

boeken, fi lms en shows is magie tegenwoordig erg populair.

 

Olivier Rieter (redactie), Magie. Betovering en  boven natuurlijke krachten (Utrecht 

2010) is te bestellen door € 12,50 over te maken op rekeningnummer 810806 ten 

name van het Nederlands Centrum voor Volks cultuur onder vermelding van magie.

Nederlanders vieren feest
In Nederlanders vieren feest komen alle belangrijke Neder landse feestdagen aan bod. Niet 

alleen Sinterklaas, Kerstmis en Koninginnedag, maar ook carnaval en Nieuwjaar en geboorte, 

huwelijk en dood. De auteurs bespreken op  aansprekende manier de ontstaans geschiedenis, de 

achtergronden en de betekenis van de feesten. 

Het boek Nederlanders vieren feest is te bestellen door € 29,95 over te maken op giro 810806 

ten name van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur onder ver melding van de titel.

Nostalgie
 

Nostalgie is met een roze bril terug ver langen naar het verleden. Men veronder-

stelt dat het vroeger mooier, beter en overzichtelijker was. Het boek laat zien dat 

nostalgie in de huidige tijd relevant is. Het draagt bij aan de vorming van de iden-

titeit van personen, groepen en regio’s. 

 

Olivier Rieter (redactie), Nostalgie. Met een roze bril omgaan met het verleden 

(Utrecht 2010) is te bestellen door € 17,50 over te maken op giro 810806 ten name 

van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur onder vermelding van nostalgie.
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Het hele dorp doet mee

Sint Jans-
processie 
in Laren

Tekst Elise Meier
Foto’s Broederschap Sint Jan, Nationale Beeldbank
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tal van deze aandoeningen verwijzen naar de manier waar-
op hij aan zijn einde kwam. Deze overeenkomst tussen hulp 
bij een kwaal en doodsoorzaak van een heilige kwam wel 
vaker voor bij katholieke heiligen.

Sint Janskerkhof

Eén van de kerken, die al in de elfde eeuw van de bisschop 
van Utrecht zijn naam kreeg, is de toenmalige Sint Jans-
kapel in Laren. De plek waar deze kapel werd gebouwd was 
buiten Laren gelegen. Het werd Sint Janskerkhof of Sint 
Jansheuvel genoemd en was al eeuwen een belangrijke plek 
in de streek. Volgens sommigen was het zelfs een heilige 
plaats. Sinds de bouw van de kapel kwamen mensen vanuit 
het Gooi om naar de kapel te gaan of hun doden te begra-
ven. Er leidden vele zogenaamde ‘doodwegen’ naartoe. 
Dat is goed te zien op oude landkaarten. 

Legenden

Er doen verschillende verhalen de ronde over de Sint 
Jans kapel. 

Sint Jan was familie van Jezus, waarschijnlijk zijn neef, en 
hij was ongeveer een half jaar ouder. Hij leefde lange tijd in 
de woestijn als een soort kluizenaar, ver weg van de men-
sen. Hij wordt vaak afgebeeld met een simpel kleed van 
kameelhaar en een gekruiste staf. Sint Jan wordt over het 
algemeen beschouwd als wegbereider van Jezus, omdat hij 
vóór hem het geloof in bekering en verlossing van zonden 
door de doop verkondigde. Hij doopte veel mensen, die hem 
in de nieuwe geloofsleer volgden. Hij wordt ook wel Johan-
nes de Doper genoemd. 

Beschermheilige

Jezus was één van de dopelingen. Sint Jan wilde hem eerst 
niet dopen, want hij vond dat Jezus eigenlijk hém zou moe-
ten dopen. Toch deed hij het en noemde Jezus ‘het Lam 
Gods’. Hij verwees hiermee al op symbolische wijze naar het 
offer dat Jezus later met zijn leven zou brengen. Daarom 
wordt Sint Jan ook vaak met een lam afgebeeld. Daarbij 
staat dan het opschrift Ecce Agnus Dei, ´Zie hier het Lam 
Gods´. Johannes had veel kritiek op de in zijn ogen zondige 
levenswandel van zijn tijdgenoten en stak dat niet onder 
stoelen of banken. Vooral de rijken en machtigen moesten 
het ontgelden. Daarom had hij ook vele vijanden. Dit heeft 
hem uiteindelijk het leven gekost. Herodes, die in die tijd 
over Galilea heerste, liet hem onthoofden op circa 36-jarige 
leeftijd. 

Sint Jan is de beschermheilige van wevers, kleermakers, 
schilders, leerlooiers, timmerlieden, smeden, kuipers, schoor-
steenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, drank-
bestrijders, herders, dansers, muzikanten, zangers, huis-
dieren, schapen en lammeren. Het moge duidelijk zijn uit 
deze opsomming, dat Sint Jan populair was bij de 
handwerks lieden.
Verder werd de hulp van Sint Jan ingeroepen bij de volgende 
aandoeningen: hoofdpijn, schorheid, duizeligheid, epilepsie, 
kinderziekten, angst en hagel. Het is opvallend, dat een aan-

 Processie naar het Sint Janskerkhof rond 1700

Middenin de zomer, op 24 juni, is duidelijk te zien dat Laren geen doorsnee Goois dorp is. Al in de 

weken daarvóór bruist het dorp van de voorbereidingen voor deze dag. Het is de dag van Sint Jan, 

een belangrijke katholieke heilige. Van de vele heiligen die de katholieke kerk heeft, zijn er maar 

drie van wie de geboortedag gevierd wordt, van de anderen wordt alleen de sterfdag herdacht. 

Deze drie zijn: Jezus, zijn moeder Maria en Johannes. Deze Johannes of Sint Jan is op 24 juni 

 geboren. Deze datum valt bijna samen met midzomer op 21 juni. Dit is de langste dag van het jaar. 

Daarna worden de dagen weer korter tot 21 december. Deze data, midzomer en midwinter, de 

 zogenaamde zonnewenden, vormden van oudsher een belangrijk moment in het jaar.

 De processie trekt langs de vaandels op het Sint Janskerkhof.

Lang geleden zouden op deze plek drie vrouwen vermoord 
zijn door rovers. De inwoners van Laren wilden in het dorp 
een kapel oprichten ter nagedachtenis aan deze arme 
 mensen. Ze begonnen met de bouw, maar de fundamenten 
verdwenen op wonderbaarlijke wijze. Er werd in de wijde 
omtrek naar gezocht. Op de plek waar de gruwelijke mis-
daad gepleegd was, op de Sint Jansheuvel, werden de funda-
menten terug gevonden. Men haalde alles terug naar het 
dorp en begon opnieuw aan de bouw. De volgende dag was 
weer alles verdwenen. Dit gebeurde tot driemaal toe. Toen 
besloten de mensen, dat dit een teken van God moest zijn. 
Men besloot de kapel op de heuvel te bouwen en niet in 
het dorp. 

In een ander verhaal keerde een pelgrim in de negende 
eeuw met de relieken van St. Jan terug uit het Heilig Land. 
Hij werd door rovers overvallen en vermoord. De relieken en 
het lijk lieten zij achter en deze werden door een Gooise 
schaapherder gevonden. De relieken bleken vast in de grond 
zitten en gingen pas na een ter plaatse opgedragen mis los. 
Vervolgens werden ze naar de kerk in Laren gebracht, alwaar 
op het nieuwe kerkhof de pelgrim werd begraven. 

Sint Jansbasiliek

De kapel op het Sint Janskerkhof buiten Laren was niet de 
enige kerk die aan Sint Jan was gewijd. Al in de vijftiende 
eeuw werd er in het dorp een Johannes de Doper parochie-
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Sint Jansprocessie

Het Sint Jansfeest op 24 juni werd door de katholieken 
gevierd met verschillende heilige missen en een processie. 
Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm 
van een optocht met een vaste route. Er wordt vaak een hei-
lig voorwerp onder een baldakijn meegedragen. Geestelij-
ken en gelovigen bidden en zingen kerkelijke gezangen. 

kerk gebouwd. Tijdens de Reformatie mocht de kerk niet 
meer gebruikt worden en verviel tot een ruïne. Eind acht-
tiende eeuw werd er een houten noodkerk gebouwd, die in 
1845 werd vervangen door een zogenaamd Waterstaats-
kerkje. Dit is een met rijkssubsidie door het Ministerie van 
Waterstaat gebouwd kerkje. 

