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Voorwoord 

Sinds 1934 heeft de afdeling Volkskunde van het PJ. Meertens-Instituut vrijwel 

jaarlijks een vragenlijst aan de ruim 1.000 correspondenten van het Instituut toege

stuurd. Deze vragenlijsten hebben steeds een belangrijke informatiebron gevormd ten 

behoeve van de werkzaamheden van het Instituut. Daamaast hebben ook regelmatig 

onderzoekers van buiten het Instituut de vragenlijsten geraadpleegd. Toch bestaat de 

indruk dat maar weinigen van het bestaan van deze bran op de hoogte zijn. Daarom leek 

het ten gerieve van de onderzoekers nuttig om de tekst van deze vragenlijsten in de 

vorm van een boek te publiceren. 

Er zijn sinds 1934 zo 'n zestig vragenlijsten uitgezonden. Ze gaan vaak over meer dan 

een onderwerp, terwijl binnen een bepaald onderwerp weer veTschiliende zaken aan 

de orde kunnen komen. Het was daarom noodzakelijk om de inhoud van de vragen

lijsten door middel van een register meeT toegankelijk te maken. 

Het grootste deel van het vragenlijstmateriaal is nog niet voor wetenschappelijke 

publikaties gebruikt. Bij de vragenlijsten en vragen waar dit weI het geval is, is de 

betreffende publikatie vermeld. Van de antwoorden op een aantal vragen is op het 

Instituut een proefkaart, d. w .z. een voorlopige verspreidingskaart, getekend die niet is 

gepubliceerd. Ook dat is bij de betreffende vraag aangegeven. 

De vragenIijsten van de afdeling Volkskunde hebben een eigen voorgeschiedenis die 

nauw samenhangt met de ontwikkelingen binnen de volkskunde. Ze hebben ook hun 

typische eigenaardigheden en problemen waarvan men ais wetenschappelijk onder

zoeker goed op de hoogte moet zijn, als men deze bron wil gaan gebruiken. In de 

inleiding is gepoogd hiervan een beeld te schetsen. 
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Inleiding 

Bij de bestudering van culturele verschijnselen kan telkens een viertal basisvragen 

gesteld worden: waar, wanneer en bij wie komt een verschijnsel voor en wat is de 

functie ervan I. Het zijn vragen die het best in combinatie met elkaar beantwoord 

kunnen worden. In de volkskunde is dit niet steeds gebeurd. De vragen naar de 

dragers en de functie van culturele verschijnselen krijgen pas de laatste decennia de 

aandacht die ze verdienen. De vragen naar tijd enruimte staan daarentegen al veel 

langer in de belangstelling. Vooral in de jaren '20 van deze eeuw gaat men zich in 

de volkskunde sterk interesseren voor de ruimtelijke verspreiding van cultuurver

schijnselen. Dit leidt in 1934 tot het instellen van de Volkskundecommissie door de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met als taak het samen

stellen van een volkskunde-atlas . In dit zelfde jaar wordt de eerste volkskundevra

genlijst uitgestuurd naar ca. 2.000 over het gehele land verspreid wonende corres

pondenten. Deze ruimtelijk gerichte belangstelling heeft zowel in Nederland als in 

het buitenland sterke impulsen ontvangen vanuit de dia\ectologie, maar hangt tevens 

nauw samen met de sterk historisch gerichte benadering van de cultuur door de 

negentiende-eeuwse volkskunde. 

Wanneer in de achttiende eeuw in diverse Europese landen een meer wetenschappe

lijk gerichte belangstelling voor de dagelijkse cultuur van de bevolking ontstaat, 

wordt deze aanvankelijk beschouwd in samenhang met andere maatschappelijke ver

schijnselen zoals de economische situatie, de godsdienst, het onderwijs en de sociale 

verhoudingen. In het begin van de negentiende eeuw begint die belangsteling zich 

onder invloed van de Romantiek en het opkomend nationalisme echter meer uitslui

tend op de cultuur van de plattelandsbevolking te concentreren. Deze wordt als 

statisch van karakter en als het relict van een voorchristelijke, germaanse cultuur 

opgevat. Deze oude cultuur waarvan men de resten voornamelijk bij de eenvoudige 

plattelandsbevolking meende aan te treffen, was in deze zienswijze de directe, 

onvervalste uiting van de geest van het volk. De aandacht van de negentiende

eeuwse volkskundigen was aanvankelijk vooral gericht op de reconstructie van de 

Duitse en andere nationale gemlaanse en indogermaanse mythologieen. Zij hadden 

hiertoe behoefte aan gegevens uit het gehele vroegere woongebied van de germaanse 

1 Hennann Bausinger, 'Zur Algebra der Kontinuitat'. In: Kontinuitiit? Geschichtlichkeit und 
Dauer als volkskundliches Problem. Herausgegeben von Hennann Bausinger und Wolfgang 
BrUckner. Berlijn 1969, p. 9-30: 17. S. Erixon spreekt in 1951 nog slechts over drie dimensies, 
de geografische, de sociale en de historische: S. Erixon, ' Ethnologie regionale ou folklore '. 
Laos I (1951) p. 9-19: 15. 



en indogermaanse volkeren waarvan werd aangenomen dat hun mythologieen oor

spronkelijk een gemeenschappelijk, samenhangend geheel hadden gevormd. Door 

middel van de vergelijking van de diverse gegevens trachtte men dit oorspronkelij

ke geheel te reconstrueren en tevens een scherper beeld te krijgen van de verschil

lende nationale mythologieen. 

Al in 1815 ondemeemt de Duitse mytholoog Jacob Grimm een (mislukte) poging om 

door middel van een vragenlijst in aile delen van Duitsland "alles, was unter dem 

gemeinen deutschen Landvolke von Lied und Sage vorhanden ist" te verzamelen2• 

Zijn Deutsche Mythologie uit 1835 is dan ook nog voomamelijk gebaseerd op 

historische gegevens uit schriftelijke bronnen. 

De eerste die er in slaagt om door middel van vragenlijsten gegevens uit een groot 

gebied te verzamelen is de Duitse mytholoog Wilhelm Mannhardt. In 1865 begint 

hij met de organisatie van een enquete over landbouwgebruiken in het duitstalige 

gebied en de aangrenzende germaanstalige landen door middel van vragenlijsten J . 

Mannhardt zond ca. 15.000 vragenlijsten uit en ontving er ca. 2.000 terug. Hij koos 

de landbouwgebruiken enerzijds omdat deze in het mythologische werk van Jacob 

Grimm ondervertegenwoordigd waren, anderzijds omdat deze gemakkelijk door zijn 

correspondenten konden worden waargenomen in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

magische en mythische liederen. Hij beschouwde de lagere sociale groepen, met 

name het eenvoudige landvolk, in zekere zin als 'geschichtslos'. Hun tradities 

zouden dan ook als geologische of paleontologische vondsten behandeld moeten 

worden, d.w.z. hun negentiende-eeuwse oogstgebruiken konden dus informatie 

verschaffen over de germaanse en zelfs indogermaanse mythologische voorstellin

gen4
• Hij gebruikte de antwoorden op zijn vragenlijsten louter als materiaal voor zijn 

mythologische studies en tekende er geen verspreidingskaarten van. In de loop van 

de negentiende eeuw beginnen diverse volkskundigen de door hen verzamelde 

gegevens ook in kaart te brengen5
• De vragenlijst wordt in de volkskunde echter pas 

2 Circular wegen Aufsammlung der Volkspoesie. Wien 1815. Facsimile. Miteinem Nachwort 
von Kurt Ranke, herausgegeben von Ludwig Denecke. Kassel 1968. 

Zie over hem en zijn werk: Richard Beitl, 'Wilhelm Mannhardt und der Atlas der deutschen 
Volkskunde'. Zeitschrift fur volkskunde 42(1933) p. 70-84; Ingeborg Weber-Kellermann, 
Erntebrauch in der liindUchen Arbeitswelt des 19. lahrhunderts. Auf Grund der Mannhardtbe
fragung in Deutschland von 1865. Marburg 1965. 

4 Wilhelm Mannhardt, Antike Wald- und Feldkulte aus nordeuropiiischer Oberlieferung. 
(Wald- und Feldkulte TeiI2). Berlin 1877. Vorwort, p. XXIX-XXX. 

GUnter Wiegelmann, 'Ertrag und Aufgaben volkskundlicher Kulturraumforschung'. In: 
Volkskundliche KultUiforschung heute. Beitriige eines internationalen Symposiums in Bonn 
vom 21 . bis 24. April 1982. Herausgegeben von H.L. Cox und GUnter Wiegelmann. MUnster 
1984. (Beitriige zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 42), p. 1-12. 
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in de twintigste eeuw op grote schaal toegepast als middel om gegevens uit een groot 
geografisch gebied te verzamelen. Het belangrijkste motief hiervoor vonnt dan het 

tekenen van verspreidingskaarten. Dit gebeurt naar het voorbeeld van de dialectolo
gie. 

Ontwikkelingen in de dialectologie 
In de dialectologie wordt het systematisch verzamelen en in kaart brengen van 
gegevens uit een groot geografisch gebied het eerst consequent toegepast. In diverse 
Europese landen ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw nationale taalatlas
sen. De taalkaarten blijken zeer infonnatief te zijn. Ze verschaffen niet aileen 
duidelijk inzicht in de verspreiding van dialecten en taalverschijnselen, maar helpen 

ook factoren op het spoor te komen die hierop en mogelijk op andere cuIturele ver
schijnselen van invloed zijn geweest6• 

In Nederland stelt in 1926 het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen een Dialectencommissie in met de opdracht om te onderzoeken 
in hoeverre het dialectonderzoek in Nederland, naar anaiogie van dat in het buiten
land, gecentraliseerd kan worden. De commissie adviseerde spoedig tot oprichting 

van een akademie-instituut voor dialectonderzoek, maar het duurde tot 1930 voordat 
de overheid een klein bedrag beschikbaar stelde waannee in hetzelfde jaar het Dia
lectbureau werd opgericht. De plannen van de Nederlandse dialectoloog G.G. Kloe

ke om in Hamburg een 'Zentralstelle ftir niederHindische Mundarten' op te richten 
hebben zeker versnellend op de oprichting van het Dialectbureau gewerkt? PJ. 
Meertens werd secretaris van de Dialectencommissie en de eerste en voorlopig enige 
wetenschappelijke medewerker. De eerste taak van het Dialectbureau was de samen

stelling van een taalatlas. Om aan gegevens te komen was Meertens om praktische 
redenen aangewezen op de indirecte methode van het uitsturen van vragenlijsten 
naar over het gehele land verspreid wonende correspondenten. Het zelf verzamelen 

van gegevens zou, gezien de geringe middelen van het Dialectbureau, te tijdrovend 

Zie voor de invloed van de dialectgeografie op de volkskunde: Heinrich L. Cox, 'Wechsel
seitige Beziehungen zwischen Dialeklologie und thematischer Kartographie in der deutschen 
Volkskunde'. In: Dialektologie. Ein Handhuch zur deutschen und allgemeinen Dialektfor
schung. 2 DIn 1982-1983. Deel 2, p. 1579-1597; Gerda Grober-GlUck, 'Die Leistungen der 
kultunnorphologischen Betrachtungsweise im Rahmen dialektgeographischer Interpretations
verfahren'. In: Idem. Deell, p. 92-113. 

1 Zie voor de voorgeschiedenis: P.1. Meertens, ' Vijfentwintigjaar Dialectbureau'. Medede
lingen der Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen 7 (1955) p. 4-
12. 
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zijn geweest. Meertens begon een net van correspondenten over het gehele land op 

te zetten. De eerste vragenlijst werd in december 1931 naar ca. 2.500 corresponden

ten uitgestuurd. Er werden 2.299 ingevulde exemplaren terugontvangen. 

De Duitse Volkskunde-atlas 
In dezelfde periode neemt binnen de volkskunde de belangstelling voor het atlaswerk 

sterk toe, vooral in Duitsland. De cartografische methode werd niet aIleen gezien als 

een modem wetenschappelijk hulpmiddel om gegevens te verzamelen en te visua

liseren. Daarnaast speelden in die tijd ook nationalistische gevoelens een belangrijke 

rol. Men verwachtte met behulp van de verspreidingskaarten een beter inzicht te 

krijgen in de karakteristieke culture1e elementen en de eigenschappen van een 

bepaald yolk en van de etnische verschillen daarbinnen. De vroegste ijveraar voor 

een volkskunde-atlas en tevens karakteristieke vertegenwoordiger van de richting 

die een miuw verband tussen cultuur, ras en volksstam veronderstelt, is Wilhelm 

PeBler. AI in 1907 pleit hij voor een omvattende 'Ethno-Geographie' waarin aIle 

kenmerkende eigenschappen van een yolk met betrekking tot lichaamsbouw, men

taliteit, taal en cultuur in kaart moeten worden gebracht8• Konkrete vormen nemen 

de plannen voor de Duitse volkskunde-atlas echter pas aan na de verschijning in 

1926 van Kulturstromungen und KultUiprovinzen in den Rheinlanden van Aubin, 

Frings en MUlIer9
• Dit werk trok de aandacht doordat het probeerde de verspreidings

gebieden van culturele verschijnselen met maatschappelijke factoren zoals culturele 

en economische centra, bestuurlijke gebieden, verkeerswegen en staatgrenzen enz. 

in verband te brengen, en niet uitsluitend zoals tot dan toe door PeBler c.s. met de 

woongebieden van germaanse stammen. De dynamiek van cultuurverschijnselen 

staat in dit boek centraal. Het is interdisciplinair opgezet: geschiedenis, dialectologie 

en volkskunde nemen ieder een deel voor hun rekening. In het dialectologische deel, 

geschreven door Theodor Frings, worden met behulp van een groot aantal dialect

kaarten taalgrenzen, taalgebieden en het geografische verspreidingspatroon van 

enkele dominante factoren van taalverandering vastgesteld alsmede de oorzaken 

hiervan geanalyseerd. Het volkskundige gedeelte, geschreven door Josef MUller, is 

veel beperkter van opzet en leunt zwaar op de resultaten van de dialectgeografie. Het 

W. PeBler, 'Plan einer groBen deutschen Ethno-Geographie'. Kolnische Zeitung 8 Juni 
1907. 

9 Hermann Aubin, Theodor Frings en Josef MUller, Kuiturstromungen und Kulturprovinzen 
in den Rheinlanden . Geschichte. Sprache, Volkskunde. Bonn 1926. 
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boek laat duidelijk de achterstand van de volkskunde op de dialectologie zien. Het 

is dan oak begrijpelijk dat het boek een stimulans vormde am naar het voorbeeld van 

de Duitse Dialectatlas oak voor de Duitse volkskunde een atlas samen te stellen. 

Zowel Aubin als Frings waren vervolgens actief betrakken bij de plannen voor de 

Duitse volkskunde-atlas. In 1928 kwam het tot de oprichting van een centraal bureau 

in Berlijn van waaruit het werk aan de Duitse volkskunde-atlas georganiseerd 

werd 10. Men koos voor het systeem van correspondenten en vragenlijsten. Tussen 

1930 en 1935 werden vijf vragenlijsten met 243 deels weer onderverdeelde vragen 

aan ca. 20.000 correspondenten in het gehele Duitse taalgebied uitgestuurd. De 

organisatoren wilden in korte tijd een beperkte hoeveelheid vragen stellen am een 

synchrone dwarsdoorsnede in de tijd te krijgen, waarin de antwoorden onderling 

vergelijkbaar zouden blijven. De keus van de vragen is in belangrijke mate bepaald 

door de wens am op grand van de antwoorden kaarten met duidelijke grenzen en 

regionale verschillen te kunnen tekenen. Daamaast heeft men zich gericht op oude, 

voor de Duitse cultuur karakteristieke verschijnselen die in het gehele Duitse taal

gebied bekend zijn. Dus niet op modeverschijnselen die vaak nauwelijks geografi

sche verschillen vertonen. De vragen hebben dan oak voor het merendeel betrekking 

op algemeen bekende en concreet waameembare verschijnselen op het terrein van de 

fees ten en gebruiken, de voeding, de landbouw en veeteelt en de huizen. Ze gaan niet 

in op hun functioneren. De vijfde en laatste vragenlijst verschilt echter aanmerkelijk 

van de vorige doordat de vragen niet gericht zijn op de geografische verspreiding van 

concreet waameembare verschijnselen, maar op de meningen en interpretaties van 

het yolk betreffende alledaagse zaken, zoals het uiterlijk en het gedrag van mensen 

en dieren. De opstellers van deze vragenlijst, A. Spamer en Eduard Wildhagen, zijn, 

anders dan hun voorgangers, direct uit op informatie over de mentaliteit van het 
volkll. 

10 Zie de inleiding van Matthias Zender in Atlas del' deutschen Volkskunde. Neue Folge. 
Erliiuterung zu den Karten 1-36. Marburg 1959-1964. Band I, p. 3-16; zie ook Arthur HUbner, 
'Der Atlas derdeutschen Vo1kskunde'. Zeitschriftfur Volkskunde 39 (1930) p. 1-16: 5; Herbert 
Schlenger, Methodische und technische Grundlagen des Atlas del' deutschen Volkskunde. 
Berlin 1934. 

II Zie voor de motivering van hun vragen: Vorschliige fur 150 Fragen zum Ahschluj3 des 
Frageplanes des Atlas del' Deutschen Volkskunde (Deutsche Forschung 19) Berlin 1933, p. 94-
107. Dit bevat ook het voorste1 van John Meier en A. Helbok dat voor een dee 1 in vragenlijst 4 
is overgenomen. 
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De volkskunde-atlas voor Nederland en Vlaams-Belgie 
Het project van de Duitse Volkskunde-atlas trok in Duitsland en in andere landen 

sterk de aandacht 12. Ook in Nederland. Er bestond echter in die tijd in Nederland nog 

geen instelling waar de volkskunde werd beoefend en die de mogelijkheden bezat 

om een atlasproject uit te voeren. De meeste stimulansen voor de studie van de 

Nederlandse volkskunde gingen in die tijd uit van het in 1922 opgerichte Neder

landsch Nationaal Bureau voor Anthropologie, waarvan de sec tie Folklore onder 

voorzitterschap stond van DJ. van der Ven 13. Van der Ven, die ook bestuurslid van 

het Bureau was, organiseerde vanuit de sectie Folklore vanaf 1925 regelmatig 

Folkloredagen met lezingen van hemzelf en andere volkskundigen, hield in 1929 

een cursus van enkele dagen in de volkskunde met inleidingen van bekende Neder

landse volkskundigen 14, vertegenwoordigde het Bureau op wetenschappelijke con

gressen 15 en was in die tijd in Nederland samen met Jan de Vries en J. Schrijnen het 

best op de hoogte van wat er zich in het buitenland op volkskundig terrein afspeelde. 

Zowel Van der Ven als De Vries beginnen vanaf 1929 te ijveren voor overheidssteun 

ten behoeve van een meer wetenschappelijke beoefening van de volkskunde. De 

Vries denkt daarbij aan de oprichting van een centraal instituut l6• Van der Ven 

inventariseert een jaar later wat er in verschillende Europese landen door de overheid 

ten behoeve van het volkskundig onderzoek wordt gedaan en wil een voorbeeld 

nemen aan Duitsland en Belgie waar rijks- en provinciale bureaus o.a. door middel 

van vragenlijsten gegevens verzamelen 17. De wetenschappelijke verlangens nemen 

in 1933 concrete vorm aan in het plan voor een Nederlandse volkskunde-atlas. 

Stuwende kracht is weer Van der Ven die vanuit het Nederlands Nationaal Bureau 

voor Anthropologie in 1933 en 1934 een achttal Folkloredagen op universiteiten en 

12 Tussen 1928 en 1937 verschenen hierover ca. 300 publicaties: Erich Rohr, 'Das Schrifttum 
liber den Atlas der deutschen Volkskunde. (Von der Aussendung derersten Fragebogen bis zum 
Erscheinen der ersten Kartenlieferung), . Zeitschrift fiir Volkskunde 47 (1937) p. 52-86. 

1.1 Zie over hem: Dirk Jan van der Ven 1891-1973. Biografie en Bihliografie. Samengesteld 
door E. van der Ven-ten Bensel. Lunteren 1978. Zie voor de werkwijze van Van der Ven: JJ. 
Voskuil, 'Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, of: op de klank van de midwinterhoorn de 
eeuwigheid in '. Volkskundig Bulletin 7 (1981) p. I-50. 

14 Een verslag van deze cursus is afgedrukt in Mensch en Maalschappij 5 (1929) p. 261-280. 

1 j Van der Ven en zijn vrouw hielden op de internationale conferentie voor volkskunst te Rome 
in 1929 beiden een lezing over de volksdans: 'De internationale conferentie voor volkskunst te 
Rome. 25-31 October 1929'. Mensch en Maatschappij 6 (J 930) p. 160-163. 

16 J. de Vries, 'Een dringende eisch'. De Gids 93 nr. 4 (1929) p. 84-102. 

17 OJ. van der Ven, 'De folklore als wetenschap in Nederland '. Mensch en Maalschappij 6 
(1930) p. 457-475. 
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hogescholen organiseert om in de academische wereld belangstelling en steun hier

voor te krijgen l8• De belangstelling blijkt zeer groot te zijn. In aile plaatsen worden 

indrukwekkende comites van aanbeveling opgericht waarin o.a. burgemeesters, 

hoogleraren en commissarissen van de Koningin zitting nemen 19. Telkens houdt Van 

der Yen een inleiding over het atlaswerk en laat hij de fraaie verspreidingskaarten 

zien van de Duitse volkskunde-atlas die hij van Adolf Helbok, de directeur van de 

Zentralstelle des Atlas der deutschen Volkskunde en van Wilhelm PeBIer van de 

Landesstelle te Hannover ten behoeve van deze dagen heeft ontvangen. Behalve het 

nationale belang van de Nederlandse volkskunde-atlas spreekt ook de voor die tijd 

wetenschappelijke exactheid van de toegepaste methode tot de verbeelding20 • Na de 

achtste bijeenkomst in Rotterdam op 3 maart 1934 worden de senaten van de 

universiteiten en hogescholen verzocht om afgevaardigden aan te wijzen voor een 

interacademiale commissie met als taak de volkskunde-atlas tot stand te brengen. Op 

IO november 1934 wordt deze commissie geinstalleerd21
• Zij heeft haar taak niet 

kunnen volbrengen. Want op 12 november 1934, twee dagen na haar installatie, 

wordt in een buitengewone vergadering van de Afdeling Letterkunde van de Konink

Iijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de Volkskundecommissie, in feite 

een concurrerende commissie, fOimeel ingesteld 22 • Direct na afloop van deze verga-

I K De folkloredagen werden tussen 6 februari 1933 en 3 maart 1934 gehouden in resp. Leiden, 
Utrecht, Groningen, Amsterdam, Wageningen, Tilburg, Delft en Rotterdam. Zie voor een 
verslag van deze bijeenkomsten Mensch en Maatschappij9 (1933) p. 471-473; 10 (1934) p. 78-
80. 

I? In decirculaires van het Nederlands Anthropologisch Bureau overdeze folkloredagen staan 
hun namen vermeld. 

20 Zo merkt volgens het verslag van de eerste bijeenkomst te Leiden Johan Huizinga in zijn 
inleidende rede het volgende op: "Het werk van de samenstelling van den Atlas der Nederland
sche Volkskunde ziet spr.als een prachtig voorbeeld van wetenschappelijke cooperatie, als een 
belangrijken stap in de richting van de exact-making der cultuurwetenschappen. Toevallig 
kennismakende met de werkzaamheden van de Zentralstelle des Atlas der deutschen volkskun
de te Berlijn, werd spr. getroffen door de groote objectiviteit waarmede gegevens zijn verzameld 
en door de onmiskenbare waarde van het geheel voor de bestudeering van velerlei onderwer
pen". (Mensch en Maatschappij 9 (1933) p. 471. Ook de hoogleraar J.M.N. Kapteyn van de 
Groningse universiteit blijkt de Zentralstelle in Berlijn bezocht te hebben. (Idem p. 472) . 

21 In de commissie namen de volgende hoogleraren zitting: J. de Vries (Universiteit Leiden), 
A.1.P. van den Broek (Universiteit Utrecht), G. van der Leeuw (Universiteit Groningen), J.P. 
Kleiweg de Zwaan (Universiteit Amsterdam), J. Waterink (VU Amsterdam), N. Lansdorp (TH 
Delft), Th. Goossens (Handelshogeschool Tilburg), W.E. Boerman (Handelshogeschool Rot
terdam) en T.1. Bezemer (LH Wageningen). 

22 De Dialectencommissie had hiertoe al besloten in haar vergadering van 8 oktober 1934. Ais 
leden had zij voorgesteld de heren Jos. Schrijnen (vz), D. van Blom, Jac. van Ginneken, 1. Kalf 
en e.G.N. de Vooys. 
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dering komt deze Volkskundecommissie onder voorzitterschap van prof. Jos. Schrij

nen, tevens lid van de Dialectencommissie, bijeen en besluit onmiddellijk een 

vragenlijst samen te stellen en uit te sturen. Schrijnen zou de vragenlijst zelf 

opstellen en tevens een inleiding tot de Nederlandse volkskunde-atlas schrijven. In 

dezelfde vergadering komt de verhouding van de Volkskundecommissie tot het 

Nederlandsch Nationaal Bureau v~~r Anthropologie en de door deze opgerichte 

interacademiale commissie ter voorbereiding van de Nederlandse volkskunde-atlas 

ter sprake. 

Het is duidelijk dat we hier niet met een toevallige samenloop van omstandigheden 

te maken hebben. Schrijnen moest niets hebben van het initiatief van het Neder

landsch Nationaal Bureau voor Anthropologie waarin Van del' Ven een dominante 

rol speelde, en van de interacademiale commissie met Jan de Vries aan het hoofd. 

Dit had verschillende oorzaken. In de eerste plaats wilde Schrijnen een nauwe band 

tussen de dialect- en de volkskunde-atlas. Al in 1930 pleitte hij in zijn Nederlandsche 

Volkskunde voor het samenstellen van een "Atlas voor Volkskunde, liefst in verband 

met een Nederlandsche Taalatlas"23, In de Dialectencommissie stelde hij op 13 maart 

1933, kort na de aanvang van de reeks door Van der Ven georganiseerde Folklore

dagen, voor om het Dialectbureau ook de volkskunde van Nederland te laten 

bestuderen. Verder was hij huiverig voor de sterke orientatie van zowel Van der Ven 

als De Vries op de Duitse volkskunde-atlas. Hij bracht dat ook in verband met de 

Duitse sympathieen van De Vries. Tenslotte was Schrijnens handboek Nederland

sche Volkskunde door De Vries zwaar bekritiseerd. Ook Van der Ven had zich over 

Schrijnens opvattingen over de volkscultuur in dit boek kritisch uitgelaten 24. Het kan 

dan ook geen toeval zijn dat er geen Folkloredag op de Universiteit van Nijmegen, 

waar Schrijnen hoogleraar was, gehouden is en dat van deze universiteit geen 

afgevaardigde in de interacademiale commissie zitting had genomen. De Volkskun

decommissie beyond zich tegenover de Interacademiale commissie uiteraard in een 

2J Jos. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde, deel I, 1930. P. XV. 

24 De Vries in twee recensies in Mensch en Maatschappij 7 (1931) p. 380-382 en 9 (1933) 
p. 619-621; Van der Ven in zijn artikel 'De Folklore als wetenschap in Nederland'. (Mensch en 
Maatschappij 6 (1930) p. 457-475: 471). De kritiek van De Vries kwam erop neerdat Schrijnen 
te onkritisch hedendaagse verschijnselen als 'heidens' of 'germaans' interpreteerde en dat hij 
niet goed op de hoogte was van de recente ontwikkelingen binnen de volkskunde. Meertens 
merkt in zijn levensbericht over Jan de Vries op dat het voor de hand lag 'dat de autoritaire 
Schrijnen en de niet minder autoritaire De Vries na deze kritiek onmogelijk met elkaar zouden 
kunnen samenwerken'. (P.1. Meertens, 'Jan de Vries'. Volkskunde 65 (1964) p. 97-113). Zie 
verdeI' P.1. Meertens, 'Prof. dr. Jos. Schrijnen en de volkskunde'. Eigen Volk 10 (1938) p. 93-
104. 
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gunstige uitgangspositie omdat ze kon beschikken over het conespondentennet van 

de Dialectencommissie en dus onmiddellijk vragenlijsten kon gaan uitsturen. De 

eerste vragenlijst werd nog in hetzelfde jaar verzonden en daannee was de Interaca

demiale commissie in feite buiten spel gezet. 

De wijze waarop de Nederlandse volkskunde-atlas tot stand is gekomen heeft grote 

consequenties gehad voor de opzet van het project. De Interacademiale commissie 

stond een nauwe samenwerking met buitenlandse volkskunde-atlassen, met name de 

Duitse volkskunde-atlas voor ogen en had daartoe de Duitse vragenlijsten als uit

gangspunt willen nemen. De Volkskundecommissie wilde waarschijnlijk mede als 

reactie hierop juist de nationale zelfstandigheid van de Nederlandse volkskunde

atlas accentueren 25. Bovendien had Schrijnen bezwaren tegen de Duitse volkskun

de-atlas. Dit had gevolgen voor de vragen die gesteld werden. 

De vragenlijsten 
De Volkskundecommissie heeft, alvorens de eerste vragenlijst uit te sturen, niet een 

weloverwogen plan voor de Nederlandse volkskunde-atlas opgesteld. Men had ook 

teveel haast om de eerste vragenlijst uit te zenden. Maar ook daarna heeft ze niet een 

overzicht gemaakt van de onderwerpen die in kaart gebracht moesten worden. Pas 

in 1949 heeft ze 'in grote lijnen' een eerste plan opgesteld. Dit betekent niet dat de 

vragenlijsten volstrekt willekeurig tot stand kwamen en er geen enkele lijn in de 

ontdekken valt. De eerste jaren is de invloed van Schrijnen duidelijk merkbaar. Het 

lag natuurlijk voor de hand dat hij als initiatiefnemer en als enige volkskundige in 

de commissie de eerste vragenlijst opstelde en misschien ook de volgende. Hij ging 

hiervoor te rade bij zijn eigen handboek. Zowel de volgorde als de tekst van de 

vragen op de vragenlijsten 1 tim 4 (1934-1938) sluiten nauw aan bij zijn handboek. 

De vragen betreffen voomamelijk onderwerpen uit de sfeer van het geloof en de 

gebruiken en wei speciaal die onderwerpen waarvan Schrijnen aannam dat ze 

relicten waren van universele of germaanse geloofsvoorstellingen. Hij was daarin het 

meest ge"interesseerd. Na de dood van Schrijnen in 1938 voigt, na een tijdelijk 

voorzitterschap van Jac. van Ginneken, 1. de Vries hem als voorzitter op. Dat heeft 

direct gevolgen voor de inhoud van de volgende vragenlijsten. Deze zijn meer 

2, Uit de verslagen van de gesprekken die beide commissies enkele jaren met elkaar hebben 
gevoerd om de mogelijkheid van samensmelting te onderzoeken, blijkt duidelijk dat de 
Volkskundecommissie, met name Schrijnen, de verschillen in uitgangspunt kunstmatig groot 
hield. Een belangrijk praktisch probleem vormde de rol die Van del" Ven , secretaris van de 
Interacademiale Commissie, dan naast Meertens. de secretaris van de Volkskundecommissie 
zou moeten spelen. Men wilde De Vries en Van der Ven buiten de commissie houden. 
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mtemationaal geonenteerd en bevatten regelmatlg vragen van de Uultse voll<sl<unde

atlas. Zo zijn de vragen van vragenlijst 5 uit 1939 overgenomen van een internatio

nale, door Skandinavische en Duitse volkskundigen opgestelde vragenlijst ten 

behoeve van een Europese volkskunde-atlas. De Vries was nauw betrokken bij dit 

intemationale project dat door de politieke ontwikkelingen stil kwam te liggen26
• 

Daarnaast vormde de publikatie van de eerste 120 Duitse volkskundekaarten tussen 

1937 en 1940 een concrete aanleiding om voor de Nederlandse volkskunde-atlas de 

betreffende vragen ook te stellen. Het voordeel van de overname van de Duitse 

vragen was, afgezien van de mogelijkheid tot vergelijking van de antwoorden, dat 

deze goed op hun bruikbaarheid voor de atlas waren getoetst. De vragenlijsten 

krijgen ook een gevarieerdere inhoud dan voorheen. Behalve naar geloofsvoor

stellingen en gebruiken worden er o.a. vragen gesteld naar kinderspelen, liederen, 

dansen en naar materiele zaken zoals de wieg, de schovenstand, de rommelpot, het 

brood. Dat komt doordat op voorstel van De Vries in 1939 een adviserende subcom

missie werd gevormd met een reeks van secties voor o.a. klederdrachten, volks

feesten en -gebruiken, volkslied en volksdans, kinderspel. In deze secties had den 

allerlei deskundigen en ge'interesseerden zitting27 die met suggesties voor vragen 

kwamen. Ik heb echter niet de indruk dat er in de periode waarin De Vries voorzitter 

van de Volkskundecommissie was (1939-1945) al volgens een bepaald plan werd 

gewerkt. Na de oorlog is er geen sprake meer van overname van de vragen van de 

Duitse volkskunde-atlas. De vragenlijsten bevatten voornamelijk vragen op het 

gebied van het volksgeloof, de gebruiken en de kinderspelen. 

In 1949 beginnen de plannen voor de publikatie van de volkskunde-atlas een iets 

concretere vorm aan te nemen. Er waren al voor de oorlog verschillende versprei

dingskaarten op basis van de vragenlijsten getekend. Men wilde graag naar analogie 

van de Taalatlas vaar Naord- en Zuid-Nederland Vlaanderen bij het project betrek-

26 De vragenlijst van de International Association for European Ethnology and Folklore bevat 
13 vragen betreffende resp. jaarvuren, kerstboom, ommegangen, het elkaar slaan met twijgen, 
de laatste korenschoof, de huwelijksdag, doopfeest, wieg, dagelijks brood, dorsmethoden, 
namen van landbouwhuisdieren, onze-lieve-heersbeestje en dwaallicht. Het was de bedoeling 
dat er doorZuid- en Oosteuropese landen nog zeven vragen aan toegevoegd zouden worden. Zie 
voor de tekst van de vragen: 'Proposal for the projected questionnaire of the Assiociation 
submitted by the secretariat' . Folk-liv. Acta Ethnologica etfolkloristica europaea 3 (1939) p. 
103-104. De commissie die de vragen had opgesteld was op initiatief van Sigurd Erixon tijdens 
het eerste internationale volkskundecongres in Parijs (1937) ingesteld. Na de oorlog nam Erixon 
in 1953 de draad weer op. 

27 Zie voor de samenstelling van deze subcommissie het Verslag van de Volkskunde
commissie over 1939. 

10 



ken en had daartoe al in 1939 contact met de Belgische Nationale Commissie voor 

Folklore gezocht. Na de oorlog werden de pogingen om ook in Vlaanderen vragen

lijsten uit te do en sturen spoedig hervat. De deelname van Vlaanderen werd toen als 

een belangrijke voorwaarde voor de publikatie van de atlas beschouwdn . Toen 

hierop in 1949 nog geen uitzicht bestond, besloot de Volkskundecommissie om de 

atlas tot Nederland te beperken. Hierdoor kwam er meer vaart in het werk. Direct 

werd in de commissie de vraag gesteld of "de volgorde der kaarten en de inhoud van 

de atlas al vaststaat". Meertens antwoordde dat er een globaal plan bestond dat hij 

aan de commissieleden zou toesturen. Dit plan dat in grote lijnen de indeling van het 

handboek van Schrijnen voigt, bepaalt de komende jaren in belangrijke mate welke 

vragen er worden gesteld. Het accent Iigt tot 1958 op het volksgeloof, omdat de 

eerste afievering van de atlas hieraan gewijd zou worden en de vroegere vragen over 

deze thematiek op de eerste vragenlijsten te globaal waren geformuleerd en dus 

opnieuw en gedetailleerder moesten worden gesteld. 

In 1952 besloot de Vlaamse sectie van de Nationale Commissie voor Folklore om 

alsnog aan het atlasproject mee te doen. In enkele jaren werden in Vlaanderen de 

vragen gesteld die voor de eerste afievering van de atlas noodzakelijk waren. 

Vervolgens werden ook onderwerpen afgevraagd die voor de volgende afieveringen 

gepland waren. De deelname van Vlaanderen aan de atlas heeft voor het verdere 

verloop van dit project grote gevolgen gehad. Zo werd de inhoud van de tweede en 

derde afievering van de atlas door de Vlaamse inbreng drastisch gewijzigd. Een 

reeks Nederlandse kaarten betreffende sagenfiguren en -motieven die hiervoor was 

gepland, werd geschrapt omdat men in Vlaanderen over een veelvoud aan volgens 

de directe methode verzamelde gegevens beschikte. Dit leidde tot een grootscheepse 

actie in Nederland om volgens dezelfde methode door middel van regionale verza

melaars sagenmotieven te verzamelen29 • Op verzoek van de Vlaamse redacteur M. 

de Meyer werd een aantal kaarten over heiligenverering en bedevaarten opgenomen. 

Ook op de inhoud van de Nederlandse vragenlijsten is de Vlaamse invloed merkbaar. 

In aansluiting op in Vlaanderen verricht onderzoek worden er ten behoeve van de 

2K Meertens schrijft in een brief aan K.c. Peeters naar aanleiding van diens benoeming tot 
docent in de volkskunde te Leuven dat de Volkskundecommissie de atlas niet wil publiceren 
zonder de Vlaamse gegevens. In het jaarverslag van de volkskundecommissie over 1946 wordt 
gemeld dat wegens het ontbreken van Vlaamse gegevens het tekenen van nieuwe kaarten is 
stopgezet. 

29 Zie over deze kwestie het voorwoord van 1.1. Voskuil in Volksverhalen uit Gooi- en 
Eemland en van de westelijke Veluwe. Verzameld door E. Heupers. Amsterdam 1979. (Neder
landse Volksverhalen 1,1), p. 7-19. 
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atlas vragen gesteld naar het aanroepen van heiligen en het doen van bedevaarten in 

verband met ziekten. 

In 1959, vijfentwintig jaar na het uitzenden van de eerste vragenlijst, verschijnt de 

eerste aflevering van atlas30
• Ze bestaat uit tien verspreidingskaarten zonder een 

verklarend commentaar. De samenstellers van de atlas hebben oorspronkelijk de 

hoop gehad dat op deze kaarten oude cultuurgebieden en cultuurgrenzen zichtbaar 

zouden worden. Zo vraagt SJ. Bouma in de Volkskundecommissie in 1949 of het 

bedoeling is om "aan de eigenlijke volkskundekaarten een algemene kaart van het 

land en enkele orienterende kaarten (b.v. van de bisdommen) vooraf te laten gaan". 

Dit is inderdaad de bedoeling, antwoordt Meertens. Dat dit tenslotte niet is gebeurd, 

hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de kaarten van de eerste, aan diverse 

spookverschijnselen gewijde aflevering van de atlas geen eenduidig beeld vertoon

den en iedere gedachte aan oude cultuurgebieden de kop indrukten. Men zag in dat 

de kaarten voortaan vergezeld dienden te gaan van een verklarend commentaar. Het 

accent komt in de volgende drie afleveringen die in respectievelijk 1965, 1968 en 

1969 verschijnen, dan ook steeds meer op het commentaar te liggen. Hierdoor 

verschuift het doel van de atlas in de loop del' jaren van het presenteren van fraaie 

verspreidingskaarten naar de historische verklaring van de geografische verspreiding 

van cultuurverschijnselen. De verspreidingskaarten fungeren hierin meer als illustra

tie bij een historisch proces. Een logisch gevolg van deze verandering van doelstel

ling is het besluit van de Volkskundecommissie in 1968 om voortaan de kaarten met 

commentaar als afzonderlijke publikaties te laten verschijnen en niet meer in de 

vorm van een atlas. In feite vormt dit besluit de doodsteek voor de oorspronkelijke 

opzet van het atlasproject3l . 

Hoewel de animo voor het atlasproject in de jaren '60 geJeidelijk afneemt, gaat men 

gewoon door met het samenstellen en uitsturen van de vragenlijsten. Van 1958 tot 

1968 richten de vragen zich in hoofdzaak op de kalenderfeesten en -gebruiken, de 

tweede rubriek van het atlasplan. In deze periode wordt een flink deel van de 

jaarkalender chronologisch afgewerkt. 

In 1968 krijgt het atlaswerk een nieuwe krachtige impuls van de kant van de 

Europese Volkskunde-atlas (EA). In dat jaar worden twee extra vragenlijsten uitge-

J() Volkskunde-atlas vaar Nederland en Vlaams-Belgie. Samengesteld door P.J . Meertens en 
Maurits de Meyer. Commentaar Aflevering I. Me! medewerking van a .Veltman, H. de Visser 
en 1.1, Voskuil. Antwerpen/Amsterdam 1959. 

31 Deze ontwikkeling word! beschreven door A.J.Dekker, "'Een oefening in zindelijk den
ken". Bij he! afscheid van J.l. Voskuil', Volkskundig Bulletin 14 (1988) p. 4-23. 
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zonden over respectievelijk het oogstgereedschap en de dorsapparatuur, twee the

rna's die in het kader van de EA behandeld zouden worden. Dit atlaspraject waarmee 

al voor de Tweede Wereldoorlog een begin gemaakt was 32, werd in 1953 weer nieuw 

leven ingeblazen en nam op de eerste werkbijeenkomst in Zagreb in 1966 concrete 

vorm aan. Er werden toen drie onderwerpen vastgesteld, de ploeg, de dorsapparatuur 

en de jaarvuren die door de diverse aangesloten landen in kaart gebracht moesten 

worden". Op de volgende conferentie in Bonn in 1968 werd een reeks nieuwe 

onderwerpen vastgesteld. Aangezien het P.J. Meertens-Instituut actief bij dit project 
betrakken is, wordt in de komende jaren aan de meeste door de EA geplande 

onderwerpen een vragenlijst gewijd: het gereedschap voor het maaien van brood
graan en gras (1968 en 1972), het dorsen van graan (1968), het kerstgroen (1969), 

de oW~n en vetten voor het bereiden van gerechten (1970), het dragen van lasten 

(1970) en drank bij de maaltijden (1986). Deze onderwerpen zijn niet toevallig 

overwegend materieel van aard. Men verwachtte namelijk terecht dat ze een duide

lijker kaartbeeld zouden opleveren dan onderwerpen uit de sfeer van het geloof en 

de gebruiken. Deze laatste komen vaak slechts in een beperkt geografisch gebied 

voor of vertonen een verspreiding die primair sociaal bepaald is. Materiele zaken 

daarentegen, zeker die uit de sfeer van het boerenwerk, zijn door hun identieke 

functie onderling beter vergelijkbaar en komen door hun algemene karakter in een 

grater gebied voor34
• Men wilde op de Europese kaarten de situatie van voor de 

industrialisering weergeven, hetgeen samenhangt met de dominante belangstelling 

van het EA-bestuur voor de als statisch opgevatte pre-industriele cultuur35 • Hoewel 

de industriele revolutie niet in aile landen in dezelfde tijd zijn intrede heeft gedaan 

en het dus onmogelijk is om op basis van dit kriterium een synchrane kaart te 

tekenen, werd am practische redenen voor een bepaalde peri ode, die rond 1900, resp. 

tussen 1900 en 1920 gekozen. Dit heeft tot gevolg dat sinds 1968 op diverse 

vragenlijsten de correspondenten wordt gevraagd om de vragen voor deze perioden 

in te vullen. Op de eerste ten behoeve van de EA uitgezonden vragenlijst over de 

J2 Zie noot 26 en 27. 

)) Zie over de opzet en het mislukken van de Europese Volkskunde-atlas: J.1. Voskuil, 'De 
eerste aflevering van de Europese Atlas. En de laatste?'. Volkskundig Bulletin 8 (1982) p. 180-
194; H.L. Cox, 'De Etnologische Atlas van Europa en de aangrenzende landen: aileen een 
generatieconflict?'. Volkskundig Bulletin 14 nr. I (1988) p. 25-44. 

)4 Zie hierover GUnter Wiegelmann, 'Die raumliche Methode in der Gerateforschung'. In: 
Arheit und Volkslehen. Deutscher VolkskundekongrefJ 1965 in Marhurg. Gottingen 1967. 
P. 140-145. 

)5 Voskuil, (zie noot 33), p. 181-184; Cox, (zie noot 33), p. 30-37. 
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Beknopte legenda 

• St. Pielersvuur (22 II) 

o vastenavond 

I Isle zondag i,d vaslen 

• paasvuur (zondag) 

o paasvuur (zaterdag) 

+ meivuur 

- St. Jansvuur (23/24 VI) 

Fragment uit de Europese Atlas (sterk verkleind) 



maaiapparatuur uit 1968 wordt gevraagd naar het gereedschap voor de komst van de 

maaimachine. Als de correspondenten de vragen in verband met hun leeftijd niet zelf 

konden beantwoorden, moesten ze een oudere zegspersoon zoeken die dat weI kon. 