In 1925 kwam hier de huidige grote Sint Janskerk aan de 
Brink voor in de plaats, die twaalf jaar later de eretitel Basi-
lica Minor van de paus krijgt. Dat betekent, dat deze kerk 
zich een basiliek mag noemen. Deze titel wordt toegekend 
aan kerken die een belangrijke betekenis hebben of een 
belangrijk bedevaartsoord zijn. In het geval van Laren was 
de eeuwenoude traditie van de Sint Jansprocessie de reden. 
In 1998 heeft de Sint Jansbasiliek de status van Rijks-
monument gekregen. 

Kleine man

Laren was lange tijd een klein, maar hecht dorp, waarvan de 
meeste inwoners kleine boertjes of wevers waren. Het 
gemengde vee, meest schapen, graasde op de heidevelden 
rondom het dorp. Het is niet helemaal duidelijk, waarom 
Sint Jan zo populair is geworden onder de inwoners. Feit is 
wel, dat hij de patroon of beschermheilige is van de wevers 
en van alle mensen die stof maakten of bewerkten. Verder is 
Sint Jan bij uitstek een heilige voor de kleine man, omdat 
ook hij hard heeft moeten werken voor zijn bestaan en niets 
moest hebben van rijkelui. Dat zal de mensen ongetwijfeld 
aangesproken hebben. 

Hoewel het Gooi nu een andere klank heeft gekregen door 
kunstenaars en televisiesterren, was Laren lange tijd een 
armoedig dorp omringd door heide en bossen. Pas met de 
aanleg van de Gooise tramlijn tussen Amsterdam en Hilver-
sum (de Gooise Moordenaar) is Laren uit zijn geïsoleerde 
positie geraakt. 

 De bruidjes mogen in de processie niet ontbreken

bekendheid gekregen en vele bezoekers aangetrokken. Het 
ritueel is ook al vaak vereeuwigd, onder meer door de kun-
stenaars, die in Laren woonden.

Reformatie

In de zestiende eeuw, tijdens de Reformatie, werd de open-
bare geloofsuitoefening van de katholieke kerk verboden. 

In Laren hield men in de Middeleeuwen al een bedevaarts-
tocht ter ere van het Sint Jansfeest. In 1886 heeft men toe-
stemming van de aartsbisschop van Utrecht gekregen om 
het Heilig Sacrament mee te dragen. Sindsdien gaat de stoet 
als bedevaartstocht heen. Daar wordt het Heilig Sacrament 
gezegend en trekt men als een processietocht terug. 
In de loop van de tijd heeft de Sint Jansprocessie meer 
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mee’, zegt Marijke Bierlaagh, geboren en getogen in Laren. 
‘Zo’n twee maanden van tevoren beginnen de voorbereidin-
gen al voor de versieringen. En een paar weken van tevoren 
mogen de ‘bruidjes’ hun jurken uitzoeken. De bruidjes zijn 
de meisjes die meelopen in de processie. De bruidsjurken 
die ze aan hebben, zijn geschonken door de dorpsbewoners. 
Dat zijn oude Eerste Communiejurken of bruidsmeisjes-
jurken. Sinds een paar jaar mogen er ook jongetjes mee 
doen, dat zijn de ‘jonkers’. Die houden de kwasten van de 
vaandels vast.’

Familiefeest

De meeste Laarders, zoals autochtone bewoners van Laren 
zichzelf noemen, nemen een dag vrij voor ‘Sint Jan’. Geen 
haar op hun hoofd die eraan denkt dan te moeten werken. 
Zelfs oud-Laarders, die ooit verhuisd zijn, keren dan terug 
naar hun oude dorp. Het feest is een goede aanleiding om 
familie en vrienden te zien. Met alle missen en de bede-
vaarttocht heen en de processie terug, zijn de mensen al 
gauw een volle dag bezig. Het begint al op zaterdagavond 
met het ‘openingslof’ op het Sint Janskerkhof en gaat daar-
na de hele zondag door.

Larense Kermis

Ongeveer een week na Sint Jan, vanaf zaterdag, wordt tradi-
tiegetrouw de kermis van Laren gehouden. Vroeger kregen 
de mensen vrij voor het feest van Sint Jan en de kermis. ‘Dan 
stonden de wagens van de kermis al klaar aan de rand van 
het dorp, nog voordat de processie geweest was. Ze wilden 
natuurlijk zo snel mogelijk opbouwen, maar de kermis is 
vlakbij de Sint Jansbasiliek en daar moest de processie 
langs. ´Dan moesten de kermisexploitanten echt tegen-
gehouden worden, want de processie ging vóór’, aldus 
Marijke Bierlaagh. Nu wordt er geen vrij meer gegeven door 
de week. De processie wordt nu gehouden op de zondag die 
het dichtst bij 24 juni valt. 

Volksopstand

Al met al is de Sint Jansprocessie in de loop van de tijden 
helemaal verweven geraakt met Laren. Zozeer zelfs, dat toen 
er in de jaren zestig van de vorige eeuw stemmen opgingen 
om dit ritueel af te schaffen, er bijna een ware volksopstand 
ontstond. Tegenwoordig groeit de aandacht voor de proces-
sie weer. Mensen hebben behoefte aan spirituele momen-
ten. De Sint Jansprocessie is meer geworden dan een gods-
dienstige uiting. Het bepaalt mede de identiteit van Laren.
Dit jaar wordt de Sint Jansprocessie op 26 juni gehouden. 
www.belkerken.nl/sintjan ■t

In Laren bleef men toch stiekem doorgaan met het houden 
van katholieke missen, in het begin in de bouwvallige kruis-
kerk buiten het dorp, op de Sint Jansheuvel. De kruiskerk 
mocht echter niet herbouwd worden en werd in 1586 
gesloopt. Vervolgens hielden de katholieken bij mensen 
thuis hun erediensten. Dit was de tijd van de zogenaamde 
schuilkerken. 

De Sint Jansprocessie was in die tijd ook geen echte proces-
sie. Men liep alleen of in kleine groepjes driemaal om de 
Sint Jansheuvel om te bidden. Dat werd een bidgang of 
ommegang genoemd. Dit ritueel hield men in ere, zelfs 
nadat de kerk op de heuvel gesloopt was. Nadat de gods-
dienstvrijheid aan het einde van de achttiende eeuw was 
teruggekeerd in Nederland, werd de bedevaart weer open-
lijk gehouden.

De Broederschap

In 1806, toen de godsdienstvrijheid wettelijk werd vastge-
legd, is de Broederschap van Sint Jan in Laren opgericht. Niet 
iedereen mag zomaar lid worden, het is een eer om lid van 
de Broederschap te zijn. Ten eerste moet men in Laren 
wonen en praktiserend katholiek zijn, maar een belangrijke 
voorwaarde is ook dat men actief moet zijn in de parochie 
van Sint Jan.

Het doel van de Broederschap is het organiseren van de 
Sint Jansprocessie, het stimuleren van de persoonlijke 
 devotie en het behoud van de Sint Jansbasiliek op de Brink. 
Dat het organiseren van de processie de Broederschap goed 
afgaat, moge duidelijk zijn. ‘Aan de processie wordt door cir-
ca tweeduizend mensen deelgenomen. Dit aantal is de laat-
ste tijd vrij constant gebleven. Het aantal bezoekers varieert 
nogal. Dat heeft vooral met het weer te maken. Het publiek 
dat komt kijken ligt tussen de vijf- en tienduizend’, legt 
Frans Bierlaagh, secretaris van de Broederschap van Sint 
Jan uit. 

Dorpsfeest

Het hele dorp helpt mee, in ieder geval het katholieke deel. 
‘Het patroonsfeest leeft bijzonder in het gehele dorp. Zowel 
de oude als nieuwe bewoners hebben iets met het feest en 
staan graag klaar om iets te doen of om het te ondersteu-
nen’, vertelt Bierlaagh.

Langs de route staan mooi versierde erepoorten. Deze wor-
den elk jaar door buurtcomité’s gemaakt. ‘Buurtcomité Het 
Oosterend, Klein-Laren, noem maar op, ze doen allemaal 

Sint Jan symboliseert 
het midden van de zomer. Sint Jansgilde 

Op Sint Jansdag, 24 juni, viert het Konink-
lijk Sint Jansgilde van Soerendonk het 
hoogfeest van Johannes de Doper. Die 
dag valt vaak in de kermistijd en op ker-
misdinsdag maakt het gilde een ‘omme-
ganck’. Dan wordt de koning afgehaald, 
een mis gevierd en de plaatselijke cafés 
bezocht. Ook wordt de eigen boom van 
het gilde, de Sint Jansboom, door de 
buurtbewoners versierd met varens en 
bloemen. Op de grond wordt een hart 
van zand gemaakt waarin met bloemen 
wordt geschreven ‘Hulde aan Sint Jan’. 
Een ander traditioneel onderdeel is het 
maken van de Sint Janstros. Een bos met 
zeven kruiden, vanwege de zeven letters 
van het woord Joannes en de heiligheid 

van het getal zeven. Er zit altijd 
St. Janskruid in de tros, verder 

bloemen, varens, grassen en 
notenbladeren. De Sint 

Janstros gold vroeger als 
vruchtbaarheidsteken 
en als afweer tegen 
bliksem. Alle gildebroe-
ders hangen er een aan 
de voordeur van hun 
huis. 

Meer informatie: 
www.sint-jansgilde.nl

De Jonkheid
De Jonkheid is een oude Limburgse traditie. Vroeger 

een vereniging voor ongetrouwde jongens, maar soms 
kunnen tegenwoordig ook meisjes lid worden. Veel jonk-

heden zijn verdwenen in de jaren zestig, maar er waren er 
ook die bleven bestaan. Jonkheden treden aan bij allerlei 

gebeurtenissen, maar het belangrijkst is het halen en oprich-
ten van de mei-den, een symbool van vruchtbaarheid. Sommige 

jonkheden verzinnen allerlei geheimzinnige rituelen rondom dit 
ritueel. In Schinveld bijvoorbeeld verstopt de Jonkheid de vers-

gekapte denneboom en dan begint de grote strijd tegen de 
Getrouwden, ieder jaar weer, veertien dagen en nachten lang. Als 

de Getrouwden de boom vinden, verstoppen zij hem weer. De deel-
nemers zijn gekleed in legergroen. De partij die op Koninginnedag 

om 12.00 uur de mei-den in z’n bezit heeft, is de winnaar. Die krijgt 
een vat bier van de verliezende partij en dan wordt er vrede gesloten 

tot het kappen van de den volgend jaar. De jonkheden 
van Hulsberg en Valkenburg aan de Geul geven in 

Wijnandsrade demonstraties denversieren, ze 
laten de bezoekers boomzagen 
en vertellen over de jonkheid en 
hun tradities.

Cultuur en Folklorefestival 
op 25 en 26 juni in Kasteel 

Wijnandsrade, Opfergeltstraat 3 
in Wijnandsrade 
(www.festivalwijnandsrade.nl)

Schoonmaak in Spakenburg
De schoonmaak is een belangrijke traditie in Spaken-
burg. Niet alleen de voorjaarsschoonmaak, maar ook 
het alledaagse schoonhouden van het huis en het 
straatje. Als er bezoek komt, ook al is het familie, dan 
wordt eerst het hele huis gereinigd. Zomaar bij iemand 
langs gaan, kan dan ook niet. De Spakenburgse vrouwen 
stonden wijd en zijd bekend om hun properheid. Paleis 
Soestdijk en heel wat rijke Gooise gezinnen hadden 
daarom maar wat graag Spakenburgse vrouwen in hun 
huishoudelijke dienst.

De tentoonstelling ’Sjoòn!’ over de schoonmaak-
geheimen in Spakenburg is tot en met 29 oktober 
te zien in Museum Spakenburg , Oude Schans 47, 
Spakenburg (www.museumspakenburg.nl).
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Op 21 juni is het de langste dag van het 
jaar. Dan is het midzomer. Vroeger was 
dat een belangrijke dag voor boeren en 
landarbeiders. Deze dag werd dan ook 
uitbundig gevierd met vuren, bloemen 
en lekker eten. Dat was er immers 
genoeg, rond deze tijd van het jaar. Maar 
er werd ook dank gezegd voor deze over-
daad. Er werd gebeden om een goede 
oogst en bescherming tegen allerlei soor-
ten kwaad. Ook werden er wel kransen 
gevlochten van zomerbloemen. Deze 
kransen werden Sint Janskransen 
genoemd naar de heilige Sint Jan. Zijn 
geboortedag werd gevierd op 24 juni. 
Veel mensen zien Sint Jan als de wegbe-
reider van Christus. Daarom heeft hij 
zo’n prominente plaats gekregen binnen 
het christendom. Veel kerken zijn naar 
hem vernoemd.

Dat Sint Jansdag vroeger een belangrijke 
dag voor de landbouw was, blijkt uit de  
vele weerspreuken:

verstaan. Tegenwoordig is men iets voor-
zichtiger met het zelf toepassen van deze 
plant voor dit doeleinde, omdat het in 
combinatie met chemische medicijnen 
voor nare bijwerkingen kan zorgen.

Men zag Sint Janskruid als een waarde-
volle plant met vele goede eigenschap-
pen. Er werden veel positieve werkingen 
aan toegeschreven. Een takje Sint-Jans-
kruid in de melk hielp tegen verzuren. In 
de tijd vóór de koelkast was dit belang-
rijk. Zowel mannen als vrouwen staken 
een takje in hun kleren om geluk en 
voorspoed te krijgen. Takjes van het Sint 
Janskruid hing men vroeger aan de zol-
derbalk op of in een kruis voor het ven-
ster. Dit hielp tegen blikseminslag en 
‘Kwaad, Duivel, Heks of Helsch gedroch’.

Sint Janskrans

Het Sint Janskruid mocht dan op zichzelf 
al voor een goede bescherming zorgen, in 
combinatie met andere zomerbloemen 

Met Sint Jan slaat de eerste maaier an.
Voor Sint Jan bidt men om regen, erna 
komt hij ongelegen.

Sint Janskruid

Een plant die rond de geboortedag van 
Sint Jan begint te bloeien, is het Sint 
Janskruid. Deze plant wordt ongeveer 50 
à 70 cm. hoog en heeft veel warmgele 
bloemen met vijf blaadjes en lange meel-
draden. Het lijken net kleine zonnetjes. 

Vroeger was deze plant heel geliefd. Men 
gebruikte het tegen velerlei kwalen. Zo 
werd het gebruikt tegen hoest, bij ver-
stuikingen en spierpijn en bij wonden. 
Het fi jngewreven blad geeft een rood 
sap, dat getrokken wordt in olie. Dit 
wordt uitwendig gebruikt bij velerlei 
huidproblemen, zoals zonnebrand. 
Omdat er een stof in de plant zit, dat 
werkt als antidepressivum, werd wel 
gezegd dat Sint Janskruid de duivel ver-
dreef. Een inwendige duivel, dan wel te 

Sint Janskruid

Tekst Elise Meier
Foto´s Paul Spapens

Het Sint Janskruid had zulke sterke genezende en beschermende eigen-

schappen, dat de duivel er jaloers op was. Door de werking van het kruid 

was geen mens meer slecht, dus was er geen werk meer voor de duivel. Met 

lede ogen moest hij aanzien hoe de hel leegliep. Tot wanhoop gedreven vier-

de de duivel zijn woede bot op de plant. Hij doorboorde de bladeren met zijn 

klauwen. Uiteraard had dit geen effect op het kruid en groeide deze gewoon 

door. Wel zijn nog steeds de gaatjes zichtbaar, die door de duivelsklauwen 

zijn ontstaan. In de volksmond heet het Sint Janskruid daarom ook wel 

‘Jaagt-den-duivel’.

Voor geluk en 
bescherming

was het nog krachtiger. Daarom maakte 
men rond midzomer Sint Janskransen of 
-trossen. Dit gebruik bestaat nog steeds, 
niet alleen in ons land maar ook in Let-
land bijvoorbeeld.

In de Liemers en de Achterhoek vlocht 
men een Sint Janskrans van buigzame 
wilgentenen. Zo kreeg men een ronde 
krans van zo’n 25 cm. in doorsnede en 
daartussen stak men allerlei bloemen. 
Of men plukte een grote bos bloemen, 
een zogenaamde tros. De samenstelling 
van deze boeketten verschilde per streek. 
In ieder geval zaten er Sint Janskruid en 
boerenroos in. Daarnaast werden ver-
schillende soorten sedum gebruikt, zoals 
muurpeper en huislook. Dat groeide 
vroeger op veel strooien daken en had 
weinig water nodig, dus ook in een 
Sint Janskrans bleef het nog lang door-
groeien. Verder kon men naar eigen 
inzicht allerlei zomerbloemen in de 
krans steken. 