Het gebruik van zegspersonen was daarnaast ook nodig voor de vragen die betrek

king hebben op het boerenbedrijf en die in het algemeen slechts door boeren- en 

landarbeiders beantwoord kunnen worden. Aangezien het inschakelen van zegslie

den in principe voor ieder onderwerp waarover de correspondent onvoldoende 

informatie kan verschaffen, nuttig is, wordt sindsdien op vrijwel iedere vragenlijst 

de correspondenten de mogelijkheid geboden of zelfs geadviseerd om dit te doen. 

Overigens bevatten de vragenlijsten 1 tot 4 uit de jaren 1934-1938 ook al het advies 

om, met het oog op de geldigheid van de antwoorden voor de betreffende plaats, in 

geval van twijfel "andere betrouwbare personen" te raadplegen. 

De EA is in de loop van de jaren '70 een langzame dood gestorven. Het is gebleven 

bij de publikatie in 1980 van de eerste aflevering, gewijd aan de jaarvuren36
• 

Uit het thema voeding van de EA heeft zich in de loop van de jaren op het P.J. 

Meertens-Instituut een zelfstandig aandachtsveld ontwikkeld waaruit de vragenlij

sten over de warme maaltijd (1976), de conserveringsmethoden (1978) en de zelf

voorziening (1985) zijn voortgekomen. De vragenlijsten over het broodgebruik 

(1974), beschuit en koek (1979) en bijzondere broodsoorten (1988) passen weI in dit 

aandachtsveld, maar vloeien voort uit de betrokkenheid van het Instituut bij de 

activiteiten van de Commissie Bakkerij Historie. Deze lijsten maken geen deel uit 

van een atlasplan, maar vormen een onderdeel van reeds lopende onderzoeksprojec

ten. Dit geldt ook voor de vragenlijsten over de indeling en inrichting van het 

woonhuis (1983) en de Scheveningse klederdracht (1987). Beide hangen samen met 

het boedelinventarisproject van het Instituut. Die over de Scheveningse klederdracht 

is aileen in Scheveningen aan een groep informanten toegestuurd. 

De binding aan onderzoek is in wezen ook aanwezig bij een aantal vragenlijsten die 

ten behoeve van onderzoekers van buiten het Instituut zijn uitgestuurd, namelijk die 

over de wan (1980), de tortelduif (1980), de vrijmetselarij (1981) en over ratten en 

muizen (1982). Een vroeg voorbeeld hiervan is de vragenlijst over de spookhuizen 

(1947). Soms zijn slechts enkele vragen voor hen op de vragenlijst opgenomen zoals 

het branden van kaarsen op kerkhoven (1959). 

Daarnaast zijn er ook telkens vragenlijsten uitgestuurd met als eerste doel het 

.16 Die Termine der lahresfeuer in Europa. Erliiuterungen zur Verbreitungskarte . Redaklion: 
Matthias Zender. Gottingen 1980. (Forschungen zum Elhnologischen Atlas Europas und seiner 
Nachbarlander. Band I). Zie ook nool 33. 
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documenteren van bepaalde onderwerpen waarover geen of onvoldoende informatie 

beschikbaar was. Dit is o.a. het geval bij de vragenJijsten over het vrijen (1971), het 

huwelijk (1973), knikkeren (1975), open bare feesten (1977), verjaardag en naamdag 
( 1987). 

Een aparte groep vormen de vragenlijsten van het Woord- en -zaakonderzoek. Dit 

onderzoek is voortgekomen uit de werkzaamheden aan de taalatlas op de afdeling 

Dialectologie van het PJ. Meertens-Instituut. Speciaal bij de bestudering van de 

telminologie van ambachteJijke gereedschappen, waamaar op de dialectvragenlij

sten vaak is gevraagd37, is een goede kennis van de constructie en het gebruik ervan 

noodzakelijk. Daarmee komt men op het terrein van de volkskunde. In 1963 werd 

daarom de subcommissie Woord en Zaak opgericht, bestaande uit vertegenwoordi

gers van de Dialecten- en de Volkskundecommissie. De commissie stelde drie ge

detailleerde vragenlijsten samen over dorsmethoden (1963), maai- en hooimethoden 

(1965) en eg en landrol (1969). Deze vragenlijsten werden in verband met hun tech

nische karakter niet aan de gewone medewerkers toegestuurd, maar aan ter zake 

kundige medewerkers zoals leraren van lagere en middelbare landbouwscholen. 

Deze kregen een onkostenvergoeding voor iedere ingevulde lijst. Het was de be doe

ling om op deze manier uit alle delen van het land een voldoende aantal goed 

ingevulde vragenlijsten te krijgen op grond waarvan verspreidingskaarten getekend 

zouden kunenn worden. Het aantal medewerkers bleef echter aan de lage kant. Ca. 

40 medewerkers vulden rond 280 vragenJijsten in over de dorsmethoden en rond 150 

over het hooien. Na het vertrek van de enige betaalde onderzoeker van de commissie 

in 1966 hield deze feitelijk op te functioneren. 

De medewerkers 
Voor het invullen van de volkskundevragenlijsten behoefde in 1934 niet een apart 

medewerkersapparaat opgezet te worden, maar kon men direct gebruik maken van 

de correspondenten van het Dia1ectenbureau. Deze samenwerking is steeds zo 

gebleven. De meeste medewerkers vullen op vrijwillige basis zowel de dialect- als 

de volkskundevragenJijsten in. Bij de samenstelling en instandhouding van het me

dewerkersbestand is met het oog op de verspreidingskaarten uitsluitend gelet op een 

gelijkmatige geografische verspreiding van de medewerkers over het gehele land. 

37 Vraf?enlijsten met reRister (1931 -1 958). (Bijdragen en Mededelingen der Dialectencom
missie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam nr. 22). 
Amsterdam 1960; DialeclvraRenlijsten met reRisler (1959-1975). Amsterdam 1982. 
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Naar beroep, geslacht, leeftijd en sociale klasse zijn ze niet geselecteerd. Zij vorrnen 

geen representatieve doorsnede van de Nederlandse bevolking. Ook is er geen enkele 

relatie tussen het aantal medewerkers en het aantal inwoners van een plaats. Voor het 

opsporen van ruimtelijke verschillen is dit ook niet nodig. Voor het opsporen van 

sociale verschillen is deze samenstelling echter een nadeel. De samenstelling van het 

medewerkersbestand hangt nauw samen met het toevallige aanbod van mensen die 

dit soort werk willen en kunnen doen en met de gevoerde wervingsacties vanuit het 

Instituut. Uit een analyse van het medewerkersbestand in 1956 blijkt de grootste 

groep gevorrnd te worden door de hoofden der scholen en onderwijzers bij het Lager 

Onderwijs: bijna 32% 38. Dit is een rechtstreeks gevolg van een verzoek aan aile 

hoofden der scholen om medewerking te verlenen. Ook de groep academici en 

leraren is met ca. 14% oververtegenwoordigd. 

Hetzelfde kan gezegd worden van de mannen (85%) en de leeftijdsgroep boven de 

60 jaar die bijna 40% van de medewerkers uitmaakt. Uit een analyse van het mede

werkersbestand van 1957 door Voskuil blijkt verder dat deze groepen niet gelijkma

tig over het land verdeeld zijnw. In het noordoosten van het land bevinden zich 

relatief veel boeren onder de medewerkers, in het katholieke zuiden naar verhouding 

veel onderwijzers. Dit kan gevolgen hebben voor de beantwoording van de vragen 

zoals Voskuil aantoont. 

Het aantal medewerkers en hun sociale samenstelling zijn in de loop van de jaren 

veranderd. Hun aantal lag de eerste jaren boven de 2.000, maar is geleidelijk 

teruggelopen tot ruim 900. Het aantal ingevulde vragenlijsten Jigt echter gemiddeld 

ongeveer 25 % lager. Bij sommige vragenlijsten is dit percentage om diverse redenen 

nog hoger, bijvoorbeeld omdat het onderwerp slechts in bepaalde streken van het 

land of bij bepaalde groepen van de bevolking bekend is. 

Ook de samenstelling van het medewerkersapparaat heeft zich in de loop van de tijd 

gewijzigd. Zo blijkt uit de analyse van het bestand in 1988 o.a. dat het percentage 

onderwijzers, leraren en academisch gevormden van ca. 47% in 1956 is afgenomen 

tot 34%. Burgemeesters en gemeentesecretarissen bevinden zich helemaal niet meer 

onder de correspondenten. Er is daarentegen een toename in de verzorgende, tech-

)X Zie voor een analyse van het medewerkersbestand: 10 Daan en P.J. Meertens. Toelichtinf? 
hi} de taa/atlas van Noord- en Zuid-Nederland. (Bijdragen en Mededelingen der Dialectencom
missie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 27). Am
sterdam 1963 , p. XI-XVI. 

.W Volkskunde-atlas voorNederland en Vlaams-Belgie. Commentaarbij kaart 30: 1.1. Voskuil, 
' Het ophangen van de nageboorte van het paard'. Antwerpen!Utrecht 1969, p.17-20. 
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nische en administratieve beroepen die ca. 40% van het bestand uitmaken. Het per

centage vrouwen is vergeleken met 1956 bijna verdubbeld tot ca. 28%. De leeftijds

groep boven de 60 jaar is van 40% tot 47% toegenomen. Deze niet-representatieve 

samenstelling van het medewerkersbestand heeft uiteraard consequenties voor de 

waarde van de antwoorden. 

Indeling van de correspondenten volgens beroep (1956) 

Hoofden van scholen en onderwijzers bij het L.O. 510 

Kantoorbedienden, ambtenaren, administratief personeel, 
winkelbedienden 204 

Landbouwers en veehouders 163 

Academisch gevormden (met uitzandering van taalkundigen) 146 

Huisvrouwen 138 

Gemeentesecretarissen 102 

Middenstanders 80 

Personen zander beroep 52 

Vakarbeiders 41 

Leraren met M.O.-opleiding (uitgezanderd taalleraren) 36 

Academisch gevormde taalkundigen 29 

Dorpsnotabelen zaals burgemeesters, dominees en pastoors 26 

Scholieren M.O. 20 

Fabrieksarbeiders 20 

Landarbeiders 12 

Taalleraren met M.O.-opleiding 12 

Personen met artistieke beroepen 9 

1600 

De waarde van het vragenlijstmateriaal 
Aan de medewerkers is in de eerste jaren steeds gevraagd om antwoorden die voor 

hun hele woonplaats of streek geldig zijn en niet om zuiver individuele antwoorden. 

Vaak beg inn en de vragen met "Kent men in uw plaats .. " of woorden van gelijke 

strekking. De 'Aanwijzingen voor het invullen van de vragenlijst' uit 1939 bevatten 
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o.a. het volgende advies: 

Indien een gebruik slechts bij een bepaalde bevolkingsgroep (Protestanten, 
Roomsch-Katholieken, loden, fabrieksarbeiders, kleine burgerij, enz.) bekend is, 
gelieve men dit aan te duiden. Zonder nadere aanduiding nemen wij dus aan, dat 
het bedoelde gebruik algemeen bekend is, voor zoover het platteland betreft onder 
de boeren, voor zoover de steden betreft onder de burgerij. 

De tweedeling boeren/burgers is natuurlijk nogal grof. Ze hangt samen met de 

opvatting van de samensteIJers van de atlas dat de oude gebruiken die men in kaart 

De verspreiding van de mede
werkers van het P.1.Meertens
Instituut in Nederland en 
Belgie op 1 januari 1988. 

De Belgische medewerkers 
vullen aileen de vragen
lijsten van de afdeling 
Dialectologie in. 

wilde brengen, het best bij de boerenbevolking bewaard waren. Men interesseerde 

zich in wezen aileen voor de boeren. Hoewel de correspondenten in de beantwoor

ding van de vragen zelf nauwelijks enige sociale nuancering hebben aangebracht, 

moeten we hun antwoorden toch niet steeds als exc1usief geldend voor hetzij boeren, 

hetzij burgers opvatten. Een dergelijke scheiding is veel te streng. Ook wat deze 
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groepen zeit" betreft moeten we er niet van uitgaan dat de antwoorden voor vTlJwel 

iedereen binnen beide groepen gelden. Deze zijn immers niet homogeen van samen

stelling en niet steeds scherp van elkaar te onderscheiden. 

Voor een juiste waardering van de antwoorden dient men verder te bedenken dat de 

correspondenten niet steeds een compleet inzicht in de sociale en culturele verschil

len in hun woonplaats gehad zullen hebben. Zelfs voor de beantwoording van de 

vraag of een verschijnsel wei of niet in een plaats voorkomt, speelt dit al een rol. Bij 

feesten en rituelen die zich in het openbaar afspelen, bijvoorbeeld een Sint Maartens

optocht, zal het vrij gemakkelijk zijn om vast te stellen of deze wei of niet in de 

woonplaats voorkomt. Moeilijker wordt dit echter bij niet direct waarneembare 

culturele verschijnselen, bijvoorbeeld in de huiselijke sfeer of bij geloofsopvattin

gen. Het risico ontstaat dan dat de correspondent het antwoord baseert op zijn eigen 

culturele situatie en beperkte inzicht in de plaatselijke verschillen. Aileen raadple

ging van een representatieve groep in een plaats zou een betrouwbaar antwoord 

garanderen. In de praktijk is dit niet gebeurd. Dit verklaart waarom verschillende 

medewerkers in een plaats soms tegenstrijdige antwoorden kunnen geven. Hoewel 

de antwoorden op de eerste vragenlijsten pretenderen voor de gehele woonplaats van 

de correspondent te gelden, moet men er dus rekening mee houden dat ze niet voor 

de gehele woonplaats, maar slechts voor het sociale milieu van de correspondenten 

gelden. Dit geldt zelfs voor kleine plaatsen. Zo wordt op vragenlijst 1 (1934) de 

vraag over het voorkomen van het dwaallicht voor tal van kleinere plaatsen zowel 

positief als negatief beantwoord. Ook over een concreter verschijnsel zoals de 

kerstboom in het huisgezin (vragenlijst 1) lopen de antwoorden herhaaldelijk per 

plaats uiteen. De verschillen hebben betrekking op het al dan niet voorkomen van de 

kerstboom, op het sociale milieu en vooral op het jaar dat de kerstboom in de 

woonplaats van de correspondenten is ge"introduceerd. Naar dit laatste wordt op de 

vragenlijst expliciet gevraagd. Verschillen van vijftig jaar zijn geen uitzondering. 

Echter, ook wanneer niet expliciet naar een precieze datum wordt gevraagd, blijft de 

datering van de antwoorden problematisch. Al vanaf de eerste vragenlijst wordt er 

bij de correspondenten op aangedrongen onderscheid te maken tussen nog bestaande 

en in de herinnering voortlevende verschijnselen: 

Men lette er vooral op, of een gebruik of volksvoorstelling, waamaar gevraagd 
wordt, nog bestaat, of nog slechts in de herinnering voortleeft. In dit laatste 
geval gelieve men te vermelden, wanneer ongeveer het gevraagde uitstierf, en of 
er nog sporen van zijn overgebleven. Waar men twijfelt, raadplege men andere 
betrouwbare personen. 

DergeJijke algemene adviezen worden echter in de praktijk snel vergeten. Wanneer 

men precies wil weten of een gebruik nog be staat of bestaan heeft dan moet daar op 
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z'n minst in de vragen zelf expliciet naar ge"informeerd worden. Dat is bij de meeste 

vragenlijsten niet gebeurd. De datering van de antwoorden moet daarom steeds met 

de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Actuele waarnemingen en herinnerin

gen kunnen wei eens door elkaar lopen. 

Het inzicht dat een correspondent nauwelijks in staat is om de vragen op een voor 

zijn woonplaats representatieve wijze te beantwoorden en dat zijn antwoorden een 

sterk individueel stempel kunnen dragen, leidt in de jaren '60 tot een grotere 

aandacht voor de persoonlijke gegevens van de correspondenten en/of hun zegslie

den. Behalve naar het beroep worden voortaan meestal ook vragen gesteld naar o.a. 

leeftijd, godsdienst, geboorteplaats en naar beroep en woonplaatsen van de ouders. 

Er wordt ook steeds meer gevraagd om een antwoord te geven dat aileen voor de 

eigen situatie geldt. Zo wordt op de vragenlijst uit 1983 over de indeling en inrichting 

van het woonhuis in de periode 1918-1930 de correspondenten gevraagd aileen het 

huis te beschrijven waarin ze zijn grootgebracht. 

De vragenlijsten waren primair bedoeld als materiaalbasis voor het tekenen van 

verspreidingskaarten. Hiervoor was het in wezen slechts nodig om te weten of ver

schijnselen wei of niet in een plaats voorkomen. Voor de verklaring van een 

kaartbeeld is het echter van groot belang om inzicht te krijgen in historische veran

deringsprocessen, in de context waarin een verschijnsel functioneert en in het soort 

mensen dat er bij betrokken is. Hoewel het onmogelijk is om via vragenlijsten over 

deze aspecten precieze inforrnatie te verkrijgen, is, zoals hierboven aangegeven, 

daartoe op de recentere vragenlijsten wei vaak een poging gedaan, hetgeen de bruik

baarheid van de gegevens ten goede is gekomen. Eenmaal, bij de vragenlijst over de 

huwelijksgebruiken (1973), is om dezelfde redenen ook een poging gedaan om de 

medewerkers, in plaats van de beantwoording van afzonderlijke vragen, zelf een 

aaneengesloten verhaal over het betreffende onderwerp te laten schrijven. Dit ge

beurde naar het voorbeeld van de door het Archiv fiir westfalische Volkskunde in 

Miinster opgestelde vragenlijsten. Het voordeel van de daar toegepaste methode is 

dat de gegevens door de medewerkers in een verband worden geplaatst waardoor een 

samenhangend beeld van de werkelijkheid wordt gecreeerd40 • Hoewel dit vragen-

40 In MUnster deed men dit weer naar het voorbeeld van het volkskunde-archief in het Zweedse 
Lund. Wil men deze methode met succes toepassen dan zullen de medewerkers hierop 
geselecteerd moeten worden. Desondanks !evert ook deze methode allerlei problemen op. Zie 
hierover Dieter Sauermann, Volkskundliche Forschung in Westfa/en 1770-1970. Deell, p. 114-
124. 

21 



lijstexperiment een verzameling fraaie beschrijvingen van concrete huwelijkssluitin

gen opleverde, bleken vele medewerkers niet in staat om dergelijke beschrijvingen 

op te stellen en is deze methode later niet meer toegepast. 

Met het oog op de beperkingen van het vragenlijstmateriaal is het stellen van 

aanvullende schriftelijke vragen aan de conespondenten direct nadat de lijsten zijn 

ingestuurd en het maken van interviews een noodzakelijke volgende stap. De inter

views vormen het middel bij uitstek om de an two orden in een maatschappelijke 

context te plaatsen. Bij een aantal vragenlijsten op het gebied van de voeding en de 

landbouwgereedschappen is dit gebeurd. Bij de meeste lijsten is die stap achterwege 

gebleven omdat de antwoorden niet onmiddelijk na binnenkomst wetenschappelijk 

bewerkt konden worden. 

Het vragenlijstmateriaal kan in het onderzoek van de Nederlandse cultuur dus een 

waardevol, aanvullend hulpmiddel zijn. In de eerste plaats biedt het een grote 

hoeveelheid informatie over onderwerpen en aspecten van onderwerpen waarover in 

de Iiteratuur vaak slechts incidenteel of helemaal geen gegevens te vinden zijn. 

Omdat de conespondenten gelijkmatig over het gehele land verspreid zijn en hun 

antwoorden in de korte tijd van ruim een jaar ingestuurd worden, biedt het materiaal 

verder een redelijk betrouwbaar, synchroon beeld van de geografische verspreiding 

van culturele verschijnse1en. In dit opzicht vormt het een unieke aanvulling op de 

literaire en andersoortige gegevens die doorgaans niet gelijkmatig over het land 

verspreid zijn en daardoor geen nauwkeurig beeld van de verspreiding in de ruimte 

opleveren. Yerder verschaffen de antwoorden, vooral die op de latere vragenlijsten, 

vaak ook inzicht in de sociale verschiJlen in verband met culturele verschijnselen. De 

verspreidingskaarten die op basis van dit materiaal getekend kunnen worden, bieden 

niet meer maar ook niet minder dan een geografisch redelijk betrouwbare moment

opname in een permanent historisch proces. Ze stellen de onderzoeker hierdoor 

enerzijds voor de onvermijdelijke vraag naar de verklaring van het kaartbeeld, 

anderzijds bevatten ze ook vaak aanknopingspunten voor een gedetailleerdere recon

structie van het ontwikkelingsproces dan aileen op basis van historische gegevens 

mogelijk is. Yoor het aanbrengen van historisch relief biedt het vragenlijstmateriaal 

echter slechts in beperkte mate betrouwbare informatie die in ieder geval niet verder 

terugreikt dan de jeugd van de conespondenten. Wil men verder in de tijd terug dan 

zal een beroep gedaan moeten worden op andere bronnen. 
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De verspreiding van culturele verschijnselen 
In de Volkskunde-atlas voor Nederland en Vlaams-Belgie zijn in totaal dertig 

verspreidingskaarten gepubliceerd41 • De in kaart gebrachte verschijnselen vertonen 

vaak een sterk regionaal gedifferentieerde verspreiding, die er echter op iedere kaart 

weer anders uitziet. Zo vormen op de kaart van de middelen tegen de roos (kaart 14) 

de westelijke provincies samen met Noord-Brabant en Limburg een aaneengesloten 

gebied. Op de kaart van de waterschrik (kaart 19) vormen Holland; Utrecht en delen 

van Gelderland en Overijssel een geheel tegenover Zeeland, Noord-Brabant en 

Limburg. Op de laatste kaart laten zich binnen deze twee grotere gebieden weer 

diverse waterschrikken met een klein verspreidingsgebied onderscheiden. Een 

enkele keer markeert de staatsgrens met Belgie twee verspreidingsgebieden (kaart 

11: de offers voor mooi weer). Soms ook komen de verschijnselen verstrooid over 

het gehele land voar. Een algemeen patroon kan op basis van deze kaarten voorals

nag niet vastgesteld worden. Dit wordt uiteraard nog eens extra bemoeilijkt door het 

feit dat de kaarten onderwerpen betreffen die weliswaar onder het grote them a 

volksgeloof kunnen worden samengevat, maar onderling weer tot sterk van elkaar 

onderscheiden levensgebieden behoren waarop factaren van geheel verschillende 

aard kunnen hebben ingewerkt. De verklaring van het kaartbeeld kan aileen gevon

den worden door de factoren op het spoor te komen die dit proces hebben bepaald. 

Bij ieder verschijnsel spelen weer andere factoren een ro1 42 • Het accent is hierdoor, 

zoals gezegd, steeds sterker op de reconstructie van het proces komen te liggen, 

waardoor de idee van de volkskunde-atlas op de achtergrond is geraakt. 

Ondanks de feitelijke beeindiging van het project van de Nederlands-Vlaamse 

volkskunde-atlas is men, aanvankelijk in het kader van de Europese Volkskunde

atlas, op het Instituut doorgegaan met uitzenden van vragenlijsten, het tekenen van 

verspreidingskaarten en het opstellen van verklarende commentaren. De resultaten 

zijn gepubliceerd in een reeks van studies van J.1. Voskuil over o.a. de broodcon

sumptie, het oogstgerei en het gebruik van koffie en thee, en van Jozien Jobse over 

het gebruik van alien en vetten en de conservering van voedingsmiddelen, voorna

melijk in de vorm van artikelen in het Volkskundig Bulletin. Het vragenlijstmateriaal 

en de kaarten vormen hierin telkens het vertrekpunt voor sterk historisch gerichte 

studies. Daarnaast zijn er de laatste jaren in het Volkskundig Bulletin studies 

41 P.I . Meertens geeft in zijn inleiding tot de eerste aflevering van de atlas een overzicht van 
de tot dan toe in de literatuur verschenen Belgische, Nederlandse en regionale volkskundige 
verspreidingskaarten (p. 11-13). 

42 Zie hierover 1.1. Voskuil, 'De beperkingen van de geografische methode ' . Volkskundig 
Bulletin 10 (1984) p. 111-125. 
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verschenen waarin voornamelijk op basis van andere bronnen zoals kranten, boede

linventarissen, archivalia en literaire gegevens de innovatie en de verspreiding van 

diverse cultuurverschijnselen is onderzocht. 

AI deze studies hebben niet direct geleid tot de ontdekking van al dan niet oude 

cultuurgebieden en verspreidingspatronen. Wel hebben ze onze kennis vergroot van 

de factoren die de innovatie, de verspreiding en het verdwijnen en soms de herleving 

van een aantal culturele verschijnselen in het verleden hebben bepaald. Die kennis 

is nog sterk gebonden aan de afzonderlijke, onderzochte culturele verschijnselen. 

Het onderzoek is tot nu toe ook steeds van het concrete cultuurverschijnsel uitge

gaan. Bij aile individuele verschillen tekenen zich echter toch al bepaalde dominante 

verspreidingsfactoren en -patronen af. Zo blijken, althans in het verleden, het voe

dingspatroon en de regionale verschillen hierin in hoge mate bepaald te worden door 

de natuurlijke bodemgesteldheid en de aard en structuur van het agrarische bedrijfs

leven in de verschillende gebieden van het land, de handelseconomie in het westen 

en de meer op zelfvoorziening gerichte economie in het oosten van het land. De 

innovaties gaan meestal van het westen en van de steden uit en verspreiden zich in 

een vaak per regio verschillend tempo over de rest van het land. Dit verschil in tempo 

kan door tal van typisch regionale factoren bepaald worden. Moderne factoren zoals 

de opkomst van de voedingsmiddelenindustrie, nieuwe conserveringstechnieken (de 

diepvriezer) en het voedingsonderricht hebben een sterk nivellerende werking op de 

regionale verschillen gehad43 • Daarnaast hebben bij de introductie en verspreiding 

van voedingsmiddelen ook steeds de sociale verschillen tussen de diverse bevol

kingsgroepen een rol gespeeld. De prijs van de produkten is hier van belang, maar 

ook de aan voedingsmiddelen toegekende ideele waarde en statussymboolfunctie. 

Dit geldt o.a. voor het gebruik van diverse broodsoorten, zoals wittebrood, bruin

brood en roggebrood, en van koffie en thee44
• 

De krachten die op het terrein van de voeding werkzaam zijn, oefenen voor een dee I 

ook op andere sectoren van de cultuur hun invloed uit. Afhankelijk van het onder

werp blijken echter telkens nieuwe factoren in het spel te zijn die weer een ander ver

spreidingspatroon opleveren. Terwijl de godsdienst slechts een beperkte invloed 

uitoefent op het voedingspatroon, wordt de feestcultuur er veel sterker door bepaald. 

De Hervorming heeft in de protestantse gebieden tot een aanzienlijke velmindering 

43 J. Jobse-van Putten. '''Met nieuwen tijd, komt nieuw (w)eten'''. Volkskundig Bulletin 13 
(1987) p. 1-29; Idem, Van peke/vat tot diepvrieskist . Amsterdam 1989. 

44 Zie over de verschillende broodsoorten: J.J. VOSkllil, 'De weg naar lllilekkerland' . BiJdra
gen en medede/ingen hetreifende de geschiedenis del' Nederlanden 98 (1983) p. 460-482; over 
de koffie en thee: idem, 'De verspreidingvan koffie en thee in Nederland'. Volkskundig Bulletin 
14 (1988) p. 68-93. 
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van de feesten geleid, niet aileen van de kerkelijke feesten. Tot in onze tijd werkt dat 

door. Het carnaval dat tot voor kort vrijwel uitsluitend in de katholieke gebieden 

werd gevierd, is hiervan slechts het bekendste voorbeeld. Anderzijds zien we bij de 

introductie van de kerstviering en de kerstboom in de negentiende eeuw de protes

tantse burgerij via de zondagsscholen een actieve rol spelen. Men kan dit zien als 

symptoom van een vriendelijker wordende houding van de burgerij en van de 
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protestanten tegenover ritueel en (beschaafd) feestvieren. De kerstviering levert ook 

een vraeg voorbeeld op van de invloed van de dagbladpers, met name van de 

commerciele recJame van de winkeJiers hierin, op de verspreiding van cultuurgoe

deren. Vanaf 1842 adverteren Amsterdamse winkeJiers in het Algemeen Handels

blad voor kerstgeschenken, vanaf 1844 vennelden ze in hun advertenties ook de 

versierde en verlichte kerstboom in hun zaak als trekpleister. De kerstadvertenties 

worden spoedig ook door winkeJiers in Den Haag (1846), Rotterdam (1848) en 

Alkmaar (1851) in hun plaatselijke kranten geplaatst45
• De kerstboom in de huisge

zinnen komt in de negentiende eeuw nog vrijwel uitsluitend voor in de steden. 

Ook bij de innovatie en verspreiding van andere cultuurverschijnselen spelen de 

steden een belangrijke rol. Hierbij kan nader onderscheid gemaakt worden tussen de 

grate en kleine steden en tussen die in het westen en de rest van het land. Zo worden 

bijvoorbeeld in de vorige eeuw de eerste dierenbeschenningsverenigingen in de 

steden in het westen van het land opgericht. In Noord-Brabant en Limburg komen 

ze voor de Eerste Wereldoorlog nog uitsluitend in de steden voor, en wei in de 

garnizoenssteden46 • Bij diverse verschijnselen wordt dit verspreidingspatroon in 

verschillende variaties aangetroffen, zoals o.a. bij de verenigingen tot veredeling van 

het volksvemlaak41, de floraliaverenigingen 48 en de zondagsschoolverenigingen49
• 

Van de grote steden schijnt Amsterdam een belangrijke roJ gespeeld te hebben bij 

de introductie van sporten in de negentiende eeuw. Stokvis spreekt van een kring van 

Amsterdamse 'heren' die via de jacht, paardrijden en andere sporten contacten 

hadden met de adel in de provincie en met de stedeJijke burgerWo. Het is aannemelijk 

dat ook op andere sectoren van de cultuur de uitstraling van Amsterdam aanzienJijk 

4j A.J. Dekker, 'De opkomst van kerstboom en kerstviering in Nederland (ca. 1835-1880)'. 
Volkskundig Bulletin 8 (1982) p. 129-179. 

46 C.A. Davids. 'Aristocraten, juristen, finaciers en feministen. Het beschavingsoffensief van 
de dierenbeschermers in Nederland v66r de Eerste Wereldoorlog'. Volkskundig Bulletin 13 
(1987) p. 157-200: 172. Davids brengt dit in verband met de aanwezigheid van concentraties 
niet-katholieke militairen, waarvan verscheidene officieren bestuursfuncties in de plaatselijke 
afdelingen bekleedden. 

47 John Helsloot, • Sint-Nicolaasfeesten in Goes, 1868-1892. Afspiegeling van de verhouding 
tussen de gegoede stand en de burgerij'. Volkskundig Bulletin 13 (1987) p. 201-249. 

4K John Helsloot, '''Door bloemen tot beschaving". Floralia-tentoollstellingen in Nederland 
1871-ca. 1900' Volkskundig Bulletin 14 (1988) p. 133-158. 

49 J.F. Nagelkerke Jr., Beginnen hlj 't hegin. Een eeuw zondagsschoolarheid in Nederland 
weerspiegeld in de geschiedenis van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging. Tel' 
gelegenheid van het honderdjarig hestaan van deze vereniging bestudeerd en heschreven. 
Amsterdam 1966. 

jO R. Stokvis, Strljd over sport . Organisatorische en ideologische ontwikkelingen. Deventer 
1979, p. 17. 
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geweest is. 
Door de ontwikkeling van de pers is de uitstraling van het westen en van de steden 

op de rest van het land in de loop van de negentiende en twintigste eeuw steeds 

sterker en grootschaliger geworden, waardoor de verspreiding van cultuurgoederen 

is versneld. Deze tendens is door de opkomst van radio en televisie nog versterkt. 

Niet alle innovaties volgen echter dit verspreidingspatroon. Er zijn ook tegengestelde 

ontwikkelingen. Het camaval heeft zich vanuit Limburg en Noord-Brabant over het 

land verspreid51
• Ook het fenomeen blaasmuziekvereniging heeft zich in de vorige 

eeuw het eerst in de zuidelijke provincies verspreid52. 

Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat het onderzoek zich beperkt tot het al 

maar reconstrueren van individuele verspreidingsprocessen van culturele verschijn

selen en het inventariseren van alle factoren die hierbij een rol hebben gespeeld. Dit 

levert een weliswaar genuanceerd, maar tevens sterk versplinterd en zelfs chaotisch 

beeld van de cultuur op. Wiegelmann, die voor Westfalen tot dezelfde conc1usie 

komt , spreekt in dit verband van "los van elkaar staande gebouwen"53. Daarom zal 

daamaast ook onderzocht dienen te worden welke verspreidingsfactoren een meer 

algemeen karakter vertonen, in welke mate zij op de verschillende sectoren van de 

cultuur inwerken en in welke perioden en gebieden zij werkzaam zijn. Wiegelmann 

pieit voor een herordening van de detailstudies naar dergelijke factoren en noemt als 

voorbeeld van zo'n factor de invloed van de kerk in de achttiende en negentiende 

eeuw in Westfalen op de verschillende terreinen van de cultuur54. Wanneer men 

dergelijke dominante factoren als invalshoek neemt, zal een meer compleet en 

samenhangend beeld van de cultuur het resultaat kunnen zijn. Deze benadering sluit 

de gedetailleerde bestudering van afzonderlijke verschijnselen uiteraard niet uit, 

maar zal daar juist dankbaar gebruik van moeten maken. Ze vormt een noodzakelijke 

aanvulling op de benadering via afzonderlijke culturele verschijnselen. 

51 1. Helsloot, 'De verspreiding van carnaval in Nederland na 1945. Enkele voorlopige 
veronderstellingen'. In: em·naval.· niet van gisteren . .! 's-Hertogenbosch 1981, p. 27-55. 

52 R.R.H. Fassaert, '''Aangename uitspanningen en het genot der burgerlijke relatien". Op 
zoek naar de vroegste sporen van de blaasmuziekvereniging in Nederland'. Volkskundig 
Bulletin 15 (1989) p. 148-176. 

53 "Bisher war es meist Ublich, nach Sachgruppen vorzugehen. Der eine Autor behandelte 
Haus und Wohnen, der andere die Volkskunst, der dritte lahresbrauche usw., je nach dem 
eigenen Forschungsschwerpunkt. Dabei liegt es nahe, daB jeweils getrennte "Gebaude" entste
hen, ohne eingeplante Verzahnungen." (GUnter Wiegelmann, 'Regionalstrukturen in der west
falischen Volkskultur. Ergebnisse und neue Ansatze'. Westfiilische Forschungen 37 (1987) 
p. 99-104: 10 1). 

54 Idem. 
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Nr.l (1934) 

I. VOLKSRELIGIE 

la) Kent men in Uw plaats het dwaal
Iicht? Bedoeld wordt een licht, dat zich in 
het donker in het veld, bepaaldelijk in de 
buurt van het kerkhof, beweegt, en dat 
o.a. droglicht, drogfakkel, valsche lan
taam, wilde lanteem, stalkaars genoemd 
wordt. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4. 8-9; comm. 
pp. 15-36, 49-56). 
Proefkaarten 3 a-g. 

I b) welken naam draagt het? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4. 8-9; comm. 
pp. 15-36. 49-56). 
Proefkaarten 3 a-g. 

Ic) welke beteekenis hecht men er aan? 
Vertel al hetgeen in Uw plaats hierover 
bekend is. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4. 8-9; comm. 
pp. 15-36. 49-56). 
Proefkaarten 3 a-g . 

2a) Kent men den vuurman, ook weI 
lapooge, glende kerel, brandende schoof, 
enz. genoemd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4. 8-9; comm. 
pp. 15-36. 49-56). 
Proefkaarten 17 a-g . 

2b) welke beteekenis hecht men er aan? 
Vertel wat U hieromtrent bekend is. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4. 8-9; comm. 
pp. 15-36. 49-56). 
Proefkaarten 17 a-g . 

3a) Bezigt men een bijzonder woord voor 

Vragenlijst I (1934) 

een onheilspellend voorteeken, b.v. voor 
beuksel, voorloop, voorspook, waar
schuwinge? Zoo ja, welk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 
Proefkaarten 9. 9a. 

3b) komen bij U verschillende soorten 
onheilspellende voorteekenen voor? 
Noem ze. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 
Proefkaarten 9. 9a. 

3c) welke beteekenis hecht men er aan? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 
Proefkaarten 9, 9a. 

3d) zijn er waaraan men vroeger weI ge
loofde, maar thans niet meer? Welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 
Proefkaarten 9, 9a. 

4a) Kent men de sleutelproef, waarbij 
men een sleutel met een kruis in de holte 
of in den baard (Friesch: kruuske-kaai) 
op het begin van het Sint Jansevangelie 
(Evangelie van Johannes) legt, waarbij 
de sleutel zich dan zal gaan bewegen naar 
den kant, waar de heks woont? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Blecourt 1983. 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4. 8-9; comm. 
pp. 15-36.49-56). 
Proe fkaart I I . 

4b) Kent men de haanproef, waarbij een 
zwarte kip in kokend water wordt ge
stopt, terwijl een Bijbel op tafelligt; wie 
dan het eerst binnenkomt, is de heks? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Blecourt 1983. 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4, 8-9; comm. 
pp. IS-36, 49-S6). 
Proetl<.aart 10. 

4c) welke andere methoden bezigt het 
volk om een heks te onderkennen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Blecourt 1983. 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4, 8-9; comm. 
pp. IS-36, 49-S6). 
Proetl<.aart 12. 

5a) Bestaat het gebruik, met Kerstmis een 
blok hout te verbranden (soms bijzonder 
hard en reeds lang te voren bewaard)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1970; 1972; 1973. 
Proetl<.aaI1en47, 74,91, lOS, 108, 118,119. 

5b) wei ken naam geeft men aan dit hout? 
Antwoorden gebruikt VOOT: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4, 8-9; comm. 
pp. 15-36, 49-56). 
Voskuil 1970; 1972; 1973. 
Proetl<.aarten 47, 74, 91,105,108,118,119. 

5c) bestaan in verband hiermee nog 
bijzondere gebruiken? Beschrijf ze. 

AntwooTden gebTuikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4, 8-9; comm. 
pp. 15-36, 49-S6). 
Voskuil 1970; 1972; 1973. 
Proetl<.aarten 47, 74, 91, IDS, 108, 118, 119. 

5d) gebeurt nog iets bijzonders met de 
overgebleven asch en wordt haar bijzon
dere kracht toegeschreven (b. v. in ver
band met de vruchtbaarheid der akkers)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4, 8-9; comm. 
pp. 15-36. 49-56). 
Voskuil 1970; 1972; 1973. 
Proetl<.aarten47, 74,91.105 , 118,119. 

5e) wordt met Kerstmis in de gezinnen 
een kerstkribbe of een kerstboom of 

30 

beide geplaatst? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4, 8-9; comm. 
pp. 15-36.49-56). 
Voskui I 1970 (kaarten op p. 99 en 10 I). 
Proetl<.aarten 47, 74, 91,105 , 118.119. 

5f) indien een dezer van jongeren datum 
is, sinds wanneer is hij dan ingevoerd? 

Antwoorden gebTuikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 1-4. 8-9; comm. 
pp. IS-36. 49-56). 
Voskuil 1970 (kaarten op p. 99 en 10 I). 
Proetl<.aarten47, 74,91,105.118,119. 

II.VOLKSRECHT 

1 a) Op welken dag begint bij de boeren de 
inhuurtermijn van meiden en knechten? 
(Bedoeld wordt de datum van indienst
treding). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Smidt (kaarten als bijlage). 
VTies 1941, p. 37-47 (kaart op p. 4S). 
Proetl<.aarten 3. 4, 4a, 4b, 15, 15a. 

1 b) gaat het inhuren met een bijzonder 
gebruik gepaard (b.v. het geven van een 
huurpenning)? 

AntwooTden gebruikt VOOT: 
Smidt (kaarten als bijlage). 
Vries 1941, p. 37-47. 
Proetl<.aarten 3, 4, 4a, 4b, 15. 15a. 

1 c) hoe wordt deze penning genoemd, en 
welk is zijn bedrag? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Smidt (kaaTten als bijlage). 
Vries 1941. p. 37-47. 
Proetl<.aarten 5. Sa. 

1 d) zijn er bijzondere gebruiken op den 
dag der verhuizing van meid of knecht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Smidt (kaarten als bijlage). 
Vries 1941, p. 37-47. 
Proetl<.aarten 18, 18a. 
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Ie) draagt het verhuizen zelf een bijzon
deren naam? Welke is deze (b.v. "fich
teren", "kist halen", "vervaren", "uit de 
huur gaan")? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Smidt (kaarten als bijlage). 
Vries 1941, p. 37-47. 
Proefkaarten 18, 18a. 

2a) Kent men in U w plaats de z.g.n. ketel
muziek? Bedoeld wordt, dat met ge"im
proviseerde instrumenten als ketels, 
zweepen, bellen, toeters, deksels, enz. 
een serenade gebracht wordt aan perso
nen, die openbare ergemis geven (b.v. 
door niet te willen trouwen als daartoe 
aIle aanleiding is) of althans door het volk 
geacht worden dit te doen (b. v. bij 
hertrouwen). 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Bergh (kaart op p. 87). 
Vries 1941, p. 37-47 (kaart op p. 41). 
Proefkaarten 20, 20a, 123. 

2b) welke instrumenten gebruikt men bij 
voorkeur? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Bergh (kaart op p. 87). 
Vries 1941, p. 37-47 (kaart op p. 41). 
Proefkaarten 20, 20a, 123. 

2c) welken naam draagt het gebruik? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Bergh (kaart op p. 87). 
Vries 1941, p. 37-47 (kaart op p. 41). 
Proefkaarten 20, 20a, 123. 

III. PRIV AA TLEVEN 

la) Bestaan er bijzondere gebruiken, 
wanneer de pas getrouwde vrouw bezit 
neemt van de nieuwe woning? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 125. 

I b) wat gebeurt er voor bijzonders op 

Vragenlijst I (1934) 

weg naar de woning? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 125. 

I c) wordt de bruid de weg naar de woning 
versperd? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 125. 

ld) hoe noemt men dit versperren van 
den weg? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 125. 

Ie) wat gebeurt bij den drempel? Gaat of 
springt het jonge paar naar binnen, of 
wordt de bruid over den drempel 
gedragen? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 125. 

2a) Wordt de bruid om den haard geleid? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 8. 

2b) speeJt de haalketting (de haal, de 
kachel, de ketel) hierbij een ral? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 8. 

2c) hoe heet dit gebruik? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 8. 

2d) beschrijf het 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 8. 

2e) wordt hierbij gezongen? Zoo ja, wat? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 8. 

3) Wordt de nieuwe meid om den haard 
geleid? enz. 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 8. 
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4a) Is het snijden van fluitjes uit 
wilgenhout (in Mei) bij U bekend? 

4b) beschrijf nauwkeurig de bewerking 

4c) worden liedjes gezongen bij het 
losmaken van den bast? 

4d) welke? Kunt U de melodie opgeven? 

Sa) Hoe noemt men de tweetandige 
ijzeren gaffel? 

Sb) de drietandige ijzeren gaffel? 

Sc) viertandige ijzeren gaffel? 

Sd) drie- of viertandige gebogen mest
york? 

Se) tweetandige houten york, die bij 
hooien of dorschen wordt gebruikt? 

Nr. 2 (1937) 

I. GERMAANSCH VOLKSGELOOF 

1) Gelooft het yolk in Uw omgeving dat 
heuvels, rivieren of andere wateren, ter
pen (vluchtbergen), bronnen, enz. door 
geesten worden bewoond? Beschrijf dit 
volksgeloof zoo uitvoerig mogeJijk. 

2) Kent men Vrouw Holle, de Koningin 
der elfen? Wat vertelt men van haar? 

3) Gelooft men aan elfen, witte vrouwen 
(witte wieven, witte juffers, enz.) en 
dergelijke geesten? Wat vertelt men van 
haar? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 48-50. 

4) Gelooft men aan dwergen (kabouters, 
aardmannetjes, alvermannekes, kobol
den, enz.)? Wat vertelt men van hen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 51-52. 

5) Welke watergeesten (nixen, meermin
nen, meermannen, waterwolven, de Grij
ze Meer, de watersnaak, nekkers, enz.) 
kent men? Wat vertelt men van hen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 18-19; comm. 
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pp.91-138). 
Proefkaart 19. 

6) Welke boschgeesten (boschnimfen, 
enz.) kentmen?Watverteltmen van hen? 

7) Bestaat in de volksverbeelding de 
wilde jacht? Zoo ja, hoe heet de voorrij
der (Henske met de hond, Dirk met den 
beer, enz.)? Wat vertelt men er van? 
Welke benaming heeft dit volksgeloof 
(de Berndekesjacht, de Helsche jacht, de 
Helsche Wagel, enz.)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 5-7. 10; comm. 
pp. 37-48, 57-69). 
Proefkaarten 7 a-c . 

8) Gelooft men aan het bestaan van een 
hellewagen (vurige, gloeiende of ijzeren 
wagen, oogstwagen, enz.), die onder 
vreeselijk geraas 's nachts rondrijdt? Zoo 
ja, wat vertelt men ervan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 5-7, 10; comm. 
pp. 37-48, 57-69). 
Proefkaarten 7 a-c. 

9)Kent men in Uw omgeving weerwol
yen? Zoo ja, hoe noemt men hen? Wat 
vertelt men van hen? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaarten 5-7, 10; comm. 
pp. 37-48, 57-69). 
Proetkaart 2. 

10) Gelooft men aan de nachtmerrie? 
Hoe noemt men deze? Wat vertelt men 
ervan, en waaraan schrijft men deze 
nachtelijke kwelling ote? Welke afweer
middelen kent men ertegen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaarten 57-68. 

II ) Welke dieren worden in U w omge
ving als spookdieren of onheilsdieren 
beschouwd? Welke voorspellen de toe
komst? Welke brengen geluk of onge
luk? Van welke dieren zegt men, dat ze in 
be trekking staan tot de duivel en heksen? 

12) Gelooft men aan reuzen? Wat vertelt 
men van hen? Welke ral hebben ze ge
speeld bij het stich ten van steden, het 
opwerpen van heuvels, het graven van 
rivieren of beken, enz.? 

II. BOOMVEREERING 

1) Wordt bij de geboorte van een kind een 
boom geplant? Indien dit niet meer het 
geval is, is U dan wellicht bekend dat het 
vroeger gebeurde? Zoo ja, wanneer is dit 
gebruik uitgestorven? 

Antwoorden gebruikt voar: 
Proetkaart 89 

2) Hoe noemt (noemde) men dezen 

boom? (b.v. levensboom). 

3) Welk soort boom en werd er voor ge
bruikt? (eiken, beuken, vruchtboomen, 
enz.) Gebruikte men voor jongens andere 
boomen dan voor meisjes, en zoo ja, 
welke? 

4) Gelooft men dat er veel jongens gebo
ren worden, wanneer het een goed noten
of appeljaar, en veel meisjes, wanneer het 
een goed perenjaar is? 

5) Wordt bij het huwelijk een boom ge
plant? Indien dit niet meer het geval is, is 
U dan wellicht bekend dat het vroeger 
gebeurde? Zoo ja, wanneer is dit gebruik 
uitgestorven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaart 89. 

6) Hoe noemt (noemde) men dezen 
boom? 

7) Welke soort boomen werd er voor 
gebruikt? 

8) Kunnen ziekten of kwalen op een 
boom worden overgebracht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaart 90. 

9) Zoo ja, welke boomen gebruikt men 
daarvoor? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaart 90. 

Nr.3 (1937) 

ROUWGEBRUIKEN 

1) Gelooft men in Uw omgeving dat ie
mands dood door voorteekens wordt 
aangekondigd? Zoo ja, hoe noemt men 

Vragenlijst 3 (1937) 

deze voorteekens (veurbuken, veurbuk
sel, enz.)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 
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L.) Welke zlJn deze voorteekens (het kras
sen van uilen en raven, het aanslaan van 
den waakhond in het holst van den nacht, 
het stil blijven staan van de klok, bepaal
de droomen (welke?) enz.). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

3) Op welke wijze tracht men het ver
scheiden van den stervende zoo licht 
mogelijk te maken (b.v. door hem geen 
kleedingstukken aan te doen, waaraan op 
Zondag genaaid is, hem te vragen of hij 
niets meer "op zich heeft", enz.)? 

4) Legt men den doode op het lijkstroo? 

5) Hoe noemt men dit lijkstroo (schoof
stroo, reeuwstroo, enz.)? Zijner bepaalde 
uitdrukkingen, die hiermede verband 
houden (b.v.: hij komt van het bed op het 
stroo)? 

6) Hoe noemt men het doodskleed (hin
nekleed, reekleed, regenkleed, enz.)? 
Moet dit kleed aan bepaalde voorwaar
den voldoen? 

7) Wordt onder het bed van den overlede
ne, of in de buurt ervan, een bak met water 
of met water en melk gezet? Zoo ja, 
waarom? 

8) Vinden andere gebruiken plaats na het 
overlijden (uitstrooien van gerstekorrels, 
stilzetten van de klok, omfloersen of 
omkeeren van den spiegel, enz.)? 

9) Wat gebeurt er met het lijkstroo? 
Wordt het verbrand, en zoo ja, waarom? 

10) Worden aan de deur van het sterfhuis 
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bossen stroo gelegd (metofzonderrouw
banden?) Is dit stroo verschillend van 
lengte al naar gelang van den ouderdom, 
of het al of niet gehuwd zijn van den 
overledene? 

11) Wordt de kist op het lijkstroo ge
plaatst, en worden op den weg naar het 
kerkhof stroowisschen of enkele halmen 
van de kar op den grand geworpen? Zoo 
ja, waarom? 

12) Wordt de dood aangezegd aan de 
huisdieren? Zoo ja, aan welke? Worden 
de bijenkorven van rouwstrikjes voor
zien? Zijn U andere gebruiken van de zen 
aard bekend? 

13) Wordt het overlijden aangezegd door 
de naaste buren of door de lijkbidders? 
Hoe heeten deze (aanzeggers, aanspre
kers, groeveneugers, uitingstneugers, lij
kers, enz.)? (duidelijk vermelden of deze 
naam op de buren of op de lijkbidders 
slaat!) 

14) Zijn bij het aanzeggen bepaalde ge
bruiken in zwang? Zoo ja, welke? 

IS) Wordt bij het lijk gewaakt en gebe
den? Zoo ja, door wie? 

16) Worden bij het lijk klaagliederen ge
zongen of klaagtonen geuit? Wordt bij 
deze lijkwake gegeten en gedronken? 

17) Kent men in Uw omgeving het over
luiden (driemaal voor volwassenen, met 
de groote klok, eenmaal voor kinderen 
(oak wei voor vrouwen?) met de kleine 
klok?) 
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18) Geeft men den doode iets mee in het 
graf (b.v. kam en scheermes, schaar en 
vingerhoed, rozenkrans en medailles?) 

19) Wordt de kist door de lijkdeur uit de 
woning gedragen? In welke gevallen 
wordt deze lijkdeur geopend? 

20) Welke kleeding (mantels, hoeden, 
doeken. falies, sluiers. enz.) dragen man
nen en vrouwen bij de begrafenis? 

21) Voigt de lijkstoet een bepaalden 
weg? Zoo ja, hoe heet deze (lijkweg, 
doonweg, noodweg, reeweg, enz.) en bij 
welke gelegenheden (doop, huwelijk. be
grafenis?) wordt hij gevolgd? Gaat de 
lijkstoet op weg naar het kerkhof over een 
bepaalden steen? Mag de kist (volgens 
een oud recht?) over het erf van een 
buurman worden gedragen? 

22) Maakt de lijkstoet op bepaalde plaat
sen (bij kruiswegen, grenzen, bruggen, 
kapelletjes, enz.) halt, en worden daarbij 
gebeden gezegd? 

23) Worden bij de begrafenis palm- of 
hulsttakken gedragen? 

Antwoorden ge::bruikt yoor: 
ProetKaart J J 3. 

24) Loopen er in den begrafenisstoet ook 
klagers mee, d. w .z. personen die tot taak 
hebben, officieel te lamenteeren? 

25) Gaat de lijkstoet driemaal het pad 
rond het kerkhof om? 
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26) Wordt het lijk in de groeve met het 
gelaat naar het Oosten gericht? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
ProetKaart J J S. 

27) Kent men in Uw omgeving het ge
bruik, bij de begrafenis van een vrouw, 
die in het kraambed is gestorven, een 
witte doek op de kist of op het graf te 
leggen? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
ProetKaart 114. 

28) Is in Uw omgeving het begrafenis
maal bekend? Zoo ja, hoe noemt men het 
(groevenmaal, lijkmaal, grafmaal, 
uitigst, enz.)? 

29) Wordt bij het begrafenismaal een 
plaats opengelaten voor den overledene, 
en worden ook voor hem spijzen opge
diend? 

30) Wordt bij den terugkeer van de begra
fenis een licht uitgeblazen, dat zoolang 
de doode boven aarde stond gebrand 
heeft? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
proetKaart 117. 

31) Watis de rouwkleur? Welke kenmer
ken heeft de rouwkleeding, die men ge
durende zekeren tijd na het sterfgeval van 
een familielid draagt? 

32) Gelooft men dat, wanneer het lijk een 
Zondag overstaat, er binnen een zekeren 
termijn een ander sterfgeval zal plaats 
hebben? Zoo ja, welke is deze termijn? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
ProetKaart 116. 
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Nr. 4 (193H) 

1. ZAAI- EN OOGSTGEBRUIKEN 

I) Gelooft men dat het leggen van palm
blaadjes tusschen het zaaikoren de 
vruchtbaarheid bevordert? 

2) Zijn er speciale dagen, die weI, andere 
die niet geschikt zijn voor het zaaien? 
Mogen bepaalde gewassen (welke?) op 
bepaalde tijden (in de laatste week van 
September, met wassende maan, enz.) 
niet gezaaid worden? Waarom niet? 

3) Kent men bepaalde gebruiken en voor
zorgsmaatregelen bij het zaaien? Begint 
men het zaaien b. v. met een spreuk of een 
gebed? Zoo ja, hoe luidt deze? 

4) Kent men de korenmoeder, het rogge
meisje, het korenwijf, de roggemoeder, 
den roggehond, den wolf, den haan, den 
haas, den bok, of een anderen koren
geest? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 20; comm. pp. 139-
191). 
Proefkaart 82. 

5a) Kent men, in verband met dit volks
geloof, het gebruik om aan de laatste 
schoof een bepaalden vorm (van een 
hond, een haas, een mensch enz.) te ge
yen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
proefkaarten 32a, 82 

5b) Hoe noemt men deze schoof (koren
moeder, roggewolf, roggehaan, de olle, 
't olle wief)? 
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Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 32b, 82. 

6) Bestaan er gebruiken ten aanzien van 
den maaier en de bindster van deze 
schoof? 

7) Wanneer begint de graanoogst (25 
Juli, St. Jacob?)? 

8) Bestaan er bepaalde zegswijzen in ver
band met Sint Joapik? Welke? 

9) Wordt na het binnenhalen van den 
oogst een oogstfeest gehouden? Hoe heet 
dit (martelgaus of -gans, fooie, enz.)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 38. 

10) Speelt de laatste schoof ook een rol op 
dit feest? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 36. 

11) Hoe wordt dit feest gevierd? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 33, 40. 

12) Is het arenlezen als recht der arm en 
nog bekend? Zingt men daarbij liedjes? 
Welke? 

13) Zingt men onder het dorschen? Wat? 

14) Bestaat de gewoonte, dat bij het af
dorschen van het laatste koren alle dor
schers tegelijk met de v legels op de v loer 
slaan (drobbel- of munikenslag)? 

15) Bestaan nog andere gebruiken bij het 
dorschen? 
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16) Welke gebruiken kent men bij het 
binnenhalen van den hooi-oogst (het 
versieren van de laatste wagens, het 
hooimaal, enz.)? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 34, 41. 

17a) Bestaan er bepaalde gebruiken bij 
het binnenhalen van den vlasoogst? 
Welke? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 35, 37, 44. 

17b) Bestaan er bepaalde gebruiken bij 
het binnenhalen van den hopoogst? 
Welke? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 35, 37, 44. 

17 c) Bestaan er bepaalde gebruiken bij 
het binnenhalen van den koolzaadoogst 
(plezair-dorse; koolzaadhaas; zaadfooi)? 
Welke? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 35, 42. 

17d) Bestaan er bepaalde gebruiken bij 
het binnenhalen van den aardappeloogst 
(aardappe1fooi)? Welke? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 35, 39, 43. 

17e) Bestaan er bepaalde gebruiken bij 
het binnenhalen van den boekweitoogst 
(boekweitfooi)? Welke? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 35, 37, 44. 

17f) Bestaan er bepaalde gebruiken bij 
andere, hier niet genoemde, oogsten? 
Welke? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 35, 37. 

Vragenlijst 4 (l93S) 

II. ST. MAARTENSDAG 

IS) Wanneer vinden in uw dorp de rond
gangen plaats, die door kinderen, of half
volwassenen, of volwassenen ter gele
genheid van St. Maartensdag gedaan 
worden? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 14, 14a. 

lSa) op den Ilden November? 
Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaart 14, 14a. 

ISb) of aan den vooravond? 
Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 14, 14a. 

lSc) of op eenigen anderen dag om
streeks St. Maartensdag? 

Antwoorden gebruikt Yoor: 

Proefkaarten 14, 14a. 

lSd) Zijn in uw dorp dergelijke rondgan
gen onbekend? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 14, 14a. 

ISe) Indien dit gebruik thans verdwenen 
is, in welkjaarkwamhetvroegervoorhet 
laatst nog voor? 

Antwoorden gebruikt voor: 

Proefkaarten 14, 14a. 

19) Wie nemen aan deze rondgangen 
deel? 

Antwoorden gebruikt yoor: 

Proefkaarten 14, 14a. 

19a) slechts kinderen? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

19b) slechts halfvolwassenen? 
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Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

19c) ook volwassenen? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

19d) nemen mensch en van verschillende 
leeftijden daaraan deel? Welke? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

1ge) zijn daar ook vrouwen en meisjes 
bij? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

20) Hoe gaat het op een dergeli jken rond
gang toe? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

21 a) Komen in deze rondgangen verklee
de personen voor? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

21b) Hoe zijn ze verkleed? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

21c) Welke bijzondere namen dragen 
deze verkleede personen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

22) Worden bij deze rondgangen liederen 
gezongen of spreuken opgezegd? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a, 72a, 72b. 

23a) Worden op St. Maartensdag bijzon
dere gebakken bereid? I. thuis ("huis
bak")? 2. slechts bij den bakker? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 
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23b) Gelieve kort het recept der gebak
ken op te geven. 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

23c) Welken vorm hebben deze gebak
ken? 

Antwoorden gebruikt Yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

23d) Hoe worden deze gebakken ge
noemd? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

24a) Krijgen de kinderen op St. Maar
tensdag geschenken? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

24b) Hoe gebeurt dat? I. Zetten de kinde
ren aan den vooravond een klomp of iets 
dergelijks gereed? 2. Worden de ge
schenken aan een boompje gehangen? 
3.0p welke andere manier krijgen de 
kinderen deze geschenken? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

25) Wordt op St. Maartensdag een groot 
vuur op de velden aangestoken? Welke 
gebruiken bestaan hierbij? 

Antwoorden gebruikt Yoor: 
Voskuil 1970a (hart 0P p. 206); 1980; 1982. 
Proefkaarten 13a, 14, 14a. 

26) Welke bijzonderheden komen bo
vendien in uw dorp nog voorop St. Maar
tensdag? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 14, 14a. 

27) Indien in uw dorp geen Maartensvu
ren bekend zijn, ontsteekt men dan op een 
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anderen tijd een vuur? Zoo ja, wanneer? 
Antwoorden gebruikt voor: 

Voskuil1970a (kaart 0P p. 206); 1980; 1982. 
Proefkaarten 13a, 14, 14a. 

Nr.5 (1939) 

la) Worden er in Uw woonplaats of de 
onmiddellijke omgeving daarvan op een 
bepaalden dag (of dagen) van het jaar 
vreugdevuren ontstoken? 

1 b) Wie be last zich met de inzameling 
van het brandmateriaal en op welke wijze 
vindt dit plaats? 

1 c) Worden er bij het inzamelen van het 
brandmateriaal liederen gezongen? Zoo 
ja, welke? 

ld) Op welken dag en wanneer ('S mid
dags of's avonds) worden deze vuren 
ontstoken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 13, 13a. 

Ie) Hoe heeten deze vuren in den volks
mond? 

1 f) Hechten de bewoners heden ten dage 
eenige beteekenis aan het branden van 
deze vuren? Zoo ja, welke? 

19) Worden daarbij liederen gezongen? 
Zoo ja, welke? 

1 h) Bestaan er speciale gebruiken, zooals 
over het vuur springen, het vee door het 
vuur leiden, een ommegang rond het vuur 
houden enz.? 

1 i) Hecht men aan deze gebruiken een be
teekenis? Zoo ja, welke? 

2a) Worden er in U w woonplaats proces-

Vragenlijst 5 (1939) 

sies gehouden, waarin kaarsen, toortsen, 
lantaarns enz. worden rondgedragen 
(zooals in de hand gedragen kaarsen, een 
op het hoofd gedragen kroon van kaar
sen, kaarsen in papieren lantaarns, lam
pions, enz.)? Hoe worden deze proces
sies genoemd? 

2b) Op welken dag of welke dagen wor
den ze gehouden? 

2c) Nemen aan deze processies kinderen 
of volwassenen, vrouwen of mannen 
deel? 

3a) Was hetin Uw woonplaats in de twee
de helft der negentiende eeuw gebruike
lijk om op een bepaalden dag van hetjaar, 
of verscheidene dagen achtereen, elkaar
ouders, kinderen, enz. - te slaan of te 
geeselen met twijgen of roeden? Op 
welken dag of welke dagen hadden deze 
geeselingen plaats? 

3b) Bracht de gewoonte mede datde twij
gen, die voor dit gebruik gebezigd wer
den, van een bepaalde boomsoort afkom
stig moesten zijn? 

3c) Moesten de bladeren daartoe vooraf 
van de twijgen worden verwijderd of 
niet? Werd er b.v. een met lint omwon
den, met papier versierde of met draad 
verbonden roede voor gebruikt? 

3d) Welke uitlegging gaf men aan deze 
handeling? 
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4a) Welke dag van de week geldt als 
geluksdag? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

4b) Welke dag van de week geldt als on
geluksdag? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

4c) Geeft men aan bepaalde dagen van de 
week voorkeur voor het sluiten van een 
huwelijk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

4d) Kennen visschers nog andere of spe
ciale geluks- en ongeluksdagen dan de 
boeren of de burgers? Zoo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

4e) Kennen schippers nog andere of spe
ciale geluks- en ongeluksdagen dan de 
boeren of de burgers? Zoo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 21,22,23,24,25,26,27. 

5a) Brachten de deelnemers aan een 
doopplechtigheid gaven (eetwaren) 
mede? Waaruit bestonden deze? 

5b) Waaruit bestond bij doopfeesten de 
hoofdschotel? 

6a) Wat is de meest gebruikte vorm van 
de wieg? (Men duide dit aan door een der 
bijgevoegde schetsjes met een kruisje te 
merken of indien de vorm te zeer afwijkt 
zelf een schetsje te maken). (Bedoeld 
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wordt de oude, in de streek zeIt vervaar
digde, dus niet in den winkel gekochte 
wieg). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975a (kaart 0P p. 158). 
Proefkaarten 120, 138. 

6b) Wordt de wieg overlangs (hobbel
paardsgewijs) bewogen, of 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975a (kaart 0P p. 158). 
Proefkaarten 120, 138. 

6c) overdwars, of 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975a (kaart op p. 158). 
Proefkaarten 120, 138. 

6d) is zij zoo gemaakt dat zij naar beide 
kanten kan worden geschommeld? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975a (kaart op p. 158). 
Proefkaarten 120, 138. 

6e) Hoe noemt men de wieg? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975 (kaart op p. II). 
Proefkaart 120. 

7a) Zijn er een of meer soorten van het da
gelijksche brood? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 109. 

7b) Vit welke graansoort wordt het dage
lijksche brood gebakken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 31, 109 

7c) Welken vorm heeft het brood? Geeft 
hierbij aan: 1. den broodvorm, van boven 
gezien; 2. den broodvorm, van terzijde 
gezien. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 30, 109. 
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7d) Wordt het brood gezuurd? Gebruikt 
men daartoe gist of een anderen deesem? 

8a) Hoe noemt men den Maria-kever of 
het Onze-lieve-heers-beestje (Coccinel
la)? 

8b) Bestaat er een liedje met betrekking 
tot dit insect? Zoo ja, hoe luidt dit? 

8c) Wordtervan oudshereenige beteeke
nis gehecht aan het verschijnen, het vlie
gen, of het rondkruipen van het onze-lie
ve-heers-beestje? Zoo ja, welke (b.v. 
voorspellingen)? 

9a) Hoe noemt men den meikever (Melo
lontha)? 

9b) Bestaat er een liedje met betrekking 
tot dit insect? Zoo ja, hoe luidt dit? 

9c) Wordtervan oudshereenige beteeke
nis gehecht aan het verschijnen, het vlie
gen, of het rondkruipen van den meike
ver? Zoo ja, welke (bv. voorspellingen)? 

lOa) Bestaat (bestond) er in Uw woon
plaats een vereeniging of organisatie van 
jongens enjonge (ongetrouwde) mannen 
boven den leerplichtigen leeftijd? Zoo ja, 
hoe noemt men die? (b.v. de lonkheid, 
het Padvolk, de longe longens, de Buurt
kerels, enz.) 

lOb) Is het bekend, wanneer deze veree
niging werd opgericht? Zoo ja, wanneer 
gebeurde dat? 
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IOc) Welk lid is voorzitter? (bv. het oud
ste lid in leeftijd). 

IOd) Hoe noemt men den voorzitter? 

I Oe) Zijn er nog andere leden, die een be
paalde functie uitoefenen? Hebben deze 
leden een titel? Welke? 

1Of) Welke voorschriften en gebruiken 
zijn aan de opneming van nieuwe leden 
verbonden? 

109) Hoe oud moet het candidaat-lid 
zijn? 

10h) Op welken dag of tijd van het jaar 
vindt de inwijding plaats? 

1 Oi) Welke plichten neemt het nieuwe lid 
bij de inwijding op zich? 

1Oj) Hebben bij de inwijding nog bepaal
de ceremonies plaats? Welke? 

10k) Wanneer en om welke redenen moet 
een lid uit de vereeniging treden? (bijv. 
bij huwelijk, omdat hij zich niet aan het 
reglement heeft gehouden, omdat zich 
heeft misdragen, enz.) 

101) Hebben bij dit afscheid nog bepaalde 
ceremonies plaats? Welke? 

10m) Welke straffen kunnen aan de leden 
worden voltrokken? 

IOn) Bij welke gelegenheden treedt de 
vereeniging op den voorgrond? 

100) Houdt zij bepaalde jaarlijks terug
keerende ommegangen? (bv. het strarij
den op Schouwen, enz.) 
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lOp) Belast zij zich met de uitoefening 
van de dorpsrechtspraak? (tafelen, wa
genrijden, zoorholt halen, varen, enz.) 

10q) Zetten de leden (in den eersten Za
terdagnacht van Mei?) een strooien pop 
voor de deur van een meis je, dat de vrijers 
een blauwtje heeft laten loopen of dat 
door haar vrijer in den steek is gelaten? 

lOr) Hoe heet dit gebruik? (Meiman zet
ten, Pinksterman zetten, enz.) 

lOs) Bedrijven de leden in den eersten 
Zaterdagnacht van Mei (of een anderen 
nacht?) baldadigheden? (bv. een wagen 
uit elkaar nemen en op het dak van een 
schuur weer in elkaar zetten, den hooi
berg uit elkaar halen, enz.) 

lOt) Indien een gedrukt of geschreven 
reglement van de vereeniging be staat, zal 
toezending daarvan (desgewenscht in 
bruikleen voor enkel dagen) zeer op prijs 
worden gesteld. 

Nr. 6 (1940) 

ALGEMEENE OPMERKINGEN 

Deze lijst vraagt naar het kinderspel. Men ga bij de beoordeeling, of het bedoelde spel 
in Uw plaats voorkomt, uit van den gang ervan, ook al is de naam of de tekst geheel 
anders dan van het hier genoemde. Van elk spel gelieve men op te geven ofhet door 
jongens en (of) meisjes wordt gespeeld. Men geve den inheemschen naam, den gang 
van het spel en den tekst (zoo noodig ook de melodie) zoo nauwkeurig mogelijk op. 
Indien een spel aileen door een bepaalde groep kinderen wordt gespeeld (b.v. in een 
jeugdvereeniging, op een bepaalde school), gelieve men dit op te geven. Wanneer de 
kinderen bij een spel op een bepaalde manier opgesteld zijn, kan dit door een enkele 
schetsteekening het beste worden aangegeven. 
Men houde vooral ook rekening met de aanwijzingen voor de invulling, die bij de 
vorige vragenlijst werden toegezonden. Dammede bewijst men ons een grooten dienst 
en vergemakkelijkt men onze taak. 

la) Wolf en schaap (Het spel van den 
boozen weerwolf, - Herder laatje schaap
jes gaan, - Het spel van de ruige wolven, 
of: De zwarte leider (Friesland)). 

Een der kinderen is schaapherder, een ander 
wolf, de overige zijn de schapen. Deze moe
ten de straat zien over te steken, zonder dat de 
wolf er een van pakt. Vooraf gaat een twee
spraak lusschen den herder en den wolf. 

Is dit spel bij U bekend? 

I b) Hoe is de naam ervan? 
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Ic) Wordt het gespeeld door meisjes, of 
jongens, of meisjes en jongens? 

Id) Hoe is de gang van het spel? 

2a) In Holland staat een huis (In Zeeland 
staat een huis). 

Een rondedans, waarbij een der kinderen 
buiten of binnen den kring staal en zich ie
mand uitkiest, wanneer de lekst, die erbij 
gezongen wordt, dat verlangt. 

Is dit spel bij U bekend? 
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2b) Hoe is de naam ervan? 

2c) Wordt het gespeeld door meisjes, of 
jongens, of meisjes en jon gens? 

2d) Hoe is de gang van het spel? 

3a) Adam had zeven zonen. 

De kinderen vonnen een kring om een van 
hen, en zingen, terwijl ze een rondedans 
maken, steeds weer hetzelfde lied, waarbij het 
in het midden staande kind telkens een gebaar 
maakt, dat de anderen herhalen. 

Is dit spel bij U bekend? 

3b) Hoe is de naam ervan? 

3c) Wordt het gespeeld door meisjes, of 
jongens, of meisjes en jongens? 

3d) Hoe is de gang van het spel? 

De antwoorden van de vragen betreffen-

de den inhuurtermijn op de vragenlijst 
no. I (1934) hebben op sommige punten 
onzekerheid laten bestaan. Wij verzoe
ken U daarom deze aanvullende vragen 
te beantwoorden. 

I) Wanneer (zoo mogelijk op welken 
dag) worden de knechten ingehuurd: 
a. tegenwoordig; b. vraegerl)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Smidt (kaart als bijlage). 

II) Op wei ken dag treden de ingehuurde 
knechten werkelijk in dienst: a. tegen
woordig; b. vraegerl)? 

III) Wanneer (zoo mogelijk op welken 
dag) worden de meiden ingehuurd: 
a. tegenwoordig; b. vraegerl)? 

IV) Op welken dag treden de ingehuurde 
meiden werkelijk in dienst: a. tegen
woordig; b. vraegerl)? 

') Indien het bekend is, dat de datum vroeger een andere was, wilt U dan deze onder b. vermelden met 
opgave van den tijd, waarin deze datum nag gold? 

Nr. 6a (1940) 

De Heer H. Kleijn te Amsterdam is bezig met een onderzoek naar de ral, die de 
paddenstoelen spelen in het volksgeloof en de geneeskunst. Daar op dit gebied van de 
Volkskunde nog weinig onderzoekingen zijn gedaan, raepen wij Uw medewerking in, 
welke wij zeer op prijs zullen stellen. Een korte inleiding verduidelijkt het doe I van 
deze enquete. 
Wat folklore beteekent en wat er mee bedoeld wordt, is algemeen bekend. Ook de 
benaming plantlore vindt de laatste jaren meer en meer ingang. Deze houdt zich bezig 
met de ral, die de planten in het volksgeloof en de geneeskunst vervuld hebben. Een 
speciale tak van de plantlore is de fungilore, die zich uitsluitend beweegt op het terrein 
van de paddenstoe1en. In tegenstelling met het buitenland is hier te lande over deze 
groep (Fungi) van het plantenrijk nog maar weinig opgeteekend. Daaram wil ik dit 
onderzoek zich tot deze groep bepalen. 
De vragenlijst is verdeeld in twee graepen. De eerste omvat vragen, betrekking 
hebbende op alles wat op eenigerlei wijze met paddestoelen te maken heeft; de tweede 
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stelt vragen omtrent een achttal met name genoemde paddestoelen. Deze laatste 
vragen zullen door veel medewerkers niet beantwoord kunnen worden omdat bedoel
de zwammen in hun omgeving niet voorkomen. 

1) Is U voar paddenstoel of zwam een 8) Wordt er verband gelegd tusschen on-
andere naam bekend? weer (dander) en het verschijnen van 

paddenstoelen? 
2) Wordt tusschen paddenstoel en zwam 
onderscheid gemaakt? a. Paddenstoel 
groeit op den grand. b. Zwam graeit op 
een boom. 

3) Op welke manier onderscheidt men 
giftige van eetbare soorten en welke 
hulpmiddelen worden hiervoor aange
wend? 

4) Is U een zegswijze bekend (in spreek
woorden, versjes, overleveringen), waar
in de naam paddenstoel of zwam wardt 
genoemd '? 

5) Spelen paddenstoelen in het volksge
loof nog een rol? (B.v. voor bepaalde 
uren niet plukken. Fungilore in den meest 
uitgebreiden zin.) 

6) Worden paddenstoelen nog gebruikt in 
de volksgeneeskunst, hetzij voormensch 
of dier? (B.v. worden stuifzwammen nog 
gebruikt voor bloedstelping?) Zoo ja, op 
welke wijze? Indien niet zoo, was dit 
vroeger weI het geval? Sinds wanneer is 
het niet meer in zwang? 

7) Heeft men een verklaring v~~r het ont
staan van heksenkringen (in een kring 
groeiende paddenstoelen)? 

9)Worden in Uw omgeving paddenstoe
len verzameld om gegeten of verkocht te 
worden? Welke soorten zijn U bekend? 

10) Zijn U plaatselijke namen voor be
paalde paddenstoelen bekend? 

11) Is U nog iets bekend, dat niet in bo
venstaande vragen is vermeld? 

12) Vliegenzwam: Amanita Muscaria. L. 

Bekende paddenstoel met rooden hoed waar
op witte plakjes. ring om den steel en knolvor
mige voet. groeit speciaal bij berken en den
nen. 

Is U een plaatselijke naam bekend? 

Wordt deze paddenstoel nog v~~r het 
vangen van vliegen gebruikt? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No.B. 

13) Parasolzwam: Lepiota procera. Scop. 

Groote plaatjeszwam met bruinachtige 
schubben op den hoed, ring om den steel, 
knolvormige voeL In jongen toestand is de 
hoed nog niet uitgespreid, maar heeft een 
ronde, knotsvormige gedaante. Algemeen 
langs wegen en in tuinen. 

'In oude en nieuwe literatuur wordt dikwijls een en ander verhaald over paddestoelen. Aangezien het voor 
den heer Kleijn niet doenlijk is alles zelf door te werken wardt de medewerker verzocht, vaar zoaver hem 
dit bekend is, de titel en de bladzijde ap te geven waarin een gedicht of een gedeelte aver paddestoelen 
voarkamt. 
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Is U een plaatselijke naam bekend? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No.A. 

14) Hanekam; dooierzwam: Cantharel
Ius cibarius. Fr. 

De geheele paddenstoel heeft een dooier- of 
bleekgele kleur. De dikke plaatjes loopen op 
den steel af. Eenigszins peperachtige smaak. 

Is U een plaatselijke naam bekend? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No. 52. 

15) Eekhoomtjesbrood: Boletus edulis. 
Bull. 

Groote vleezige gaatjeszwam, bovenkant van 
den hoed licht tot donkerbruin, dikke buikige 
steel met een witachtig ademet bedekt. AI
gemeen in bosschen en langs wegen. 

Is U een plaatselijke naam bekend? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No. 39. 

16) Vuurzwam: Polyporus ignarius. L. 
Ook weI genoemd Valsche tonderzwam: 
Fornes ignarius. 

Houtige hoefvormige zwam, welke meerdere 
jarenoud wordt, daarelkjaareen nieuwe buis
jeslaag tegen de onderzijde wordt aangezet. 
Onderzijde met vele kleine gaatjes, liehtgrijs 
tot kaneelkleurig. Veel op wilgen en abeelen. 

Is U een plaatselijke naam bekend? 
Wordt deze zwam nog gebruikt om vuur 
aan te houden? Is U nag iets bekend 
omtrent de echte tonder? Is deze nag in 
gebruik? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No. 69. 
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17) Elfenbankjes: Polyporus versicolor. 

L. 

Algemeene gaatjeszwam, op allerlei stam
men en stronken, hoed fraai met banden 
(bruin, blauwaehtig zwart) geteekend, meer
dere exemplaren bij elkaar. Bovenkant zijig 
glanzend. 

Is U een plaatselijke naam bekend? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No. 16. 

18) Reuzenbovist: Bivuista gegantea. 
Batsch. 

Veel op weilanden, wit bal\onvormig, kan 
zeer groote afmeti ngen (tot 40 em) aannemen. 
Binnenzijde aanvankelijk wit, bij ouderdom 
met een bruin groenaehtige massa gevuld. 

Is U een plaatselijke naam bekend? 
Wordt deze paddenstoel nog in de volks

geneeskunde gebruikt? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No. E. Ruitjesbovist, welke een aan
verwante soort is. 

19) Stinkzwam: Phallus impudicus. L. 

Deze zwam draagt op den 10-25 em hoogen 
steel een vingerhoedvormig kapje. In het 
beginstadium is dit kapje met groenaehtig 
slijm bedekt, veelal bezet met tientallen aas
vliegen, afgekomen op het aasgeurende slijm, 
dat langzamerhand verdwijnt. Deze zwam 
ontwikkelt zieh onder den grond als een wit ei, 
het z.g. duivels- of heksenei. 

Is U een plaatselijke naam bekend: a. 
voordezwam? b. voor hetjonge stadium 
(het ei)? 

Zie Verkade's Album Paddestoelen 
No. 92. 
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Nr.7 (1941) 

la) Zijn er bepaalde voorteekenen, die 
aangeven of het verwachte kind I. een 
meisje II. een jongen worden zal? (b.v. 
de stand der maan in verband met ge
slacht van het laatstgeboren kind?) III. of 
dat het een tweeling zal worden? (Hangt 
dit ook met den maandstand samen?) 

1 b) Waardoor kan men bereiken, dat het 
verwachte kind 

I. een meisje 

II. een jongen wordt? 

1 c) Zegt men dat de moeder knap wordt, 
als het eerste kind een jongen is? 

2a) Welke leefwijze moet de zwangere 
vrouw in acht nemen? (b.v. geen werk 
doen, waarbij ze de handen boven het 
hoofd moet heffen, wasch ophangen, 
plafond witten enz.; geen garen winden, 
geen hond schoppen, niet onder den hals 
van een merrie doorloopen). 

2b) Wat zijn de gevolgen voor haar en het 
kind, wanneer ze deze voorschriften niet 
in acht neemt? 

2c) Wat moet de aanstaande moeder doen 
of vermijden, opdat het verwachte kind 

I. lang leeft, 

II. gezond en sterk, 

III. knap, 

IV. flink, 

V. rijk, 

VI. gelukkig wordt? (b.v. niet zien naar 
leeJijke menschen of dingen, bepaalde 
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spijzen niet eten. Wat voor menschen en 
voorwerpen, welke spijzen?) 

2d) Welke verschijnselen tijdens de 
zwangerschap wijzen op een bepaald 
verloop van de geboorte? (b.v. een neus
bloeding wijst er op, dat het kind spoedig 
na de geboorte zal sterven). 

3) Kent men het verzien? (b.v. dat het 
kind een dief of een in breker wordt, als de 
moeder door een gebroken raam kijkt, of 
dat het kind met een arm geboren zal wor
den, als de moeder dikwijls een eenarmi
ge ziet of er van schrikt). 

4) Welke eigenschappen kan de moeder 
door bijzondere gedragingen op het ver
wachte kind overdragen? (b.v. a]s zij 
veel zingt, wordt het kind vroolijk, als zij 
veel schreit, ongelukkig). 

5a) Op welken dag worden gelukskinde
ren geboren? (b.v. opZondag, Kerstmis). 

5b) Welke dag is ongunstig voor de ge
boorte? (b.v. Vrijdagskinderen sterven 
spoedig) 

5c) Is het voor een kind van belang of het 
overdag of's nachts geboren wordt? (b. v. 
overdag wordt het vlijtig, 's nachts ar
beidsschuw). 

5d) Welk uur van dag ofnacht (b.v. mid
daguur, middemacht) is als geboorteuur 
bijzonder gunstig voor het kind? 

5e) Welke uur van dag ofnacht is als ge-
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boorteuur bijzonder ongustig voor het 
kind? 

5f) Welke maand of welk jaargetijde zijn 
bijzonder gunstig? 

5 g) Welke maand of welk jaargetijde zijn 
bijzonder ongunstig? 

5h) Zijn er zegswijzen of spreekwoorden 
met betrekking hiertoe? 

6a) Wat gebeurt er met de nageboorte? 
(Wordt deze begraven of verbrand of wat 
doet men er anders mee?) 

6b) Wat is het gevolg als men dit ver
zuimt? 

6c) Hoe noemt men in het dialect van U w 
plaats deze nageboorte? 

6d) Wat doet men met de afgevallen na
velstomp? (b.v. tracht men hiermede 
stuipen te voorkomen en op welke wijze 
doet men dat?) 

7) Zijn er bepaalde lichamelijke ken tee
kenen, die aantoonen dat het kind 

I. lang leeft, 

II. vroolijk en gelukkig zal zijn, 

III. rijk zal zijn? 

IV. Kent men nog andere geluks- of 
ongeluksteekenen? (b.v. kinderen met 
een dubbele kruin worden knap of kop
pig). 

8a) Brengt het het kind gel uk, wanneer 
het als jongen 

I. op zijn moeder, 

II. op zijn vader gelijkt? 
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8b) Brengt het het kind geluk, wanneer 
het als meisje 

I. op haar vader, 

II. op haar moeder gelijkt? 

9a) Heeft het weer ten tijde van de ge
boorte invloed op het lot van het kind? 
Wat beteekent het b.v. wanneer het tij
dens de geboorte regent, stormt of on-· 
weert, als de zon of maan schijnt? 

9b) Gelooft men ook in een dergelijken 
invloed van volle maan, wassende, afne
mende, nieuwe maan? 

9c) Gelooft men dat de stand van de ster
ren (sterrenbeelden, dierenriem, plane
ten) tijdens de geboorte invloed heeft op 
het karakter v an het kind of op zijn leven? 

9d) Zijn in Uw plaats deze opvattingen 
over den invloed van de sterren oud of 
eerst sedert kort ontstaan? 

lOa) Hoe noemt men kinderen, die met 
den helm geboren worden? (b.v. beeld
wit.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

lOb) Wat verwacht men van deze kinde
ren in de toekomst? (b.v. zullen zij gel uk
kig worden, het vermogen hebben in de 
toekomst te zien). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

lac) Wat doet men met den helm en wel
ke kracht bezit hij? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 
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IOd) Hoe noemt men den helm? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

Ila) Gelooft men dat een pasgeboren 
kind door slechte menschen verwisseld 
kan worden? 

lib) Hoe noemt men een dergelijk ver
wisseld kind en waaraan herkent men 
het? 

Ilc) Welke wezens doen die verwisse
ling? 

II d) Hoe beschermt men het kind er 
tegen? 

lie) Hoe kan men bereiken, dat zoo'n 
verwisseld kind weer teruggebracht 
wordt? 

12a) Is na de geboorte een "eerste kerk
gang" van de moeder gebruikelijk 

I. bij de Protestanten, 

II.bij de Roomsch-Katholieken? 

12b) I. Is dit een bijzonder kerkelijk feest 
of 

II.vindt het plaats in aansluiting bij den 
gewonen dienst? 

12c) Valt deze kerkgang samen met den 
doop? 

12d) Hoe lang na de geboorte valt de 
eerste kerkgang? (b.v. zes weken of veer
tig dagen) 

12f) Hoe noemt men den eersten kerk
gang in het dialect? 

13a) Gelooft men dat een klein kind door 
verwenschingen, tooverij, hekserij enz. 
benadeeld kan worden? 

13b) Hoe kan men een kind daartegen 
beschermen? 

I. Maakt men het teeken des kruizes? 

II. Hangt men een kind een amulet om of 
hangt men deze aan het bed of de wieg? 

III. Helpen spreuken ertegen? Zoo ja, 
welke? 

14a) Mag de moeder voor den eersten 
kerkgang het huis niet verlaten? 

14b) Mag de moeder voor den eersten 
kerkgang bepaalde vertrekken of ruimten 
niet betreden? (b.v. de stallen, de straat, 
enz.) 

14c) Moet zij zichzelf en het kind overi
gens ook op andere wijze in acht nemen? 

14d) Waarom moetde moeder ditalles in 
acht nemen? 

14e) Houdt men hier in het algemeen 
rekening mee of is het slechts een enkele, 
die dat nog doet? 

ISa) Wie brengt de kleine kinderen? (b.v. 
de ooievaar, de vroedvrouw) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 28. 

ISb) Waar komen ze vandaan? (b.v. uit 
12e) Indien men kan kiezen tusschen ver - de kool, ze groeien aan een boom, enz.) 
schillende weekdagen, welke kiest men Antwoorden gebruikt voor: 

bij voorkeur hiervoor? Proefkaart 29. 
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16) Kent men nog bijzondere gebruiken 
bij de begrafenis van een kraamvrouw? 
(Wordt b.v. de kist met een wit laken 
bedekt?) 

17) Wei ken vorm heeft het, boven het dak 
uitstekende, gedeelte van den gevel? 

17a) Is het een eenvoudig punt? 

17b) Is het een meer uitgewerkte versie
ring? 

17c) Zijn er de vormen van zwanen in te 

herkennen? 

17d) Zijn er de vormen van paardekop
pen in te herkennen? 

17 e) Zijn er de vormen van een haan in te 
herkennen? 

17f) I. Komen deze teekens zelfstandig 
voor? II. Komen ze voor gecombineerd 
met andere? Zoo ja, met welke? 

17g) Op welke gebouwen komen deze 
gevelteekens (of oeleborden) voor? 

(Hierachter volgen een aantal teekeningen van gevelteekens. Indien de vorm overeen
komt met dien van de U bekende, is het voldoende het nummer op te geven. Anders 
ontvangen we gaame een schetsteekening hieronder). 

cI. 
a. D. 

c II. 

dl. d II. 
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lISa) Lmgt men blJ U nog het LIed van de 
drie ruitertjes? 

De beginregels zijn doorgaans: Ik stond op 
Hooge bergen/ ik zag ten zeewaart in (Ook 
wei: Ik ging op hooglands bergen staan,/ en 
zag het zeegat in, of: Ik klom er op hooge 
steinen./ 'k Stak mijn hoofd ten zeewaart in , 
of: En ik klom op hooge steinen,/ En ik keek 
er ten zeewaart in, of: Daar was e stoute jonge 
ruitere, en dat was waar,/ Hij beloofde mij te 
binden een schoon strekje naar mijn haar). 

De inhoud is ongeveer als voIgt: een 
meisje ziet op zee een schip aankomen 
met drie ruiters. Den jongsten ervan 
schenkt zij wijn, maar hij vindt haar te 
arm en laat haar gaan. Zij zoekt haar 

OPMERKING: 

toevlucht in een klooster. Ais hij daar 
later komt om haar te zien (volgens 
sommige lezingen omdat zij rijk gewor
den is), weigert ze hem, omdat hij haar 
vroeger heeft verstooten en omdat ze de 
kloostergeloften reeds heeft afgelegd. 

18b) Hoe luidt de tekst, zooals deze bij U 
gezongen wordt? Indien U de melodie in 
noten- of cijferschrift er bij kunt opge
yen, is ons dat zeer welkom. 

18c) Indien dit lied tegenwoordig niet 
meer bekend is, herinnert U het zich dan 
wellicht nog van vroeger? 

Het is niet de bedoeling dat U dit lied overschrijft uit een liedboek, maar dat U het ons 
slechts meedeelt, voor zoover het uit het hoofd gezongen wordt. 

Nr.8 (1942) 

la) Wat voor een wezen (een man, een 
vrouw, een dierenz.) zit naar de voorstel
ling, die het volk daaraan geeft, in de 
maan? 

I b) Waarom zit volgens de sage dit 
we zen in de maan? 

2a) Hoe noemt men den avond van den 
24sten December? 

2b) Hoe noemt men den avond van den 
31 sten December? 

3a) Hoe noemt men den tijd tusschen 
Kerstmis en Driekoningen (bv. Twaalf
nachten)? 
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3b) Rekent men dezen tijd van Kerstmis 
af, of van een anderen dag (bv. Sint
Thomas, 21 December)? Zoo ja, van 
welken dag? 

3c) Draagt de 2de lanuari een bijzonde
ren naam? Zoo ja, welken? 