Dooper (24 Junij), boven de deuren en 
vensters langs de straat, drie net gescha-
keerde bloemtrossen te hangen. Dit 
gebruik zou van het volgende voorval 
oorspronkelijk zijn: Eens kwam St. Jan in 
eene stad, alwaar de inwoners hem ter 
dood zochten. Doch daar hij na den 
ondergang der zon reeds in een huis 
geweken was, en men bij avond of nacht 
geen burger in zijn huis mogt bemoeije-
lijken, zoo versierden zij het huis met een 
bloemtros, om den volgenden morgen 
toch het juiste huis te weten. ‘s Morgens 
ging men uit, om St. Jan te vangen, doch 
alle huizen waren even eens met bloe-
men versierd, zoodat men den juisten 
intrek van den Heilige niet weten kon. 
St. Jan kende weldra het hem dreigende 
gevaar, en week de stad uit.’

In Oerle maakte men de Sint Janstros van 
Sint Janskruid, notenblad, korenbloem, 
koningsvaren, margriet, koekoeksbloem, 
vergeetmijniet, zegge, rozen (wit en 

In Brabant plukte men met Sint Jan een 
grote bos bloemen, de Sint Janstros. Zo 
schrijft predikant Stephanus Hanewinkel 
in zijn Reize door de Majorij van 1799 dat 
men op sommige dorpen gewoon is om 
op het feest van Johannes de Doper bloe-
men boven de deuren en vensters te han-
gen. ‘Dit geschiedt, zegt men, om dat 
St. Jan een liefhebber van Bloemen was’. 
De tros werd opgehangen aan de deur en 
zorgde zo niet alleen voor een mooie ver-
siering, maar diende ook als bescher-
ming. Als de bloemen waren gezegend in 
de kerk, was de werking ervan extra 
sterk. Het hielp dacht men vooral tegen 
blikseminslag en brand. 

Wonderbaarlijke 

 ontsnapping

Een andere verwijzing naar de Sint Jans-
tros vinden we in aantekeningen van 
C.R. Hermans. Hij schrijft hierover in 1845: 
‘In sommige dorpen der Meijerij pleegt 
men op den feestdag van St. Jan den 

Op Sint Jan 
werd de 

midzomer 
gevierd en 
Sint Jans-

kransen 
gevlochten.
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zelfs speciale bijeenkomsten belegd om 
nieuwkomers in te wijden in de gehei-
men van het maken van Sint Janstrossen. 
Ook de bloemenwinkels spelen hierop in 
door omstreeks 24 juni de ingrediënten 
aan te bieden. Het vervaardigen en 
ophangen van de trossen wordt in Oerle 
beschouwd als een traditie die men in 
ere wil houden. Is het niet vanuit religi-
euze beweegredenen dan wel uit oog-
punt van identiteit. Als onderdeel van de 
grote gemeente Veldhoven markeren de 
Sint Janstrossen aan de huizen thans 
vooral het eigen karakter van ‘Oers’.

Midzomervieringen

Een moderne manier om midzomer of 
Sint Jan te vieren kan men ook in de 
Kempen vinden. In Moergestel wordt 
jaarlijks door de Stichting Moergestel 
Fietsdorp een groot fi etsevenement voor 
het hele gezin georganiseerd. Elk jaar 
heeft de fi etstocht een thema. Het thema 
van een paar jaar geleden was de Sint 
Jansroute. Het is dan de kortste nacht 
van het jaar. Verder zijn er op Sint Jan 
overal buurtfeesten, fi etstochten en 
 kermissen. 
Het feit dat de traditionele Sint Jansfees-
ten met al zijn gebruiken tot ver in de 
twintigste eeuw hebben bestaan en nu 
zelfs weer een opleving beleven, laten 
zien dat de moeite van de kerk om dit uit 
te bannen tevergeefs was. ■t

Blijkbaar hadden al deze besluiten niet 
het beoogde effect. In 1690 werd nog-
maals tot bijgeloof bestempeld in Den 
Catholycken Pedagoge oft Christelycke 
Onderwyser in den Catechismus: ´Sint 
Janskruyt ghepluckt voor den Sonnen 
opgangh te ghebruycken teghen den 
Blixem´. 

Nieuwe initiatieven

Wie denkt dat het plukken van een Sint 
Janstros alleen iets is van vroeger, heeft 
ongelijk. In en rond Moergestel, tussen de 
Brabantse Kempen en de Meierij is het 
initiatief genomen om veldjes in te zaai-
en met bloemen, waaruit mensen gratis 
hun eigen Sint Janstrossen kunnen pluk-
ken. Dit levert niet alleen mooie kleurige 
velden op, maar het biedt ook een nieu-
we invulling van het Sint Jansfeest. Er 
worden boeketten in de kerk gezegend 
en uitgedeeld, maar het is vooral de 
bedoeling, dat mensen de trossen zelf 
maken. In samenwerking met de 
gemeente en een grote zaadhandel heeft 
de Stichting WieKentKunst dit voor 
elkaar gekregen.

Ook elders in Brabant houdt men de Sint 
Janstrossen in ere. Na een inzinking van 
dit gebruik in de jaren zestig en zeventig, 
nam in Oerle de belangstelling voor het 
maken en laten zegenen van de Sint 
Janstrossen weer sterk toe. Er worden 

rood), Spaans gras en viooltjes. In de 
jaren dertig worden ook genoemd: dui-
zendschoon (‘lievemannekes’), bolderik 
(‘steekneuzen’), gouden lelie (‘Sint Jans-
lelie’ of ‘gele leliën’) en vingerhoedskruid. 
Na de wijding wordt de tros bij de ingang 
van het huis, bij voorkeur de deur die het 
meest gebruikt wordt, opgehangen 
waarbij de oude verdorde tros wordt 
 vervangen. Vroeger mochten de oude 
exemplaren niet worden weggegooid, 
maar deze werden verbrand of onder 
het dak van een schuur of het huis 
 gestoken.
 
De kerk en bijgeloof

Hoewel de kerk een belangrijke rol had 
gespeeld in de totstandkoming van het 
Sint Jansfeest en de Sint Janskransen in 
de kerk gewijd werden, was de kerk niet 
erg gelukkig met alle gebruiken erom-
heen. Al in 1612 werden deze tot bijgeloof 
bestempeld en verboden. Om preciezer te 
zijn, de kerk was tegen ´gras te snyden op 
den vooravond van Sint Jan´.

In de dekenale vergaderingen van het 
bisdom Mechelen in 1612 en 1617 werd als 
bijgeloof bestempeld: het gebruik van 
Sint Janskruid waaraan een speciale 
kracht werd toegeschreven als voor-
behoedmiddel tegen ongelukken van de 
mensen en tegen het afbranden van 
 huizen. 

In Noord-Brabant worden 

nog steeds de Sint Janstrossen 

gezegend in de kerk.

Tien jaar homohuwelijk
Twee bruidegommen, twee bruidsboeketjes, sinds tien jaar is 
het in Nederland niet meer ongewoon dat homostellen ook 
kunnen trouwen. Maar dat heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad. In 1988 starten Gerard Kuipers en Frans Stello een 
proefproces, zij willen ook gewoon kunnen trouwen, net zoals 
heterostellen. Hierop wordt de wetgeving uitvoerig bekeken 
en een jaar later erkent de rechtbank in Amsterdam dat in de 
wet niet letterlijk staat dat het huwelijk alleen is voorbehou-
den aan een man en een vrouw. Toch duurt het nog tot 1998 
voordat de partnerregistratie voor homostellen mogelijk is. 
Het echte huwelijk is dat dan nog niet, maar door de inspan-
ningen van onder meer 
staatssecretaris Job Cohen 
lijkt er schot in de zaak te 
komen. Op 31 maart 2001 
voltrekt hij als burgemeester 
van Amsterdam vier huwelij-
ken, drie tussen twee man-
nen en één tussen twee 
vrouwen. Eindelijk is het 
voor mensen van hetzelfde 
geslacht mogelijk om op 
dezelfde manier in de echt 
verbonden te worden als 
heterostellen. 

De fototentoonstelling ‘10 jaar Homohuwelijk. Ja ik wil!’ is tot 
19 augustus te bezoeken in de hal van de trouwzaal in de 
Amsterdamse Stopera (www.10jaarhomohuwelijk.nl)

Lief en Leed
De Burgerlijke Stand werd in 1811 door Napoleon ingevoerd. Voortaan werd bij 
geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden een getekende akte door de 
gemeente opgemaakt. Ook moest iedereen een vaste achternaam aannemen. 
Het Zeeuws Archief heeft ter gelegenheid van tweehonderd jaar Burgerlijke 
Stand een tentoonstelling ingericht, waarin het echtpaar Polderman een 
belangrijke rol speelt. Tevens is de reizende tentoonstelling van het Neder-
lands Centrum voor Volkscultuur ‘Bruidssuikers en Wittebroodsweken’ te 
bezoeken.