3d) Wordt tusschen Kerstmis en Nieuw
jaar of daaromtrent op bepaalde dagen of 
een bepaalden dag de klok geluid? Zoo 
ja,1. Wanneer? II. door wie? (Bedoeld 
wordt het Sint-Thomasluiden in Zuid
oost-Friesland en het vroeger in onze 
oostelijke provincies gebruikelijke lui
den in de periode van de Twaalfnachten). 
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4a) Welke traditioneele gerechten en 
dranken eet en drinkt men op den avond 
van den 24sten December? 

4b) bij het middagmaal op 25 December? 

4c) op den avond van den 31 sten Decem
ber? 

4d) bij het middagmaal op I Januari? 

4e) Is het op een van deze dagen gebrui
kelijk een bepaald aantal gerechten, bv. 7 
of 9, te eten? Zoo ja, welk aantal? En 
welke? 

5a) Kent men het muziekinstrument, dat 
bestaat uit een pot, be spann en met een 
varkensblaas, of met snaren van paarden
haar, bindgaren enz.? 

5b) Hoe is het samengesteld? 

5c) I. Bij welke gelegenheden (Drieko
ningen, Oudejaar) wordt het bespeeld? 
II. Door wie wordt het bespeeld (kinde
ren, jongelui, volwassenen)? 

5d) Hoe noemt men dit instrument (bv. 
rommelpot, koenkelpot, foekepot)? 

5e) Hoe luidt de tekst van de liederen, die 
daarbij worden gezongen? 

6a) Wordt de geboortedag gevierd? 

6b) Wordt de naamdag (d.i. het jaarfeest 
van de(n) beschermheilige, naar wie(n) 
men genoemd is) gevierd? 

6c) Worden beide dagen gevierd? 
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6d) Of wordt noch de geboorte- noch de 
naamdag gevierd? N.B. Indien geboorte
of naamdag door verschillende bevol
kingsgroepen (bv. Protestanten en 
Roomsch-Katholieken) gevierd worden, 
gelieve men dit te vermelden. 

6e) Waaruit bestaat die viering? Geeft 
men geschenken, ontvangt men bezoek, 
richt men een feestmaal aan? 

6f) Geeft men traditioneele geschenken 
(bv. een koek, waarin een groene twijg of 
een ruiker is gestoken)? (V gl. oak 
vraag k) 

6g) Geeft men die geschenken 1. op den 
dag zelf? II. op den vooravond? 

6h) Dragen deze geschenken een bijzon
dere naam (bv. in Midden- en Zuidlim
burg de M e i)? 

6j) Tracteeren de kinderen op hun ge
boorte- of naamdag op school? Zoo ja, 
waarop? 

6k) Kent men nog bijzondere gebruiken 
op den geboorte- of naamdag (bv. in Gro
ningen het bestrikken der jarige kinde
ren, waarbij hun een stuk koek enz. met 
linten op den arm wordt gebonden; ver
der het versieren van den stoel van den 
jarige enz.)? 

61) Worden bij het aanbieden van deze 
geschenken versjes opgezegd of gezon
gen? Zoo ja, welke? Zoo niet, gebeurde 
dit vroeger wei? 
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"Ja) Worden in uw streek volksdansen 
gedanst als: 

1. A.B.c. 2. Afklappertje 3. AIle scheep
jes zeilen 4. Almelosche kermis 5. Babi
loontje 6. Boanopstekker 7. Boerendans 
(Gelderland) 8. Boerenplof 9. Boeren
schots 10. Onze broeder Lazarus 11. 
Cramignon 12. Dans-drie 13. De door
looper 14. Driekusman 15. De dubbele 
blaadjes 16. Een-twee de hakketeen 17. 
Onze fikshond (melodie van Jan Piere
wiet 18. Gort met stroop 19. De Govert 
20. Hakke-toone 21. Hak maar op de 
ketel 22. Hier is groen, daar is groen, on
der mijne voeten 23. Hofsche karmse 24. 
Hompijp of horlepiep 25. Ik ben met 
mien meke naor Haoksebargen gaon 26. 
Ik heb een briIletje al voor mijn oogen 27. 
Ikhebrozen opmijn hoed 28. Jaap, sta stil 
29. Jan brandt de lamp nog? 30. Jan Pie
rewiet (open en gesloten) 31. Jenneke 32. 
Te Laren op de Brink 33. Lot is dood 34. 
Malbroek 35. Manus met den hood 36. 
De marsch van Bonaparte 37. Mie Ka
toen 38. Het molentje (eerst maar metje 
eigen meid) 39. Mosselman 40. De on
derofficier 41. Overijselsche contradans 
42. 'tPatertje 43. Peerdesprong44. Polka 
45. Rie\en 46. Riepe, riepe, garste 47. 
Rondte 48. Skoenmakkerke 49. Skotse 
fjouwer 50. Skotse trije 51. De slaapmuts 
of Flip 52. Smiet oe wief weg 53. De smid 
54. De smid van 't Arenswoud 55. Swart 
laat hem scheren 56. Trei'ris trapje 57. 
VaderTeun 58. Vottendans 59. Waarom 
koken die boeren de pap zoo dun? 60. 
Wilhelmusdans 61. Zeeuwsche rei 62. 
Zeeuwsche schots 63. Zevenhuister dans 
64. Zevensprong 65. Zoo draaithij er zijn 
draadje 
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Welke van deze dansen zijn bij u bekend, 
welke namen dragen ze, en zijn er nog 
andere? Indieneenofmeervan de boven
genoemde dansen bij u bekend zijn, wil u 
dan de namen onderstreepen? 

7b) En worden in uw streek ouderwet
sche dansen gedanst als: 1. Kruispolka 
2. 0, m'n lieve zwartkop 3. Veleta 4. 
Spaansche wals 5. Motor-polka 7. 
Schaatsenrijdersdans 8. Oder-wals 9. 
Varsovienne 10. Mazurka II. Quadril
le 12. Carre 13. Polonaise 14. Koffiemo
len? 

Geef zoo mogelijk een omschrijving van 
deze dansen, met het wijsje, dat er bij ge
zongen of gespeeld wordt, in noten
schrift. Op welk instrument wordt dit 
gespeeld? 

7 c) Worden deze dansen algemeen beoe
fend of aIleen door bepaalde groepen 
(kinderen, jongelui, ouderen, boeren 
enz.)? 

7d) Worden ze aIleen op bepaalde dagen 
of bij bijzondere gelegeheden (kermis, 
nationale, volksfeesten, enz.) gedanst, of 
algemeen? 

7e) Kent u de namen van de speellui en 
van de leiders van de groepen, die deze 
dansen beoefenen? Kunt u ons hun na
men en adressen mededeelen? 

7f) Zijn er speellui of ouderen, die zich 
nog dansen herinneren, welke nu ver
dwenen zijn? Zoo ja, kunt u ons dan hun 
namen en adressen mededeelen, of wei 
deze dansen uit hun mond opteekenen? 

Vragenlijst 8 (1942) 



Nr. 9 (1943) 

1) Hoe noemt men het graan, dat het Ne
derlandsch kent onder den naam van 
rogge (Secale cereale)? (Het heeft een 
lange aar met lange kafnaalden.) 

Antwoorden gebruikt v~~r: 
Dialect proefkaart AR 248. 

2) Hoe noemt men het graan, dat het Ne
derlandsch kent onder den naam van tar
we (Triticum vulgare)? (Het heeft korte 
kafnaalden) 

3a) Hoe noemt men een bos samenge
bonden roggearen, zooals ze op het land 
staan te drogen (Nederl. garf, schoof)? 

3b) W ordt de schoof op een oftwee plaat
sen gebonden? 

4a) Hoe noemt men een bos samenge
bonden tarwearen, zooals ze op het land 
staan te drogen? 

4b) Wordt de schoof op een of twee plaat
sen gebonden? 

Opm. Het is mogeJijk, dat er in den loop der 
laatste 50, 60 jaren veranderingen in den 
schoovenstand zijn opgetreden. Men vermel
de dus eerst steeds hoe de toestand thans is; 
vervolgens hoe het vroeger was, zoo mogelijk 
met opgave van den tijd, wanneer de verande
ring heeft plaats gehad. Kan men voor deze 
wijziging een bepaalde oorzaak aangeven, 
dan deele men zijn meening hierover mede. 

5) Hoeveel samengebonden bossen rog
ge zet men tezamen te drogen op het 
land? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 46. 
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6) Hoeveel samengebonden bossen 
tarwe zet men tezamen te drogen op het 
land? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 45. 

7) Op welke wijze zet men de saamge
bonden bossen rogge tegen elkaar? 
(Hiervoor zijn verschillende mogelijkhe
den, b.v. in twee rijen, in drie rijen, in 
kruisvorm enz. Wij verzoeken daarom 
een nauwkeurige beschrijving, hoe de 
opbouw van een hok in zijn werk gaat, 
vergezeld van een plattegrondteekening. 
Hieronder geven wij voorbeelden van 
een plattegrond van een "hok" van 12 
schooven en van een van 9.) 

o o 
o 

0(80 o 0 
o 0 

o o 
o 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

(Opm. De lijn rond de drie binnenste schoo
yen beteekent dat deze zijn samengebonden). 

8) Op welke wijze zet men de saamge
bonden tarwe tegen elkaar? 

9) Indien binnen een hok een aantal 
schooven staan, zooals op de teekening is 
aangegeven, hoe noemt men dan die bin-
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nenste schooven tezamen, indien het 17) Hoe noemt men de schoof, die het 
rogge is ? laatst gebonden wordt? 

10) Indien binnen in een hok een aantal 18) Hoe noemt men de schoof, die het 
schooven staan, hoe noemt men deze laatst opgeladen wordt? 
dan, indien het tarwe is? 

11) Indien bij het opbouwen van een hok 
de schooven telkens twee aan twee tegen 
elkaar worden gezet, hoe noemt men dan 
zoo'n paar, indien het rogge is? 

12) Indien bij het opbouwen van een hok 
de schooven telkens twee aan twee tegen 
elkaar worden gezet, hoe noemt men dan 
zoo 'n paar, indien het tarwe is? 

13) Noemt men een bepaald aantal hok
ken bij elkaar nog met een afzonderlijken 
naam? 

13a) Zoo ja: Hoe is die naam indien het 
rogge is? 

13b) Hoe groot is het aantal hokken? 

14) Noemt men een bepaald aantal hok
ken bij elkaar nog met afzonderlijken 
naam? 

14a) Zoo ja: Hoe is die naam indien het 
tarwe is? 

14b) Hoe groot is het aantal hokken? 

15) Noemt men de roggeschooven met 
een anderen naam, indien ze gedorscht 
zijn? 

16) Noemt men de tarweschooven met 
een anderen naam, indien ze gedorscht 
zijn? 
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19) Hoe noemt men de schoof, die het 
laatst gedorscht wordt? 

20) Zijn er nog andere wijzen om koren 
op het land te laten drogen? B. v. liggend, 
gesteund door stokken enz.? 

21) Indien de beantwoording van de vra
gen 5-16 anders zou zijn, als het haver, 
gerst ofboekweit betrof, wilt U dat dan in 
het kort hieronder aangeven? 

22a) Op of omstreeks we1ken datum zaai
de men vroeger de rogge? 

22b) Houdt men thans nog rekening met 
dezen datum? 

22c) Zoo neen, sedert wanneer is dat ge
bruik verdwenen? 

23a) Vroeger hield men bij het rogge
zaaien rekening met den stand van den 
maan. Hoe moest deze zijn met het oog 
op een goeden oogst? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

23b) Houdt men thans nog rekening met 
den maanstand? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

23c) Zoo neen, sedert wanneer is dan dit 
gebruik verdwenen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 
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24a) Op of omstreeks welken datum zaai
de men vroeger de wintertarwe? 

24b) Houdt men thans nog rekening met 
dezen datum? 

24c) Zoo neen, sedert wanneer is dat ge
bruik verdwenen? 

25a) Vroeger hield men bij het wintertar
wezaaien rekening met den stand van de 
maan. Hoe moest deze zijn met het oog 
op een goeden oogst? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

25b) Houdt men thans nog rekening met 
den maanstand? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

25c) Zoo neen, sedert wanneer is dan dit 
gebruik verdwenen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

26a) Op of omstreeks welken datum zaai
de men vroeger de zomertarwe? 

26b) Houdt men thans nog rekening met 
dezen datum? 

26c) Zoo neen, sedert wanneer is dat ge
bruik verdwenen? 

27a) Vroeger hield men bij het zomertar
wezaaien rekening met den stand van de 
maan. Hoe moest deze zijn met het oog 
op een goeden oogst? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

27b) Houdt men thans nog rekening met 
den maanstand? 

Vragenlijst 9 (1943) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

27c) Zoo neen, sedert wanneer is dan dit 
gebruik verdwenen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 73. 

28a) Op welken datum was het vroeger 
gebruikeJijk te verhuizen? 

28b) Wordt dit thans nog in acht geno
men? 

28c) Zoo niet, wanneer is het gebruik 
verdwenen? 

29a) Op welken datum werd vroeger de 
pacht betaald? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Smidt (kaart als bijlage). 

29b) Wordt dit thans nog in acht geno
men? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Smidt (kaart als bijlage). 

29c) ZOO niet, wanneer is het gebruik 
verdwenen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Smidt (kaart als bijlage). 

30) In welke voorstelling kleedt men het 
slaperig worden der kleine kinderen 
(Zandmannetje, Klaas Vaak, slaaplui
zen) ? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 70. 

31 a) Kent men bij U nog het lied: Ik heb 
de groene straatjes, zoo dikwijls ten einde 
gegaan? 
De beginregels zijn doorgaans: Ik heb er de 
groene straatjes, zoo dikwijls ten einde ge
gaan. (Ook wei: Ik ben er de groenelands 
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straatjes, zoo dikwijls ten einde gegaan.) De 
inhoud is ongeveer deze, dat de jonge man, 
aan wien dit lied in den mond wordt gelegd, 's 
avonds bij zijn I iefkomt en niet binnengelaten 
wordt, omdat een ander zijn plaats he eft inge
nomen. 

31 b) Hoe luidt de tekst, zooals deze bij U 
gezongen wordt? 

31c) Indien dit lied tegenwoordig niet 
meer bekend is, herinnert U het zich dan 
wellicht nog van vroeger? 

32a) Op welken avond of avonden wordt 
St. Nicolaas of een daarop gelijkend feest 
gevierd? 

32b) Hoe wordt hij voorgesteld? Als bis
schop of in andere gedaante? 

32c) Berijdt hij een schimmel, waarmee 
hij over de daken rijdt? 

32d) Zetten de kinderen voor het paard 
een schoen met hooi, roggebrood of iets 
anders gereed? Hoeveel dagen voor Sint
Nicolaas beginnen zij daarmee? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart I I I . 

32e) Hoe heet de knecht, die hem bege
leidt (Zwarte Piet) ? 

32f) Is het gebruik, dat hij zijn aankomst 
met veellawaai aankondigt (ketting ram
melen, hard bellen en dgl.)? Geef aan hoe 

dit gebeurt. 

32g) Hebben er in den wintertijd ook op
tochten van verkleede jongemannen 
plaats, die met veellawaai door het dorp 
trekken (zooals de Amelandsche Sunder
klazen) 

32h) Op welke dagen gebeurt dit? 

32i) Hoe zijn deze mann en verkleed? 

32k) Met welke instrumenten maken zij 
lawaai? 

321) Hebben zij het vooral op vrouwen 
voorzien en wat doen zij tegen deze? 

32m) Hebben zij het recht overal binnen 
te dringen en onthaald te worden? Spelen 
hierbij bepaalde dranken of spijzen een 
bijzondere rol? 

32n) Zijn er nog andere bijzonderheden 
te vermelden? 
Elders wordt in zulke optochten een paard 
rondgeleid, dat verbeeld wordt door twee 
mannen, die met een wit laken bedekt zijn en 
een nagemaakten paardekop dragen; soms 
zijn het ook andere dieren. 

33) Zijn er in Uw streek ook sagen be
kend, die verbonden zijn met voor- of 
vroeghistorische grafmonumenten, 
zooals hunebedden, grafheuvels, tom
mels en dgl.? 

Nr. 10 (1945) 

Als bijdrage tot goed begrip van de beschavingsgeschiedenis van ons yolk is het van 
het hoogste belang, dat er zoo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot het opteekenen 
van aile spelen in ons land, zooals die in de kinderwereld nog voortleven. Niet aileen 
echter, omdat in de kinderspelen nog veel bestaat, dat herinnert aan vroegere zeden en 
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gebruiken, maar ook om de spelen als zoodanig. Wordt het niet gedaan, dan zal veel 
eigenaardigs veor altijd verdwijnen, en niet meer te aehterhalen zijn. Dit opteekenen 
is niet goed mogelijk zonder medewerking van de jeugd zelf. Probeert U deze zoo veel 
mogelijk hierin te betrekken. Bij de spelbesehrijving moet gelet worden op: I. de 
naam. 2. het voorspel (aftellen, de opstelling van de spelers), 3. de speeltermen en 
uitroepen als "honk", "buut", "verlos", enz., zoo vee I mogelijk in den dialeetvorm 
waarin ze worden geroepen, 4. de versjes en liedjes met de zangwijzen, 5. het naspel 
(wie "hem" of "ze" is voor het volgende spel). Gelieve den tekst en zoo mogelijk de 
melodie zoo veel mogelijk te noteeren. Eenvoudige teekeningen zijn welkom, daar ze 
het verhaal zeer kunnen verduidelijken. Komt een spel nu niet meer voor, doeh werd 
het vroeger wei in U w plaats gespeeld, vermeldt dan zoo mogelijk hoe lang het geleden 
is. Hierbij gaat een voorbeeld van een spelbesehrijving. Butertje, Verstoppertje (een 
jongens- en meisjesspel). 

1. Voorspel. Er wordt afgeteld om uit te maken, wie "hem" moet zijn. Die gaat met 
het gezieht naar een muur, een boom of ander voorwerp gekeerd staan. Dat is de 
"buutplaats" of "honk". Hij houdt de oogen dieht of bedekt ze met z'n mouw. 
2. De anderen gaan zieh verstoppen. 
3. Die 'm is, telt hardop: "10, 20, 30,40,50,60,70,80,90, 100, 110. Wie niet weg 
is wordt gezien!" 
4. Nu gaat hij op zoek. 
5. Heeft de zoeker een speier ontdekt, dan roep hij: "Jan" of "Piet", al naar hij heet 
en beiden loopen zoo vlug mogelijk naar honk. Degene, die er het eerst is, roept: 
"Een, twee, drie, buut"! Is hetde speier, dan is hij "vrij" of"verlost". Is hetde zoeker, 
dan moet de speier, die het eerst gezien is, 'm zijn bij het volgende spel. 
Ais allen ontdekt zijn, is het spel uit. 

I. Hoe zaait de boer zijn koren, koren, 
koren? Hoe zaait de boer zijn korentje, 
korentje, korentje? Wil je weten hoe de 
boer zijn koren maait? Hoe gaat de boer 
naar de kerrek, kerrek, kerrek? Zoo gaat 
de boer naar de kerk, weet je wei hoe 
zakjeboer op klompen loopt, op klompen 
loopt? Hoe gaat de zwarte poes naar huis 
toe? 
Een kringspel met zang, waarbij de kinderen 
de antwoorden op de vragen dramatiseeren. 
Meestal heeft de vraag betrekking op het 
zaaien, het maaien, het bergen in de schuren 
(oogst); het naarde kerkgaan, het lezen in den 
Bijbel en het drinken. Het spel eindigt met het 
antwoord op de vraag, hoe de boer zijn wijfje 
slaat (het dorschen) 

Vragenlijst 10 (1945) 

a) Is dit spel bij U bekend? 

b) Hoe is de naam ervan? 

e) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jongens? 
of meisjes en jongens? 

d) Hoe is de gang van het spel? (Speelwij
ze, tekst en melodie.) 

II. Het hinkelspel 

1) Hoe wordt het hinkelspel genoemd? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 
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2) Hoe wordt het kind aangewezen, dat 
mag beginnen te hinkelen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

3a) Is de vorm van de hinkelbaan a) vier
kant of rechthoekig b) spiraalvormig of 
rond c) slangvormig d) van andere ge
daante? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

3b) Gebruiken de kinderen deze vormen 
willekeurig of behoort een bepaalde 
vorm bij een bepaald spel? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

4) Hoe is de indeeling der vakken? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

5) Op welke wijze hinkelen de kinderen 
door de vakken heen? (Hoe is b.v. de 
volgorde der vakken; waar mag het kind 
rusten op twee voeten; moet het op de 
teenen of op den geheelen voet hinkelen, 
enz.)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

6a) Hoe is de naam van het doel, waar
naar gehinkeld wordt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

6b) Zijn er nog andere vakken die e~n 
naam hebben? Zoo ja, a. welk yak is dat? 
b. hoe is de naam van dit yak? c. wat is de 
beteekenis van dit yak in het spel? 
(Voorbeelden van namen van deze vak
ken; dood en rust, hel en hemel). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 
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7a) Wanneer is het kind "af' (b.v. wan
neer het hinkelblokje of een der voeten op 
de lijn komt)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

7b) Zijn er ook gevallen waarin het kind 
bepaalde voordeelen verliest (b. v. zijn 
beurt over laten gaan)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

8) Mag bij bepaalde hinkelspelen niet 
gesproken of gelachen worden? Is het 
kind "af' als het dat toch doet? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

9a) Welk voorwerp gebruiken de kinde
ren als hinkelblokje? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

9b) Hoe noemen ze dat voorwerp? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

10) Wordt er bij bepaalde spelen ook ge
hinkeld met een stok? Zoo ja, hoe wordt 
die dan gebruikt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

11) Is het hinkelspel een wedspel, d. w.z. 
gaat het er om wie het eerst het doe I heeft 
bereikt of is de wijze waarop dat gebeurt, 
hoofdzaak? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 

12) In welken tijd van hetjaar hinkelen de 
kinderen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vries 1957. 
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III. Bikkelen, bikkelje, hikkelen, hille
ken, hilten. 

Een behendigheidsspel met 4 bikkels van 
been, koper, lood of tin, aan de vier zijden 
waarvan verschillende benamingen worden 
gegeven. Terwijl men een knikker of balletje 
laat stuiten, worden deze bikkels neergelegd, 
gekeerd en weer opgeraapt. Er is een eerste, 
tweede, derde enz. spel. Soms wordt er een
voudig versje bij gezongen. 

a) Is dit spel bij U bekend? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Erkens. 

b) Hoe is de naam ervan? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Erkens. 

c) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jongens? 
of meisjes en jongens? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Erkens. 

d) Hoe is de gang van het spel? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Erkens. 

e) Hoe noemt men de vier zijden van den 
bikkel? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Erkens. 

IV. Anneke, Tanneke, Tooverheks, 
Anneke, Tanneke, Toovenaar, Hanneke, 
Tooverhekse. 

Een spel waarbij een moeder met kinderen en 
een heks optreden. Anneke-tanneke-toover
heks, die na samenspraak de kinderen rooft. 
Het gesprek tusschen de moeder en A.t.t. 
begint meestal met "Wie klopt daar?"" Anne
ke-tanneke-tooverheks". "Wat moet je heb
ben?" "Een kooltje vuur" enz. Als aile kinde
ren achtereenvolgens geroofd zijn, haalt de 
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moeder ze weer terug (gesprek). Op andere 
plaatsen in ons land blijft dit achterwege. 
Meestal is het sloteen achtervolging van A.t.t. 

a) Is dit spel bij U bekend? 

b) Hoe is de naam ervan? 

c) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jon gens 
of meisjes en jongens? 

d) Hoe is de gang van het spel? 

x kinderen, 
o moeder, 

a 

A. Anneke-tanneke-tooverheks. 

V. Er zit een in den gouden ketel, Hier zit 
ein in den golden ketel, Wie zit er in den 
vergulden ketel? D'r zat een vrouwtje in 
den ketel, Wie zit er op den hoogen 
troon? Wae zit dao op den hoogsten 
troon? Wie zit er in den hoogen toren? 
Der zitereen in den toren van druien dol
lemershoren. Wie zit er in dien gouden 
toren? Wie woont hier onder den toren ? 
Wie zit er onder den blauwen toren? WeI 
zit doar ien bloue toren? Wie zit er in 't 
koningshuisje? Wie zit er binnen? Mou-
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we, mouwe, metel, Wie zit er in den 
ketel? Schoone juffrouw hoom, wie zit 
daar in den toren? Luikje mui wat douje 
doar te zitten? Lokjemui 't is tied dat ik 
aan 't melken goa, antjemui of Ootjemui 
zit en keuningdochtertje, Pieternelle 
waar woon je? 

Binnen een kring speelsters zit een meisje ge
hurkt, wier rok over het hoofd is geslagen, 
welke door de anderen zoo wordt vastgehou
den. Om den kring loopt een meisje, dat aan 
het eind van een of ander gezongen versje 
b.v. : HEr zit er een in den gouden ketel. Het 
was een koningsdochter, Zij kan breien", enz. 
een der kinderen op de hand tikt, om den rok 
los te laten. Heeft niemand den rok meer vast , 
dan heeft er een achtervolging plaats. 

a) Is dit spel bij U bekend? 

b) Hoe is de naam ervan? 

c) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jongens? 
of meisjes en jongens? 

d) Hoe is de gang van het spel? 

~~ 000 
o 0 

o A 0 
o • 0 

o 0 
00 00 A kind dat gehurkt zit. 

o B bUitenomloopend kind. 

VI. Rijke en arme Mariette (Marionse, 
Marionne). 
De kinderen staan hand aan hand in een rij, 
behalveeen, dat voordezerij staat. Het alleen
staande kind zingt op de andere toekomende: 
"Wij zijn rijke, rijke, rijke Mariette, Marionse 
(ook weI: Marianne, Mariette)". Waarna de 
heele rij op het kind toekomende zingt: "Wij 

60 

zijn arme, arme Mariette, Marionse (of Ma
rianne, Mariette)". Kind alleen:"'k Zou zoo 
graag een kindje van U hebben, Mariette, 
Marionse". Na veel bel often krijft ze er een 
uit de rij, waarna het vraag- en antwoordspel 
wordt voortgezet met twee kinderen, die voor 
de rij heen- en terugloopend zingen. Dat gaat 
zo door tot er van de rij slechts een kind 
overblijft. (Soms wordt het gespeeld door 
twee rijen kinderen, die tegenover elkaar 
staan.) 

a) Is dit spel bij U bekend? 

b) Hoe is de naam ervan? 

c) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jon gens? 
of meisjes en jongens? 

d) Hoe is de gang van het spel? (Speelwij
ze, tekst en melodie.) 

VII. Maria zat op majesteit, ook wei op 
het gravenstein, op blauwe steen, op eene 
steen, op witte steen, maria zat op haar 
kamerje, ook wei kleine Anneke of klein 
Anna. 
Een kringspel met zang, waarbij het gezonge
ne wordt gedramatiseerd. Binnen den rond
draaienden kring zit een meisje geknield en de 
kring zingt: Maria zat op majesteit, majesteit, 
majesteit. Maria zat op majesteit, majesteit. 
Daar zat zij zoo te weenen, weenen, weenen, 
enz. Haar moeder vraagt, waarom zij zoo 
weent en zij antwoordt, dat ze morgen sterven 
moet. Als het vonnis voltrokken is "door den 
boozen Frederik", wordt ze in een kistje ge
legd en met bloemen bestrooid. Ze staat weer 
op en is nu een engeltje. 

a) Is dit spel bij U bekend? 

b) Hoe is de naam ervan? 

c) Hoe is de gang van hetspel? (Speelwij
ze, tekst en melodie.) 
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Nr. lOa (1945) 

BLAUWE STEENEN 

Er Jigt in Leiden in het middelpunt van de 
stad een blauwe steen, waarop in vroeger 
eeuwen gerechtshandelingen plaats von
den, zooals open bare bestraffingen, ont
poortering e.d. Zijn er ook in andere ste
den van ons land dergelijke steenen hetzij 
aanwezig, hetzij uit overlevering be
kend? 

1) In dat geval wordt verzocht: opgave 

van plaats, grootte, vorm en kleur van den 
steen. 

2) Is de steen vroeger grooter geweest? 

3) Heeft de steen een rond gat aan een van 
de einden gehad? 

4) Zijn er gebruiken bekend die aan den 
steen verbonden waren (behalve de bo
vengenoemde bijv. ook het stappen van 
de bruid op den steen)? 

Nr. 11 (1946) 

I.DEZWALUW 

1) Hoe noemt men de boerenzwaluw, de 
zwaluw met de gespleten staart? 

2) Gelooft men, dat de verschijning van 
een of meer zwaluwen geluk voorspelt? 
Zo ja, wat voorspelt die verschijning 
dan? 

3) Gelooft men, dat het nestelen van zwa
luwen vrijwaart tegen blikseminslag en 
sterfte van het vee? 

4. Bevordert men, in verband hiermede, 
het nestelen van zwaluwen aan het huis 
door het aanbrengen van plankjes of 
nestkastjes? 

5. Moeten deze plankjes of nestkastjes op 
bepaalde plaatsen worden bevestigd en 
mogen zij op andere plaatsen niet aange
bracht worden? Waarom doet men dit 
zo? 
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6) Gelooft men, dat het vemielen van een 
zwaluwnest ongeluk voorspelt? 

7) Zingen de kinderen liedjes op de zwa
luwen, op hun komst en hun vertrek? Zo 
ja, hoe luiden ze? 

8) Zijn er legenden bekend, waarin de 
zwaluw met het lijden van Christus in 
verband wordt gebracht? Zo ja, hoe lui
den ze? (B.v. dat de zwaluw niet in het 
groen mag nestelen, omdat hij niet 
zweeg, toen Christus stierf). 

9) Gelooft men, dat de zwaluw een win
terslaap houdt? 

10) Gelooft men, dat de zwaluw zelf, het 
zwaluwnest, de zwaluwsteen (een steen, 
die in het lichaam van een zwaluw gevon
den wordt), geneeskrachtige werking 
heeft? Zo ja, tegen welke ziekten en op 
welke wijze worden die geneesmiddelen 
toegepast? 
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11) Komt men in het volksgeloof de 
zwaluw nag op andere manieren voor? 

12) Als de kinderen vogelnestjes versto
ren, als ze eieren weghalen, doen ze dat 
dan ook bij de zwaluwen? Zo neen, 
waaram niet? 

II. DE OOIEV AAR 

1) Hoe noemt men de ooievaar, de rood
snavelige, langbenige vogel? 

2) Gelooft men, dat de ooievaar geluk 
brengt. wanneer hij bij het huis nestelt? 
Zo ja, wat voorspelt zijn aanwezigheid 
dan? (B. v. dat de kraamvrouw niet ster
yen zal. dat de inwoners van het huis lang 
zullen leven, dat het vee niet zal sterven 
en de bliksem het huis niet zal treffen). 

3) Bevordert men dit nestelen? Zo ja, hoe 
doet men dat? 

4) Vertelt men de kinderen, dat de ooie
vaar de kindertjes brengt? Vertelt men er 
bij. dat hij de moeder in het been pikt, 
waardoor zij het bed moet houden. 

5) Gelooft men, dat door de ooievaars, 
voorde trek verzameld, de zwakste wordt 
gedood? 

6) Gelooft men, dat de ooievaar, tijdens 
de overwintering in Egypte, in mensen
gedaante leeft? 

7) Gelooft men, dat de heksen zich in 
ooievaars kunnen veranderen? Welke 
verhalen kent U hieraver? 

8) Is bij U een verhaal bekend, waarin 
ooievaars over een hunner rechtspreken? 
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9) Komt in het volksgeloof de ooievaar 
nag op andere manieren voor? 

10) Welke volks- en (of) kinderrijmen 
met betrekking op de ooievaar zijn U 
bekend? 

III. DAAR GING EEN PATERTJE 
LANGS DE KANT 

Een rondedans, waarbij een der kinderen (het 
patertje) in het midden staat en bij de eerste 
strofe van het daarbij gezongen lied een meis
je (het nonnetje) uit de kring kiest. Bij de 
volgende strofen doen de pater en de non 
hetgeen in het lied telkens wordt aangeduid. 

a) Is dit spel bij U bekend? 

b) Hoe is de naam er van? 

c) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jongens? 
of meisjes en jongens? 

d) Hoe is de gang van het spel? (Speelwij
ze, tekst en melodie). 

e) Is het U bekend of dit lied oudtijds 
random de Meiboom werd gezongen? En 
of de geestelijkheid (Prat. of R.K.) deze 
dans heeft bestreden? 

IV. Het spel van kanonike: Daar komen 
twee kleine nonnetjes aan. Daar komt een 
kanonike aan. Daar komt de heer van 
Walbek aan. Daar kwamen al drie Hunni
kes aan. Daar komt een Clare gevaren 
enz. 

Een rijdans (doorgaans van meisjes), waarbij 
een der kinderen (soms ook weI twee) aileen 
tegenover de rei staat. Beurtelings zingen dit 
meisje en de rei een strofe van het lied, waarbij 
ze telkens enkele stappen vooruit treden en 
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dan weer teruggaan; het speJ eindigt met een 
rondedans. 

a) Is dit spel bij U bekend? 

b) Hoe is de naam ervan? 

c) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jon gens? 
of meisjes en jongens? 

d) Hoe is de gang van het spel? (Speelwij
ze, tekst en melodie) 

Nr. 12 (1947) 

I. DRIEKONINGEN 

la) Is er een bizondere naam voor de 
Driekoningendag (6 Januari)? 

Ib) Is er een bizondere naam voor de 
vooravond van Driekoningendag? 

2a) Komt het nog voor, dat drie jongens, 
als koningen verkleed, rondgaan met de 
ster? 

2b) Indien het gebruik niet meer bestaat, 
is het U dan ook bekend, wanneer het is 
uitgestorven? 

2c) Wat zijn de woorden van de liederen, 
die bij het rondgaan met de ster worden of 
werden gezongen? Kunt U ook de melo
die opgeven? 

3a) Kent men nog het kaarsjespringen op 

voorwerp? Zo ja, welk? 

II. EIEREN 

Sa) Is het gebruik nog bekend, de kinde
ren op de eerste Paasdag of op een andere 
dag in de Paastijd eieren te taten zoeken? 

Sb) Zo ja, door wie worden dan, naar de 
mening der kinderen, deze eieren verbor
gen (de paasvogel, de paashaas)? 

Sc) Worden deze eieren gekleurd? Zo ja, 
met welke kleuren verft men ze en met 
welke bij voorkeur? 

6a) Wordt er in het openbaar of in de ge
zinnen nog met hardgekookte eieren 
getikt? 

6b) Zo ja, hoe noemt men dit spel? 

Driekoningendag? 6c) Doet men het in het openbaar? Zo ja, 
waar? 

3b) Zo ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

4a) Wordt er nog een bonenkoek, d.i. een 
koek of een brood, waarin een boon ver
stopt is, gebakken? 

4b) W ordt er een echte boon in gebakken 
of wordt deze vervangen door een ander 
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6d) Doet men het slechts in huis, in ge
zinsverband? 

6e) Wat zijn de regels van dit spe\? B.v. 
op welke wijze kan men een ei winnen? 
Wat doet de winnaar met het gewonnen 
ei? Enz. 
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6t) Hoe noemt men de beide einden van 
het ei bij dit tikspel: I. het spitse einde? 
2. het stompe einde? 

6g) Op welke dag of welke dagen speelt 
men dit spel? 

6h) Kent men nog Jiedjes, die bij dit spel 
behoren, zoals: 

of: 

Een ei is geen ei, 
Twee ei is een half ei, 
Drie ei is een Paasei. 

Een ei is geen ei, 
Twee ei is een half ei, 
Drie ei is een ei, 
Vier ei is een Paasei. 

7a) Is het gebruik, op Pasen bij de maal
tijden eieren te eten, nog bekend? 

7b) Zo ja, op welken dag doet men dit? 

7e) Eet men ze ook nog wei op een be
paalde plaats buitenshuis? Is U daarover 
uit vroeger tijd iets bekend? 

7d) Worden deze eieren, die dus niet be
stemd zijn om er een spel mee te spelen, 
ook gekleurd? Zo ja, met welke kleuren 
verft men ze en met welke bij voorkeur? 

8a) Is het gebruik, eieren in te zamelen, 
nog bekend? 

8b) Zo ja, door wie worden ze ingeza
meld? 

8e) Op wei ken dag worden ze ingeza
meld? 

8d) Voor wie worden de eieren ingeza-
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meld? 

8e) Welke liedjes worden bij het inzame
len gezongen? 

9a) Kent men nog het spel , dat door kin
deren wordt gespeeld en dat hierin be
staat, dat ze de eieren van een hoogte la
ten rollen? 

9b) Wanneer wordt het gespeeld? 

9c) Wat zijn de regels van het spel? 

9d) Kent men nog andere spelen met eie
ren (zoals de Groningse lommerkeboa
ne)? 

ge) Wanneer worden ze gepeeld? 

9f) Door wie worden ze gespeeld? 

9g) Wat zijn de regels ervan? 

10) Kent U nog andere dan de reeds ge
noemde volksJiedjes, waarin over eieren 
wordt gesproken? 

II ) Worden of werden er eierschalen aan 
de Palmpaas gehangen? 

III. KLEDERDRACHTEN 

12) Worden in Uw streek nog kleder
draehten gedragen? 

12a) Zo ja, door vrouwen de gehele 
dracht? 

12b) Enkel de hoofddraeht? 

12e) Door mannen? 
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12d) Door kinderen? Tot welke leeftijd? 

12e) Gebeurt het weI, dat vrouwen op la
tere leeftijd, na haar kinderjaren, op
nieuw de dracht gaan dragen? 

12f) Indien slechts door een deel van de 
bevolking de dracht nog wordt gedragen, 
zijn dit dan bepaalde groepen? 

12g) Hoe groot is het percentage van de 
bevolking, dat de dracht nog draagt? 

IV. KINDERSPEL 

Groene zwanen, witte zwanen; witte 
zwanen, zwarte zwanen; gele zwanen, 
witte zwanen; witte zwanen, groene zwa
nen; een witte zwaan, een groene zwaan; 
rooie zwanen, witte zwanen (Batmen bij 
Deventer); anewane (N-H); anemane, 
witte zwanen (Koog aan de Zaan); ane 
Wane, witte zwanen (Groetplder, N-H); 
ane ane, witte zwanen of hanen kanen 
(Zaandijk); Groene kralen, witte kralen 
(Z-H); Groene kralen, witte zalen; groe
ne hanen, spitse hanen (Echteld bij Tiel); 

groene granen, spitse spanen (Tiel); hone 
krane, witte Zwanen (Geld.); koene kra
ne, witte zwanen (Overijssel; krone kra
nen, witte zwanen (Hellendoorn); ane 
krane, witte zwanen (Staphorst, Zaan
streek, Langendijk); ene dene, schortel
band (Limburg, Kampen, Zaanstreek). 

Van een al zingend achter elkaar lopende 
schaar kinderen wordt er om beurten een 
gevangen door twee anderen, die een "poort" 
vormen door elkaar de handen te rei ken. De 
gevange moet raden achter wie van deze twee 
hij zal komen Ie staan. Op die manier worden 
er twee partijen gevormd, die aan het eind 
elkaar over een streep trachten te trekken. 

la) Is dit spel bij V bekend? 

1 b) Hoe is de naam ervan? 

lc)Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jongens? 
of meisjes en jongens? 

Id) Hoe is de gang van het spel? (Speel
termen) 

Nr. 12a (1947) 

Vit de volkskundige literatuur hebben wij vele gegevens verzameld over feesten en 
gebruiken, die steeds op een bepaalde dag of in ongeveer dezelfde tijd van het jaar 
gevierd worden, zoals b. v. kermissen, St. Maarten, St. Nicolaas, Oudejaar, Driekonin
gen, die overal in ons land gevierd werden of worden, of zoals de Paasvuren in het 
oosten van ons land, het bokenbranden in de duinstreek en in enkele andere plaatsen 
van Noordholland, het vlOggelen te Ootmarsum enz.; verder kerkelijke hoogtijdagen 
als Pasen, Pinksteren, Kerstmis, waarvan de kerkelijke viering gepaard gaat met tra
ditionele gebruiken, verder bid- en dankdagen voor het gewas en de visserij, en ook 
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nerdenkmgsdagen van Jongere datum als 
wapenstilstandsdag, bevrijdingsdag en 
dergelijke. Van de van oudsher bekende 
feestelijkheden worden vele niet meer in 
ere gehouden en andere zijn weer opnieu
we ingevoerd; over de fees ten van jonge
re datum zijn de gegevens schaars, zelfs 
wanneer men al kan spreken van enige 
traditievorming. 

la) Welke feesten en gebruiken van deze 
aard worden bij U nog in ere gehouden? 

Antwoorden gebruikt voor: 

Helsloot. 

I b) Op welke dagen gebeurt dit? 
Antwoorden gebruikt \>qor: 

Helsloot. 
I 

2a) Welke feesten en gebruiken zijn nog 
slechts in de herinnering of uit overleve
ring bekend? 

Antwoonlen gebrUlkt voor: 

Helsloot. 

2b) In welkjaarwerden ze voorde laatste 
maal gebouden? 

Antwoorden gebruikt voor: 

Helsloot. 

3a) Welke feesten en gebruiken zijn weer 
opnieuw ingevoerd? 

Antwoorden gebruikt voor: 

Helsloot. 

3b) In welk jaar is dit gebeurd? 
Antwoorden gebruikt voor: 

Helsloot. 

3c) Welke jaar was het laatste, waarin het 
werd gevierd, voordat het in onbruik 
raakte? 

Antwoorden gebruikt voor: 

Helsloot. 

Nr. 12b (1947) 

Het is ons bekend dat in enkele delen van ons land de jongeman, die met een meisje 
over een brug ging, het recht had haar te kussen. Elders gaf het zien van een zwart 
schaap of een bonte koe hetzelfde recht. Hoewel dit gebruik vrijwel overal is uitgestor
ven, zijn er hier en daar nog herinneringen aan bewaard. 

1 a) Bestond deze gewoonte in ..... over 
een brug (een heu!)? Bij het gaan of rij
den. 

1 b) Sprak men in dat geval van heulen? 

I c) Bestond deze gewoonte bij het zien 
van een bonte koe, een zwart schaap of 
een ander dier(welk)? 
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I d) Bestond deze gewoonte bij het passe
ren van een molen? 

1 e) Bestond deze gewoonte in andere ge
vallen? Zo ja, in welke? 

2) Bestaat het gebruik nog? 

3) Zo nee, wanneer is het ongeveer uitge
storven? 
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Nr. 12c (1947) 

1) Zijn er in U w gemeente nog gebou wen 
die als spookhuizen bekend staan? 

2) Zo ja, kunt U de Jigging van die gebou
wen aanduiden (straat en huisnummer)? 

3) Waren er in Uw gemeente gebouwen 
waar zich spookverschijnselen voorde
den, die nu niet meer plaats vinden (b.v. 
doordat een nieuwe bewoner er zijn in
trek nam)? 

4) Zo ja, kunt U de ligging van die gebou
wen aanduiden (straat en huisnummer)? 

5) Waren er in Uw gemeente gebouwen 
die als spookhuizen bekend stonden, 
maar die, hetzij gesloopt, hetzij her
bouwd zijn en sindsdien niet meer als 
zodanig bekend staan? 

6) Zo ja, kunt U de ligging van die gebou
wen aanduiden (straat en huisnummer)? 

7) Kunt U in het kort een beschrijving 
geven van de verschijnselen die zich 
voordoen (voordeden) in de betreffende 
spookhuizen? 

Nr. 13 (1948) 

1. VOLKSGELOOF 

I) Kent men in U w plaats het woord 
beeldwit, belewitte, bilwis of iets derge
Jijks? Het kan de benaming zijn van 
iemand, die het tweede gezicht heeft, ook 
van een slaapwandelaar, maar mogelijk 
heefthetnog andere betekenissen. Wilt U 
vertellen wat U er van bekend is? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

2a) Is er in U w omgeving ook een kroeze
boom bekend of is deze er vroeger ge
weest? 
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2b) Kunt U de ligging van deze boom 
nauwkeurig aangeven (met een schetste
kening)? Staat de boom op een hoogte of 
een heuvel? 

2c) Waren er aan de kroezeboom vroeger 
ook gebruiken verbonden? Zo ja, welke? 

2d) Heeft de bevolking een voorstelling 
betreffende de betekenis van het woord 
kroezeboom? 

3a) Het is een oud gebruik, dat op het boe
renerf bepaalde bomen geplant worden, 
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OIJ ons veelal de viler. Is het U bekenddat 
dit ook in Uw streek het geval is of was? 
Indien het thans niet meer gebruikelijk is, 
sinds wanneer is het dan in onbruik ge
raakt? 

3b) Aan welke soort van boom gaf men 
daarbij de voorkeur? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 96. 

3c) Schreef men aan de boom bepaalde 
werkingen toe, b.v. het afweren van de 
bliksem of het verzekeren van het geluk 
voor het gezin? 

3d) Zijn U ook gebruiken bekend die met 
de boom in verband stonden? 

II KINDERSPEL 

4) Zakdoekje leggen; doekje leggen (N.
H.); doukje leggen of beleggen; buus
doekje beleggen; zakdoekje rond (Hil
versum, de Rijp); ik zal mien doukien 
legen (Gron.); doekske, doekske achter 
m' n gat (Werkendam); sletje sletje achter 
't getje (Bergeik L.); sletje, sletje, achter 
het meisje (Eindhoven); vischje leggen 
(Apeldoorn); ketje, sletje, achter het 
meisje (N.-B.); klouwerde klouwerde 
kroedpelstraat (Dordrecht); toafelbradje
rond! (Gron.); schoentje, schoentje, lap 
(Breda); oesje doesje achterlap; rooien 
haan wat heeft hem aan (Lommel L.); het 
hinstje wou leggen; putsekluts; ei, ei, 
datei (Zaan); ei, kok, en ei de kok zal 
leggen (Haarlem); ei, kokkerei, de kok 
zal leggen (Kollum); geel ei, groen ei, 
allerhande eiertjes (Rotterdam). 
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nen kringspel, waarbij een der speeIsters (ers) 
buiten om de kring met een zakdoek in de 
hand rondgaat, die zij (hij) achter een der 
anderen, die niet achterom mogen kijken laat 
vallen . Ondertussen wordt er gezongen. Hier
na heeft een achtervolging plaats. 

4a) Is dit spel bij U bekend? 

4b) Hoe is de naam ervan? 

4c) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jon gens? 
of meisjes en jongens? 

4d) Hoe is de gang van het spel? I. Op
stelling II. Spelbeschrijving 

A, rondgaander 
B, plaats van het kind, achter wie A 

de zakdoek heeft laten val len. 
B I, het kind, dat op B heeft gestaan en 

rond de kring wegvlucht om B 
weer te bereiken. 

+------- Bl 
x x 

x x 
t 

x x 

x B X 
A 

x • • 
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De duivel in de kast, duveltje in de brood
kast (Hilversum). 

Er is een moeder en een aantal kinderen. 
Verder de duivel, die op enige afstand ver
scholen is. Soms heeft hij een doek om het 
hoofd en een stokje (mesje) in de hand. De 
kinderen vragen moeder om een boterham of 
iets anders; ze mogen van moeder deze uit de 
kast halen. Ze komen echter onverrichterzake 
telkens terug. De ene keer, omdat het zo don
ker is, de andere keer omdat de kast op slot is 
enz .. EindeJijk gaat de moeder zelf en ontdekt 
de duivel in de kast, die haar en de kinderen 
het hoofd wil afsnijden. Er ontstaat een ach
tervolging, waarbij de duivel er een moet 
tikken of vangen, die dan voor het volgende 
spel de duivel moet zijn. 

5a) Is dit spel bij U bekend? 

5b) Hoe is de naam ervan? 

5e) Wordt het gespeeld door meisjes? 
of jongens? 
of meisjes en jongens? 

5d) Hoe is de gang van het spel? (Vooral 
de gesprekken weergeven en het slot). 

III.KATRIJNSMELKEN 

6a) Is het katrijnsmelken nog in Uw 
plaats bekend? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 87. 

6b) Zo ja, hoe gaat het in zijn werk? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 87. 

6e) Wanneer het niet meer bekend is, 
wanneer heeft het dan voor de laatste 
maal plaats gehad? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 87. 

6d) Wat is de betekenis die men aan het 
gebruikt heeht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 87. 

6e) Zijn er ook andere gebruiken bekend 
op St. Catharina (25 November)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 87. 

Nr. 14 (1949) 

la) Met welke naam wordt de boer aan
gesproken door de dienstboden, de 
kneehts en de arbeiders? (B.v. met boer, 
baas, met de aehtemaam). 

Ib) Worden niet-boeren met dezelfde 
naam aangesproken? Zo niet, hoe wor
den deze dan door dienstboden en 
kneehts aangesproken? 
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Ie) Met welke naam wordt de vrouw des 
huizes aangesproken door dienstboden 
enkneehts? (Rv. metvrouw alofnietge
volgd door de aehtemaam). 

Id) Is deze aanspraak voor burgervrou
wen dezelfde? Zo niet, hoe worden deze 
door dienstboden en kneehts aangespro
ken? 
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2) Welke zijn de gebruikelijke vleinamen 
(liefkozende namen) voor de verschillen
de huisdieren? (B.v. kat - poes, poekie). 
In vele gevallen zal de vleinaam dezelfde 
zijn als de roepnaam. Wilt U hieronder 
links de vleinamen invullen, rechts de 
roepnamen, ook wanneer deze gelijk 
zijn? a. koe b. kalf c. varken d. big e. 
hond f. kat g. paard h. veulen j. schaap 
k. lam l. geit m. jonge geit n. kip o. 
kuiken p. gans q. jonge gans r. eend s. 
jonge eend t. konijn 

3) Welke weerrijmpjes en weerspreuken 
kentu in Uw dialect? B.v. Nevel inJanua-

ri ontstaan/ brengt een natte lente aan. 
Donder in het dorre hout/ maakt zes we
ken guur en koud Wanneer de Mei is koel 
en wak/ brengt hij veel koren in de zak. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Veltman. 

4a) Wat moet men volgens het volksge
loof doen, opdat 

a) de varkens vet worden 

b) de koeien veel melk geven 

c) de paarden glad worden 

d) de kippen eieren leggen 

Nr. 14a (1949) 

OPSCHRIFTEN BOERENW AGENS 

n sommige streken heerst nog het gebruik het achterkrat van een boerenwagen te 
beschilderen, of van een opschrift (vaak in dichtvorm) te voorzien. Als voorbeeld 
hiervan noemen wij het opschrift, dat het tijdschrift "De Speelwagen" in zijn titelvig
net voert: "AI die mij ziet/ En niet mag lijden/ Die keert zich om/ En laat mij rijden/ 
Al is de weg/ Ook recht of krom/ Ik rij maar voort/ En zie niet om." 

I) Is het gebruik in Uw streek bekend of 
is het er bekend geweest? 

2) Indien het er wei bekend is geweest, 
wanneer is het dan in onbruik geraakt? 

3) Zijn erduidelijke invloeden aan te wij
zen, waardoor dit gebruik is verdwenen? 

4) Indien het gebruik nog bekend is, kunt 
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U dan de (althans een aantal van de) ten 
Uwent bestaande boerenwagenopschrif
ten opgeven? 

5) Zijn U ook opschriften bekend van 
verdwenen wagens? 

6) Worden op nieuwe wagens nog derge
lijke opschriften en beschilderingen aan
gebracht? 
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Nr. 15 (1951) 

HEMEL V AARTSDAG, DAUWTRAPPEN, ST. 1ANSNACHT 

1) Zijn er bijzondere gebruiken verbon
den aan de viering van Hemelvaartsdag? 
Zo ja, welke? 

2) Gaat of ging men op deze dag in de 
vroege morgen naar buiten, gewapend 
met een pot en een doek, om dauw te 
slaan (d.w.z. de met dauw bevochtigde 
doek in de pot uit te wringen) of om met 
blote voeten in het bedauwde gras te 
lopen? 

3) Heeft dit gebruik een naam? Zo ja, 
welke? (Dauwtreden, dauwtrappen, 
dauwslaan, hemelvaren enz.) 

4) Gaat of ging men op deze dag naar 
buiten om van de ontluikende natuur te 
genieten? Zo ja, hoe noemt of noemde 
men dit gebruik? 

5) Kent U het in vragen 2 en 4 bedoelde 
gebruik voor andere dagen dan Hemel
vaartsdag, b.v. op de Iste Mei of op de 
eerste Zondag in Mei? Zo ja, voor welke 
dag(en)? En welke naam draagt of droeg 
het? 

6) Is het in vragen 2 en 4 bedoelde gebruik 
ook in de St. 1ansnacht (23 en 24 1uni) 
bekend of bij overlevering bekend? 

7) Gelooft of geloofde men, dat de dauw, 
in de St. 1ansnacht verzameld, zuiverend 
en geneeskrachtig is, in het bijzonder 
tegen huiduitslag, zomersproeten, epi
lepsie en ongedierte? 
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8) Kent U het gebruik in de St. 1ansnacht 
de wichelroede te snijden? 

9) Kent U eventueel nog andere vormen 
van volksgeloof, die betrekking hebben 
op de St. 1ansnacht (b.v. dat te midder
nacht de varen zou bloeien)? 

10) Is U de benaming St. 1anskruid be
kend? Zo ja, welke plant wordt daaronder 
verstaan? Wellicht kunt U ons met be
hulp van een flora de Latijnse naam 
opgeven. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 80. 

11) Welke kracht schrijft het volksgeloof 
aanditkruid toe? (Verdrijven van spoken 
en geestverschijningen, voorbehoedmid
del tegen het inslaan van de bliksem enz.) 

12) Kent U het gebruik op St. 1 an gewijde 
bloemtakken of -kransen aan de deuren 
der woningen (bij voorkeur in het boven
licht) te hangen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 88. 

13) Hoe noemt men deze takken ofkran
sen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 88 

14) Uit welke bloemen en kruiden wor
den ze samengesteld? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 88. 
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Nr. 16 (1952) 

I. DWAALLlCHT 

Kent men in U w woonplaats nog, of 
kende men er vroeger het dwaallicht, dat 
's avonds of's nachts buiten gezien wordt 
en waarvoor verscheidene namen be
staan (o.a. (d)waaslicht, hiplicht, wilde 
lanteern, stalkaars, salpeterlicht, spook
licht, glimworm)? Zo ja: 

1) Hoe noemt men dit licht? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 

2) Waar wordt het gezien? (op het water, 
boven het kerkhof, een weide, een heide
veld, een moeras, op een schip enz.) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 

3) Ziet men in het dwaallicht de zielen 
van ongedoopte kinderen of heeft men er 
een andere verklaring voor? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 

4) Is het dwaallicht een voorteken van 
bepaalde gebeurtenissen? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Yolks kunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 
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4a) goede? (rijke visvangst, goede oogst) 
Antwoorden gebruikt yoor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 

4b) slechte? (on weer, misgewas of ander 
onheil) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 

4c) belangrijke gebeurtenissen (op de 
plaats waar het verschijnt zal een spoor
weg aangelegd worden, een huis ge
bouwd worden enz.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 

5) Zijn er nog andere opvattingen bekend 
betreffende het dwaallicht? (b. v. dat men 
er niet met de Yinger naar mag wijzen, dat 
het eenzame reizigers op een dwaalspoor 
lokt) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 

6) Zijn U verhalen bekend die hierop be
trekking hebben? Zo ja, wil U die dan op 
een afzonderlijk blad papier bij deze lijst 
voegen? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
yolkskunde-atlas 1 (kaarten 1-3; comm. pp. 15-
27). 
Proefkaart 3 a-g. 
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7) Naam, leeftijd (ongeveer) en beroep 
van de personen, die U de inlichtingen 
bezorgden, die U nodig had om deze 
vragen te beantwoorden. 

II. DE VUURMAN 

Kent men in Uw woonplaats nog, of 
kende men er vroeger de vuurman, een 
vurige spookgestalte die onder velerlei 
naam voorkomt (o.a. glende kerel, bran
dende schoof, glande bikkert, gloeiege)? 
Zoja: 

1) Hoe noemt men deze verschijning? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

2) Waar en wanneer wordt de vuurman 
gezien? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

3) Wat beschouwt men als de oorzaak 
van de verschijning van de vuurman? (ie
mand die na zijn dood geen rust kan 
vinden, omdat hij b. v. de grensstenen van 
zijn land heeft verzet om zich te bevoor
delen) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

4) Is de verschijning van de vuurman een 
voorteken, b.v. van het ontstaan van een 
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dorp of een gehucht? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

5) Laat hij een spoor achter, b.v. een ver
koolde afdruk van een hand? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

6) Zijn er nog andere opvattingen bekend 
betreffende de vuurman (b.v. dat men 
hem niet mag fluiten, dat hij de mensen 
verplicht hem te dragen)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

7) Zijn U verhalen bekend die op de vuur
man betrekking hebben? Zo ja, wil U die 
dan op een afzonderlijk blad papier bij 
deze lijst voegen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

8. Indien het geloof aan de vuurman niet 
meer bestaat, heeft het dan wellicht vroe
ger bestaan? Wanneer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaarten 8-9; comm. pp. 49-
56). 
Proefkaarten 17 b-f. 

9. Naam, leeftijd (ongeveer) en beroep 
van de personen, die u de inlichtingen 
bezorgden, die U nodig had om deze 
vragen te beantwoorden. 
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Nr.17 (1953) 

I. DE BRANDENDE SCHAAPHER
DER 

Bestaat bij U het volksgeloof, dat iemand 
die de grensstenen van zijn land verzet 
he eft, na zijn do ad moet rondspoken als 
een vurige verschijning? Zo ja: 

I) Hoe heet deze vuurgeest? 

2) Zijn U ook verhalen bekend van perso
nen, die een grenssteen verzet hadden, 
maar die niet als vuurman rondspoken? 
Zo ja, kunt U ons deze verhalen (even
tueel op een afzonderlijk blad) medede
len? 

II. WITTE JUFFERS, V ARENDE 
VROUWEN 

Kent men in Uw woonplaats witte vrou
wen (witte juffers) of varende vrouwen 
of zijn deze U bij overlevering bekend? 
Zoja: 

I) Hoe noemt men deze geesten? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proetkaart 48. 

2) Waaren wanneer worden (werden) zij 
gezien? 

Antwoorden gebruikt Yoor: 
Proetkaart 50. 

3) Wat vertelt men over haar? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proetkaart 49. 
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III. KABOUTERS 

Kent men in Uw woonplaats kabouters 
(dwergen, aardmannetje, alvermanne
kens)? Zo ja: 

I) Hoe noemt men deze geesten? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proetkaart 51. 

2) Wordt (werd) bij U verteld, datmen ze 
bij U ook zelf heeft gezien? Waar zegt 
men dat ze wonen (in onderaardse gan
gen, in konijnenholen, in heuvels enz.)? 

3) Wat vertelt men over hen? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proetkaarten 52 a-b. 

IV. WEERWOLF 

Kent men in Uw woonplaats of is U bij 
overlevering bekend de weerwolf, een 
wezen dat onder de gedaante van een 
wolf of een hond of met een wolfs- of 
hondenvel bekleed 's nachts ronddoolt en 
de late wandelaar bespringt? Zo ja: 

1) Hoe noemt men deze verschijning? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaart 5; comm. pp. 37-48). 
Proetkaarten 2 a-h. 

2) Wat is de weerwolf (b.v. een van een 
gezin van zeven zonen)? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Vo1kskunde-atlas I (kaart 6; comm. pp. 37-48). 
Proetkaarten 2 a-h. 
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3) Hoe ziet hij er uit? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaart 6; comm. pp. 37-48). 
Proefkaarten 2 a-h. 

4) Wat doet de weerwolf? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaart 7; comm. pp. 37-48). 
Proefkaarten 2 a-h. 

5) Hoe kan iemand weerwolf worden? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 1 (kaart 7; comm. pp. 37-48). 
Proefkaarten 2 a-h. 

6) Hoe kan iemand van het weerwolf-zijn 
verlost worden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaart 6; comm. pp. 37-48). 
Proefkaarten 2 a-h. 

7) Hoe kan men de weerwolf bezweren? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas I (kaart 6; comm. pp. 37-48). 
Proefkaarten 2 a-h. 

8) Wat vertelt men verder nog over hem? 

V. WATERGEESTEN 

Bestaat bij U het gebruik, de kinderen 
ervan af te houden om te dicht bij het 
water te komen, door hun te vertellen dat 
de een of andere watergeest daarin 
woont, die hen zal beetgrijpen? 

1) Zo ja, hoe noemt men deze watergeest 
(Jan Haak, Piet met de lange arm, Lange 
Griet, de bullebak, de waterduvel enz. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 18; comm. pp. 91-
123). 
Proefkaart 19. 

2) Wat is de gebruikelijke zegswijze om 
de kinderen bang te maken (b.v. Pas op, 
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anders haalt Jan Haak je!)? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 18; comm. pp. 91-
123). 
Proefkaart 19. 

3) Bestaat (bestond) bij U onder volwas
senen het geloof aan watergeesten? Zo ja, 
aan welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 18; comm. pp. 91-
123). 
Proefkaart 19. 

4) Hoe stelt men ze zich voor? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 18; comm. pp. 91-
123). 
Proefkaart 19. 

5) Waar verblijven ze, in welk water of in 
welke buurt, of waar komen ze vandaan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 18; comm. pp. 91-
123). 
Proefkaart 19. 

6) Zijn U nog bepaalde gebeurtenissen of 
verhalen bekend, waarin deze watergees
ten een rol spelen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 18; comm. pp. 91-
123). 
Proefkaart 19. 

VI. ELF, ALF 

Kent men in Uw woonplaats nog, of 
kende men er vroeger een geest, die de 
mensen de weg laat kwijtraken? Zo ja: 

1) Hoe noemt men deze geest? 

2) Is heteen vrouwelijke of een mannelij
ke gedaante? Hoe stelt men zich die 
voor? 

75 



J) Wat wordt ot werd er over verteld? 

4) Kent men bij U de zegswijze: "vanden 

elf (alf) geleid zijn", in de betekenis: 
lange tijd dwalend rondlopen? 

Nr. 18 (1954) 

I. DE DUIVEL 

1) Zijn U verhalen bekend over mensen, 
die de duivel gezien hebben of omgang 
met hem hebben gehad (met hem gedanst 
hebben, met hem kaart hebben gespeeld), 
of kent U andere verhalen, waarin de 
duivel een rol speelt? 
Gelieve elk verhaal te noteren op een af
zonderlijk blad papier en in elk verhaal 
duidelijk aan te duiden hoe de duivel 
voorgesteld wordt (met bokshorens, 
bokspoten, paardenhoeven, sik, staart 
enz.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Veltman. 

2) Onder welke namen spreekt men over 
hem (de Boze, Joosje enz.)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 53-55. 

3) Kan hij ook wei de gestalte van een dier 
aannemen? Zo ja, van welk (bok, kater, 
hond, spin, vlieg enz.)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 56. 

4) Wordt van hem verteld, dat hij, evenals 
de nachtmerrie, de mensen berijdt of dat 
hij bepaalde mensen (b.v. de vloekers) 
achtervolgt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 36. 
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5) Zijn U bepaalde personen bekend, die 
als duivelbanner of duivelbanster wor
den geraadpleegd? In welke gevallen 
gebeurt dat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Blecourt 1988. 

6) Zijn U plaatsen bekend in Uw omge
ving, die naar de duivel genoemd zijn 
(Duivelsberg, Duivelsbrug, Duivels
gracht, Duivelshuis, Duivelskolk, Dui
velsschuur enz.)? Zijn daaraan sagen of 
volksverhalen verbonden? Zo ja, hoe 
luiden deze? 

7) Zijn U spreekwijzen bekend, waarin 
de duivel wordt genoemd? Zo ja, welke? 

II. HOEFIJZER 

1) Kent men bij U het gebruik een hoef
ijzer op te hangen? Wat is daarvan de 
bedoeling? 

2) Zo ja, moet het hoefijzer dan gevonden 
zijn? 

3) Welke kracht schrijft men er aan toe? 

4) Waar wordt het bevestigd? 
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III. KLOKKEN 

I) Zijn U verhalen bekend over klokken, 
b.v. over niet gewijde klokken, over 
klokken, die op de bodem van een meer 
of de zee liggen en waarvan het gelui 
soms nog hoorbaar is? 

2) Zijn er buiten de Zondag en buiten de 

begrafenissen bepaalde dagen of gebeur
tenissen, waarbij de klok wordt geluid? 
Zo ja, welke zijn dat? 

3) Zijn U plaatsen bekend in Uw omge
ving, die naar klokken zijn genoemd (b. v. 
de Klokkekuil, het Klokven enz.)? Zijn 
daaraan sagen of volksverhalen verbon
den? Zo ja, hoe luiden die? 

Nr. 19 (1955) 

I. ZOUT 

I) Zegt men bij U, dat het morsen van 
zout ongeluk of ruzie voorspelt? 

2) Zegt men bij U, dat deze voorspelling 
niet in vervuIling zal gaan, als men het 
gemorste zout over de linker schouder 
gooit? 

3) Zegt men dat, wanneer de kam beto
verd is door een heks, deze betovering 
ongedaan kan worden gemaakt door het 
gereedschap in te wrijven met zout? Ge-
100ft men er aan? 

4) Zegt men dat zout, kruiselings op de 
vloer voor het bed gestrooid, de nacht
merrie weert? Gelooft men er aan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 61. 

5) Zegt men dat een spookdier aIleen ge
raakt kan worden als men het geweer met 
zout laadt? Gelooft men er aan? 
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6) Zegt men dat een handvol zout op de 
gebogen rug van een heks uitgestrooid 
ten gevolge heeft dat zij niet meer recht 
op kan gaan staan? Gelooft men er aan? 

7) Moeten schatgravers brood en zout 
meenemen om hun werk te laten slagen? 

8) Neemt men zout mee wanneer men ter 
bedevaart gaat? 

9) Zijn U nog andere gevaIlen bekend, 
waarbij het zout een rol vervult in het 
volksgeloof of in volksgebruiken? Zo ja, 
kunt U die mededelen? 

II. KINDERSPEL 

I) Wordt er door de kinderen bij hun spel 
een speciale roep gebruikt wanneer zij 
het honk (de vrijplaats) bereikt hebben? 

2) Kennen ze een speciale roep om aan te 
geven dat de vanger de vervolgde heeft 
gevangen? 
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3) Kennen ze een speciale roep wanneer 
ze wegens overrnacht (b. v. omdat ze een 
schoen of klomp verliezen, naar huis 
worden geroepen enz.) niet langer aan het 
spel kunnen meedoen? 

4) Kennen ze een speciale roep wanneer 
ze vervolgens opnieuw aan het spel gaan 
meedoen? 

5) Wat roept de vanger wanneer hij bij het 
verstoppertje spelen een der spelers heeft 
ontdekt? Roept hij dan de naam van deze 
speier of gebruikt hij een ander woord? 

6) Wat roept de speier die bij het verstop
pertje spelen het eerst het honk heeft 
bereikt? 

III. MAAL TIlDEN 

A.I) Op welke uren van de dag gebruiken 
de boeren in Uw woonplaats de maaltij
den? 

AnlwOorden gebruikt voor: 
Voskuil 1988; 1988a. 
Wassink. 

I a) Op welk uur de eerste broodmaaltijd? 
Anlwoorden gebruikl voor: 
Voskuil 1988; 1988a. 
Wass ink. 

I b) Op welk uur de tweede broodmaal
tijd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1988; 1988a. 
Wassink. 

Ic) Op welk uur de warrne maaltijd? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1988; 1988a. 
Wassink. 
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Id) Indien men meer dan twee brood
maaltijden of meer dan een warrne maal
tijd gebruikt, op welke uren gebeurt dat 
dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1988; 1988a. 
Wassink. 

2) Op welke uren van de dag, tussen de 
maaltijden, drinkt men in de boerenge
zinnen thee? Wat eet men er bij? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1988; 1988a (kaart 2c). 
Wassink. 

3) Op welke uren van de dag, tussen de 
maaltijden, drinkt men in de boerenge
zinnen koffie? Wat eet men er bij? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1988; 1988a (kaart 2c), 
Wassink. 

4a) Wat drinkt men in de regel bij de 
eerste broodmaaltijd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1988; 1988a (kaart I). 
Wassink. 

4b) Wat drinkt men in de regel bij de 
tweede broodmaaltijd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1988; 1988a. 
Wassink. 

4c) Drinkt men bij de warme maaltijd? 
Zoja, wat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1988; 1988a. 
Wassink. 

B.I) Gebruiken andere groepen van de 
bevolking, gezinnen van boerenarbei
ders , winkeliers, enz.), de maaltijden op 
dezelfde tijden? Zo niet, op welke uren 
gebruiken ze de verschillende, bovenge-
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noemde maaltijden? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1988; 1988a. 

2) Op welke uren van de dag, tussen de 
maaltijden, drinkt men in de gezinnen 
van de niet-boeren thee? Wat eet men er 
bij? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1988; 1988a (kaart 2a). 

3) Op welke uren van de dag, tussen de 
maaltijden in, drinkt men in de gezinnen 
koffie? Wat eet men er bij? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1988; 1988a (kaart 2b). 

C.) Wilt U iets vertellen over de samen
stelling van de maaltijden? B.v. Is witte
brood regel? Wordt bij elke broodmaal
tijd bruinbrood en roggebrood gegeten? 
Eet men brood bij de warme maaltijd? 
Wordt er, buiten de feestdagen, krenten
brood, rozijnenbrood, suikerbrood enz. 
gegeten? Welke gerechten vindt men bij 
vrijwel iedere warme maaltijd, b.v. ge
kookte aardappelen, gebakken aardappe
len, vlees, pap? Worden erwten en bonen 
als groente bij de aardappelen gegeten of 
als hoofdgerecht? W ordt soep gegeten 
als voorgerecht of als hoofdgerecht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 110, 161e, 161f, 161g. 

Nr. 20 (1956) 

I. ONHEILSPELLENDE VOORTE
KENS 

I) Bezigt men een bijzonder woord voor 
een onheilspellend voorteken, b.v. voor
beuksel, voorloop, voorspook, waar
schuwinge? Zo ja, welk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

2) Komen bij U verschillende soorten on
heilspellende voortekens voor? Noem 
ze. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

3) Welke betekenis hecht men aan elk 
van deze voortekens? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 
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4) Zijn er waaraan men vroeger weI ge
loofde, maar thans niet meer? Welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Molen. 

II. MANNETJE IN DE MAAN 

I) Wat voor een wezen (een man, een 
vrouw, een dierenz.) zit naarde voorstel
ling, die het yolk daaraan geeft, in de 
maan? 

2) Waarom zit volgens de sage dit wezen 
in de maan? 

III. GELUKS- EN ONGELUKSDA
GEN 

I) Welke dag van de week geldt bij U als 
geluksdag? 
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2) Welke dag van de week geldt bij U als 
ongeluksdag? 

3) Geeft men aan bepaalde dagen van de 
week voarkeur voor het sluiten van een 
huwelijk? 

4) Kennen vissers nog andere of speciale 
geluks- en ongeluksdagen dan de boeren 
of de burgers? Zo ja, welke? 

5) Kennen schippers nog andere of spe
ciale geluks- en ongeluksdagen dan de 
boeren of de burgers? Zo ja, welke? 

IV. WIE BRENGT DE KLEINE KIN
DEREN? 

I) Wie brengt de kleine kinderen (b. v. de 
ooievaar, de vroedvrouw enz.)? 

2) Waar bevinden ze zich voordat ze ge
bracht worden (b.v. in de kool, aan een 
boom, onder een steen in het water enz.)? 

3) Wordt er onderscheid gemaakt tussen 
de plaats van een jongen en een meisje 
(b. v. naar de soort van de kool, de boom, 
het water enz.)? 

4) Hoe verklaart men aan de kinderen dat 
moeder na de komst van de baby een 
tijdlang het bed moet houden (b. v. omdat 
de ooievaar haar in het been heeft gepikt, 
omdat ze van de trap is gevallen enz.)? 

V. KINDERSCHRIK 

Bij de bewerking van vroegere vragenlij
sten is gebleken, dat sommige gestalten 
uit het volksgeloof vaak aileen nog be-
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kend zijn als "kinderschrik". Daarmee 
bedoelen we dat men de kinderen met een 
dergelijke gestal te bang maakt. Men doet 
dit om te voarkomen dat ze allerlei din
gen doen, die niet mogen (b. v. aan de 
waterkant spelen, in het karen lopen, te 
laat thuiskomen, niet naar bed willen 
enz.) Soms worden echter ook andere ge
stalten dan die uit het volksgeloofbekend 
zijn als "kinderschrik" gebruikt. De on
derstaande vragen zijn bedoeld om een 
algemeen overzicht te verkijgen van de 
gestalten die als kinderschik voorkomen. 

1) Indien dit gebruik bij U bekend is, wat 
zegt men dan tegen het kind? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 18, 19,20; comm. 
pp.91-191). 
Voskuil 1958; 1964. 
Proefkaart 71. 

2) Waartegen gebruikt men de kinder
schrik(ken) als waarschuwing? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 18, 19,20; comm. 
pp.91-191). 
Voskuil 1958; 1964. 

3) Steltmen zich deze gestalten ondereen 
bepaalde gedaante voor? Zo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 18, 19,20; comm. 
pp.91-191). 
Voskuil 1958; 1964. 

4) Wat zullen ze de kinderen doen, wan
neer deze ongehoorzaam zijn? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 18, 19,20; comm. 
pp.91-191). 
Voskuil 1958; 1964. 
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Nr. 21 (1957) 

I. SPOOKDIEREN 

In 1937 stuurden wij U, voorzaver U althans tot onze medewerkers van voor de oOl'log 
behoort, een vragenlijst waarop we onder meer vroegen of er bij U nog verhalen over 
spookdieren bekend waren. We kregen daarop een groot aantal verhalen binnen, die 
van groot belang waren, en die verhalen zouden we graag aanvullen, door de vraag wat 
uitvoerigerte stellen. Misschien roept de uitvoeriger vraag bij U nieuwe herinneringen 
wakker. Daamaast hopen wij dat U de gelegenheid vindt om een paar oudere mens
en uit Uw omgeving naar hun herinneringen te vragen. Mocht U iemand kennen die 
bijzander veel verhalen kent, dan zauden wij graag zijn naam en adres hebben, om eens 
met hem te gaan praten, zadra we bij U in de buurt komen. Het is natuurlijk van belang 
dat U uitsluitend verhalen uit Uw eigen streek vertelt, liefst met de plaatselijke 
bijzanderheden erbij, omdat het ons juist gaat om de regionale verschilJen. am U een 
indruk te geven van de verschillen die zich voordoen, laten we U een kleine greep uit 
het materiaal dat wij vorige keer binnenkregen zien. Zo vertelde men vroeger in 
Twente verhalen over grijze veulens, waarbij het ons opviel dat die veulens bijna 
allemaal uit de Dinkel, de luffersbeek of een ander water kwamen, wat op een 
samenhang met de uit het water optrekkende nevel zau kunnen wijzen. Van een 
dergelijke samenhang bleek ons daarentegen in Friesland niets, misschien door 
onvolledigheid van de verhalen, misschien ook omdat ze hier niet bestaat. Wei 
vertelden sommige Friezen ons als bijzanderheid dat het veulen een brijpot om de hals 
droeg, iets wat we in Twente weer niet hadden gehoord en ze noemden zelfs een laantje 
waar het dier gezien werd (wordt). In Groningen bleek hier en daar een veulen zander 
kop te spoken, in de Betuwe een ijzeren veulen, verschilJen genoeg, zaals U ziet. Er 
zullen nog wei meer verschilJen zijn enjuist die kleine verschillen zijn vaak belangrijk, 
omdat ze aan de verschillende gewesten een eigen karakter geven. U kuntons dus nooit 
genoeg bijzanderheden vertelJen. Dat geldt tens lotte ook voor de andere spookdieren: 
spookhonden die sons een rammelende ketting hebben, en soms op brede poten lopen 
of aileen meer vurige ogen hebben, de spookhazen en spookkonijnen die soms 
betoverde heksen zijn, maar weer niet altijd en alJerlei andere dieren, soms zander be
paalde gedaante, soms met drie poten of met een oog. Stuk voor stuk zijn dat 
bijzanderheden die van belang zijn, en juist daarom vestigen wij er nog eens de 
aandacht op dat U bij het weergeven van de verhalen die U worden verteld, niet 
uitvoerig genoeg kunt zijn. 

1) Kent men bij U verhalen over spook
dieren die's nachts de mensen op de rug 
springen, als ze buiten lopen, zadat het 
lopen moeilijker wordt? Wat voor vooJ'-
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stelling maakt men zich van die dieren? 
Wat vertelt men er verder van? 

2) Kent men verhalen over spookdieren 
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me s nacnts meelopen, zonder verder 
iets te doen? Heeft dat meelopen nog 
enige betekenis? 

3) Kent men verhalen over spookhon
den? Hebben ze een rammelende ketting 
om? Of zijn er andere bijzonderheden 
van hen te vermelden? Wat wordt ervan 
verteld? Waar zijn ze gezien? 

4) Kent men verhalen over spookkatten, 

spookhazen of spookkonijnen? Wat 
wordt ervan verteld? Hoe zien ze eruit? 
Vertelt men erbij dat het heksen zijn of 
hebben ze verder niets met heksen te 
maken? 

5) Kent men verhalen over spookveu
lens, spookpaarden, spookvarkens, spoo
kezels, spookkoeien, spookkalveren of 
nog andere spookdieren? Wat wordt 
ervan verteld? Waar zijn ze gezien? 

II. BLIKSEM 

Voordat de bliksemafieider werd uitgevonden, zochten de mensen natuurlijk naar aIle 
mogelijke middelen om zich tegen de bliksem te beschermen. Toen we in 1948 (op 
vragenlijst 13) vroegen of daartegen misschien bepaalde bomen werden geplant en in 
1950 (op vragenlijst 15) of men het St. Janskruid als bliksemafwerend middel be
schouwde, bleek ons dat er door het hele land nog vele andere middelen in gebruik 
waren (en soms nog zijn), waarvan een leek het bestaan soms niet vermoedt. Zo gelooft 
men in sommige streken dat de bliksem niet inslaat als er huislook op het dak groeit, 
elders hangt men gedroogd St. J anskruid in de kamer of men werpt het in het vuur als 
het onweer losbarst. Men bergt de messen en vorken weg,laat de kachel goed branden, 
bedekt de spiegel met een lap. Sommigen schilderen een kruis op de muur, waarbij het 
van belang is te weten op welke plaats ze dat doen, anderen Ie zen een stuk uit de Bijbel. 
In het zuiden van ons land kent men natuurlijk de kruidwis, die in iedere plaats uit 
andere planten is samengesteld, misschien kan de pastoor U inlichten welke daarvoor 
in Uw plaats worden gebruikt. Elders zuIlen het niet aIleen planten zijn maar ook, of 
vooral dieren die het huis tegen bliksem beschermen, zoals de zwaluw en de ooievaar 
en misschien nog andere vogels. Het gaat er ons weer om, om juist de verschiIlen tussen 
de streken te achterhalen en we zouden het daarom prettig vinden wanneer U ook bij 
deze vraag eens hier en daar inlichtingen inwon, voordat de bliksemafieider aIle ou
dere gebruiken heeft doen vergeten. 

I) Waren (of zijn) er bij U bepaalde 
dieren of planten die het huis tegen de 
bliksem beschermen? Op welke wijze 
beschermden (beschermen) ze dan? Als 
het een boeket van planten was (is), uit 
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welke planten bestond (bestaat) dat boe
ket dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 93, 94, 96, 100. 
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2) Waren (zijn) er nog andere middelen 
om het huis tegen bliksem te beschermen, 
of nam men bepaalde voorzorgsmaatre-

gelen, hetzij v66r het onweer, hetzij tij
dens het onweer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 95,97,98,99. 

III. NAGEBOORTE V AN HET PAARD 

In de oorlog (vragenlijst 7) vroegen wij bij een aantal vragen naar de geboorte van de 
mens ook naar de nageboorte. We kregen daar niet altijd antwoord op, omdat sommige 
mensen het niet passend vinden daarover te schrijven. Dat is jammer, omdat op deze 
manierveel gegevens voor latere generaties verloren gaan. WeI stuurden verscheidene 
mensen ons toen gegevens over wat men met de nageboorte (het haam) van het paard 
deed (doet), en bij de vragenlijsten 13 en 14 kwamen daar opnieuw mededelingen over 
los, toen we naar de bomen om de boerderij vroegen naar middelen om de paarden 
glanzend te maken. Deze mededelingen kwamen zo vaak voor, dat het ons interessant 
leek om aile gegevens uit het he Ie land eens bij elkaar te zien en na te gaan of er bij de 
verschillende gebruiken ook nog regionale verschillen zijn. Zo hangt men in veel 
streken het haam in een boom, maar op de ene plaats zal men het aan een bepaalde 
boom hangen, op een andere zal men er juist op letten dat het zo hoog mogelijk komt 
te hangen. En als je vraagt waarom men het haam in een boom hangt, dan zal de een 
antwoorden dat het veulen dan later de kop omhoog zal houden, de ander zegt dat het 
een harddraver wordt, een derde: om te voorkomen dat de honden ermee vandoor gaan. 
In aile gevallen legt men dus verb and tussen het veulen zelf en de nageboorte, maar 
iedere streek doet het weer op een andere manier en om een andere reden. Er zijn 
natuurlijk ook plaatsen waar dit gebruik niet bestaat, maar waar het haam zorgvuldig 
wordt bewaard om als geneesmiddel te worden gebruikt als er dieren ziek zijn, of ook 
weI om op wonden te leggen en misschien nog voor andere doeleinden. Misschien 
vindt U nog andere dingen die de folkloristen tot nu toe ontgaan zijn, mogelijk met 
behulp van een paar boeren uit Uw omgeving of met behulp van de veearts. Veeartsen 
weten van deze dingen natuurlijk een hoop af, doordat ze er dagelijks mee in aanraking 
komen maar vanuit Amsterdam zijn ze moeilijk te bereiken. 

1) Wat deed (doet) men bij U met de na
geboorte van het paard en waarom deed 
(doet) men dat? Kent men ook dergelijke 
gebruiken met de nageboorten van ande
re dieren? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1959 (kaart op p. 16); 1 969a. 

Vragenlijst 21 (1957) 

2) Geloofde (gelooft) men dat de nage
boorte van een paard ofkoe geneeskracht 
heeft (zo ja, tegen welke ziekten?) of 
wonden kan helen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1959 (kaart op p. 16); 1969a. 
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IV. VOLKSGENEESKUNDE 

Het is heel moeilijk om gegevens te krijgen over volksgeneesmiddelen, de mensen 
praten er niet altijd graag over, hoewel ze voar de medische wetenschap dikwijls van 
het grootste belang zijn gebleken. Zeker is dat er op dit gebied heel veel volksgeloof 
bestaan heeft en nog bestaat, dat de moeite waard is om op te tekenen. Tot nu toe is het 
eigenlijk aIleen nog aan een paar artsen gelukt om hierover systematisch gegevens in 
te zamelen, maar dat was dan natuurlijk vooral voar de streek waar ze zelf woonden 
en aIleen als ze er zelfbelangstelling voor hadden, wat niet zovel voorkomt. Een vol
ledig overzicht van de streekverschillen werd op die manier nooit verkregen. Wij 
hebben geprobeerd dat te maken door aan aile artsen in Nederland vragenlijsten te zen
den, maar omdat een dokter het gewoonlijk te druk heeft om nog een aparte correspon
dentie te voeren, leverde dat weinig resultaat op. We doen nu dus een beroep op U. 
Misschien bent U ook in de gelegenheid om een dokter te raadplegen in Uw plaats of 
een apotheker te raadplegen, waarbij U er natuurlijk wei op bedacht moet zijn dat het 
er niet om gaat echte doktersgeneesmiddelen te krijgen maar aIleen dat, wat in Uw 
plaats als volksgeloof bestaat. Voor ons gebruik kunnen we daar dan het beste onder 
verstaan aIle voorbehoedmiddelen en geneesmiddelen die niet door de dokter worden 
voorgeschreven, onverschiIlig of ze wei of niet helpen, naar Uw mening. U zult zien 
dat dat vaak veel is. Om U daarvan een indruk te geven, laten we hier uit elke groep 
van de vragenlijst een aantal voarbeelden volgen. Dat het heel goed mogelijk is dat er 
bij U andere of meer middelen bekend zijn, spreekt vanzelf. 

I . Kinderziekten 

T ANDENKRIJGEN is natuurlijk geen 
ziekte, maar in aIle tijden heeft men mid
delen gekend om het krijgen van tanden 
te bevorderen. Zo werden in het oosten 
van het land in bepaalde streken de melk
tan den aan de muis verkocht. Ook al is 
dat langzamerhand misschien meer een 
traditie dan een geloof geworden, het is 
een aanwijzing dat de muis hier vroeger 
een rol heeft gespeeld in het volksgeloof. 
De muis he eft zelf scherpe tanden en bo
vendien was hij veel vroeger, evenals de 
vleermuis, een van de zieledieren. De 
medewerkers die op de bijeenkomst in 
Zwolle waren herinneren zich misschien 
dat daar toen nog over gediscussieerd is 
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en dat we het tensiotte met elkaar eens 
waren dat ook die traditie van belang is, 
omdat ze op oudere gebruiken terugwijst. 
Het tandenkrijgen werd bijvoorbeeld be
vorderd door een krans van pioenkralen 
of andere kralen om de hals van het kind 
te hangen. Ook droeg men weI de voor
pootjes van een mol, die dan levend 
moesten worden afgesneden. In Noord
Holland gaf men in sommige streken het 
kind een koeietand om de hals en in heel 
veel streken geeft meri het nag een benen 
ring om op te bijten, oorspronkelijk met 
de bedoeling dat de tandjes net zo wit en 
sterk zouden worden als de ring. In Dren
te wierpen in sommige plaatsen de kinde
ren een tand uit de bovenkaak over het 
hoofd en een uit de benedenkaak tussen 
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de ben en door, wat oorspronkelijk een 
offer is geweest aan de geestenwereld, de 
doden, die een nieuwe terug moesten 
geven. 

1 a) Welke middelen kende (kent) men bij 
U om het tandenkrijgen te bevorderen? 

I b) Wat deed (doet) men met de melktan
den als ze waren (zijn) uitgevallen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Baarspul (kaart op p. 12). 

1 e) Welke middelen gebruikte (gebruikt) 
men tegen spruw of sprouw (ontsteking 
van het slijmvlies in de mondhoite)? 

STUIPEN. Zoals bij andere hevige aan
doeningen meende men ook in dit geval 
dat de ziekte uit een boze geest was of 
door een boze geest werd veroorzaakt. 
Om die te bestrijden nam men bijvoor
beeld drie druppels bloed uit het oor van 
een witte kat in of men liet het kind het 
bloed van een witte eend drink en of leg
de aan ieder voetje een opengesneden 
witte duif. Het is de vraag of dit nog 
voorkomt, maar dat er een ui in de wieg 
werd gelegd of de navel stomp of een 
zwaluwnest om stuipen te voorkomen, is 
nog vrij algemeen. Tot voor kort hield 
men in Waterland het kind spiemaakt 
boven de regenton, waarsehijnlijk een 
uitvloeisel van hetgeloof in watergeesten 
dat hier vroeger heeft bestaan en soms 
nog wei bestaat: de geest kan dan weer te
rugkeren in het water en heeft geen kans 
om zieh in de kinderkleertjes te verstop
pen. U ziet: verseheidenheid genoeg, 
maar welke gebruiken men nu preeies in 
de ene streek vindt en welke in de andere, 
weten we meestal niet en we hop en dat 
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van U te horen. 

Id) Hoe traehtte (traeht) men bij U te 
voorkomen dat een kind stuipen kreeg 
(krijgt) en welke middelen paste (past) 
men toe, om stuipen te genezen? 

Antwoorden gebruikt v~~r: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 13; comm. pp. 17-
44). 

2. Huidaandoeningen 

WRA TTEN. Over wratten is heel veel 
gesehreven, er zijn weinig ziekten die 
men met zoveel middelen te lijf is ge
gaan. Men wrijft ze in met nuehter spuug, 
met de sehil van grote bonen, met de 
doorgesneden helften van een aardappel 
die men dan weer samen bond en weg
gooide, met de ingewanden van een muis 
met opgedroogd paardezweet, men raakt 
er een lijk mee aan. Ook legt men in een 
touw wei zoveel knopen als men wratten 
heft en begraaft dan het tou w of men doet 
drie knopen in een rood draadje en legt 
het voor de W.C.-deur en stapt er drie
maal per dag overheen. Men wrijft ze in 
met een muntstuk en offert dat dan in het 
armenzakje. In Tiel o.a. wrijft men ze in 
met een slak en steekt die dan met een pin 
in de grond of men wrijft met een gouden 
trouwring eroverheen in de riehting van 
de zon, of liet er een libelle in bijten. Er 
zijn nog meer middelen, we zullen ze niet 
allemaal opsommen, we hopen er van U 
nog meer te ontvangen. Dat het interes
sant is om van dergelijke middelen de re
gionale versehillen te zien, begrijpt U wei 
en ook om te verklaren hoe ze zijn ont
staan, te meer daar vele van deze middel
en volgens de mededelingen van artsen 
inderdaad wei eens geholpen hebben. 
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L.a) Watdeed (doet) men blJ U om wratten 
te verwijderen? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
OYerloop. 

2b) Watdeed (doet) men bij U om zomer
sproeten te verwijderen? 

2c) Welke middelen kende (kent) men bij 
U tegen zweren en puisten? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaart 79 

2d) Wat deed (doet) men bij U om te 
voorkomen dat men belroos kreeg 
(krijgt) en welke middelen kende (kent) 
men om belroos te genezen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 14-15; comm. pp. 
45-64). 