‘Lief & en Leed – 200 jaar Burgerlijke Stand’ is tot en met 13 januari te zien op 
het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg (www.zeeuwsarchief.nl) 

 Paulus Polderman en Pieternella Koppejan op hun trouwdag, 18 mei 1927, 

in Biggekerke. Na de huwelijksplechtigheden in het gemeentehuis en de 

kerk lieten ze hun trouwfoto nemen op het erf van Paulus vader, 

 boerderij Het Hof. Als trouwauto gebruikten ze de T-ford van de 

 burgemeester, de enige auto in het dorp. 

Trouwen 
voor de wet

Tweehonderd jaar geleden 
werd in Nederland het bur-
gerlijk huwelijk ingesteld. 
Terwijl voor die tijd de ker-
kelijke bevestiging maat-
gevend was, werd het 
 burgerlijk huwelijk nu de 

wettelijke vastlegging. 
Rond het huwelijk 

bestaan veel gebruiken 
en tradities: zoals elkaar het ja-

woord geven, ringen wisselen en de bruids-
taart aansnijden. Deze tradities zijn er niet 
zomaar, ze hebben een historische achter-
grond. Schilderijen, prenten, glaswerk, zilver, 
keramiek, kleding, documenten en archivalia: 
ze illustreren hoe vroeger de stappen richting 
huwelijk verliepen en hoe het huwelijk plaats-
vond en werd gevierd. 

De tentoonstelling ‘Trouwen op Fraeylema-
borg’ is tot en met 23 oktober te zien in 
 Koetshuis Fraeylemaborg, Hoofdweg 30 in 
Slochteren (www.fraeylemaborg.nl) 
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Toen Ignace Schretlen een paar jaar na de dood van 

zijn vader op zoek ging naar diens oude missaal, 

ontdekte hij een schat. Zijn ouderlijk huis kende een 

eigen ingang voor de kinderen en in het kerkboe-

kenkastje vond Schretlen achterin op de tast een 

kartonnen doos met het opschrift: 

HONDERD  ENVELOPPEN  PRIMA KWALITEIT

en daaronder, nauwelijks zichtbaar, met potlood 

geschreven: ‘Brieven en felicitaties bij Egbert’s 

geboorte. 30 Aug 1919’. 

Egbert – met als roepnaam Bert – was 
Schretlens vader, die later hoogleraar kin-
dergeneeskunde zou worden in Nijme-
gen. De doos bevatte ruim honderd 
geboortefelicitaties, die zorgvuldig 
waren bewaard. Waarom? De realiteit 
leert dat dit louter gebeurt bij mensen 
van koninklijke bloede. Nu waren zelfs de 
eenvoudigste felicitaties – visitekaartjes 
met of zonder handtekening – bewaard 
gebleven. Ook na die tijd had niemand ze 
blijkbaar weg willen doen.

Veel mensen zouden het leuk vinden om 
zoiets te vinden. Al die oude dingen, als 
een dierbare gezinsherinnering. Er is een 
creatieve geest als die van Ignace voor 
nodig om achter deze kaarten, kaartjes 
en krabbels een hele wereld te zien lig-
gen: een tijdsbeeld. Om er gebruik van te 
maken om mensen attent te maken op 

Ignace Schretlen 
ontdekte een schat

Gevoelig 
tijdsbeeld 
in familie-
documenten

Tekst Anneke Munnik
Foto’s Ignace Schretlen Gedrukte briefkaart met geboortefelicitatie

het bijzondere achter het schijnbaar 
gewone.
Hij kán niet anders dan achter de dingen 
kijken. Ignace Schretlen is arts, auteur, 
beeldend kunstenaar en kenner van 
Franse chansons. Een gevoelig maar kri-
tisch mens, die regelmatig in moeilijkhe-
den is gekomen, juist doordat hij niet 
oppervlakkig kijkt, schrijft en reageert. 

Hij besefte dat de kaartjes, net als de con-
doleances die de familie Schretlen ont-
ving bij het overlijden van zijn vader, als 
het ware de aanhalingstekens zijn waar-
tussen een heel leven zich heeft afge-
speeld. Eigenlijk heb je op deze wijze een 
heel leven in handen. Waarin zeer veel is 
gebeurd dat niet alleen te maken had 
met degene die geboren wordt en later 
overlijdt. Dat de kaarten heel veel meer 
vertelden dan ‘hartelijk gefeliciteerd en 

 Kaartjes zonder hand-

geschreven tekst golden als 

koude kaartjes.

veel geluk met de kleine’ of ‘onze oprech-
te condoleances’. Hij besloot dat ze niet 
zozeer iets duidelijk maakten over zijn 
vader, maar wel over de afzenders. 
 Sommige briefschrijvers houden het bij 
hartelijkheden, maar er zijn er ook die 
hun eigen leed naar voren brengen of 
zorgen uiten.

De felicitaties maken veel duidelijk over 
de manier van leven in die tijd. Men kan 
eruit opmaken wat mensen belangrijk 
vonden, waar ze zich voor schaamden, 
hoe de aard van de felicitaties te maken 
had met wat ervoor en erna in de wereld 
gebeurde. Wat als goedgemanierd werd 
beschouwd, en hoe de mensen elkaar in 
die tijd aanspraken: ‘Een tweede paarl 
aan den ring. Hartelijke gelukwenschen 
onder ieder opzicht.  En: Het had een 
meisje moeten zijn, hè Fiek (...)’

De eenvoudige kartonnen doos bevatte 
een schat aan cultuur. Niet een overzicht, 
maar een heel speciaal deel van de cul-
tuur. Omdat het klein is, komt het heel 
dichtbij.

Verborgen geschiedenis

Ignace Schretlen heeft van al deze kleino-
den, zowel de felicitaties als de condole-
ances, en ook aanverwante voorwerpen 
zoals munten, een herdenkingsbord en 
een zeer bijzondere gedenkpenning, een 
expositie samengesteld. Schretlen heeft 
er teksten bijgemaakt die de kaartjes in 
een groter verband zetten. Hij licht de 
politieke situatie toe en haalt zelfs het 
besluit van C&A om voortaan ‘betaalbare 
herenkleding voor arbeiders’ te verkopen 
aan om het tijdsbeeld compleet te 
maken. 

 Ignace Schretlen 

 Foto: Vivienne Schretlen

Kaartjes zonder hanonder hand-
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Ook haalt hij de bijzondere cultuuraspec-
ten naar voren die de briefschrijvers 
onbedoeld kenbaar maakten. Uit de tek-
sten blijkt bijvoorbeeld dat er redelijk 
snel geantwoord moest worden op een 
geboortebericht. Mensen stuurden daar-
om vaak een ‘koud kaartje’, een visite-
kaartje met de naam van de afzender 
voorgedrukt en hooguit ‘p.f.’ (‘pour félici-
ter’) of ‘m.h.g.’ (‘met hartelijken geluk-
wensch’) erbij geschreven. 

De term ‘koud kaartje’ wordt door een 
van de briefschrijfsters zelf gebruikt: Erg 
laat, en erg beschaamd kom ik U felicite-
ren met de geboorte van uw tweede 
zoontje. Ik wilde U liever zelf schrijven 
dan een koud kaartje te zenden, maar nu 
zeg ik, had ik maar het kaartje gestuurd, 
dan had ik het beter gedaan. Nu moesten 

Dat was slechts twee maanden voor de 
geboorte van het kind op 30 augustus 
1919. Daarin heeft Schretlen ook weer 
een anker gevonden voor een toelichten-
de tekst over die net naoorlogse tijd.

Wat ook opvalt, is het verschil tussen 
briefjes, geschreven met de ouderwetse 
kroontjespen, die steeds ingedoopt 
moest worden, en andere met het veel 
gelijkmatiger vulpenschrift. Al dat soort 
simpele zaken zijn door Schretlen aange-
grepen.

Zoals ook het feit dat kraamvrouwen in 
die tijd kennelijk niet mochten schrijven 
(en zelfs niet lezen) in de eerste negen 
dagen na de geboorte. De oma van 
Schretlen kreeg van verschillende brief-
schrijfsters op haar kop omdat ze kenne-

mensen destijds ook iets meer schrijven 
dan tegenwoordig, bij gebrek aan voor-
gedrukte kaarten. 