3. Wonden 

NEUSBLOEDING. In een verhaal uit 
Friesland vindt men een oud geneesmid
del tegen neusbloeden terug. Daar kreeg 
een dominee een neusbloeding, waarop 
een man uit de gemeente opstond en hem 
zijn pet opzette en zelf de hoge hoed van 
de dominee nam. In Abkoude daarente
gen moet men juist een koude pet opzet
ten. Het betert ook als men de lijder een 
rood zijden bandje am de hals bindt of 
een koude sleutel in de nek legt of een 
cent tegen het voorhoofd drukt. Koud 
water in de nekoftegendehanden is weer 
een ander middel, dat door het yolk zelf 
gevonden is. Daamaast bestaan er ver
schillende amuletten tegen neusbloeden 
die men bij zich draagt: een wilde kastan
je, een mannetjesnoot, een stuk paarde-
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eelt, een hJngewreven en gebakken pad 
in een zakje. 

3a) Wat deed (doet) men bij U tegen een 
neusbloeding? 

4. Pijn 

KIESPIJN. In Den Haag ruiken de kinde
ren aan brandende veters, in Franeker zei 
men dat men iedere ochtend koud water 
achter de oren moest laten lopen. In het 
algemeen droeg men tegen kiespijn aller
lei am uletten bij zich en misschien draagt 
men ze nog: de kiespijnwortel bijvoor
beeld, of een getrokken kies, doodstan
den, een plaatje lood of zink op de rug. 
Een symbolische handeling is dat men 
met de spijker van een doodskist in de 
kies peutert en die daarna weggooit. In 
het Museum voor Folklore in Antwer
pen, waar U beslist eens een kijkje moet 
gaan nemen als U er ooit in de buurt komt, 
vindt U o.a. een met een lap beklede tand 
die in gewijde aarde moet worden begra
yen en een stok met een doodstand en 
schelptanden van de heilige Apollonia. 
In Middelburg deed men wat bloed uit de 
kies op een lapje en begroef dat, in Gorin
chern vinden we in dit verband weer het 
voorpootje van de mol terug. 

4a) Watdeed (doet) men bij U tegen kies
pijn? Kende (kent) men ook bepaalde 
amuletten tegen kiespijn? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 76. 

4b) Wat deed (doet) men bij U tegen 
hoofdpijn? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 22; comm. pp. 25-
33). 
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4c) Welke middelen kende (kent) men bij 
U tegen steken in de zij? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 75, 77, 78. 

5. Zenuwaandoeningen en zenuwschok
ken 

Sa) Welke middelen gebruikte (gebruikt) 
men bij U tegen de hik? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 75, 77, 78. 

5b) Welke middelen gebruikte (gebruikt) 
men bij U tegen reumatiek? en jicht? Zijn 
bij U ook bepaalde amuletten tegen deze 
ziekten bekend? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 16-17; comm. pp. 
65-90). 

6. Luizen 

LUIZEN. In sommige streken meent 
men dat lui zen uit vuil en smeer ontstaan 
of door heksen gezonden worden. In 
Giethoom tracht men ervan af te komen 
door de dekens of kleren op de rug van 
een bezweet paard te leggen, in Friesland 
slaapt men in sommige plaatsen onder 
een gebruikte paardedeken of men legt 
paardekeutels onder het bed. Ook strooit 
men wei witte munt op de bedden of 
slaapt op roggestro. In Waterland gaf 
men de patient een broodje met luizen te 
eten. Reeds in de oudheid gebruikte men 
luizen om allerlei ziekten te bestrijden. In 
Waterland zijn ze een middel tegen de 
geelzucht en elders tegen tering en huid
uitslag. 

Vragenlijst 21 (1957) 

U ziet dat er op het gebied van de volks
geneeskunde heel wat te koop is. Het is 
natuurlijk niet zo dat U voor aile in de lijst 
genoemde ziekten in Uw plaats een ge
neesmiddel zult vinden, maar wellicht 
vindt U er toch een aantal en daarmee 
kunnen wij dan proberen om met behulp 
van de gegevens van aile andere mede
werkers tot een samenvatting voor het 
hele land te komen. U begrijpt met hoe
veel belangstelling wij de komende 
weken naar U w antwoorden uit zullen 
Zlen. 

6a) Bestond (be staat) er in Uw streek ook 
volksgeloof met betrekking tot de her
komst van de luizen? 

6b) Watdeed(doet) men om van luizenaf 
te komen? 

6c) Kent U ook voorbeelden dat luizen 
tegen bepaalde ziekten gebruikt werden 
(worden)? Zo ja, hoe en tegen welke 
ziekte(n)? 

7. Verkoudheid 

7a) Zijn U ook bepaalde middelen be
kend tegen verkoudheid, kouvatten, 
hoesten, bronchitis? 

8. Varia 

8) Als U daarvoor de tijd mocht vinden, 
zouden wij het zeer op prijs stellen, in
dien U de U bekende middelen, tegen 
ziekten, welke hierboven niet genoemd 
zijn, wilde opschrijven. 
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KINDERSCHRIK 

1) Van de figuur op de kaart zijn in mijn 
plaats nog tegenwoordig of van vroeger 
bekend: 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 18,20; comm. pp. 
91-123,139-191). 
Voskuil1958, 1964 (kaarten op p. 161 en 162). 

2) Als kinderschrik in mijn plaats is niet 
op de kaart opgenomen: 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 18,20; comm. pp. 
91-123,139-191). 
Voskui 1 1958, 1964 (kaarten op p. 161 en 162). 
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Nr. 22 (1958) 

ZETUW OREN EN OGEN GOED OPEN IN DE KOMENDE WEKEN, wantvrijwel 
alles wat wij u op deze vragenlijst vragen speelt zich af tussen 21 en 28 december, de 
eerste dagen van de Twaaif Nachten. De antwoorden die u geeft, zullen het ons 
misschien mogelijk maken om verder in het verleden van ons volk door te dringen, dan 
tot nu toe het geval was. In ieder gevaI zullen ze ons leren wat er over is gebleven van 
gebruiken die honderden en soms duizenden jaren geleden zinvol waren. Voor de 
oudste bewoners van ons land, die nog geen kalender en geen Bijbel kenden, was de 
tweede helft van december de gevaarlijkste tijd van hetjaar. De zon kwam iedere dag 
korter aan de heme I en ze had den maar af te wachten of hij niet voorgoed verdwijnen 
zou. Boven hun hoofd speelde zich, dachten ze, een strijd af tussen goede en kwade 
geesten en de uitslag van die strijd zou beslissend zijn voor hun toekomst. Het ligt voor 
de hand dat ze de goede geesten trachtten te helpen waar ze konden. Ze brandden vuren 
om de zon te helpen; ze maakten lawaai om de kwade geesten op de vlucht te drijven; 
ze kenden allerlei gebruiken daaromheen die daarbij een of andere rol speelden. Welke 
rol dat was, weten wij zelden precies, omdat er in de eeuwen die achter ons liggen 
zoveel van deze gebruiken verloren zijn gegaan of door verandering onherkenbaar zijn 
geworden. Een niet onbelangrijk deel van die veranderingen werden door de kerk aan
gebracht. Gewoonten die onuitroeibaar leken, werden ingepast in de christelijke ere
dienst en kregen zo een neiuwe zin, waarachter wij niet dan met de grootste voorzich
tigheid oudere gebruiken mogen vermoeden. Met deze vragenlijst proberen we meer 
te weten te komen over een aantal van die gebruiken, christelijke en niet-christelijke. 
Om u een indruk te geven, laten we hieronder een paar voorbeelden volgen. Voorzo
ver daarbij verklaringen gegeven worden, zijn dat voorzichtige verklaringen, want het 
laatste woord is over dit alles nog lang niet gesproken. 

Sluiterkesdag , Buitensluit. 

Vooral in het zuiden van ons land was er (en is er soms nog) een bepaalde dag in het 
tijdperk van de Twaaif Nachten waarop de kinderen de ouders buiten de deur sloten 
en ze pas binnenlieten, nadat ze beloofd hadden te zullen tracteren. De dag waarop dit 
gebeurde, verschilt van streek tot streek en het verloop is ook niet overal hetzelfde. 
Elders is er zelfs van buitensluiten geen sprake, maar is het weer wei traditie dat de 
kinderen als vader en moeder verkleed langs de huizen trekken. Soms ook wordt de on
derwijzer buiten de klas gesloten, soms zijn het niet de kinderen, maar is het het 
dienstpersoneel dat vooreen enkele dag de scepter zwaait in huis. Naar het waarom van 
deze gebruiken kunnen we aileen maar gissen. Wilde men met deze tijdelijke 
maatschappij van de kinderen de nadruk leggen op de vemieuwing van het oude (de 
ouders) door hetjonge en zo de natuurdwingen zich eveneens te vemieuwen? Of wilde 
men de kwade geesten op het verkeerde spoor brengen, de kwade geesten die op dat 
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moment overal aanwezig waren en alles in het werk stelden om de machtigsten in huis 
te vinden en te treffen? Dit is aileen maar een met grote voorzichtigheid uitgesproken 
veronderstelling. In ieder geval is het de moeite waard om dit gebruik tot in kleinig
heden te kennen. 

I a) Is er in uw stad of gemeente een dag 
bekend in de maand december waarop de 
kinderen hun ouders "buitensluiten"? Zo 
ja, welke dag? 

I b) Hoe wordt deze dag genoemd? 

Ic) Gebeurt dit buitensluiten ook in de 
school, met de onderwijzeres of onder
wijzer? Dezelfde dag? Zo niet, op welke 
dag? 

Id) Welke voorwaarden stellen de kinde
ren om de ouders binnen te laten? 

Ie) En welke om de onderwijzeres of on
derwijzer binnen te laten? 

1 f) Hebben de kinderen nog andere voor
rechten op deze dag (keuze van maaltijd, 
tractatie), of zijn aan deze dag nog andere 
gebruiken verbonden? Zo ja, welke? 

19) Spelen bepaalde kinderen (bijvoor
beeld het jongste) hierbij een bijzondere 
rol? 

1 h) Indien het gebruik nu onbekend is, 
was het gebruik onder een of andere vorm 
vroeger bekend? 

2a) Is er bij u in de maand december een 
dag waarop de kinderen zich als vader en 
moeder verkleden? Zo ja, welke dag? 

2b) Is diteen dag die genoemd is naareen 
bepaalde heilige, of is het een andere ker-
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kelijke dag? 

2c) Draagt deze dag bij u een bepaalde 
naam? 

2d) Gaan de kinderen, zo verkleed, langs 
de huizen en zingen ze daarbij? 

2e) Zijn het speciaal de jongste kinderen 
uit het gezin die zich verkleden? 

2f) Ontvangen de kinderen die dag een 
bijzondere tractatie of bepaalde voor
rechten van de kant van de ouders? 

2g) Indien dit gebruik nu niet meer be
kend is, was het dan misschien vroeger 
bekend? 

3a) Is er bij u in de maand december of 
januari een dag waarop het dienstperso
neel de baas is in huis? Zo ja, welke dag? 

3b) Welke voorrechten heeft het perso
neel op deze dag? (b.v. bepaalde tracta
ties). 

3c) Indien dit gebruik nu onbekend is, 
kent u het dan van vroeger? 

4a) Is (of was) er in december een dag 
waarop in uw gemeente langslapers op 
een zekere wijze bestraft worden (wer
den)? Zo ja, welke dag? 

4b) Waarin bestond die straf (bespotting, 
tractatie )? 
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4c) Kent U in dit verband de uitdrukking 
"thomassen" of "steffen dikbeen" of iets 
dergelijks? Zo ja, welke? 

5) Zijn (of waren) er speciale gebruiken 
in uw plaats op 21 december (Sint Tho-

Kerstmis 

mas), die hierboven nog niet genoemd 
zijn? Welke? 

6) Zijn (of waren) er in uw plaats op 28 
december (Onnozele kinderen) nog be
paalde gebruiken die hierboven niet 
genoemd zijn? Welke? 

Wanneer het nog mogelijk is om in de vorige gebruiken oude heidense gewoonten te 
herkennen, bij de meeste gebruiken op de beide kerstdagen is daar geen sprake van. 
De kerstnacht, de nacht waarin Christus geboren werd, is voor de christen natuurlijk 
de belangrijkste nacht van hetjaar en aileen daaram is het heel begrijpelijk dat hij aan 
de dingen die hij die nacht doet een bijzondere betekenis toekent. Hooi dat in de 
kerstnacht wordt gevoerd of wordt buiten gezet, heeft een bijzondere waarde. Kerst
vuren dragen bij tot de feestelijkheid, evenals het zingen van de kinderen langs de hui
zen. En als de volkskundigen ook hierin veel oudere gebruiken trachten te ontdekken, 
dan leven bij de mensen toch alleen nog de christelijke kersttradities. Aileen de trac
taties zijn daarin wat ongewoner. Tracteren en het straoien van tractaties vooral, komt 
in deze weken vaker voor. Denkt u maar aan Sinterklaas. Misschien zit in dat straoien 
eenzelfde poging om de natuur te dwingen om zich te vernieuwen, als in het zich 
verkleden van de kinderen. Zoals de Afrikaanse medicijnman regen tracht te maken 
door water op de grand te sprenkelen, zo prabeerden onze verre voorouders de 
vruchtbaarheid van de aarde te bezweren door dergelijke nagebootste zaaigebaren. 
Strooien en zaaien, de overeenkomst is treffend. Wanneer men appe1s straoide voor 
zingende kinderen dan was dat niet aileen gulheid maar zeker ook een hoop om door 
eigen gulheid zichzelf een goede appeloogst te verzekeren: "Zoals de appels nu in grate 
getale neervallen, laten ze zo ook neervallen aan het eind van de zomer, in de nieuwe 
oogsttijd". En ook al denkt de moderne mens zo niet meer, tradities hebben een taai 
leven. Maar ze hebben niet het eeuwige leven. Als we ze nu niet optekenen, is over tien, 
twintig jaar, zelfs de herinnering eraan misschien verdwenen. 

7a) Is het gewoonte om voor Kerstmis de 
fruitbomen met stro te omwinden? 

7b) Met welke bedoeling doet men dit? 

7c) Was het misschien vroeger gewoon
te? 
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8a) Wordt er in de Kerstnacht op straat 
muziek gemaakt? 

8b) Door wie? 

8c) Op wat voor instrumenten? 
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8d) Was dit misschien vroeger gebruike
Jijk? 

9a) Bestaat bij u nog het gebruik om in de 
Kerstnacht hooi of ander veevoer buiten 
te zetten? Zo ja, wat precies? 

9b) Met welke bedoeling? 

9c) Wordt dit voer de volgende dag aan 
het vee gegeven? 

9d) Ais men dit gebruik niet meer kent, 
kende men het dan vroeger wei? 

lOa) Staat de boer nog in de Kerstnacht 
op om de koeien een portie hooi te geven 
of doet (deed) hij dit v66r of na de nacht
mis? 

lOb) Kent u de bedoeling van dit ge
bruik? 

I Oc) Ais het niet meer voorkomt, kwam 
het dan vroeger wei voor? 

11a) Bestaat bij u nog het gebruik om in 
de Kerstnacht of op de Kerstdag een 
zakje graan mee naar de kerk te nemen? 

11 b) Met welke bedoeling doet men dat? 

11 c) W ordt dat graan later aan de kippen 
gegeven? 

lId) Neemt men misschien andere bij
zondere dingen mee naar de kerk? 

lIe) Ais een dergelijk gebruik niet meer 
voorkomt, kwam het dan misschien vroe
ger voor? 
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12) Kent men bij u nog andere gebruiken 
in de Kerstnacht? 

13a) Wordt er omstreeks Kerstmis iets 
gedaan met de eerste oflaatste schoof van 
de oogst? Wat? 

13b) Of deed men hier vroeger iets mee? 

14a) Worden er met Kerstmis vuurtjes of 
vuren gestookt? 

14b) Door wie? (Bijvoorbeeld: aileen 
door kinderen; door de opgeschoten jon
gens, door het hele dorp). 

14c) Op welke van de twee Kerstdagen 
en op welk tijdstip ongeveer? 

14d) Was dit misschien vroeger gebrui
kelijk? 

15a) Wordt er met Kerstmis door de kin
deren op straat of langs de huizen gezon
gen? Zo ja, op Kerstavond, of in de och
tend oftegen de avond van een der Kerst
dagen? 

15b) Komen aile kinderen van het dorp 
dan samen of zingen de kinderen in 
groepjes langs de huizen? 

15c) Waarop worden de kinderen getrac
teerd? 

15d) Wordt de tractatie gestrooid of in de 
hand gegeven? 

15e) Draagtdit gebruik bij u een bepaalde 
naam? 

15f) Indien het nu onbekend is, was het 
dan vroeger bekend? 
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Tweede Kerstdag. (Sint Steffen) 

Wat we hier vragen over het geven van stro, hooi of brood, lijkt natuurlijk op wat we 
hiervoor vroegen over het voeren van het vee in de Kerstnacht. Maar het rijden met de 
paarden is iets anders. Niet zoLang geLeden kwam het nog overal in Drente en 
Overijssel voor dat de boerenzoons op tweede Kerstdag de paarden optuigden en in 
groepen door de velden reden van het ene dorp naar het andere. Of het nog voorkomt 
en waar het voorkomt en waar het precies is voorgekomen, hopen we met deze lijst te 
weten te komen. Wat het betekent is een ander verhaal. Ook hier is weer meer dan een 
verklaring mogelijk, zolang we niet alles weten wat ervan te weten is. Ieder van ons 
heeft weL eens gehoord van de dansen op Bali. Een deel van de bevolking speeJt in die 
dansen de rol van de boze machten. De strijd tussen de goede en kwade machten wordt 
in de dans nog eens overgespeeld, natuurlijk met de bedoeling om de goede te Laten 
winnen door de dans goed voor hen af te laten lopeno In onze streken verbeeldde men 
zich die kwade machten als een woedend leger, dat in de twaalf nachten met veel 
lawaai door de lucht trok. Ais men in Twente spreekt van de wiLde jacht, horen we 
daarin nog de herinnering aan dat Leger. Misschien is het uittrekken van de boeren
zoons op Tweede Kerstdag en hun woeste rit door de veLden oorspronkelijk een na
bootsing van dat geestenLeger op aarde, precies zoaLs dat in de dansen op BaLi gebeurt. 
Ais dat zo was, dan is het natuurlijk alLang niet meer ZOo Maar belangrijk is, dat we ook 
hier weer de rest van een gebruik vinden; een van de gebruiken die we proberen te ach
terhalen met uw hulp. 

L6a) Is het bij u gewoonte dat de boeren
zoons op Tweede Kerstdag met de paar
den gaan rijden? 

L6b) Doen ze dat gezamenLijk of In 

groepjes? 

16c ) WeLke naam geeft men aan dat 
gebruik? 

L6d) Ais het niet meer voorkomt, kwam 
dan vroeger iets dergelijks voor? 

17a) Gaan bij u op Tweede Kerstdag de 
kinderen naar de boerderijen met een 
bosje hooi, wat stro of brood voor het 
vee? 
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17b) Is dat speciaal voor de paarden? 

17c) Zingen ze er een liedje bij? 

1 7 d) Waarop worden ze dan door de boer 
of boerin getracteerd? 

ISa) Besteedt men op Tweede Kerstdag 
bijzondere zorg aan het vee? 

ISb) Zijn het speciaal de paarden die men 
extra verzorgt? 

ISc) Geeft men het vee bijzonder voer? 

ISd) Heeftde kerkhierbij nog een bijzon
dere functie? (Bijvoorbeeld het "steffe
nen" van de paarden door de pastoor). 
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I :1a) nesmar DlJ U nog net gebrulK om el
kaar op Tweede Kerstdag te begroeten 
met: "Goeie morgen, Sint Steffens
hoom!" of iets dergelijks? Hoe luidt de 
begroeting precies? 

lYb) Heett dat gebruik ooit bestaan voor
zover u bekend is? 

20) Zijn (of waren) er in uw plaats op 
Tweede Kerstdag (Sint Steffen) nog 
bepaalde gebruiken die hierboven niet 
genoemd zijn? Zo ja, welke? 

Nr. 23 (1959) 

Bij wijze van uitzondering wordt u dit jaar een extra vragenlijst voor volkskunde 
gezonden, die echter, naar wij menen, veel mindervan uw tijd zal vergen dan de meeste 
andere Jijsten uit de voorafgaande jaren. Zowel de vragen over de heiJigenverering als 
die over het branden van kaarsen op kerkhoven (die wij op verzoek van een Zweeds 
geleerde op deze lijst hebben opgenomen) zullen in de meeste gevallen aileen nog be
antwoord kunnen worden in de streken met een overwegend rooms-katholieke bevol
king. Voorzover u dus tot het protestantse volksdeel behoort en met de vragen geen 
raad weet, mogen wij u misschien vragen of u nadere inlichtingen wilt inwinnen bij een 
rooms-katholieke plaatsgenoot. Daarbij sluiten we echter de mogelijkheid dat er van 
deze gebruiken ook in protestantse gebieden nog sporen bestaan dus niet uit. Al valt 
dat niet in aile gevallen met zekerheid te bewijzen, er zijn toch voldoende aanwijzin
gen dat sommige oude volksgebruiken in bepaalde bedevaartsplaatsen (en dan bedoe
len wij speciaal de gebruiken die door de geestelijkheid niet worden aangemoedigd of 
vaak worden bestreden) aansluiten bij gebruiken uit de voor-christelijke tijden. Het is 
daarom heel goed mogeJijk dat in het protestantse gebied nog iets is blijven bestaan van 
deze tradities, die in het rooms-katholieke gebied vaak zo'n taai leven blijken te leiden. 
In dat geval hangt het van uw speurzin af of u ze nog op het spoor weet te komen en 
van uw bereidwilligheid om over uw eerste gedachte van ("dat bestaat bij ons natuur
Jijk niet") heen te stappen. We schrijven dat eigenlijk ten overvloede, omdat we van 
medewerkers van ons Bureau niet anders mogen verwachten. 

1. Volksgeneeskunde en volksweerkunde 
in verhand met de heiligenverering. 

la) Welke heilige(n) wordt of worden 
door de bewoners van uw dorp aangeroe
pen om goed weer te krijgen? 

Antwoorden gebruikt voor; 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 11-12; comm. pp. 
9-90). 
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1 b) Wordt er iets opgeofferd om goed 
weer te krijgen? Aan wie en wat wordt 
geofferd? 

Antwoorden gebruikt voor; 
Volkskunde-atlas 2 (kaarten 11-12; comm. pp. 
9-90) . 

2a) Welke heilige(n) wordt of worden 
aangeroepen als schutspatroon van de 
paarden? 

Vragenlijst 23 (1959) 



Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 26-27; comm. pp. 
35-93). 

2b) Doet men in geval van ziekte van de 
paarden een bedevaart? Zo ja, waar naar 
toe en voor welke heilige? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 26-27 ; comm. pp. 
35-93). 

2c) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 26-27; comm. pp. 
35-93). 

2d) Brengt men iets mee van de bede
vaartplaats? Om in het eten van het dier te 
mengen of om in de stal op te hangen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 26-27; comm. pp. 
35-93). 

3a) Welke heilige(n) wordt of worden 
aangeroepen als schutspatroon van de 
varkens? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 26-27; comm. pp. 
35-93). 

3b) Doet men in geval van ziekte van de 
varkens een bedevaart? Zo ja, waar naar 
toe en voor welke heilige? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 28; comm. pp. 35-
93). 

3c) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 28; comm. pp. 35-
93). 

3d) Brengt men iets mee van de bede
vaartplaats, om in het eten van het dier te 
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mengen of om in de stal op te hangen·( 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 28; comm. pp. 35-
93). 

4a) Welke heilige(n) wordt of worden 
aangeroepen als schutspatroon van het 
hoomvee of het vee in het algemeen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 24-25; comm. pp. 
35-93). 

4b) Doet men in geval van ziekte van het 
vee een bedevaart? Zo ja, waar naartoe en 
voor welke heilige? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 24-25; comm. pp. 
35-93). 

4c) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 24-25; comm. pp. 
35-93) . 

4d) Brengt men iets mee van de bede
vaartplaats, om in het eten van het dier te 
mengen of om in de stal op te hangen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaarten 24-25; comm. pp. 
35-93). 

5a) Worden er in uw dorp bedevaarten 
ondemomen ter genezing van een kind 
dat lijdt aan de stuipen (convulsies)? Zo 
ja, waar naar toe en voor welke heilige? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 13; comm. pp. 9-90). 

5b) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 13; comm. pp. 9-90). 

6a) Worden in uw dorp bedevaarten on-
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oemomen rer genezmg van de roos (ery
sipelas)? Zo ja, waar naar toe en voor 
welke heilige? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 14-15; comm. pp. 9-
90). 

6b) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 14-15; comm. pp. 9-
90). 

7a) Worden door de bewoners van uw 
dorp bedevaarten ondemomen ter gene
zing van reuma? Zo ja, waar naar toe en 
voor welke heilige? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 16-17; comm. pp. 9-
90). 

7b) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 2 (kaart 16-17; comm. pp. 9-
90). 

8a) Worden door de bewoners van uw 
dorp bedevaarten ondemomen ter gene
zing van hoofdpijn? Zo ja, waar naar toe 
en voor welke heilige? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 23; comm. pp. 35-
93). 

8b) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 23; comm. pp. 35-
93). 

9a) Worden door de bewoners van uw 
dorp bedevaarten ondemomen ter gene
zing van de spruw? Zo ja, waar naar toe 
en voor welke heilige? 
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9b) Zijn er bepaalde gebruiken verbon
den aan zo'n bedevaart? 

II. Kaarsen op kerkhoven 

1) Komt het nu nog voor dat men op be
paalde dagen brandende kaarsen op gra
ven zet? 

2) Op welke dagen vindt dit plaats? Op 
Allerheiligen (1 nov.), Allerzielen (2 
nov.), op de eerste Adventszondag of op 
aile Adventszondagen, op Kerstavond, in 
de ochtend van de eerste Kerstdag, in de 
Nieuwjaarsnacht, op de Nieuwjaarsdag, 
op de verjaring van de sterfdag of op 
andere dagen? 

3) Van wanneer dateert dit gebruik? 
(Sinds mensenheugenis, van voor de 
eerste wereldoorlog, uit de jaren twintig, 
dertig, veertig, vijftig) 

4) Ais men op meer dan een van boven
staande dagen kaarsen zet, is dan een van 
deze dagen belangrijker? 

5) Neemt dit gebruik van het branden van 
kaarsen toe of af? 

6a) Gebruikt(e) men wei eens lampen in 
plaats van kaarsen? 

6b) Heeft men wei eens een kerstboom 
met kaarsen op de graven gezet? 

7) Weet u bij welke bewoners of welke 
sociale groepering dit gebruik in zwang 
is? 

8) Hoe staat (stond) de kerk officieel te
genover dit gebruik? 
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Nr. 24 (1959) 

OUD- EN NIEUW 

I. Nieuwjaarszingen of nieuwjaarswen
sen door de kinderen. 

la) Wordt er bij u met de jaarwisseling 
door de kinderen op straat gezongen of 
langs de huizen nieuwjaar gewenst? 

I b) Indien dat gebruik nu niet meer be
kend is, was het dan misschien vroeger 
wei bekend? 

Ic) Heeft (of had) men voor dit oude
jaarszingen of nieuwjaarwensen door de 
kinderen nog een bepaalde naam? Zo ja, 
welke? 

I d) Indien er gezongen of gewenst wordt, 
gebeurt dat op oude- of nieuwjaarsdag? 
En's ochtends, 's middags, of's avonds? 

Ie) Doen (of deden) aIle kinderen hieraan 
mee, of aIleen de minder gegoede? 

If) Zingen (zongen) ze met begeleiding 
van een muziekinstrument? Zo ja: welk? 

Ig) Ais de kinderen niet zingen (zongen), 
gaan (gingen) ze dan weI van huis tot huis 
om nieuwjaar te wensen? Zo ja, doen 
(deden) ze dan een speciale wens of spe
ciale vraag? Zo ja, welke? 

Ih) Zijn (of waren) ze verkleed? Kunt u 
daarover nadere bijzonderheden geven? 
(Deze vraag geldt uitsluitend de kinde~ 
ren, niet de vol wassen jongens en meisjes 
die's avonds nieuwjaar gaan zingen 
(vraag 10) en ook niet de kinderen die van 
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Kerstmis tot 6 januari "driekoningen" 
zingen). 

I i) Ais de kinderen niets kregen, hoe rea
geerden ze dan? (b.v. een scheldliedje 
zingen, schelden, de deur met krijt vol
krassen e.d.). Gelieve tekst mede te de
len, eventueel op afzonderlijk blad. 

Ij) Komen (of kwamen) de kinderen er
gens samen of zingen (zongen) ze III 

groepjes langs de huizen? 

Ik) Waarop worden (werden) de kinde
ren eventueel getracteerd? 

11) Wordt (of werd) de tractatie ge
strooid, gegooid of in de hand gegeven? 

1m) Ter vervanging van dit gebruik wer
den later in sommige plaatsen de giften 
b.v. door de onderwijzers of ouders inge
zameld en in school verdeeld. Is dit bij u 
ook nog het geval geweest? Zo ja, wan
neer ongeveer? 

2. Nieuwjaarszingen of -wensen door de 
volwassen jeugd. 

2a) Op enkele plaatsen gebeurt dit oude
jaarszingen of nieuwjaarswensen ook 
nog door ouderen. Is dat bij u ook het 
geval? 

2b) Indien dit gebruik nu niet meer be
kend is, was het dan misschien vroeger 
weI bekend? Hoe lang geleden ongeveer? 

2c) Op welke tijd van de dag yond dit 
plaats? 
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2d) Wordt (of werd) het gedaan door de 
opgeschoten jongens of speciaal door de 
minder gegoeden? 

2e) Zijn (of waren) ze verkleed en zo ja, 
kunt u dan aanduiden hoe ze er ongeveer 
uitzagen? 

2f) Gebruiken (gebruikten) zij muziek
instrumenten? Welke? 

2g) Heeft dit gebruik een bijzondere 
naam? Welke? 

2h) Komt (kwam) men speciaal op oude
jaar of speciaal op nieuwjaar of ook nog 
na nieuwjaar? (in het laatste geval: tot 
hoelang na nieuwjaar ongeveer?) 

2i) Wat krijgt (of kreeg) men? Heeft 
(had) men daarvoor een speciale naam en 
zo ja, welke? 

2j) Kunt u de teksten van de liedjes ach
terhalen die in uw plaats, hetzij door de 
kinderen, hetzij door de ouderen gezon
gen worden (of werden)? (op een apart 
vel bijvoegen) 

2k) In sommige plaatsen werd het nieuw
jaarwensen langs de huizen vervangen 
door de bedeling door de kerk, liefdadig
heidsverenigingen e.d., die daarvoor dan 
geld of giften in natura ophaalden. Indien 
dit ook bij u het geval was, hoe gebeurde 
dat dan? 

21) Is het nog bekend wanneer die bede
ling ongeveer, begonnen is, en indien ze 
niet meer bestaat, wanneer men er onge
veer mee is opgehouden? 
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3. Oudejaarsavond kindel1eest thuis. 

3a) Is bij u de oudejaarsavond een spe
ciaal kinderfeest, verwant aan het Sinter
klaasfeest? 

3b) Vertelt men b.v. aan de kinderen dat 
er ' s nachts een paard over de daken komt 
op oudejaar? 

3c) Wordt (of werd) door het paard een 
pot met brei of iets dergelijks gebracht? 
Zo ja: wat? en werd daarvan een gedeelte 
voor het paard bewaard? 

3d) Ais dit nu niet meer voorkomt, was 
het dan misschien vroeger wei het geval? 
Zo ja, hoe lang geleden ongeveer? 

3e) Heeft (of had) men de gewoonte el
kaar op de avond van oudejaardag ge
schenken te geven? 

4. Volksgeloof: voorspeliingen, taal der 
dieren 

4a) Aan de avond van oudejaar waren 
vele vormen van volksgeloofverbonden. 
Men trachtte de toekomst te voorspellen 
b.v. uitde vorm vandeoliebollen ofuitde 
vorm die gesmolten lood e.d. aannam. 
Kent u in uw plaats van vroeger dergelij
ke voorbeelden? (Gaarne een beschrij
ving). 

4b) Bestaan deze gebruiken misschien 
nog? Eventueel schertsenderwijs? 

4c) Kent (ken de) men in uw plaats het 
volksgeloof dat de dieren bij de jaarwis
seling kunnen spreken en elkaar vertellen 
wat in het afgelopen jaar heeft plaats 
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gehad? (zo mogelijk nadere bijzonderhe
den). 

S. Maa/tijd. 

Sa) Heeft (of had) men bij u de gewoonte 
om op oudejaar laat op de avond met de 
maaltijd te beginnen en zo van het oude in 
het nieuwe te eten? 

Sb) Of heeft (had) men de gewoonte om 
onmiddellijk na twaalf uur 's nachts het 
nieuwe jaar met een maaltijd in te zetten? 

6. Het luiden van klokken. 

6a) Worden er in de nacht van 31 decem
ber op 1 januari in uw plaats klokken 
geluid? 

6b) Indien dit niet meer het geval is, was 
het dan vroeger weI het geval? Hoe lang 
geleden ongeveer? 

6c) Doorwie? (door de kosterof doorop
geschoten jongens enz.). 

6d) Van hoe laat tot hoe laat ongeveer? 

6e) Bestaat er een gemeentelijke verorde
ning waarbij dit verboden is? Van wan
neer ongeveer? 

6f) In sommige plaatsen wordt (of werd) 
er ook in de dagen v66r oudejaar geluid. 
Is (of was) dat bij u ook het geval? Zo ja, 
hoeveel dagen of vanaf welke dag onge
veer? 

6g) Was (of is) het onder de jongens ge
bruikelijk om op de dag zelf of enkele 
dagen tevoren al geld op te halen voor je-
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never (in Groningen: klokkesmeer), die 
onder het luiden werd opgedronken? 

6h) In sommige plaatsen is het gebruik 
om de klokken te luiden nieuw en het 
gebeurt dan ook gewoonlijk alleen om
streeks twaalf uur door de koster. Als dat 
in uw plaats het geval is, sinds wanneer is 
dat dan ongeveer zo? 

6i) Indien dit oudejaarsluiden u niet van 
uw eigen plaats bekend is, is het u dan 
misschien van een andere plaats met ze
kerheid bekend? Van hoe lang geleden 
ongeveer? 

7. Nieuwjaarsvuur. 

7a) Worden er van oud op nieuw een 
vuur, vuren of vuurtjes gestookt? 

7b) Door wie? (b.v. door de kinderen, 
door opgeschoten jongens, door de hele 
gemeenschap ). 

7c) Indien ze door opgeschoten jongens 
of vol was sen en worden gestookt, zijn het 
dan in uw plaats meerdere vuren? Indien 
hetmaareen vuuris, isdatdan opeen vas
te plaats? Welke? 

7d) Indien ze door opgeschoten jongens 
of volwassenen worden gestookt, ge
beurde dat dan vroeger misschien weI? 
Zo ja, hoe lang geleden ongeveer? 

7 e) Indien er door kinderen vuurtjes wor
den gestookt, gebruiken ze dan speciaal 
opgehaalde kersbomen als brandmate
riaal? 

7f) In sommige plaatsen worden deze 
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kerstboombrandjes tegenwoordig door 
de politie of een andere instantie of vere
niging georganiseerd, soms met muziek 
e.d. Is in uw plaats iets dergelijks het 
geval? (gaame een nadere beschrijving). 
Zo ja, sinds wanneer ongeveer? 

8. Muziek op oudejaarsavond. 

8a) Is het in uw plaats gebruikelijk dat de 
harrnonie of fanfare bij de jaarwisseling, 
om twaalf uur ' s nachts, op de markt voor 
het gemeentehuis of voor het huis van de 
burgemeester een serenade brengt? Zo ja: 
waar en sinds wanneer ongeveer? 

8b) Indien dit niet het geval is, werd het 
dan vroeger weI gedaan? 

8c) Waar? b.v. op een van de bovenge
noemde plaatsen, of voor het kerkhof? Of 
wordt (werd) een rondgang door het dorp 
gemaakt? 

8d) Op welk uur? (in de namiddag, 
's avonds of met middemacht?). 

8e) In plaats van het muziekcorps trad 
ook weI een nachtwacht of klepperrnan 
op. Was datbij u ook het geval? Hoe lang 
is dat ongeveer geleden? 

8f) Indien van dit alles geen sporen best
aan, is het dan toch weI zo, dat de meeste 
mensen om twaalf uur even de straat op 
komen of blijft men in het algemeen 
binnen? 

8g) Is dit gebruik later vemieuwd? Zo ja, 
sinds wanneer ongeveer bestaat het dan 
weer? 
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8h) Een enkele maal wordt om twaalf uur 
's nachts een rondgang door de stad ge
houden, eventueel met het muziekcorps 
voorop. Is dat bij u ook het geval? 

8i) Zo ja, sinds wanneer ongeveer? 

8j) Indien niet: werd het vroeger weI 
gedaan? 

8k) VoIgt men bij die omgang een vaste 
route? Zo ja, welke? 

9. Klopkensdag. 

9) Kent (of ken de) men het gebruik om bij 
de jaarwisseling driemaal op de deur te 
kloppen? (z.g. Klopkensdag). Is in dit 
verband de naam Klopkensdag bij u be
kend? 

10. Lawaai maken op nieuwjaarsnacht. 

lOa) Bestaat onder de jongens de ge
woonte om bij de jaarwisseling voor het 
huis van hun meisje lawaai te maken? 
(b.v. met een pis tool te schieten). Zo ja, 
op welke wijze? Is u iets dergelijks van 
vroeger bekend? 

lOb) Bestaat bij u nog het gebruik om bij 
het afleggen van de nieuwjaarsvisite voor 
het huis lawaai te maken? (b.v. door een 
pistool af te schieten). Zo ja: doet ieder
een dat, en hoe wordt het gedaan? Is u iets 
dergelijks van vroeger bekend? 

lOc) Komt bij de vele manieren waarop 
men in de nacht van oud op nieuw lawaai 
maakt ook het kletsen met de zweep 
voor? Of herinnert u zich misschien dat 
dit vroeger het geval was? 
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IOd) Wordt er bij de jaarwisseJing mis
schien op speciale plaatsen lawaai ge
maakt? (b. v. in de boomgaard?). 

lOe) Kwam dit vroeger voor? 

lOt) Kent (of kende) men het gebruik om 
in de schoorsteen te schieten? 

11. Wegs/epen van karren, hekken enz. 

11a) Worden er door dejeugd in de nacht 
van oud op nieuw gereedschap, karren, 
bussen, hekken enz. weggesleept? Is u 
iets dergelijks uit het verleden bekend? 
Van wanneer ongeveer? 

11 b) Worden (of werden) de voorwerpen 
op een plaats samengebracht (zo ja: 
waar?) of op ongewone plaatsen neerge
zet? 

Ilc) In enkele gevallen schijnt dit oude
jaarsslepen van jongere datum te zijn . 
Indien dat in uw plaats het geval is, kunt 
u dan aangeven sinds wanneer het onge
veer gebruikeJijk is geworden? 

lid) Ais dit gebruik in uw plaats niet 
bekend is, is het u dan met zekerheid uit 
andere plaatsen bekend en van wanneer 
ongeveer? 

lIe) Kent men bij u in de nacht van oud 
op nieuw een bepaald gebruik ten aan
zien van de jonggehuwden (b.v. dat er 
een kartonnen ooievaar op de schoor
steen wordt gezet)? 

II t) Ais dat nu niet meer gebeurt, ge
beUl'de het dan vroeger? 
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12. Nieuwjaarshezoeken , nieuwjaars
hrieven en nieuwjaarsontmoetingen. 

12a) Welke bezoeken legt men op nieuw
jaarsdag gewoonlijk af? Door wie wor
den ze afgelegd en bij wie? 

12b) Kent (of kende) men bij u de ge
woonte dat de kinderen hun ouders of 
peter en meter nieuwjaarsbrieven voorle
zen? 

12c) Kent (of ken de) men het gebruik om 
elkaar met nieuwjaar geschenken te ge
yen? 

12d) Kent (of ken de) men bij u bijzonde
re nieuwjaarsgeschenken? Zo ja, welke? 

12e) Worden bij u nognieuwjaarswensen 
aangeboden door de vuilnisman, de kran
tenbezorger, enz.? Zo ja, door wie? En in 
welke vorm? Kent men nog berijmde 
nieuwjaarswensen? 

12t) Brengtof stuurt men nog visitekaart
jes rond met nieuwjaar? Wordt dat in het 
algemeen gedaan , of speciaal door de ar
beiders, de middenstand, de hogere stan
den? 

12g) Hechtte men er belang aan of de eer
ste die men met nieuwjaar ontmoette een 
man of een vrouw was? In welk opzicht? 

12h) Probeert (of pro beer de) men elkaar 
het nieuwjaar "af te winnen", d.w.z. als 
eerste nieuwjaar te wensen? 

12i) Is (of was) de andere dan verplicht te 
tracteren? 
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I LJ} HOe lang m het Jaar gaat (ot gmg) 
men nog bij elkaar op nieuwjaarsvisite? 

12k) Herinnert u zich in uw plaats de fi
guur van de nieuwjaarszanger, die in 
december en januari langs de huizen 
kwam om zijn gelukwensen aan te bie
den? 

121) Weetuook wiehetwasen kunt unog 
nadere bijzonderheden over hem of over 
het gebruik vertellen? 

12m) Bestaat in uw plaats de gewoonte 
dat de kastelein op nieuwjaarsdag de 
eerste borrel of vertering gratis geeft? 

12n) Bestond die gewoonte vroeger? Zo 
ja, wanneer ongeveer? 

13. Dienstpersoneel. 

J3a) Gaat het dienstpersoneel (speciaaJ 
ook bij de boeren) met oudejaar naar 
huis? 

13b) Als dit niet meer voorkomt, kwam 
het dan bij uw weten vroeger weI voor? 
Zo ja, hoe lang gel eden ongeveer? 

13c) Is (of was) het de gewoonte dat de 

boer hen jets meegeen (meegat)? Zo ja, 
wat? 

13d) Wanneer komen (of kwamen) ze 
terug? 

13e) Krijgen (ofkregen) ze iets mee terug 
van hun ouders? 

13f) Heeft (of had) dit gebruik een be
paalde naam? Zo ja, welke? 

14. Winkeliers. 

14a) Op vele plaatsen is het gebruikelijk 
dat aan het eind van het jaar de winkelier 
zijn klanten iets cadeau geeft. Was dit bij 
u ook het geval? Zo ja, waaruit bestond 
dat geschenk? 

14b) Bestaat dit gebruik nog? Zo niet, 
sinds wanneer bestaat het niet meer? 

15. Varia. 

IS) Mocht u in deze uitvoerige opsom
ming toch nag een gebruik hebben ge
mist, dat in uw plaats met oud of nieuw 
bekend is of was, kunt u ons daarvan 
(eventueel op een afzonderlijk vel) een 
beschrijving geven? 

Nr. 25 (1960) 

Driekoningen - dertiendag - 6 januari 

Driekoningenzingen 

Behalve het zingen en trekken langs de huizen, speciaal op oudejaars- en nieuwjaars
dag, trokken in vele streken van ons land, in de periode tussen kerstmis en drie
koningen .groepjes kinderen en volwassenen rondo Hiervoor zijn verscheidene namen: 
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sterzingen, driekoningenzingen, rondgaan met de beer, enz., waarachter zich ver
schillende gebruiken verbagen. Om de details zo nauwkeurig mogelijk te leren 
kennen, de volgende vragen: 

1 a) Wordt er bij u tussen 26 december en 
6 januari door groepjes kinderen langs de 
deuren gezongen? 

Ib) Indien dat nu niet meer het geval is, 
was het dan misschien vroeger weI het 
geval? Hoe lang geleden ongeveer? 

I c) Komen (of kwamen) ze op bepaaJde 
dagen in die periode? Zo ja, welke? Of 
bijvoorbeeld aileen op driekoningendag? 

Id) Bestaan (of bestonden) die groepjes 
over het algemeen uit een vast aantal per
sonen? Zo ja, hoeveel? 

Ie) Zijn (of waren) ze verkleed? Zo ja, 
wat moest die verkleding dan voorstel
len? 

1 f) Is (of was) het gezicht van een van de 
kinderen zwart gemaakt? 

19) Zijn (of waren) aan de gezichten nog 
andere kleuren gegeven? Zo ja, welke? 

1 h) Hebben (of hadden) ze een lampion 
bij zich, ofeen (draaiende) ster, ofuitge
holde pompoenen of mangelwortels of 
iets anders? (Gaame een beschrijving) 

Ii) Hebben (of had den) ze een muziekin
strument bij zich en zo ja, wat voor een? 

Ij) Roepen (ofriepen) ze iets bijzonders 
of waren er vaste formules verbonden 
aan het geven of ontvangen van giften? 
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Ik) Worden (of werden) de giften in de 
hand gegeven of gestrooid? 

II) Kunt u nog andere bijzonderheden 
geven? 

1m) Kunt u (op een apart vel) de tekst van 
de gezongen liedjes opgeven, voor zover 
u die nog kunt achterhalen? 

In) Wordt (of werd) dit driekoningen
zingen door de kinderen in de laatste tijd 
van gemeentewege, of door de kerk, of 
dooreen andere instantie georganiseerd? 
(b.v. door een wedstrijd te bouden, wie 
zich het mooiste verkleed heeft). Zo ja, 
door wie, hoe en sinds wanneer onge
veer? 

10) Bestond het al voordat het georgani
seerd werd? 

Hieronder volgen ongeveer dezellde 
vragen voor de volwassenen, omdaf her 
van belang kan zijn onderscheid fe ma
ken: 

2a) Wordt er bij u tussen 26 december en 
6 januari door groepjes volwassenen 
langs de deuren gezongen? 

2b) Indien niet: was dat dan misschien 
vroeger het geval? Hoe lang gel eden 
ongeveer? 

2c) Komen (ofkwamen) ze op bepaalde 
dagen in deze periode? Zo ja, welke? 
(b. v. aileen op driekoningendag) 
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LO) 1\.0mI ~OI KWam) net voor Oat ze al 
v66r kerstmis kwamen of nog na drieko
ningen? 

2e) Bestaan (of bestonden) die groepen 
over het algemeen uit een vast aantal per
sonen? Zo ja, hoeveel? 

2f) Zijn (of waren) ze verkleed en zo ja, 
wat moest die verkleding voorstellen? 

2g) Is (of was) er iemand bij die een dier 
moest voorstellen (een beer, ezel, ka
meel)? Zo ja, welk dier? Hoe werd dat 
aangegeven? 

2h) Is (of was) eriemand bij die een dors
vlegel droeg of een knuppel? Wat? En 
werd daar iets mee gedaan? Zo ja, wat? 

2i) Is (of was) er iemand bij die een ster 
droeg? 

2j) Begeleid(d)en ze zichzelf op muziek
instrumenten? Zo ja, op welke? 

2k) Rijden (of reden) er een paar op een 
stokpaard of huppelpaard? 

21) Is (of was) het gezicht van een van hen 
zwart gemaakt? 

2m) Stelt (stelde) de zwartgemaakte een 
koning voor of een dier? 

2n) Heeft (of had) men een bepaalde 
naam voor dit gebruik? Welke? 

20) Kunt u nog andere bijzonderheden 
geven? 

2p) Kunt u (op een apart vel) de tekst van 
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de gezongen ltedJes opgeven, voor zover 
u die kunt achterhalen? 

Driekoningenstoet 

3a) Worden er de laatste tijd driekonin
genstoeten georganiseerd? 

3b) Zo ja, door wie? 

3c) Trekken ze op een vaste dag rond? 
Welke? 

3d) Is er een inzameling aan verbonden? 
Voor wie? 

3e) Sinds wanneer bestaat dit gebruik 
ongeveer? 

Koningskoek 

4a) Kent men bij u het gebruik om met 
driekoningen een boon of meer bonen in 
een koek, taart, pudding, een hoop meel 
of iets dergeljks te verbergen? 

4b) Indien niet, kende men het dan vroe
ger? Hoe lang geleden ongeveer? 

4c) Waarin wordt (werd) de boon (of de 
bonen) gewoonlijk verstopt? 

4d) Hoeveel bon en verbergt (verborg) 
men? 

4e) Hebben (hadden) ze een bepaalde 
kleur? 

4f) Watgebeurt(gebeurde)ermetdegene 
die de boon vindt (vond)? 

4g) En als er meer bonen zijn? 

Vragenlijst 25 (1960) 



Koningshrieven 

5a) Kent men het gebruik om op drieko
ningenavond met briefjes of kaarten 
koning te trekken? 

5b) Indien niet, kende men het dan mis
schien vroeger wei? Hoe lang geleden 
ongeveer? 

5c) Gebeurt (gebeurde) dit met een ge
woon kaartspel of met speciale briefjes? 

5d) Ais het met speciale briefjes gebeurt 
(gebeurde), hoe zien (zagen) die er dan 
uit? 

5e) Ais het met een kaartspel gebeurt (ge
beurde), welke regels gelden (golden) 
dan? 

5f) Wat gebeurt (gebeurde) er met degeen 
die de koning trekt (trok)? 

5g) Wordt (werd) er een koning of wor
den (werden) er drie gekozen? 

Kaartspel 

6) Gelden (of golden) er op driekoningen 
bij het kaartspel bijzondere regels? (b. v. 
dat degeen die drie koningen in zijn hand 
had oftwee rode en een zwarte van ieder
een een cent kreeg, of moest tracteren)? 
Zo ja, welke regels? 

Kaarsjespringen 

7a) Kent men bij u het zogenaamde 
kaarsjespringen op driekoningen? (Kaar
sen worden op de grond gezet en men 
springt eroverheen). 
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7b) Kende men het misschien vroeger? 
Hoe lang gelden ongeveer? 

7c) Waar wordt (of werd) het spel ge
speeld? (In huis, op straat, in het cafe). 

7d) Door volwassenen en/of door kinde
ren? 

7e) Worden (werden) er drie kaarsen op 
de grand gezet, of meer? 

7f) Is (was) een van de drie kaarsen 
zwart? 

7g) Ais er een liedje bij wordt (werd) ge
zongen, hoe luidt (luidde) dat dan? 

7h) Wat gebeurt (gebeurde) er met de
geen die het omverspringt (omver
sprong)? 

Kaarsen 

8a) Kent men bij u het gebruik om op 
driekoningenavond drie kaarsen voor het 
raam of het bovenlicht te ontsteken? 

8b) Indien niet, kende men het dan vroe
ger wei? Hoe lang geleden ongeveer? 

C.MB. 

9a) In Twente en in Vlaanderen bestond 
hier en daar het gebruik om op driekonin
gen met krijt de letters CM.B. (de begin
letters van de namen der drie koningen) 
op de binnenkant van de deuren te schrij
yen of die letters ergens anders aan te 
brengen. Is dat in uw plaats ook het ge
val? 
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9b) Indien niet, is het dan misschien vroe
ger gebruikelijk geweest? 

9c) Waarin be staat (bestond) het gebruik 
precies? 

Klokluiden 

lOa) Op verschillende plaatsen in Bra
bant worden (of werden) op Driekonin
gen de klokken op een bepaaJde manier 
geluid. Is dat bij u ook het geval? 

lOb) Indien het niet het geval is, was het 
dan misschien vroeger weI het geval? 
Hoe lang geleden ongeveer? 

I Dc) Hoe worden (of werden) de klokken 
geluid? 

Kerkgehruik 

II) InSint-Kwintens-Luik wordtopdrie
koningenavond de processie in de 
Rooms-Katholieke kerk in omgekeerde 
richting gedaan. Is bij u iets dergelijks het 
geval? 

Feestgehak 

12a) Heeft men de gewoonte op drieko
ningenavond speciaal te bakken? 

12b) Indien dat niet het geval is, had men 
die .gewoonte dan vroeger? 

12c) Wat wordt (of werd) er gebakken? 

Kersthoom 

13a) Doet men in het algemeen de kerst
boom of -kribbe weg op oudejaar, op 
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driekoningen of op nog een andere da
tum? 

13b) Is hier misschien een kerkelijk on
derscheid te bespeuren? 

Nieuwjaarwensen 

14) Bestaat in uw plaats de opvatting dat 
je na driekoningen niet meer nieuwjaar 
mag wensen? 

Bezoek 

IS) Bestond (of bestaat) de gewoonte op 
driekoningen speciale bezoeken af te 
leggen? Door wie, aan wie? 

Dienstpersoneel 

16) In West-Friesland zaten vroeger met 
driekoningen de dienstboden bij de bur
gerij aan tafel en gingen op voet van 
gelijkheid met de heer en vrouw des 
huizes om. Is iets dergelijks ook bij u 
bekend geweest? En wat precies? 

Voorspellen van de toekomst 

17a) Tracht(te) men speciaal op drieko
ningenavond evt. schertsenderwijs in de 
toekomst te zien, b.v. door lood te smel
ten, een appelschil over het hoofd te 
werpen e.d.? 

17b) Hoe gebeurt (gebeurde) dat dan? 

Huiszegen 

18) Zijn er, onder de Rooms-Katholie
ken, ook huiszegens bekend, waarin de 
driekongen genoemd worden en zoudt u 
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de moeite willen nemen die op een spe
ciaal blad voor ons op te'schrijven? 

Varia 

19) Mochten er bij het bovenstaande nog 

gebruiken met driekoningen vergeten 
zijn, die in uw plaats bekend zijn of 
waren, welke zijn dat dan? (Graag een zo 
uitvoerig mogelijke beschrijving). 

Nr. 26 (1961) 

SLACHTGEBRUIKEN 

I) Sinds wanneer is de huisslacht op 
eigen erfverdwenen? Of be staat hij nog? 

2) Welke dieren werden voor eigen ge
bruik geslacht? (koeien, varkens, geiten, 
schapen) 

3a) Door wie werd er geslacht? 

3b) Wat kreeg hij als beloning? 

4) Wanneer werd er geslacht? 

5) Hoe verliep de slacht? Graag een be
schrijving van het verloop, eventueel op 
een afzonderlijk vel.) 

6) K wamen er na de slacht ook anderen 
kijken? Wanneer? 

6a) Wie? 

6b) Hoe noemde men dat? 

6c) Kregen ze iets en zo ja, wat? 

7) Was er een feest of een maaltijd na 
afloop van de slacht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten: 168b, 168d, 168f, 168g. 
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7a) Hoe werd dat genoemd? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten: 168b, 168d, 168f, 168g. 

7b) Wie werden er voor uitgenodigd? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten: 168b, 168d, 1 68f, 168g. 

7c) Wat werd er gegeten en gedronken? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten: 168b, 168d, 168f, 168g. 

8) Werden er bijzondere gerechten ge
maakt bij deze gelegenheid? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten: 168b, 168d, 168f, 168g. 

8a) Hoe noemde men die? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten: 168b, 168d, 1 68f, 168g. 

8b) Waar bestonden ze uit? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten: 168b, 168d, 168f, 168g. 

9) Kunt u ook mededelen welke gereed
schappen bij de slacht werden gebruikt? 

9a) Hoe werden die genoemd? 

9b) Waarvoor dienden ze? 

9c) Indien dat mogelijk is graag een teke
ning of foto. 

III 



KALENDERFEESTEN 

Bij de antwoorden op de vorige vragenlijst (die voornamelijk vragen bevatte over drie
koningen) werdvooral doorprotestantse medewerkers nogal eens opgemerktdatdrie
koningen een rooms-katholiekJeest is en dat er dus op deze vragen niet geantwoord 
kon worden. Dit is niet altijd juist. Ook benoorden de grote rivieren vindt men dikwijls 
nog resten van oJherinneringen aan ogenschijnlijk typisch rooms-katholiekeJeesten. 
Omdat men op deze lijst weer een aantal van deze Jeesten zal aantreffen, willen wij 
daar nog eens de aandacht op vestigen en verzoeken wij speciaal onze protestantse me
dewerkers de lijst toch met aandacht door te lezen, ook al verwachten zij dat ze de 
meeste vragen met neen zullen moeten beantwoorden. En als zij zich teleurgesteld 
voelen dat er voor hun plaats zo weinig is te melden,laten zij dan bedenken dat de vra
genlijsten nu eenmaal ons gehele land bestrijken en dat dat (gelukkig) zoveel schake
ringen biedt, dat wat in een streek verloren is gegaan in een ander gebied met deze lijst 
nog juist achterhaald kan worden. 

Koppermaandag 

De eerste maandag na driekoningen was vanouds een Jeestdag voor de gilden. 
Dam-van zijn echter maar weinig sporen overgebleven. Wei is er de laatste tijd een 
herleving te bespeuren, doordat enkele uitgeverijen zich ervoor zijn gaan interesse
reno De meesten van u zullen deze vraag echter wei niet kunnen beantwoorden. We 
zouden echter zeer teV/-eden zijn als maar enkelen nog iets wisten te achterhalen. De 
namen die men aan deze gaJwaren onder meer: Koppermaandag, verloren-, verzwo
ren-, verkoren-, gezworen-, koppel-, kostertjes-, gekke-, raas-, blijde-, zotte-, wevers-, 
vrouwkens-, en wintermaandag, kettingdag. 

lOa) Wordt bij u op enigerlei wijze de 
maandag na driekoningen gevierd? 

lOb) Werd hij misschien vroeger ge
vierd? 

lOc) Hoe? 

10d) Door wie? 

lOe) Wordt (werd) op deze dag een bij
zondere collecte georganiseerd? 

10f) Voor welk doel? 
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109) Welke naam geeft men aan deze 
dag? 

II) Is er bij u nog iets van bekend, dat de
genen die op St Thomas (21 dec_) wer
den buitengesloten, hun belofte op de 
eerste maandag na driekoningen inlos
ten? 

12a) Wordt de heer des huizes bij u op de 
eerste maandag na driekoningen buiten
gesloten om hem een traktatie af te dwin
gen? 
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12b) Werd dat vroeger gedaan? 

12c) Waarop wordt (werd) getrakteerd? 

13a) Werd bij u deonderwijzerop deeer
ste maandag na driekoningen door de 
kinderen vastgebonden? 

13b) Wat gebeurde daarna? 

13c) Sinds wanneer bestaat dit gebruik 
niet meer? 

14a) Bestaat bij u het gebruik dat mannen 
op de eerste maandag na driekoningen 
geschenken geven aan hun vrouwen? 

14b) Bestond het vroeger? 

15a) Bestaat het gebruik dat de vrouwen 
op de eerste maandag na driekoningen 
door de mannen naar bed worden gedra
gen? 

15b) Bestond het vroeger? 

16a) Bakte de bakker vroeger bijzonder 
brood op de eerste maandag na drieko
ningen? 

16b) Wat voor brood? 

16c) Gebeurt het nog? 

17a) Is de eerste maandag na driekonin
gen bij u een teerdag van de schutterij? 

17b) Van welke schutterij? 

18) Was het bij u gebruikelijk dat koffie
huishouders op deze dag gratis worste
broodjes verstrekten of iets dergelijks? 
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Zwarte KoningsJeest 

19a) Is bij u nog iets bekend over het 
Zwarte Koningsfeest op de eerste zondag 
na driekoningen? 

19b) Wat is dit voor een feest? 

Strompelwoensdag 

20a) Zijn er bij u nog bijzondere herinne
ringen verbonden aan de tweede woens
dag in januari? Welke? 

20b) Werd er speciaal op deze dag nieu w
jaargewenst? 

20c) Door wie? 

14 januari (St. Pontianus) 

21 a) Kende men bij u het gebruik dat de 
vrouwen de mannen op deze dag een te
gengeschenk gaven, als ze op kopper
maandag iets van hen hadden gekregen? 

21 b) Gaven de mannen dan weer een ge
schenk terug? 

21c) Wanneer? 

17 januari (St . Antonius Abt) 

22a) Zijn er nog bijzondere wereldlijke 
of kerkelijke gebruiken verbonden aan 
deze dag?' 

Antwoorden gebruikl voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp.77-
93). 

22b) Vroeger misschien? 
Antwoorden gebruikl voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp.77-
93). 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp.77-
93). 

23a) Worden er bijzondere offers ge
bracht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp.77-
93). 

23b) Vroeger misschien? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp. 77-
93). 

23c) Wat voor offers? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp. 77-
93). 

23d) Hoe ging dat in zijn werk? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp. 77-
93). 

23e) Welk bijzonder doe I had men daar
mee? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Volkskunde-atlas 3 (kaart 28; comm. pp. 77-
93). 

24a) Is er bij u een St. Antoniusgilde? 

24b) Houdt dat op deze dag zijn teerdag? 

25) Zijn u nog uitdeLingen aan de armen 
op deze dag bekend? Waar? Hoe gaat dat 
in zijn werk? 

20 januari (St. Sehastiaan) 

26a) Is er bij u een St. Sebastiaangilde? 

26b) Houdt dat op deze dag zijn teerdag? 
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Lt>C) K.unt u nadere bljZOnderheden ge
yen over het verloop daarvan? 

27a) Zijn er bijzondere feesten of gebrui
ken verbonden aan deze dag? 

27b) Vroeger misschien? 

27c) Wat precies? 

25 januari (St. Pauli Bekering) 

28a) Zijn er bepaaLde feesten of gebrui
ken verbonden aan deze dag? 

28b) Vroeger misschien? 

28c) Welke? 

29a) Is er nog iets bekend over het bren
gen van een aangeklede stropop op deze 
dag, die men met water gooide? 

29b) Hoe ging dat precies in zijn werk? 

2 fehruari (Lichtmis. Maria Lichtmis. 
Vrouwendag) 

Op deze dag worden in de R.K.-kerk de 
kaarsen gewijd. Is het bij u gebruikeLijk: 

30a) een op deze dag gewijde kaars te 
branden tijdens on weer? Vroeger mis
schien? Werd daarbij nog iets anders 
gedaan? 

30b) druppels vet van zo'n kaars in het 
water te Laten valLen om daaruit voorspel
lingen te doen? Vroeger misschien? Wat 
zag men in de zo ontstane figuurtjes? 

30c) druppels van het smeltende kaarsvet 
tussen het zaaigraan te laten vallen? 
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Vroeger misschien? 37b) Vroeger'! 

30d) een stervende zo'n kaars in de han- 37c) Wat voor brood? 
den te gegeven? Vroeger misschien? 

31 a) Deden vrouwen bij voorkeur op 
deze dag hun eerste kerkgang na de be
valling? 

31 b) Alleen de katholieke? 

32a) Zijn er speciale andere gebruiken op 
deze dag? 

32b) Vroeger misschien? 

32c) Welke? 

33) Liepen de kinderen op 2 februari met 
een brandende kaars op straat? 

34a) Rukten de kinderen elkaar de muts 
af? 

34b) Wat riepen ze daarbij? 

35a) Is op deze dag de vrouw de baas in 
huis? 

35b) Vroeger misschien? 

35c) Waar blijkt dat uit? 

36a) Wordt op deze dag door bijenhou
ders nog iets bijzonders gedaan? 

36b) Vroeger misschien? 

36c) Wat? 

37a) Wordterop2 februari (Maria Licht
mis) bijzonder brood gebakken? 

Vragenlijst 26 (1961) 

37d) Hoe heet het? 

38a) Was het gewoonte iets bijzonders op 
deze dag te eten? 

38b) Wat? 

39a) Zijn er op 2 februari uitdelingen aan 
de armen? 

39b) Vroeger misschien? 

39c) Wat werd er uitgedeeld en door wie? 

40a) Kende men het gebruik om met 
Kerstmis een tak af te plukken die met 
Lichtmis zou bloeien? 

40b) Wat voor tak? 

10 fehruari (H. Scholastica) 

41a) Wordt deze heilige in verband ge
bracht met het weer? 

41b) Vroeger? 

41c) Op welke wijze? 

22 fehruari (St. Pieter) 

42a) Kent men bijzondere feestelijkhe
den of gebruiken op deze dag? 

42b) Vroeger misschien? 

42c) Welke? 

43a) Werd speciaal op deze dag het onge-
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ulene veroreven! 

43b) Op welke wijze? 

44a) Kent men bij u de St. Pietershamer? 

44b) Wat is dat? 

45a) Worden op 22 februari (St. Pieter) of 
op 24 februari (St. Matthijs) nog vuren 
gebrand? 

45b) Vroeger misschien? 

45c) Op welke van de twee dagen? 

45d) Zijn u daarvan nog nadere bijzon
derheden bekend? 

45e) Welke? 

29 februari (schrikkeljaar) 

46a) Is er bij u enig bijzonder gebruik of 
volksgeloof bekend met betrekking tot 
deze dag? Welk? 

46b) Wanneer vieren mensen die op 29 
februari geboren zijn hun verjaardag? 

46c) Is er nog een bijzondere naam voor 
deze dag? Welke? 

CARNAVAL 

De vasten beginnen op Aswoensdag. d.i. 
de woensdag die valt in de zevende week 
v66r Pasen. Carnaval valt v66r As
woensdag en duurt twee of drie dagen . 
Dit is niet voor iedere plaats hetzelJde. 

47) Op welke dag v66r Aswoensdag be
gint bij u het carnaval? 
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4~) Hoe noemt men de maandag v66r 
Aswoensdag? 

49a) Hoe noemt men de dinsdag v66r 
Aswoensdag? 

49b) En de avond van die dinsdag? 

50) Zijn er zgn. "gekke maandagen" in 
het jaar? Welke? 

51) Viert men gezamenlijk carnaval op 
straat ofbeperkt de viering zich tot het be
zoeken van cafe's en balzalen? Of be ide? 

52a) Worden er nog wei andere bals ge
organiseerd in de weken v66r carnaval? 

52b) Wanneer vindt het laatste bal dan 
plaats? 

53a) Bestaatergens nogeen ouw-wiever
bal? 

53b) Wie vieren dat en hoe? 

Het carnaval wordt georganiseerd door 
een vereniging. die een raad van elJkiest. 
en een prins (voorzitter). 

54a) Wanneer wordt de raad gei"nstal
leerd? 

54b) Wanneer wordt de vereniging ont
bonden? 

54c) Wat was de camavalsnaam van de 
prins de afgelopen jaren? 

54d) Viert men het feest gemaskerd? 

54e) Wat voor kostuums kiest men? 
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55a) Wordt er op dinsdagnacht een stro
pop verband of verdronken? 

55b) Gebeurt er iets anders als afsluiting 
van het camaval? 

55c) Wordt vastenavond nog ergens ver
brand? Waar? 

56a) Wordt er een optocht gehouden? 

56b) Op welke dag? 

56c) Zijn er ieder jaar terugkerende figu
ren? Welke? 

57a) Is er in uw plaats een narrenschip? 
(praal wagen) 

57b) Door wat voor figuren wordt het 
bemand? 

57c) Welke betekenis hebben deze? 

57d) Wie is de kapitein? 

57e) Hoe is het schip opgetuigd? 

57f) Welke vlag voert het? 

57g) Welke route voigt het schip? 

57h) Op welke dag "vaart" het? 

58) Welke namen dragen de inwoners 
van uw plaats (en van de omliggende 
plaatsen) in de camavalstijd? 

59) Welke zijn de camavalskleuren en 
wat betekenen ze? 

60a) Waar wordt ter gelegenheid van het 
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camaval een boerenbruiloft georgani
seerd? 

60b) Kunt u er een beschrijving van ge
yen? (Liefst op een apart vel) 

61 a) Is er in uw plaats een camavals
krant? 

61b) Hoe heet die? 

62a) Worden bij u de langslapers wakker 
geklopt met een roe? 

62b) Moeten ze dan op warme bollen 
trakteren? Of op iets anders? In het laatste 
geval, waarop? 

Vastenvuur 

63a) Worden er in de tijd voor de vasten 
nog vuren gebrand? 

63b) Vroeger misschien? 

Butereedners 

64) Treden bij u butereedners op? 

Kindercarnaval 

65a) Wordt ereen kindercamaval gehou
den? 

65b) Zijn de kinderen gemaskerd? 

66a) In sommige plaatsen eindigen de 
camavalsfeesten niet op dinsdagavond 
maar op woensdagmorgen. Wanneer bij 
u? 

66b) Ais ze pas op Aswoensdag eindigen, 
kunt u daarover dan nog bijzonderheden 
meedelen? 
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ROMMELPOT, FOEKEPOT, KOEN
KELPOTenz. 

In verschillende streken van ons land 
gingen of gaan de kinderen (soms ook 
volwassenen) op een bepaalde dag van 
het jaar met de rommelpot (foekepot, 
koenkelpot, hoifot, fortelpot, poverpot, 
enz.) om. Dit gebeurde (gebeurt) niet 
overalop dezelJde dag.ln sommige stre
ken liepen (lopen) ze op St. Maarten (11 
nov.), elders in de kerstttijd, met Drieko
ningen (6 jan.), met vastenavond (begin 
februari) , op Aswoensdag, in de goede 
week, enz. Bij de volgende vragen gelie
ve men vooral duidelijk aan te geven op 
welke dag dit in uw woonplaats het geval 
was of nog is. 

la) Ging men bij u vroeger met de rom
mel pot (foekepot, koenkelpot, hotpot, 
fortelpot, poverpot enz.) om? 

Ib) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

Ie) Werd er gel open door kinderen of 
vol wassenen? 

Id) Van aIle gezindten? Zo nee, wie dan 
weI? 

Ie) Op welke dag(en) of in welke peri ode 
van het jaar? 

I f) Hoe wordt het instrument dat ze bij 
zieh hebben bij u genoemd? 

Ig) Waren (zijn) ze verkleed of gemas-
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kerd? Zo ja, hoe? (Indien dit vroeger 
anders was, dit graag duidelijk aangeven) 

I h) Hadden ze nog iets bijzonders bij zieh 
(bijvoorbeeld een zot, nar of pop)? Zo ja, 
wat? 

Ii) Gingen ze huis aan huis, ofbezoehten 
ze aIleen bevriende adressen? Is dat nu 
anders? 

Ij) Wat haalden ze op? Is dat nu anders? 

Ik) Werden (worden) er nog bepaalde 
liedjes bij de rommelpot gezongen? 
(tekst eventueel op een afzonderlijk vel) 

II) In sommige gevallen is het lopen met 
de rommelpot nieuw en dus van buiten 
ingevoerd, is dit bij u missehien het ge
val? Zo ja, door wie is het dan ingevoerd? 
(door welke landslieden of door welke 
gezindte) 

LUILAK, LUIE MOTTE, NUS(TE)
KOEK, LANGSLAPERS, LAATKO
MERS, KLISSEBOER, enz. 

Ook was (is) er in de meeste streken van 
ons land weI een dag waarop de langsla
pers of laatkomers (luilak, luie motte, 
nus(te )koek, paaskaai, paaskerel, klisse
boer, enz.) op een ofanderewijze gestraft 
werden (worden). Bijvoorbeeld in de 
kersttijd, in de vastentijd, op 1 of 2 met', 
op de maandag na P almzondag, op de za
terdag voor Pinksteren, op een van de 
pinksterdagen, enz. Bij de beantwoor
ding van de volgende vragen gelieve men 
dat duidelijk aan te geven. 
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2a) Kende men bij u vroeger een dag 
waarop de langslaper of laatkomer ge
plaagd of gestraft werd? Zo ja, op welke 
dag? 

2b) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

2c) Wat voor naam gaf (geeft) men de 
langslaper? 

2d) Hoe werden (worden) ze gestraft? 

2e) K warn het weI voor dat ze op een be
paalde manier uitgedost werden? Zo ja, 
hoe? of waarmee? 

2f) Bleef dit gebruik beperkt tot bepaalde 
beroepen of leeftijdsgroepen? Zo ja, 
welke? 

2g) Moest het slachtoffer trakteren? 20 
ja, waarop? 

2h) Werden (worden) bij deze gelegen
heid bepaalde Iiedjes gezongen of rijmp
jes opgezegd? Zo ja, wat? (tekst even
tueel op een afzonderlijk vel) 

2i) In sommige gevallen is dit gebruik 
nieuw en van buiten ingevoerd. Is dit bij 
u misschien het geval? Zo ja, waar komt 
het dan vandaan? 

Y ASTENA YOND 

menu 

3a) Was er vroeger bij u een speciaal vas
tenavondmenu, of was er een gerecht of 
gebak dat men op vastenavond speciaal 
at? Zo ja, wat? (graag de naam en een 
omschrijving) 
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3b) Wordt dit nog gegeten? 20 nee, sinds 
wanneer niet meer? 

3c) Werd (wordt) het behalve op vastena
yond ook op een van de voorafgaande of 
volgende dagen gegeten? 20 ja, welke? 

ommegang 

4a) K warn men vroeger bij u op vastena
yond of een van de voorafgaande dagen 
langs de deuren om worst, eieren, spek, 
geld of iets dergelijks op te halen? 20 ja, 
op welke dagen gebeurde dit? 

4b) Wat werd er opgehaald? 

4c) Door wie werd het opgehaald? (Ieef
tijdsgroep, geslacht, maatschappelijke 
stand, vereniging e.d.) 

4d) Waren de personen die langskwamen 
verkleed of gemaskerd? Zo ja, kunt u dan 
beschrijven hoe? 

4e) Hadden ze bepaalde voorwerpen bij 
zich? (b.v. een korf, een stok waaraan de 
worsten werden gehangen of het spek 
werd geprikt en dergelijke) Zo ja, wat? 

4f) Hadden ze een muziekinstrurnent bij 
zich? Zo ja, welk? 

4g) Werd er een bepaalde formule uitge
sproken ofbepaald lied gezongen? Zo ja, 
wat? (tekst eventueel op een afzonderlijk 
vel) 

4h) Trokken ze met een kar rond? 

4i) Speelden paarden of stokpaarden bij 
dit alles een rol? Zo ja, hoe? 
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4K) Werct het opgehaalde gezamenlIJK 
opgegeten? Zo ja, wanneer en waar? 

41) Had men een speciale naam voor dit 
gebruik? Zo ja, welke? 

4m) Bestaat het gebruik nog? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

4n) Was het ook weI gebruikelijk op vas
tenavond of daarvoor worsten te stelen? 
(Graag nadere bijzonderheden) 

voejagen,fooienjagen 

Sa) Kende men bij u het fooienjagen 
(voije jagen, voejagen)? Zo ja, wat werd 
hieronder verstaan? 

Sb) Hoe noemde men het precies? 

Sc) Bestaat het nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

uitdeling 

6a) Hadden er omstreeks vastenavond 
ook uitdelingen aan de armen plaats? Zo 
ja, op welke dag precies? 

6b) Wat werd er uitgedeeld? 

6c) Op welke plaats gebeurde dit? 

6d) Door wie? 

6e) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

vrije week 

7a) Bestond bij u vroeger de gewoonte de 

120 

Knechten en melden voor vastenavond 
vrij te geven? 

7b) Hoeveel dagen kregen ze vrij? En 
welke dagen? 

7c) Bestaat die gewoonte nog? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

vastenavondspel 

8a) Waren er bij u nog bijzondere gebrui
ken, spelen, wedstrijden, enz. op vastena
yond die hierboven niet genoemd zijn? 
Zo ja, wat? (N.B. Hierbij worden niet 
bedoeld de carnavalsgebruiken, daar die 
op lijst 26 al gevraagd zijn). 

8b) Op welke dag precies hadden deze 
plaats? 

8c) Zijn ze nog in zwang (of opnieuw in
gevoerd?). Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

ASWOENSDAG 

menu 

9a) Gebruikte men vroeger bij u een be
paalde maaltijd of een bepaald gerecht op 
Aswoensdag? Zo ja, hoe heette het en wat 
was ervan de samenstelling? 

9b) Wordt het nog weI gebruikt? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

haringrijden 

1Oa) Heeft men bij u het gebruik gekend 
dat een haring werd opgehangen, waar
van de kop moest worden afgebeten, ter-
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wijl men ernaar sprong? (z.g. haringrij
den of haringbijten) (Graag nadere bij
zonderheden) 

lOb) Op welke dag deed men dit? 

IOc) Hoe noemde men dit gebruik? 

IOd) Wordt het nog wei gedaan? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

cajehouders 

Ila) Was het bij u gewoonte dat de cafe
houders op Aswoensdag hun vaste klan
ten trakteerden? Waarop? 

II b) Komt dat nog wei voor? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

EERSTE ZONDAG in de VASTEN, 
FAKKELZONDAG, VLOOIENZON
DAG, W ALMENZONDAG, enz. 

naam 

12) Heeft men bij u een speciale naam 
voor de eerste zondag in de vasten? Zo ja, 
welke? 

vuur 

13a) Werden er vroeger bij u een vuur of 
vuurtjes gestookt op de eerste zondag in 
de vasten? 

13b) Had men daarvoor een speciale 
naam? Zo ja, welke? 

13c) Gebeurde dat op een vaste plaats? 
Zo ja, waar? 
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13d) Legde men verband tussen het vuur 
en de vruchtbaarheid van de vruchtbo
men? Zo ja, hoe? 

13e) Werd er bij het ophalen van de 
brandstof een rijmpje gezegd of een lied
je gezongen? Zo ja, wat? (tekst eventueel 
op een afzonderlijk vel). 

13f) Wie haalden de brandstof op? 

13g) Kregen ze nog iets anders behalve 
brandstof? Zo ja, wat? 

13h) Gebeurde dit ophalen ook op de eer
ste zondag van de vasten, of op een ande
re dag? Welke? 

13i) Gebeurt dit vuurstoken nog altijd? 
Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

fakkel 

14a) Werd er bij u vroeger op de eerste 
zondag in de vasten met brandende fak
kels gelopen? Zo ja, hoe noemde men 
dat? 

14b) Was er een speciale plaats waar men 
met die fakkels rondliep? (boomgaard, 
akkers, enz.) Zo ja, waar? 

14c) Legde men verband tussen de 
vruchtbaarheid van de bomen of akkers 
en het lopen met fakkels? Zo ja, hoe? 

14d) Werden daarbij liedjes gezongen of 
rijmpjes gezegd? Zo ja, welke? (tekst 
eventueel op een afzonderlijk vel). 

14e) Gebeurtdit nog altijd? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 
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ummegang 

lSa) Gingen bij u vroeger de kinderen op 
de eerste zondag in de vasten langs de 
huizen om versnaperingen op te halen? 

ISb) Had men een speciale naam voor dit 
gebruik? Welke? 

ISc) Wat werd er opgehaald? 

ISd) Werd er iets bij geroepen of gezon
gen? Zo ja, wat? 

lSe) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

andere gebruiken 

16) Zijn of waren er bij u nog gebruiken 
op de eerste zondag in de vasten die hier
boven niet vermeld zijn? Zo ja, welke? 
(Graag nadere beschrijving). 

EERSTE MAANDAG in de Y ASTEN 

17a) Kent men bij u een speciale naam 
voor de maandag volgend op de eerste 
zondag in de vasten? Zo ja, welke? 

17b) Kende men een bijzonder gebruik 
op die dag? Zo ja, wat? (Graag nadere be
schrijving). 

17c) Komt dit nog voor? Zo nee, sinds 
wanneer niet mee .. ? 

TWEEDE ZONDAG in de Y ASTEN 

ISa) Kent men bij u een speciale naam 
voor de tweede zondag in de vasten? Zo 
ja, welke? 

122 

11S0) K.enoe men emg gebrUlk op dIe dag·t 
Zo ja, wat? (Graag nadere beschrijving) 

ISc) Komt dit nog voor? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

DERDE ZONDAG in de Y ASTEN 

19a) Kende men bij u een speciale naam 
voor de derde zondag in de vasten? Zo ja, 
welke? 

19b) Kende men enig gebruik op die dag? 
Zo ja, wat? (Graag nadere beschrijving). 

19c) Komt dit nog voor? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

YIERDE ZONDAG m de YASTEN, 
HALFYASTEN, LAETARE, enz. 

20a) Kent men bij u een speciale naam 
voor de vierde zondag in de vasten? Zo ja, 
welke? 

20b) Kende men enig gebruik op die dag? 
Zo ja, wat? (Graag nadere beschrijving) 

20c) Komt dit nog voor? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

21) Was hetbij u zodathalfvasteneen be
paalde betekenis had voor de jongelui die 
verkering met elkaar hadden? Zo ja, 
welke? 

22a) Werd er op halfvasten een bepaald 
brood of een bepaalde koek gebakken of 
een bepaald gerecht gebruikt? Zo ja, wat? 
(naam en beschrijving). 

22b) Werd de koek nog ergens voor ge-
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bruikt voor hij werd opgegeten? Zo ja, 
waarvoor? 

22c) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

PALMPAAS, HAANTJEPIK, 
ZWAANTJE, PALMSTOK, PALM
HOUTJE, enz. 

23a) Lopen de kinderen bij u met palm
paasjes? 

23b) Was dit vroeger ook het geval? Zo 
nee, sinds wanneer gebeurt het dan? 

24a) Wordt er een optocht met palmpaas
jes georganiseerd? 

24b) Door wie? 

24c) Sinds wanneer? 

24d) Op welke dag? 

24e) Yoor aile gezindten? Zo nee, voor 
wie dan weI? 

24f) Is er een wedstrijd aan verbonden 
voor de mooiste palmpaas? 

24g) Gebeurt er iets bijzonders met de 
mooiste palmpaas of met de palmpaas
jes? Zo ja, wat? 

25a) Hoe noemt (noemde) men bij u de 
palmpaas? 
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25b) Wordt (werd) er een liec1Je blJ ge
zongen? Zo ja, wat? (tekst eventueel op 
een afzonderlijk vel). 

25c) Kunt u een beschrijving geven van 
de palmpaas zoals die vroeger bij u ge
bruikt werd? 

25d) Waaruit bestond de top van de palm
paas? 

25e) Gebruikte men groen? Zo ja, wat 
voor groen? 

25f) Gebruikte men eieren of eierscha
len? Zo ja, wat en hoe? 

25g) Ziet de palmpaas er nog zo uit of is 
hij nu anders? 

26a) Op welke dagen werd er vroeger met 
de palmpaas gelopen? 

26b) En thans? 

27a) Was het bij u gebruikelijk dat de 
kinderen hun palmpaasjes in de kerk lie
ten zegenen? Wanneer? 

27b) Gebeurt dit nog? 

28a) Was het gebruikelijk om met palm
pasen of op een andere dag palmblaadjes 
of palmtakjes op de hoed of pet te steken? 

28b) Door wie werd dat gedaan? 

28c) Gebeurt dit nog? 
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PALMTAKJES 

la) Werden bij u de palmboompjes 
(buksboom, Buxus sempervirens) of 
palmhagen op een speciale dag geknipt? 
Zo ja, welke? 

1 b) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

2a) Worden nog palmtakjes in de rooms
katholieke kerk gewijd? 

2b) Vroeger misschien? Zo ja, tot wan
neer ongeveer? 

2c) Worden (werden) ze door de kerk
gangers meegenomen naar de kerk of 
worden (werden) ze in de kerk verstrekt 
(zo ja, hoe?) of worden (werden) ze aan 
de kerk gekocht? 

2d) Wanneer heeft (had) deze palmwij
ding plaats? 

2e) Waarvoor worden (werden) de gewij
de palmtakjes gebruikt? 

2f) Wat gebeurt (gebeurde) er met de 
oude palmtakjes? 

palmsteken 

3a) Hoe ging het palmen (roggepalmen, 
korenpalmen, palmsteken) op de akker 
precies in zijn werk? 

3b) Op welke dag(en) gebeurde dit? 

3c) Zei men bij het palmen (palmsteken, 
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enz.) een rijmpje of gebed op? Zo ja, wat? 

3d) Gebeurt dit palmen (palmsteken) 
nog? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

4) Werden bij u ook palmtakjes gebruikt 
voor de versiering van de palmpaas? 
Gebeurt dit nog? 

5) Werden bij u ook palmtakjes geplaatst 
op graven? Zo ja, op welke dag(en)? Ge
beurt dit nog? 

6) Zijn er bij u ook voorbeelden van 
bekend dat de as van gewijde palmtakjes 
werd gebruikt? Zo ja, waarvoor? 

7) Werden (worden) er ook gewijde 
palmtakjes bewaard am te dienen tegen 
blikseminslag of andere gevaren? Wat 
werd er precies mee gedaan? 

8a) Kende (kent) men speciaal in protes
tantse streken of bij protestanten ook het 
gebruikt van palmtakjes? Zo ja, waar
voor en wanneer? 

8b) Kende (kent) men bij rooms-katho
lieken ook het gebruik van niet-gewijde 
palmtakjes? Zo ja, voor welk doel? 

PALMZONDAG 

9a) Had men bij u vroeger op Palmzon
dag een bepaalde uitdeling of tractatie? 
Zo ja, welke? 

9b) Bestaat die nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 
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lOa) Waren er vroeger bij u nog andere 
gebruiken op Palmzondag? Graag een 
uitvoerige beschrijving. (Hierbij is niet 
bedoeld het lopen met palmpaasjes, 
waarover in de vorige vragenlijst is ge
handeld). 

lOb) Bestaat dit gebruik (ofbestaan deze 
gebruiken) nog? Zo nee, sinds wanneer 
niet meer? 

DE WEEK YOOR PASEN 

11a) Hoe noemt men bij u de week v66r 
Pasen? 

11 b) Wordt deze naam zowel door katho
Iieken als door protestanten gebruikt? Zo 
nee, wat is dan het verschil? 

ratelen, klepperen, enz. 

12a) Werd erbij u in de week v66r Pasen 
ook buiten de kerk met kleppers of ratels 
rondgelopen? 

12b) Op welke dag(en)? 

12c) Door wie? 

12d) In een groep of in meerdere groe
pen? 

12e) Gebeurde dit met een bijzondere be
doeling of om een bijzondere reden? (bij
voorbeeld omdat de klokken zwegen, om 
eieren en dergelijke op te halen, om de 
uren aan te geven). Zo ja, welke? 

12f) Werd hierbij iets geroepen? Zo ja, 
wat? 

Yragenlijst 28 (1963) 

12g) Gebeurde dit op speciale tijden? Zo 
ja, welke? 

12h) Had dit rondtrekken met ratels een 
speciale naam? Zo ja, welke? 

12i) Kunt u nog bijzonderheden vermel
den die met bovenstaande vragen niet tot 
hun recht komen? 

12j) Gebeurt dit alles nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

volksgeloof 

13) Bestaan er bij u bepaalde opvattingen 
over het weer in de week v66r Pas en of op 
een van de dagen van die week? Zo ja, 
welke? 

14a) Yond men bij u in de week v66r 
Pasen bijzonder geschikt om te zaaien? 
Zo ja, wat speciaal? 

14b) Gold dit voor de gehele week of 
voor bepaalde dagen? Zo ja, welke? 

IS) Was ermisschien nog andervolksge
loof verbonden aan deze week of aan be
paalde dagen in deze week? Zo ja, wat? 

eieren inzamelen 

16a) Werden er bij u in de week v66r 
Pasen eieren opgehaald? 

16b) Door wie werd dat gedaan? 

16c) Op welke dag(en) gebeurde dat? 

16d) Werden hierbij ook liedjes gezon
gen of vaste formules opgezegd? Zo ja, 
wat? 
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16e) Trak men aileen rand of in graepen? 

16f) Waren er in zo'n groep bepaalde 
functies? Zo ja, welke en hoe werden die 
jongens of mannen genoemd? 

16g) Werd er gebruik gemaakt van ratels 
of kleppers? 

16h) Hadden de rondtrekkenden nog an
dere opvallende voorwerpen bij zich? Zo 
ja, welke? 

16i) Werden erbehalveeieren of in plaats 
van eieren in de week v66r Pasen ook nog 
andere dingen opgehaald? Zo ja, wat? 

16j) Wat gebeurde er met het opgehaalde 
of de opgehaalde eieren? 

16k) Had men ook een naam voor dit 
rondtrekken om eieren? Zo ja, welke? 

161) Gebeurt dit rondtrekken om eieren 
enz. nog? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? Zo ja, op precies dezelfde manier? 
(Indien het in de loop van de tijd veran
derd is, deze veranderingen graag duide
lijk aangeven) . 

paasvee, paasvos, pinksteren, kermisos, 
vette os, enz. 

17a) Ging men vroeger bij u bij enige ge
legenheid met een vette (versierde) os 
rond? Zo ja, op welke dag? 

17b) Gebeurt dit nog wei? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

17c) Door wie wordt (werd) deze optocht 
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ingericht? (slager, slagersgilde, gemeen
te enz.). 

17 d) Is (of was) deze optocht het resultaat 
van een prijskamp om de zwaarste os? 

17e) Gebeurt (of gebeurde) dit met een 
zekere plechtigheid? (b.v. in tegenwoor
digheid van de burgemeester?). 

17f) Is (of was) deze os bij deoptocht ver
sierd? (met bloemenkrans, met kroon op 
de kop of op de rug enz.). 

17 g) W ordt (of werd) deze optocht bege
leid met muziek of door bepaalde groepe
ringen? 

17h) Indien zo'n optocht in uw gemeente 
niet meer plaatsheeft, was dit dan vroeger 
het geval? Tot wanneer ongeveer? 

17i) Heeft (of had) het dier of dat gebruik 
een bijzondere naam? (vette os, gilde-os, 
kermisos, paasos, enz.). 

17j) Wordt (of werd) op de dag van het 
feest van de vette os, of op een van de 
volgende dagen, een os geslacht en ge
braden (aan het spit) en opgegeten? 

17k) Wie geeft (gaf) die os? 

171) Wie nemen (ofnamen) aan het maal 
deel? 

17m) Werd er nog op andere wijze door 
de slager of door andere winkeliers bij
zondere aandacht aan hun koopwaar 
be steed in de week v66r Pasen? Zo ja, 
hoe? Tot wanneer ongeveer? 
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maandag in de week v66r Pasen 

18) Heeft men bij u een speciale naam 
voor de maandag na Palmzondag? Zo ja, 
welke? 