Er waren er overigens wel twee: één met 
een teer kinderportretje, dat in Engeland 
is gedrukt. De briefkaart is aan beide zij-
den gestempeld: in Den Haag (afzender) 
en Nijmegen (plaats van bestemming). 
De kaart kwam binnen een etmaal aan!
De andere met illustratie is eigenlijk 
helemaal geen felicitatiekaart. Er staat 
een foto op van een gewonde soldaat uit 
de Eerste Wereldoorlog, die gereed wordt 
gemaakt voor transport. Een wel zeer 
ongebruikelijk idee, om daar iemand 
mee te feliciteren. Maar met de onderte-
kening van het Verdrag van Versailles 
was op 28 juni 1919 offi cieel een einde 
aan de Eerste Wereldoorlog gekomen. 

 Felicitatie met een afbeelding 

van de Eerste Wereldoorlog

lijk zelf had geschreven dat ze er een 
zoon bij had (de oudste was Karel Schret-
len). Geboortekaartjes zoals wij nu sturen 
waren er nog niet.

Alledaags leven

De condoleances zijn een stuk herken-
baarder uiteraard, omdat ze van kort 
geleden zijn. ‘Van de doden niets dan 
goeds’, zegt men en Ignace Schretlen laat 

In Schretlens eigen woorden: ‘Belangrijke 
gebeurtenissen en relevante ontwikke-
lingen in onze samenleving worden 
zorgvuldig gedocumenteerd. Maar juist 
het alledaagse ontsnapt aan onze aan-
dacht. Wat op deze kleine expositie wordt 
getoond was indertijd niet bruikbaar en 
had weinig of geen waarde. Gelukkig 
werd het toen niet weggegooid. Dankzij 
een stapeltje geboortefelicitaties proeven 
wij nu iets van het alledaagse leven van 
toen. Is dat niet waardevol?’

Wie de expositie ‘Van bij de wieg tot bij 
het graf’ wil zien, kan van 14 juni tot 
5 september terecht in het Meertens 
Instituut te Amsterdam. Bezoekers 
 dienen zich vooraf aan te melden via de 
receptie (info@meertens.knaw.nl).  ■t

de informatie over het leven van zijn 
vader bij de teksten van de condoleances. 
Zelf zegt hij maar één keer iets over zijn 
geliefde vader – en dat staat dan weer in 
het teken van een opvallend stukje over 
astrologie, waarin heel raak diens karak-
ter wordt getypeerd. Foto’s van zijn 
vader, die op 1 september 2000 overleed, 
zijn er dan ook niet, want daar gaat de 
expositie niet over. 

 Handgeschreven felicitatie
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Feestelijke vlootschouw in Scheveningen

Tekst Henny Belt
Foto’s Henny Belt, Nationale Beeldbank

Begin juni is het Vlaggetjesdag ‘op’ Scheveningen. Dit komt 

van de gewoonte om op de eerste zaterdag na Pinksteren 

proefvaarten te houden om de scheepsmotoren te testen na 

hun winterslaap. De schepen voeren opgetuigd met vlaggen 

en vanen in een ceremoniële vlootschouw langs de kust. 

Die proefvaart is uitgegroeid tot een feest ter ere van de 

haring en een gelegenheid om de cultuur van Scheveningen 

naar buiten te brengen.

Vlaggetjes
dag
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vissen. Met hun grotere laadvermogen konden ze ook lan-
gere reizen maken met meer bemanning aan boord voor de 
vangst en de verwerking van de vis. Dit type was de voorlo-
per van de bomschuit, ofwel de Zijdse bom, die wereldbe-
roemd werd door de schilders van de Haagse School met 
namen als Jacob Maris,  Hendrik Willem Mesdag en George 
Hendrik Breitner. Bomschuiten zijn te zien in het Panorama 
Mesdag in Den Haag en in MUZEE Scheveningen.

Visserijwet
Met de opkomst van de kustvisserij en de forsere schuiten 
kon men wel een wat grotere vangst bereiken, maar de 

Haring speelt al sinds de Middeleeuwen een belangrijke rol 
in de geschiedenis van Nederland. Het is bekend dat al in de 
dertiende eeuw op haring werd gevist in de Noordzee. De 
echte bloeitijd van de haringvisserij ligt echter in het begin 
van de zeventiende eeuw. Het was de ‘groote visscherij’, wat 
vooral iets zegt over de omvang, want merkwaardig genoeg 
staat de ‘kleine visscherij’ voor de vangst van de veel grotere 
walvis. 

Kustvisserij
Van oudsher was er altijd een onderscheid tussen de zeevis-
serij vanuit de grotere haringsteden, die in het bezit waren 
van havens, grotere kielschepen (buizen) en sleepnetten, 
tegenover de strand- en later kustvisserij vanuit de kleinere 
vissersdorpen langs de Noordzeekust (ook wel de Zijde 
genoemd). 

De visserij vanuit deze Zijdse vissersdorpen vond aanvanke-
lijk plaats vanaf het zandstrand met drijfnetten. Tot ver in 
de negentiende eeuw bleef dit zo, maar op het einde van de  
achttiende eeuw ontstond er ook kustvaart met kleine ranke 
vaartuigjes, de zogenaamde pinken. Een pink was een sim-
pel vissersbootje met een afgeplatte boeg en een vlakke 
bodem. Spottend werden ze door de Haagse elite wel ‘kleine 
drankvaatjes’ genoemd. Vanaf een pink viste men met 
sleepnetten, maar men bleef nog vrij dicht bij de kust. 
Omdat pinken geen kiel hadden (maar zwaarden aan bak- 
en stuurboord) konden ze overal op het strand aanlanden 
om daar hun vangst te verhandelen. Een haven hadden ze 
hiervoor niet nodig. Uitvaren deden ze bij hoogwater of 
anders werden ze naar zee getrokken. 

In de negentiende eeuw werd een wat grotere variant ont-
wikkeld: de dubbelde strand- of zeeschuit. Deze was breder 
en lomper en met zijn lengte-breedte-verhouding van 2:1  
bijna ovaal. Ze waren door hun omvang zeewaardiger en de 
vissers konden er wat verder mee uit de kust varen om te 

 De tewaterlating met 

behulp van menskracht 

was altijd een groots 

moment.

Tijdens Vlaggetjesdag 

kleedt jong en oud zich 

in klederdracht.

De Visserijwet hief in 1857 tevens het voorrecht van de grote 
steden op om al op een veel eerder tijdstip dan de vissers 
van de kustdorpen te mogen uitvaren om haring te vangen.  
Nu werden eindelijk de kleinere vissersdorpen van belang 
voor de nationale haringvangst, wat de armoede van de 
bevolking hielp verlichten. Een grotere vangst werd haal-
baar en daarmee braken betere tijden aan.

Scheepsbouw      
De boten werden vanouds in kleine werfjes aan de wal 
gebouwd. Als de romp klaar was, werd ze van binnen en 
buiten geteerd en geschilderd. Ze werden dan op schuite-

haring mocht door de Zijdse vissers nog niet worden 
gekaakt. De grotere haringsteden hadden hun invloed in de 
Staten van Holland aangewend om het exclusieve recht te 
verwerven de haring niet alleen te zouten maar ook te 
kaken tot pekelharing, wat veel lucratiever was. Het zou 
nog tot 1857 duren eer de Visserijwet hun dit privilege 
afnam, zodat ook de Zijdse vissers hiervan konden mee-
profi teren. Tot die tijd mochten die hun haring slechts zou-
ten tot steurharing, die aan wal tot bokking kon worden 
gerookt. Hun enige alternatief was om vaker aan land te 
gaan en hun vangst direct voor de consumptie te verkopen 
op het strand.
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gen hevig geteisterd door zware stormen. Ankers, kabels en 
kettingen konden niet verhinderen dat een groot deel van 
de vloot zwaar beschadigd werd en 25 schepen zelfs onher-
stelbaar werden vernield. Eindelijk kwam er toen iets in 
beweging. Maar bij het gereedkomen van de eerste haven in 
1904 bleek die al meteen te ondiep voor de eerste bomschuit 
– inmiddels met kiel – die binnenliep. Bovendien was vanuit 
Frankrijk een nieuw scheepstype – de logger – in gebruik 
genomen, zodat de haven meteen onvoldoende capaciteit 
had. Ook was er te weinig laad- en losruimte aan de haven-
kade, waar immers nu de handel moest plaatsvinden in 
plaats van op het strand. Er moest echt een tweede haven 
komen. Mede door de wereldcrisis van 1929 zou het nog tot 
1931 duren tot de tweede binnenhaven door Koningin Wil-
helmina geopend kon worden.     

Haring
De uitvinding van het haringkaken wordt toegeschreven 
aan Willem Beukelszoon van Biervliet. Bij het kaken verwij-

rollen naar de rand van het strand gerold, waar de mas-
ten en de zeilen werden geplaatst. Vervolgens werden ze 
naar zee getrokken, waar het voedsel, drinkwater en net-
ten aan boord kwamen en voor de haringvangst lege 
tonnen en tonnen met zout. Voor de kleinere pinken was 
dat nog niet zo’n probleem, maar voor de dubbelde 
strand- of zeeschuit en de bomschuit was dat een zware 
klus. Een bomschuit kon wel 50 ton wegen en moest op 
diezelfde schuiterollen van de werf naar het strand 
getrokken worden door 4 span van elk 3 paarden maar 
ook met de mankracht van wel 15 man, die de achterste 
rollen ook steeds weer voor het schip moesten plaatsen. 
Eenmaal aan het strand werden de grote en de kleine 
mast (respectievelijk 15 en 9 meter hoog) geplaatst en 
vervolgens de vele zeilen: de stagfok, de jachtfokken, het 
grootzeil en de bezaan (achterzeil), die laatste twee beide 
met een tjik (een driekantig topzeil). Dan werd de schuit 
opnieuw door paarde- en mankracht en op schuiterollen 
naar de vloedlijn getrokken om te worden bevoorraad en 
tenslotte in zee getrokken.

Ondanks de vele zeilen waren het toch traagzeilende schui-
ten door de plompe bouw en de afgeplatte boeg. Oude Sche-
veningers herinneren zich nog graag en met enige wee-
moed de tewaterlating door menskracht van een glanzend 
nieuwe schuit over de laatste 30 meter naar zee, getooid 
met vlaggen en vaantjes. Het was altijd een groots moment, 
onder grote belangstelling en de begeleidende yell ‘Haele, 
haele, haele, hoooooh!’    

Havens  
Vanaf 1826 was al vergeefs geroepen om een binnenhaven. 
Kort voor Kerstmis 1894 werd de bomvloot van Schevenin-

 Het netten boeten 

geldt als een beziens-

waardigheid.

 De eerste maatjes 

worden feestelijk 

gepresenteerd.

De visvangst 

wordt in al zijn 

pracht en praal 

tentoongesteld.

Het eerste vaatje Nieuwe Haring 
Vroeger keurden Rijkskeurmeesters de aangevoerde haring. 
Vanaf de achttiende eeuw kregen de Prinsen van Oranje van 
de beste haring ceremonieel een vaatje aangeboden. Die 
traditie is in onbruik geraakt, maar de eretitel ‘Hollandse 
Nieuwe’ leeft tot op de dag van vandaag voort. De haring-
handel bepaalt jaarlijks vanaf wanneer op haring gevist 
mag worden: meestal vanaf een datum in mei. Keurmees-
ters van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees 
beoordelen de haring die wordt aangevoerd aan de visafslag 
in Scheveningen. Het eerste vaatje dat Hollandse Nieuwe 
mag heten wordt daar vervolgens traditioneel bij opbod ver-
kocht. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel, zoals in 
2010 naar de Stichting Kinderpostzegels voor het project 
‘Koken met Klasse’, waarbij op basisscholen in Nederland 
kinderen leren gezond en lekker te eten. De veiling van dit 
eerste vaatje is altijd in de week vóór Vlaggetjesdag.

Vlaggetjesdag
In een ‘Nieuw Lied op het afvaren der schuijten tot de Ver-
sche HaringVangst te Scheveningen’ uit 1781 blijkt dat er 
toen al feestelijkheden waren en dat Stadhouder Willem V 
hier destijds bij aanwezig was. Er is in dit lied al sprake van 
vlagvertoon op de tien schuiten die toen uitvoeren. Een 
ander gedicht uit datzelfde jaar spreekt zelfs over het ont-
steken van een vreugdevuur. Er zijn oude foto’s bekend van 
havens vol schuiten met pronkvanen, maar nog nergens 
wordt gesproken over Vlaggetjesdag. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog groeiden de feestelijkheden uit tot een veel 
grotere omvang. De journalist die op 10 mei 1947 voor het 
eerst Vlaggetjesdag gebruikte om het feest te typeren, deed 
dit zonder te beseffen dat hij hiermee dit jaarlijks terugke-
rende evenement zijn beslissende naam gaf. 

Na de feestelijkheden van 1947 staken de Stichting Scheve-
ningen en de Redersvereniging Scheveningen de koppen 
bij elkaar en bundelden het jaar daarop hun belangstelling 
voor het feestelijk vlagvertoon bij het voor het eerst uit-
varen van de vloot. Omdat dit uitvaren in 1948 bovendien 
samenviel met het feestelijk jubileumjaar van koningin Wil-
helmina, resulteerde dit in een schitterende vlootschouw. 
Uitbundig gepavoiseerd stoomden de schepen op tot het 
einde van de boulevard om daarna als een kleurig lint terug 
te varen naar de havenmonding en daarna het ruime sop 
te kiezen.   

De Stichting Scheveningen had in dat jaar onder andere het 
Nederlands Persbureau en ook het Bedrijfschap voor Visse-
rijproducten uitgenodigd en vanaf het terras van het Kur-
haus genoten zij van dit schouwspel en van de praalwagens 
met visserijproducten en –materialen die daarna voorbij-
trokken. Ook hield een inspecteur van de Scheepvaartin-
spectie dit alles nauwlettend in de gaten vanaf het hospi-
taalkerkschip dat ook in zee lag. De pers, die dit evenement 

dert men met een scherp gebogen mesje de kieuwen (kaak) 
en ingewanden van de jonge haring. De alvleesklier blijft, 
omdat die enzymen aanmaakt voor de voedselvertering en 
ervoor zorgt door beïnvloeding van de eiwitten in de haring 
dat deze kan rijpen als deze in een ton wordt gepekeld. Juist 
dat proces geeft de haring zijn bijzondere smaak en maakt 
hem tot onze nationale trots. Zo kan bovendien de vis aan-
zienlijk langer bewaard worden. De term ‘maatjes’ houdt 
vermoedelijk verband met de nog jonge, maagdelijke, leef-
tijd van de haring,waarbij nog geen sprake is van hom of 
kuit.     

Winterharing is mager, maar als er in het voorjaar voldoen-
de plankton in zee beschikbaar is groeit hij heel snel en eet 
zich per dag tot wel twee procent vetter. In mei is de haring 
doorgaans op zijn best en kan het haringseizoen beginnen. 
Alleen de zo verwerkte haring die tenminste 16 - 25 procent 
vet bevat, mag als echte Hollandse Nieuwe verkocht 
 worden. 

Met Vlaggetjesdag 
laat Scheveningen 
zijn mooie vissers-
cultuur zien.
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enkele van zijn wethouders, ministers, vertegenwoordigers 
van de organiserende comités en de pers.
 
Op sommige schepen wordt ’s morgens nog ijverig gepoetst. 
Op de kades is het al vroeg een drukte van belang. Vissers-
koren galmen hun zeemansliederen, terwijl kleurig opge-
tuigde viskarren hun handel aanbieden. Na de offi ciële ope-
ningsspeeches voert onder luid gejuich het schip ‘Fortuna’ 
de haven binnen met aan de reling op het voordek een gal-
mend koor van vissersvrouwen. Zij zijn overigens niet de 
enigen die in Scheveningse dracht gekleed gaan: ook temid-
den van het publiek lopen mensen in de authentieke Sche-
veningse klederdracht en dat zijn niet alleen de oudere 
Scheveningers. Maar er is nog veel meer te beleven: werk-
schepen ter bezichtiging, historische schepen, modelbouw 
van schepen, een tentoonstelling met historische foto’s van 
het vissersdorp Scheveningen, demonstraties netten boeten 
en mutsen plooien en een Roadshow van de Koninklijke 
Marine. Op het hoofdpodium treden bekende artiesten op 
en de hele dag zijn er door het hele dorp vissers(vrouwen)-, 
piraten- en shantykoren te horen. 

Natuurlijk is er héél veel haring te happen met de traditio-
nele korenmoutwijn, of een ander minder stevig drankje: vis 
moet immers zwemmen. De uitjes horen op de haring om 
de traansmaak weg te nemen, iets wat tegenwoordig niet 
meer nodig is. En de haring? Die zal als vanouds weer ‘beter 
dan ooit’ zijn! ■t

uiteraard versloeg, noemde het feest opnieuw Vlaggetjes-
dag en daarmee was die naam defi nitief verankerd in ons 
nationaal geheugen.

In 1949 trok de Redersvereniging de organisatie van Vlagge-
tjesdag naar zich toe en richtte in 1950 het Comité Vlagge-
tjesdag op, met vertegenwoordigers van de Redersvereni-
ging, de visgroothandel en viswinkeliers, de Maatschappij 
Zeebad, de gemeente Den Haag en de Stichting Schevenin-
gen. Dit Comité organiseert sinds jaar en dag dit grootste 
haringspektakel.         

Cultuur van Scheveningen
Vlaggetjesdag is tegenwoordig niet meer alleen het feest 
van het uitvaren, maar ook de viering van de cultuur van de 
vissersplaats Scheveningen. De aanvoer en de veiling van 
het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is wel nog steeds de 
aanleiding en daardoor valt het feest ook iets later: begin 
juni. De visserijschepen varen op Vlaggetjesdag wel uit, 
maar nu voor een ceremoniële vlootschouw voor de kust 
van Scheveningen, met het Vlaggenschip aan kop. Dit legt 
aan bij Paviljoen de Witte waarna de andere schepen langs 
varen. Aan boord van het Vlaggenschip zit een uitgebreide 
en deskundige jury. Er zijn prijzen voor het schip dat het 
best verzorgd is en voor dat met de fraaiste versiering. 
Nadat alle schepen zijn gepasseerd, gaat het Vlaggenschip 
weer aan kop en varen de schepen terug naar de haven. De 
offi ciële opening vindt altijd op het hoofdpodium plaats. 
Onder de genodigden zijn doorgaans de burgemeester en 

De beste manier om te leren is door te 
spelen. Deze wijsheid wordt al eeuwen in 
praktijk gebracht. Meisjes kregen poppen 
om alvast moedertje te spelen, jongens 
soldaatjes of meccano om zich voor te 
bereiden op hun leven later. Museum de 
Vier Quartieren is op zoek gegaan naar de 
spelletjes die kinderen vroeger speelden. 

De tentoonstelling ‘Spelender Wijs’ is tot 
16 oktober te zien in Museum de Vier 
Quartieren, St. Odulphusstraat 11 in Oir-
schot (www.museumdevierquartieren.nl)

Hollandse Nieuwe in het 
Openluchtmuseum
Veel Nederlanders hebben een voorouder die uit het buitenland 
komt. De Nederlandse cultuur is dan ook altijd gevoed door 
invloeden van elders. Het Nederlands Openluchtmuseum pro-
beert met de tentoonstelling ‘Hollandse Nieuwe’ de effecten van 
migratie op onze cultuur op een prikkelende manier duidelijk te 
maken. In de ambiance van de historische gebouwen wordt aan-
dacht besteed aan alle mogelijk effecten van migratie. Film-

portretten tonen hoe een rasechte 
Rotterdammer zijn buurt zag ver-
anderen en hoe een migrant die al 
twintig jaar in Nederland woont 
wordt opgeroepen voor een inbur-
geringscursus. 

De tentoonstelling ‘Hollandse 
Nieuwe’ is tot 30 oktober te 
zien in het Nederlands 
Openluchtmuseum, 
Schelmseweg 89 in Arnhem 
(www.openluchtmuseum.nl)

In de zeventiende eeuw was Amerongen welvarend vanwege de 
tabaksteelt. De jonge tabakplantjes tierden welig op de zuidfl ank 
van de Heuvelrug. In 1940 stonden hier nog zeventig tabaksschu-
ren, waarvan er nu nog twintig over zijn. Die tabaksschuren waren 
een Nederlandse vinding, maar het was Columbus die de tabaks-
plant ontdekte. De Nederlandse tabak was geen groot succes. 
Toch is er nog drie eeuwen lang  tabak geteeld in Amerongen. 
Niet alleen als genotsmiddel, maar ook als medicijn, onder meer 
om drenkelingen en epileptici weer bij te brengen. 

Tabaksmuseum Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat 46 in Amerongen 
(www.tabaksteeltmuseum.nl)

Spelenderwijs 
Wijs

Franse
invloeden op de mode

De Groningse plattelandselite 
paste op geheel eigen wijze de
mode van Parijs toe in de 
eigen kleding. Door de groei 
van de welvaart in de negen-
tiende eeuw kwamen 
weelderige stoffen en 
modieuze kleding ter 
beschikking. De stoffen en 
sieraden werden luxueuzer 
en toen de machinaal 
geweven katoen in zwang 
kwam, werden ook de soepele Franse hoge taille-
lijnen overgenomen door de  Groningse vrouwen. 
Oudere generaties hielden het nog bij een combina-
tie van jak en rok, maar dan toch met een modieus 
tintje.

De tentoonstelling ‘Mode en het Groningse platte-
land’ is tot en met 11 september te bezoeken op 
Landgoed Borg Verhildersum, Wierde 40 in Leens 
(www.verhildersum.nl) 
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Zeeuws paeremes 

Paeremessen gelden als een 
typisch voorbeeld van Zeeuw-
se volkskunst. Het zijn messen 
met versierde heften van 
palmhout (buxushout), die 
hun dialectnaam danken aan 
het voorkomen van paarden in 
de decoratie.

Colofon
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Stroop

Van appels en peren stroop 
maken, is een vorm van voedsel 
conserveren. Op deze manier zorg-
den de boeren met een fruitboom-
gaard dat ze nog lang na de oogst 
inkomsten hadden. De kunst van 
stroop maken werd van generatie 
op generatie doorgegeven en elke 
familie had zijn eigen recept.

Bermmonumenten

Na een plotseling ongeluk met 
dodelijke afl oop richten vrienden 
en familie tegenwoordig vaak 
een bermmonument op. Eerst 
een tijdelijk aandenken met 
bloemen, lichtjes en briefjes, 
later vaak een langduriger 
memorieteken.

Worteltjes 

De oranje wortel is ontstaan in 
Nederland uit een kruising van wilde, 
witte wortelsoorten uit het Middel-
landsezeegebied en de gekleurde 
soorten uit Afghanistan en andere 
gebieden in het Midden-Oosten.
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In het volgende nummer

Niet klompen en tulpen zijn bepalend voor de Nederlandse identiteit anno 2010, maar 

Sinterklaas en  Koninginnedag. Het is één van de opvallende uitkomsten van een groot-

scheepse enquête die door het  Nederlands Centrum voor Volkscultuur werd gehouden 

over de beleving van onze tradities.

Tradities vormen de culturele bagage die iedereen van huis meekrijgt. Het is de cultuur 

die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Als je onze gezamenlijke tradities 

kent, ken je de Nederlander. Dat was dan ook het grote belang van bovengenoemde en-

quête, waaruit een betrouwbare en representatieve top 100 van Nederlandse tradities 

is voortgekomen.

In 2009 deed het Nederlands Centrum voor Volkscultuur onderzoek naar de belang-

rijkste tradities in Nederland. Iedereen kon meedoen door zijn of haar tien belangrijke 

tradities in te sturen. De honderd meest genoemde tradities worden met hun histori-

sche achtergronden beschreven in DIT ZIJN WIJ. Waarom eten wij beschuit met muisjes 

bij een geboorte en wat is luilak voor feest?

DIT ZIJN WIJ is te bestellen door 

€ 22,50 over te maken op 810806 

ten name van het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur 

onder vermelding van 
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Veel van onze gewoonten hebben wij 
onbewust overgenomen van onze ouders 
en voorouders en vervolgens naar 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. 

Traditie is het tijdschrift dat informatie 
biedt over de historische achtergronden en 
hedendaagse betekenissen van tradities in 
Nederland. De komende jaren gaat Traditie 
veel aandacht besteden aan de tradities 
die wij zo waardevol vinden dat wij ze niet 
verloren willen laten gaan: het immaterieel 
erfgoed. 

Het immaterieel erfgoed is de nieuwe tak van 
erfgoed. In 2003 nam UNESCO een conventie 
aan om ook het immaterieel erfgoed te gaan 
beschermen. Tradities zijn ‘levend’ erfgoed en 
beschermen moet daarom opgevat worden 
als levensvatbaar houden. Daarvoor is het 
nodig dat immaterieel erfgoed betekenis 
krijgt voor nieuwe generaties. Traditie draagt 
hieraan een steentje bij door het verhaal 
te vertellen van de vele mooie tradities die 
Nederland rijk is. 

Traditie
Tijdschrift over volkscultuur en 
immaterieel erfgoed