19a) Waren er vroeger aan deze dag spe
ciale gebruiken verbonden? Zo ja, wel
ke? (Graag een uitvoerige beschrijving). 

19b) Bestaat dit gebruik (of bestaan deze 
gebruiken) nog? Zo nee, sinds wanneer 
niet meer? 

dinsdag in de week v66r Pasen 

20) Heeft men bij u een speciale naam 
voor de dinsdag in de week v66r Pasen? 
Zo ja, welke? 

21 a) Waren er vroeger aan deze dag spe
ciale gebruiken verbonden? Zo ja, wel
ke? (Graag een uitvoerige beschrijving) 

21b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

woensdag in de week v66r Pasen 

22) Heeft men bij u een speciale naam 
voor de woensdag in de week v66r Pa
sen? Zo ja, welke? 

23a) Waren er vroeger aan deze dag spe
ciale gebruiken verbonden? Zo ja, wel
ke? (Graag een uitvoerige beschrijving) 

23b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

ondertrouw, aantekenen 

24a) Als men bij u in ondertrouw ging, 
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had men dan een voorkeur voor speciale 
dagen in het jaar? Zo ja, welke? (even
tueel de volgorde van voorkeur aangeven 
met nummers). 

24b) Bestonden bij dit in-ondertrouw
gaan of aantekenen speciale gebruiken? 
Zo ja, welke? (Graag een uitvoerige be
schrijving). 

24c) Bestaan deze gebruiken nog? Zo 
nee, sinds wanneer niet meer? 

donderdag v66r Pasen 

25) Heeft men bij u een speciale naam 
voor de donderdag v66r Pasen? Zo ja, 
welke? 

26a) Waren er vroeger bij u aan deze dag 
nog speciale gebruiken verbonden? Zo 
ja, welke? 

26b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

27a) Kende (kent) men bij u bijzondere 
eigenschappen toe aan een ei dat op de 
donderdag v66r Pasen gelegd ofbebroed 
was (is)? Zo ja, welke eigenschappen? 
(Graag aangeven of dit geldt voor een op 
die donderdag gelegd ei of voor een be
broed ei, of voor beide). 

27b) Hoe moest een dergelijk ei gebruikt 
worden? 

vrijdag v66,. Pasen 

28) Heeft men bij u een speciale naam 
voorde vrijdag v66r Pasen? Zo ja, welke? 
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29a) Is deze vrijdag een gewone werk
dag? 

29b) Voor alle beroepen? Zo nee, voor 
welke niet? 

29c) Was dat vroeger anders? Zo ja, hoe 
dan? 

30) Kende (kent) men bij u bijzondere ei
genschappen toe aan een ei dat op de 
vrijdag v66r Pasen gelegd of bebroed 
was (is)? Zo ja, welke eigenschappen? 
(Graag aangeven of dit geldt voor een 
gelegd of een bebroed ei, of voor beide). 

31 a) Werd er vroeger bij u op de vrijdag 
v66r Pas en een bijzonder brood of een 
bijzonder gerecht gegeten? Zo ja, wat? 

Pas en? Zo ja, welke? (Graag een uitvoe
rige beschrijving). 

34b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

35) Was er bij u nog ander volksgeloof 
verbonden aan de vrijdag v66r Pas en ? Zo 
ja, wat? 

zaterdag v66r Pasen 

36) Heeft men bij u een speciale naam 
voor de zaterdag v66r Pasen? Welke? 

37a) Werd bij u vroeger op deze dag ge
wijd vuur of gewijd water mee naar huis 
genomen? Zo ja, wat en hoe? 

37b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
31 b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 
wanneer niet meer? 

32a) Kende men bij u bijzondere eigen
schappen toe aan kinderen of dieren die 
op de vrijdag v66r Pasen geboren waren? 
Zo ja, welke eigenschappen? 

32b) Speelde het uur van de geboorte 
hierbij nog een rol? Zo ja, welk uur? 

33) Werd bij u de vrijdag v66r Pasen als 
een bijzonder geschikte dag om te zaaien 
beschouwd? Zo ja, voor welke gewas
sen? 

38a) Vindt op deze dag een georgani
seerd bezoek aan de zieken plaats? Zo ja, 
door wie? 

38b) Dragen de kinderen daarbij bijzon
dere kleding? Wat? 

38c) Wordt er een lied gezongen? Welk? 

39a) Waren er bij u aan deze zaterdag 
andere speciale gebruiken verbonden? 
Welke? 

39b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
34a) Waren er vroeger bij u speciale ge- wanneer niet meer? 
bruiken verbonden aan de vrijdag v66r 
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Nr. 2'J (1'J64) 

PASEN 

paasnacht 

I a) Waren er vroeger bij u speciale ge
bruiken in de paasnacht (de nacht van za
terdag op zondag)? Welke? 

lb) En nu? Welke? 

2) Was of is er bij u een speciaal volksge
loofverbonden aan de paasnacht? Welk? 

paasmorgen 

3) Werd er bij u een bijzondere kracht 
toegekend aan het water dat op paasmor
gen geput werd? Zo ja, wat? En waarvoor 
werd het gebruikt? 

paashrood 

4a) Werd vroeger met Pas en een bepaald 
soort brood of een bepaald soort gebak 
gegeten? Zo ja, wat? 

4b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

5a) Heeft bij u het gebruik bestaan dat de 
bakker met Pasen aan zijn klanten een ge
schenk gaf? Zo ja, wat? 

5b) Sinds wanneer is dit in onbruik ge
raakt? 

gerecht 

6a) Werd er vroeger bij u met Pasen een 
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speciaal gerecht gegeten? Zo ja, wat? En 
wanneer precies? 

6b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

hoterlam 

7a) Werden er bij u met Pasen lammetjes 
of schaapjes van boter gemaakt? Zo ja, 
hoe werd dat gedaan? 

7b) Door wie werden ze gemaakt? 

7c) Werden ze ten geschenke gegeven? 
Zo ja, aan wie? 

7d) Indien ze niet met Pasen werden ge
maakt, werden ze dan misschien bij een 
andere gelegenheid gemaakt? Zo ja, 
wanneer? 

7e) Indien er geen boterlammetjes wer
den gemaakt, werden dan misschien 
andere vormpjes van boter gemaakt? Zo 
ja, wat? 

7f) Komt dit gebruik nog voor? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? (lndien het in 
de loop van de tijd veranderd is, de veran
deringen aangeven). 

geschenk 

8a) Werden er met Pasen eieren ten ge
schenke gegeven? Zo ja, aan wie en door 
wie? 
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UlSO) IS (lit nog het geval'! Lo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

eieren inzamelen 

9a) Werden er bij u op een van de beide 
paasdagen eieren ingezameld? 

9b) Door wie? 

9c) Voor welk doel? 

9d) Op welke dag precies? 

ge) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer net meer? 

eierzoeken 

lOa) Werden er bij u door de kinderen 
met Pasen eieren gezocht? 

lOb) Wanneer precies? (zaterdagoch
tend, -middag, zondagochtend enz.). 

I Oc) Door wie werden die eieren volgens 
zeggen van de ouders gebracht? 

IOd) Waar werden die eieren verstopt? 

We) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

I Of) In de laatste tijd worden er wei eier
zoekwedstrijden georganiseeerd. Bij u 
ook? 

109) Door wie? 

lOh) Sinds wanneer? 

Wi) Op welke dag? 
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10k) Kunt u daarover nog bijzonderhe
den meedelen? 

eierkleuren 

lla) Werden er vroeger bij u met Pas en 
eieren gekleurd? 

II b) Werden daarbij speciale kleuren ge
bruikt. Zo ja, welke en hoe werden die 
gemaakt? 

llc) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

lId) Hadden de gekleurde eieren een 
speciale bestemming? (b. v. aileen om ge
geten te worden, aileen om mee te spelen 
enz.) of werden zo overal voor gebruikt? 
Indien ze een speciale bestemming had
den, welke was deze dan? 

eierspei 

12a) Werden bij u met Pas en of mis
schien op een andere dag spelletjes met 
eieren gedaan? Zo ja, welke spelletjes? 
(graag duidelijke beschrijving met de 
naam van het spel). 

12b) Door wie werden ze gespeeld? 

12c) Waar? (indien het buitenshuis ge
beurde ook de naam van de plaats ver
melden, indien er een vaste plaats was). 

12d) Op welke dag(en)? 

12e) Worden deze spelletjes nog ge
speeld? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

12f) Kent men nog liedjes of gezegden 
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die bij dit spel horen? Zo ja, hoe luiden 
die? 

notenschieten, enz. 

13a) Werden er bij u met Pas en of mis
schien op een andere dag spelletjes met 
noten gedaan? Zo ja, welke spelletjes? 
(graag duidelijke beschrijving met de 
naam van het spel, eventueel op een af
zonderlijk vel papier). 

13b) Door wie? 

l3c) Waar? 

l3d) Wanneer? 

13e) Worden deze spelJetjes nog ge
speeld? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

14a) Werden er met Pasen nog andere 
speciale spelJetjes gedaan? Zo ja, welke? 
(graag duidelijke beschrijving met de 
naam van het spel). 

14b) Door wie? 

14c) Waar? 

14d) Op welke dag(en)? 

14e) Worden ze nog gespeeld? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

eiereten 

15a) Werden er bij u met Pasen extra veel 
eieren gegeten? 

15b) Op welke dag(en)? 

15c) Gebeurde dit in de kring van het 
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gezin of werd men ook elders uitgeno
digd? (In het laatste geval vermelden wie 
er werd uitgenodigd en door wie). 

15d) Ging het er speciaal om wie de 
meeste eieren at, en zo ja, zijn daarover 
nog bijzonderheden te vertelJen? 

15e) Bestaat dit gebruik (of bestaan deze 
gebruiken) nog? Zo nee, sinds wanneer 
niet meer? 

16) Vroeger werd het eerste paasei niet 
altijd met Pasen gegeten, maar op een 
andere dag. Indien dit bij u het geval was, 
op welke dag gebeurde dit dan? 

17) Op welke dag werden de laatste paas
eieren gegeten? 

eierliedjes 

18a) Werden bij U ook bepaalde liedjes of 
rijmpjes over eieren gezongen of opge
zegd? Zo ja, hoe luidde de tekst? 

18b) Wanneer werden die gezongen of 
opgezegd? 

wijden 

19) Heeft men bij u nog het gebruik ge
kend om paaseieren te laten wijden? Zo 
ja, kunt u hierover dan bijzonderheden 
vertellen? 

20a) Waren er bij u nog bepaalde andere 
gebruiken met paaseieren die hierboven 
niet vermeld zijn? Zo ja, welke? 

20b) Bestaan deze nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 
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wijding van het huis met pas en 

21 a) Was het bij u vroeger gebruik om het 
huis met Pasen te wijden? Zo ja, hoe ging 
dat in zijn werk? 

21 b) Op welke dag gebeurde di t? 

21c) Wordtdit nog gedaan? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

paaskaars 

22a) Hadden bij u de paaskaars of stuk
ken van de paaskaars (welke?) een bij
zondere betekenis in het volksgeloof? Zo 
ja, wat en hoe? 

22b) Hoe kwam men aan een paaskaars? 

paasvuur 

23a) Werd er bij u vroeger een paasvuur 
gebrand? 

23b) Op welke dag? 

23c) Een vuur of meerdere vuren? 

23d) Op een vaste plaats (ofvaste plaat
sen)? Zo ja, wilt u dan de naam van deze 
plaats (wei, heuvel enz.) opgegeven? 

23e) Was er een teerton, rad, paal, stro
pop of iets dergelijks in het midden? Zo 
ja, wat? (lndien men daarvooreen bijzon
dere naam had, deze tevens vermelden). 

23f) Deed men wei pogingen om het vuur 
van een ander dorp of een andere buurt 
voortijdig aan te steken of werden er bij
zondere maatregelen genomen dat te 
verhinderen? (Graag bijzonderheden). 
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23 g) Werd het paasvuur op een bijzonde
re wijze of dooreen speciale persoon aan
gestoken? Zo ja, hoe en door wie? 

23h) Werden er in het. begin pogingen 
gedaan om het vuur uit te trappen? Zo ja, 
door wie? 

23i) Werden er liedjes of iets dergelijks 
bij het vuur gezongen of geroepen? Zo ja, 
wat? 

23k) Werd er bij het paasvuur "geven
deld" (met vendels gezwaaid)? Zo ja, 
door wie? 

231) Bestaat dit vendelen bij het paasvuur 
nog? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

23m) Was het gebruik dat de meisjes 
door de jongens zwart gemaakt werden? 
Zo ja, hoe noemde men dat? 

24a) Wordt er nu nog een paasvuur ge
brand? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

24b) Ais er nog wei een paasvuur wordt 
gebrand, is dit dan een oud gebruik of is 
het nieuw ingevoerd? 

24c) Indien het paasvuur een nieuw ge
bruik is, wanneer is het dan ongeveer 
ingevoerd en door wie? 

24d) Wordt het branden van het paasvuur 
tegenwoordig georganiseerd (zo ja, door 
wie?) of geschiedt het nog spontaan? 

paasvuur (hout en as) 

2Sa) Meende men vroeger bij u dat het 
verkoolde hout of de as van het paasvuur 
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een bijzondere kracht had? Zo ja, wat 
werd er dan mee gedaan? (bijvoorbeeld: 
in de akkers gestoken, over de akkers 
gestrooid, onder het dak gelegd enz.). 

25b) Was er enig ander volksgeloofver
bonden aan het paasvuur, het hout of de 
as van het paasvuur? Zo ja, wat? 

het ophalen van het hout voor het paas
vuur 

26a) Door wie werd het hout voor het 
paasvuur bijeengehaald? 

26b) Wanneer gebeurde dat en hoe? 
(graag uitvoerige beschrijving). 

26c) Werden hierbij nog speciale liedjes 
gezongen of geroepen? Zo ja, wat? 

26d) Werd naast het ophalen van het hout 
nog een speciale inzameling gehouden 
(b.v. voor een teerton)? Zo ja, waarvoor 
en hoe? 

26e) Door wie wordt het hout voor het 
paasvuur nu bijeengehaald? 

26f) Gebeurt dit spontaan of georgani
seerd? 

26g) Indien het georganiseerd wordt, 
door wie wordt dat dan gedaan? 

volksgeloof 

27) Was er bij u ook volksgeloof verbon
den aan een van de paasdagen (b.v. met 
betrekking tot het weer, tot de genees
kunde enz.)? Zo ja, wat en op welke dag 
had dit betrekking? 
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dinsdag na Pasen 

28a) Heeft men bij u een aparte naam 
voor de dinsdag na Pasen? Welke? 

28b) Werd deze dag vroeger als feestdag 
gevierd? 

28c) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

29a) Waren er bijzondere gebruiken ver
bonden aan deze dag? Zo ja, welke? 

29b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

de zondag na Pasen 

30) Heeft men bij u een bijzondere naam 
voor de zondag na Pasen? Zo ja, welke? 

31 a) Waren er vroeger nog bepaalde ge
bruiken aan deze dag verbonden? Zo ja, 
welke? 

31b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

de tweede zondag na Pasen 

32) Heeft men bij u een bijzondere naam 
voor de tweede zondag na Pasen? Zo ja, 
welke? 

33a) Waren er vroeger nog bepaalde ge
bruiken aan deze dag verbonden? Zo ja, 
welke? 

33b) Is dit nog het geval? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 
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Nr. 29A (november 19(4) 

[NB: dit is een gedeelte van een lijst die in Belgie werd gestuurd aan medewerkers, 
maar aileen door Zeeuws-Vlaamse medewerkers beantwoord kon worden, vandaar de 
Nederlandse bemoeienis] 

Evenals in ons land wordt ook in Belgie ieder jaar een vragenlijst uitgezonden naar 
speciale medewerkers. De antwoorden die daarop binnenkomen zijn, evenals de 
Nederlandse antwoorden, bestemd voor de Volkskunde-atlas van Nederland en 
Vlaams-Belgie. Een enkele maal staat er op die Belgische lijsten een vraag, waarop 
aileen in de grensstreken van ons land misschien een antwoord kan worden gegeven. 
Zo'n vraag vindt U hier bijgevoegd. 

Omdat op deze vraag, vooral in West-Vlaanderen, heel wat gegevens binnenkwamen, 
veronderstelden de Vlamingen dat de Wijvekenszaterdag, enz., op de zaterdag, enz., 
voor aswoensdag misschien ook wei in Zeeuws-Vlaanderen bekend zou zijn. Natuur
lijk kunt aileen U daarop antwoord geven. 

Wij zenden U daarom dit stuk uit de Belgische lijst, met het vriendelijke verzoek de 
vragen voor de plaats waar u altijd invult, te willen beantwoorden (ook als het 
antwoord nee is). (bovenaan de lijst is deze plaats vermeld achter voor:) 

Wilt U zo vriendelijk zijn de lijst zo spoedig mogelijk aan ons terug te sturen? Bij 
voorbaat hartelijk dank. 

WIJVEKENSZATERDAG (BUITENSLUIT); MANNEKENSZONDAG, 
MEISJESMAANDAG, KNECHTJESDINSDAG 

Zoals in bepaalde gewesten van ons land "buitensluit" of "sluiterkensdag" gevierd 
wordt of werd op Sint-Thomas (21 december), zo bestaat of bestond er, vooral in het 
westen van het land, een gelijkaardig gebruik op de vier dagen v66r assewoensdag, of 
op een of meer van deze dagen. Moeder, vader, een Zllster of broeder, de (ongehuw
de) onderwijzer of onderwijzeres worden of werden opgesloten, buitengesloten, vast
gebonden of er op een of andere wijze toe gebracht een traktatie te doen. 

19a) Bestaat in uwe gemeente het ge- 19b) Wat beloofde moeder? 
bruik de zaterdag v66r assewoensdag 
moeder op te sluiten in de kelder? Op een 19c) Hoe noemt men die dag? 
andere wijze (dewelke?) te verplichten 
een traktatie te doen? 19d) Zo dit gebruik nu niet meer bestaat, 
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bestond het vroeger? Tot welkjaaronge- 21e) Hoe noemt men die dag? 
veer? 

20) Gebeurt of gebeurde er iets dergelijks 
de zondag v66r assewoensdag? 

20a) Werd vader vastgebonden? Buiten
gesloten? 

20b) Wat gaf of beloofde vader? 

20c) Hoe noemt men die dag? 

20d) Bestond dit gebruik vroeger? Tot 
wanneer ongeveer? 

21) Wat gebeurt er op meisjesmaandag? 

21a) Thuis? 

21b) Op school? 

21 c) Wat be 100ft of geeft de buitengeslo
tene (oudste?) zuster? 

21d) Wat belooft of geeft de (ongehuw
de?) onderwijzeres? 

21f) Vroeger? Tot wanneer? 

22) Wat gebeurt er op "Knechtjesdins
dag"? 

22a) Thuis? 

22b) Op school? 

22c) Wat belooft of geeft de buitengeslo
ten (oudste?) broer? 

22d) Wat belooft of geeft de (ongehuw
de) onderwijzer? 

22e) Hoe noemt men die dag in uwe 
gemeente? 

22f) Vroeger? Tot wanneer ongeveer? 

23) Zijn of waren dergeJijke gebruiken in 
zwang op uwe gemeente op een andere 
dag (dagen) dan Sint-Thomas (21 decem
ber) of de hierboven genoemde dagen 
v66r assewoensdag? Waarin bestaat (of 
bestond) dit gebruik? 

Nr. 30 (1964) 

STERF-, BEGRAFENIS- EN ROUWGEBRUIKEN 

binnenshuis (onmiddellijk na het ster
ven) 

la) Veranderde men onmiddellijk na het 
overlijden iets aan de klok? Zo ja, wat?-

1 b) Aileen in de sterfkamer of ook elders 
in huis? 
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I c) Veranderde men onmiddellijk na het 
overlijden iets aan de spiegel? Zo ja, wat 
en waarom? Aan aile spiegels in huis? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 136. 

Id) Veranderde men onmiddellijk na het 
overlijden iets aan de portretten in huis? 
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Wat en waarom? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 135. 

2a) Hing men na het overlijden iets voor 
het raam? Zo ja, wat? 

2b) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

3 a) Werd er iets met de I uiken gedaan? Zo 
ja, wat? 

3b) Aileen met de luiken van de sterfka
mer? Zo nee, met welke luiken dan nog 
meer? (Soms werden ook de luiken van 
de aangrenzende huizen gedeeJtelijk 
gesloten; gelieve hierbij duidelijk aan te 
geven welke huizen dat waren en hoe de 
lui ken werden gesloten, indien dat ook 
bij u het geval was). 

3c) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

4a) Sioot men bij u de gordijnen? 

4b) Aileen van de sterfkamer? 

4c) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

5a) Werd erbij u onder ofbij het bed (of 
de kist) van de overledene een bak met 
water, melk, koffie of nog iets anders 
geplaatst? Zo ja, waar en wat precies? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 134. 

5b) Gebeurt dit nog wei? 

6a) Opende men na het overlijden (of na 
het afleggen een deur, raam of iets an-
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ders? Zo ja, wanneer precies en wat? 

6b) Gebeurt dit nog wei? 

7a) Deed men onmiddelijk na het overlij
den iets met de dieren in de sterfkamer of 
in huis (kat, hond, duif, kanarie enz.)? Zo 
ja, wat precies? 

7b) Deed men iets bijzonders met de zich 
in huis bevindende eetwaren e.d.? Zo ja, 
wat en waarom? 

7c) En met de wollen kleren die in huis 
zijn? Zo ja, wat en waarom? 

8) Zijn u van vroeger nog andere hande
lingen of gebruiken die onmiddellijk na 
het sterven binnenshuis plaats hadden be
kend? Zo ja, welke? (Antwoorden even
tueel op een afzonderlijk blad.) 

buitenshuis (onmidde/lijk na het sterven) 

9a) Maakte men bij u vroeger op een of 
andere wijze aan de voorkant of bij het 
hek van het huis of de boerderij kenbaar 
dat er zich een dode in huis beyond? Zo 
ja, hoe? (Graag een nauwkeurige be
schrijving van eventuele voorwerpen die 
daarbij gebruikt werden, zo mogeJijk met 
een tekening of foto.) 

9b) Gebeurt dit nog wei op deze wijze? 
Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

9c) Ais men hiervoor vroeger stro ge
bruikte, moest dat dan bepaald stro zijn of 
moesthetaan bepaalde voorwaarden vol
doen? Zo ja, in welk opzicht? 

9d) Maakte men bij dit kenbaar maken 
van een sterfgeval, zoals dat in 9a be-
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schreven is, nog verschil tussen gehuw- 12b) En thans? 
den, ongehuwden en kinderen? Zo ja, 
hoe? 13a) Wat deed men met het water waar

mee de do de gewassen was? 
ge) Is of was het gebruikeJijk, bij een 
sterfgeval, de dieren op stal te houden 
zolang het lijk in huis is (was)? 

klokluiden na het sterven 

lOa) Bestond bij u het gebruik om na het 
overlijden de klok te luiden? Zo ja, hoe 
noemde men dat? (Bedoeld is dus niet het 
luiden bij de begrafenis.) 

lOb) Maakte men daarbij verschil tussen 
volwassenen en kinderen, mannen en 
vrouwen en tussen mens en van verschil
lende stand? Zo ja, welke verschillen? 

10c) Wanneer werd er precies geluid? 

lOd) Door wie werd er geluid? 

10e) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

IOf) Kent men bij u bepaalde rijmen of 
spreuken die gezegd werden (worden) bij 
het luiden van de doodsklok? Zo ja, wel
ke? 

afleggen. lijken, opharen 

II a) Door wie werd vroeger bij u de over
ledene afgelegd? 

II b) Gebeurt dit thans nog door dezelfde 
persoon (personen)? 

12a) Wat deed men vroeger met de lakens 
en de kleren waarin de dode gestorven 
was? 

Vragenlijst 30 (1964) 

13b) Watdeed men vroegermetde hand
doek, het waslapje, de zeep enz. waarmee 
de dode voor het laatst gewassen was? 

14a) Wat gebeurde er vroeger met de 
trouwring van de dode? 

14b) En thans? 

15) Wat gebeurde er (bij katholieken) 
met het wijwater en het palmtakje die 
naast de dode werden geplaatst? 

16a) Waar werd de dode opgebaard? (In 
de sterfkamer of elders in het huis en in 
het laatste geval, waar precies) 

16b) Is dit thans nog zo? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

17a) Waarop werd bij u vroeger de dode 
opgebaard? (op een plank, een houten 
bank, een deur, op de grond, op boss en 
stro enz.) 

17b) Indien hij op een plank werd opge
baard, werd die plank dan met bossen stro 
bedekt? 

17c) Gebeurt dit nog? 

18a) Had men bij u een bepaalde naam 
voor het stro waarop de overledene was 
opgebaard? Zo ja, welke? 

18b) Wat gebeurde er na afloop met dit 
stro? 
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19a) Waannee werd de do de vroeger 
bekleed? 

19b) En thans? (lndien het gebruik veran
derd is, opgeven sinds wanneer onge
veer) 

19c) Had men dit doodskleed allangere 
tijd in huis? Zo ja, sinds wanneer? 

19d) Indien het een speciaal kleed was, 
door wie werd het dan gemaakt en waar
van? 

1ge) Hadden deze doodskleren een bij
zondere naam? Zo ja, welke? 

19f) Moest het kleed aan bepaalde voor
waarden voldoen? Zo ja, aan welke? 

199) Kende men bij u het gebruik om de 
dode of bepaalde doden schoenen aan te 
trekken? Zo ja, welke? 

19h) Kende men bij u het gebruik de 
reeds aangeklede dode nog eens geheel in 
een laken te wikkelen? 

19i) Had dit laken een bepaalde naam? 
Zo ja, welke? 

19j) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

19k) Maakte men bij het kleden van de 
dode verschil tussen gehuwden, onge
huwden en kinderen? Zo ja, welk? 

191) Werd een in het kraambed gestorven 
vrouw anders gekleed dan een onder 
normale omstandigheden gestorven 
vrouw? Zo ja, in welk opzicht? 
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20a) Hoe werden de handen van de dode 
gelegd? 

20b) Kreeg de dode iets in de hand? Zo ja, 
wat? 

20c) En thans? 

21a) Legde men de dode een geldstuk op 
de ogen of gaf men hem een geldstuk in 
de mond? Zo ja, wat precies? 

21b) Gebruikte men daarvoor een spe
ciaal geldstuk of had het een speciale 
naam? Zo ja, welk(e)? 

21c) Gebeurt dit nog wei? 

21d) Wat deed men naderhand met dat 
geldstuk? 

22a) Kende men bij u het gebruik om een 
kinderlijkje te versieren, b.v. met een 
kransje om het hoofd? Zo ja, waar be
stond deze versiering in? En hoe noemde 
men die? 

22b) Tot welke leeftijd werd dit gedaan? 

22c) Wie maakte(n) de versiering? 

22d) Waren er nog anderen dan kinderen 
die een bijzondere versiering kregen? Zo 
ja, wie en wat? (b.v. ongehuwden) 

22e) Hoe noemde men deze versiering? 

22f) Gebeurt dit versieren thans nog? Zo 
nee, sinds wanneer niet meer? 

23) Zijn u van vroeger nog andere hande
lingen of gebruiken bij het afJeggen en 
opbaren bekend, waarvan hierboven 
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geen sprake is geweest? Zo ja, welke? 
(Antwoorden eventueel op een afzonder
lijk blad) 

kisten, doodkist 

24a) Uit hoeveel planken bestond vroe
ger de doodkist? 

24b) Welke vorm had de kist? (Bij deze 
vraag in het bijzonder de vorm van het 
deksel en het aantal planken dat daarvoor 
gebruikt werd duidelijk aangeven, aan
gezien de kist op dit punt in de loop van 
de tijd vaak veranderd is) 

24c) Is daarin verandering gekomen? Zo 
ja, welke en sinds wanneer? 

25) Zijn er nog bijzonderheden te ver
melden over de wijze waarop men aan het 
hout van de doodkist kwam? Zo ja, wel
ke? 

26a) Verfde men het hout? Zo ja, in welke 
kleur? 

26b) Gebruikte men verschillende kleu
ren voor gehuwden, ongehuwden en kin
deren en voor mens en van verschillende 
stand? Zo ja, welke? 

26c) Verfde men een kruis op de kist? Zo 
ja, in welke kleur? (Indien er verschil 
werd gemaakt, zoals bij 26b, dan dit 
graag aangeven) 

27a) Door wie werd er gekist? 

27b) Werd er bij het kisten iets gedron
ken? Zo ja, wat? (Indien men hierbij of 
hiervoor bijzondere uitdrukkingen had, 
dit gaame vermelden) 
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28) Werden er stro, bloemen, papieren 
snippers, druppels van een gewijde kaars 
of iets dergelijks onder of bij de dode in 
de kist gedaan? Zo ja, wat precies en 
waar? 

29) Bleef de kist met de dode in de sterf
kamer, of werd hij elders geplaatst? Zo ja, 
waar? 

30) Zijn u van vroeger nog andere bijzon
derheden met betrekking tot de doodkist 
en het kisten bekend, die hierboven niet 
ter sprake zijn gekomen? Zo ja, welke? 
(Antwoorden eventueel op een afzonder
lijk blad) 

grafgift 

31 a) Gaf men de dode iets mee in het 
graf? Zo ja, wat? 

31 b) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

31 c) Gaf men een in het kraambed gestor
yen vrouw nog speciale voorwerpen mee 
in het graf? Zo ja, wat? 

aanzeggen, rondzeggen, de weet doen 

32a) Door wie werd vroeger het overlij
den aan de familie aangezegd? 

32b) Door wie werd het overlijden aan de 
buren aangezegd? 

32c) Hoe noemde men degene(n) die dit 
deed (deden)? 

32d) Gebeurt dit thans nog, of wordt het 
tegenwoordig door een ander of op een 
andere wijze gedaan? Zo ja, door wie en 
hoe? 
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32e) Indien het tegenwoordig door een 
ander gebeurt, sinds wanneer is dat dan 
het geval? 

33) Droegen de onder 32a en 32b bedoel
de aanzeggers speciale kleding, een spe
ciaal kledingstuk of een speciaaJ voor
werp? Zo ja, wat? (Eventuele veranderin
gen in de loop der tijden verrnelden) 

34a) Had de aanzegger zich bij het nade
ren, het betreden en/of het verlaten van 
het huis aan bepaalde regels te houden? 
Zo ja, welke? 

34b) Gebruikte hij een speciale formule 
om het bericht van het sterven mede te 
delen? Zo ja, welke? 

34b) Gebruikte hij een speciale formule 
om het bericht van het sterven mede te 
delen? Zo ja, welke? 

35) Waren er nog andere speciale gebrui
ken bij het aanzeggen die hierboven niet 
ter sprake zijn gekomen? Zo ja, welke? 

36a) Werd de dood aangezegd aan huis
dieren? (paarden, koeien, bijen enz.) Zo 
ja, aan welke? 

36b) Indien de dood aan huisdieren werd 
aangezegd, gebeurde dat dan na ieder 
sterfgeval, of aIleen in bepaalde geval
len? Indien het aIleen in bepaald gevaIlen 
gebeurde, bij wiens dood was dat dan? 

36c) Door wie werd de dood aan de huis
dieren aangezegd? 

36d) Hoe gebeurde dat? (Indien hierbij 
een bepaalde formule werd gebruikt deze 
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hierbij vermelden) 

36d) Hoe gebeurde dat? (Indien hierbij 
een bepaalde forrnule werd gebruikt deze 
hierbij verrnelden) 

36e) Gebeurt dit aanzeggen aan de huis
dieren nog wei? 

37a) Deed men nog iets speciaals met de 
bijenkorven? Zo ja, wat? 

37b) Deed men sommige dieren rouw
strikken om? Zo ja, welke? 

37 c) Werden de dieren ofbepaalde dieren 
nog op een andere wijze bij het sterven 
betrokken? Zo ja, hoe? 

38a) Is het bij u gebruikelijk aan de kerk 
een rouwbrief te hangen? (Kerkgenoot
schap verrnelden) 

38b) Gebeurt dit aIleen aan de eigen 
(parochie )kerk, of hangt men hem tege
lijk aan meer kerken op? 

lijkwake, dodenwake 

39a) Werderbij u vroegerbij de do de ge
waakt? Zo ja, door wie? 

39b) Werderbij die lijkwake gegeten en/ 
of gedronken? Zo ja, wat? 

39c) Zijn u nog andere bijzonderheden 
bekend over dit gebruik? Zo ja, wat? 
(Antwoorden eventueel op een afzonder
lijk blad) 

39d) Wordt er thans nog bij de dode ge
waakt? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 
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3ge) Bestaat in uw plaats het gebruik bij 
de dode te komen bidden? Door wie 
wordt dit gedaan? Indien aileen vroeger, 
tot wanneer? 

begrafenis 

40a) Werd de dode, voordat hij werd uit
gedragen, nog door het huis gedragen, op 
de deel gebracht, of iets dergeJijks? Zo ja, 
wat gebeurde er dan precies en welke 
bijzonderheden zijn u hierover bekend? 

40b) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

41) Wanneer en waar werd de kist voor 
het laatst geopend? 

42a) Legde men, voordat de kist naar het 
kerkhof werd gedragen, nog een doek 
over de kist? Hoe noemde men die doek? 

42b) Gebeurt dit thans nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

42c) Welke kleur had (heeft) die doek? 
(lndien er verschil wordt gemaakt tussen 
volwassenen en kinderen, gehuwden en 
ongehuwden enz. dit verschil duidelijk 
aangeven) 

42c) Welke kleur had (heeft) die doek? 
(lndien er verschil wordt gemaakt tussen 
volwassenen en kinderen, gehuwden en 
ongehuwden enz. dit verschil duideJijk 
aangeven) 

42d) Door wie werd deze doek verschaft? 

43a) Indien een in het kraambed gestor
yen vrouw werd begraven, werd dit dan 
op een of andere w ijze kenbaar gemaakt? 
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(door een bepaalde doek op de kist, door 
de kleur van de kist, in de tuigage van de 
paarden enz.) Zo ja, hoe? 

43b) Gebeurt dit thans nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

44a) Langs welke weg (deur, raam) werd 
de kist het huis uitgedragen? 

44b) Indien dit door de deur geschiedde, 
was dit dan een bepaalde deur? Zo ja, 
welke? 

44c) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

45) Werd iedere dode langs dezelfde weg 
het huis uitgedragen of maakte men ver
schil tussen volwassenen en kinderen? 
Indien er verschil werd gemaakt, welk 
was dat dan? 

46) Indien de dode door een speciale deur 
naar buiten werd gedragen, werd die deur 
dan ook bij andere gelegenheden ge
bruikt? Zo ja, wanneer? 

47a) Droeg men de dode met de voeten in 
een bepaalde richting het huis uit? Zo ja, 
hoe? 

47b) Is dit nog gebruikeJijk? 

47c) Gold een dergeJijk gebruik bij het 
dragen van de kist uitde kerk? Zoja, hoe? 

47d) Gebeurt dit thans nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

48a) Als de kist het huis verliet, deed men 
dan iets achter de rug van de dragers? Zo 
ja, wat? 

141 



48b) Gebeurt dit nog wei? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

49) Door wie werd de kist met de do de 
vroeger gedragen: 

49a) als het een pasgeborene was? 

49b) als het een kind was dat nog niet 
schoolging? 

49c) als het een schoolgaand kind was? 

49d) als het een ongehuwde volwassene 
was? 

4ge) als het een gehuwde volwassene 
was? 

49f) Door wie wordt de dode tegenwoor
dig gedragen? Indien dit anderen zijn dan 
vroeger, van wanneer dateert die veran
dering dan? 

50) Werd de kist altijd op dezelfde wijze 
gedragen (zo ja, hoe?) of droeg men hem 
in sommige gevallen anders? Wanneer 
men hem in sommige gevallen anders 
droeg, wanneer was dat dan en hoe werd 
hij dan gedragen? 

51 a) Kregen de dragers iets voordat de 
stoet zich in beweging zette? Zo ja, wat? 

51 b) Kregen de dragers een vrucht of een 
welriekend kruid in de hand of in de 
mond? Zo ja, wat? In de hand of in de 
mond? 

51 c) En de anderen die aan de begrafenis 
deelnamen? 

51 d) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan-

142 

neer niet meer? 

begrafenis: lijkwagen 

52a) Indien de kist op een wagen werd 
vervoerd, werd er dan stro op de wagen 
ge1egd? Zo ja, onder of naast de kist? 

52b) Wat gebeurde ernadat de kist van de 
wagen was genomen met dat stro? 

52c) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

53a) Indien de kist op een wagen werd 
vervoerd, namen er dan ook person en op 
die wagen p1aats? Zo ja, wie en hoe 
werden ze genoemd? 

53b) Zaten ze op, naast of achter de kist? 

53c) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

54a) Waren er vaste voorschriften voor 
het gebruik van de paarden die de do de 
moesten vervoeren? Zo ja, welke? 

54b) Werden de paarden tevoren gewaar
schuwd? (met een kort rijmpje bijvoor
bee1d). Zo ja, hoe en wanneer? 

55) Reed de wagen van het sterfhuis tot 
het kerkhof? Zo nee, welk dee I werd dan 
met de wagen gereden? 

56) Kunt u nog andere bijzonderheden 
meedelen over de Jijkwagen en de be
spanning van de lijkwagen, zoals die 
vroeger gebruikelijk waren? Zo ja, wel
ke? (Antwoorden eventueel op een af
zonderlijk blad) 
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begrafenis: stoet 

57a) Hoe was bij u vroeger de volgorde 
van de begrafenisstoet? 

57b) Had men daarbij speciale namen 
voor degenen die voorop Jiepen? Zo ja, 
welke? 

57c) Liep men in paren, of liep men aI
leen? 

57d) Liepen zowel de mannen als de 
vrouwen in de stoet mee? 

57e) Gebeurtditalles nog precies zo, of is 
hierin verandering gekomen? Zo ja, in 
welk opzicht? 

58a) Welke kleding of kledingstukken 
werden door de mannen gedragen bij de 
begrafenis? 

58b) Welke kleding of bijzondere kle
dingstukken werden door de vrouwen ge
dragen bij de begrafenis? 

58c) Is ditthans anders? Zo ja, sinds wan
neer en waarin zitten de verschillen? 

59a) Werden er vroeger in de begrafenis
stoet palm-(buksboom), hulst- of andere 
takken meegedragen? Zo ja, wat en door 
wie? 

59b) Bij iedere begrafenis of aileen in 
speciale gevallen? (Indien aileen in spe
ciale gevallen, wanneer dan?) 

59c) Had men hiervoor een bijzondere 
naam? Zo ja, welke? 

59d) Wat gebeurde er met die takken? 
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5ge) Worden deze takken nog meegedra
gen? Zo nee, sinds wanneer niet meer? 

60a) Liepen er vroeger (voordat er begra
fenisondememingen waren) in de stoet 
ook mens en met een bijzondere min of 
meer officiele functie mee? (klagers, 
klaagvrouwen, lijkbidders, kaarsdragers 
en dergeJijke), Zo ja, waar liepen ze en 
wat deden ze? 

60b) Waren ze op een bepaalde manier 
gekleed? Zo ja, hoe? 

60d) Kent men deze functies nog? Zo 
nee, sinds wanneer niet meer? 

61 a) Volgde de begrafenisstoet vroeger 
een speciale weg naar de begrafenis
plaats? (Bedoeld is een andere weg dan 
de gewone, meest voor de hand Jiggende) 
Zo ja, hoe heette die weg? 

61 b) Werd deze weg nog bij andere gele
genheden gebruikt? Zo ja, wanneer? 

61c) Indien er geen speciale weg was, 
be staat er in uw gemeente dan nog wei de 
naam Jijkweg, dodenweg, reeweg, of iets 
dergelijks? Zo ja, welke? 

62a) Maakte de begrafenisstoet vroeger 
op bepaalde plaatsen halt? Zo ja, op 
welke plaatsen en waarom? 

62b) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

63) Zijn er nog andere bijzonderheden 
over de begrafenisstoet te vermelden, die 
hierboven niet ter sprake zijn gekomen? 
Zo ja, welke? (Antwoorden eventueel op 
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een afzonderlijk blad) 

hegrafenis: klokluiden 

64a) Wanneer werd er precies geluid tij
dens de begrafenis? 

64b) Werd daarbij versehil gemaakt tus
sen man, vrouw, kind enz.? Zo ja, welke 
verschillen? 

64e) Gebeurt dit thans nag? 

hegrafenis: kerkhof en graf 

65a) Ging de begrafenisstoet vroeger een 
of enkele malen rand het kerkhof? Zo ja, 
hoe vaak? 

65b) In een vaste riehting? Zo ja, in 
welke? 

65e) Gebeurt dit nag? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

66a) Werd de dode vroeger met de voeten 
of met het hoofd naar voren het kerkhof 
opgedragen, of werd daar niet op gelet? 

66b) Let men daar thans nag op? 

67a) Werd er vroeger bij het verlaten van 
het graf door de aanwezigen iets op de 
kist gestrooid of geworpen? Zo ja, wat en 
hoe? 

67b) En thans? 

68) Werden er door de grafmaker nag bij
zondere dingen gedaan bij het verlaten of 
het diehten van het graf? 
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69a) Werd er, zolang het graf nag niet 
gedieht was, iets over het graf geplaatst? 
Zoja, wat? 

69b) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

69c) Werd er, na het dichten van hetgraf, 
hier tijdelijk iets op geplaatst? Zo ja, wat 
en voor hoe lang? 

69d) Gebeurt dit nag? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

70a) Werd het graf van een in het kraam
bed gestorven vrouw nag op een of ande
re wijze van andere graven onderschei
den? Zo ja, hoe? 

70b) Gebeurt dit thans nag? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

71 a) Werd een kindergraf versierd? Zo 
ja, hoe? 

71b) Gebeurt dit nag? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

72a) Reed de voerman op de terugweg 
van de begrafenis langs een andere weg 
dan die waarIangs men gekomen was? 

72b) Zijn u van vroeger nag andere han
delingen bij het verlaten van het kerkhof 
bekend? Zo ja, welke? 

73) Kunt u nag bijzonderheden van vroe
ger over de gebeurtenissen op het kerk
hof en rand het graf meedelen die hierbo
yen niet ter sprake zijn gekomen? Zo ja, 
welke? (Antwoorden eventueel op een 
afzonderlijk vel) 
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hegrafenismaal 

74a) Werdervraegervoorofnade begra
fenis iets gegeten en/of gedranken? Zo ja, 
gebeurde dit ervoor of ema? 

74b) Had men hiervoor een bepaalde 
naam? Zo ja, welke? 

75) Waar had deze maaltijd gewoonlijk 
plaats? 

76) Was er bij u een herberg tegenover 
het kerkhof? Zo ja, hoe heette die? 

77) Werd er vraeger bij het begrafenis
maal een plaats opengelaten (voor de 
overledene)? 

78) Welke aandeel hadden de buren in de 
maaltijd? 

79) Door wie werd er bij de maaltijd ge
woonlijk bediend? 

80a) Wat werd er vroeger gegeten en ge
dranken? (Graag een uitvoerig ant
woord, met duidelijke vermelding van 
eventueel bijzondere gerechten) 

80b) En thans? 

81 a) Kregen de dragers ook iets? Zo ja, 
wat en wanneer? 

81 b) Had dit een speciale naam? 

82) Was het de gewoonte datde aanwezi
gen na de maaltijd iets mee naar huis 
kregen? Zo ja, wat? 

83) Was hetgebruikelijkom bij de begra-
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fenis iets aan de armen te geven? Zo ja, 
wat? 

84) Indien er braden werden uitgedeeld 
of gegeten, hadden die dan een bepaalde 
vorm of iets dergelijks? Zo ja, welke? 

85) Wat is er van deze maaltijd en van de 
gebruiken daarbij thans nog overgeble
ven? 

hegrafenis: hurenhulp 

86a) Welke ral speelden de buren vroe
ger bij de begrafenis, voorzover dat hier
boven nog niet ter sprake is gekomen? 
(Graag de verschillende taken omschrij
yen en de namen vermelden voor de 
mensen die deze taken vervulden, even
tueel op een afzonderlijk blad) 

86b) Welke van deze taken worden thans 
nog door de buren vervuld? 

rouwgehruiken 

87) Was het bij u gebruikelijk om de stoel 
van de overledene en/of zijn plaats in de 
kerk gedurende enige tijd onbezet te la
ten? Zo ja, hoelang? 

88) Welke bijzonderheden kunt u meede
len over de rouw, zoals die vraeger bij u 
werd gedragen en in acht werd genomen? 
(Hierbij graag zo uitvoerig mogelijke 
inlichtingen over de duur van de rauw in 
de speciale gevallen (dus lichte, halve, 
zware rouw enz.), over de rouwkleding 
en dergelijke, over de graden van bloed
verwantschap die bij het dragen van rou w 
een ral speelden, over de invloed van de 
stand op het dragen van rouw enz.). 
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Nr. 31 (1965) 

TROUWRING 

1 a) Wordt bij u door de getrouwde vrou
wen een trouwring gedragen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154a. 

1 b) Is dit algemeen gebruikelijk? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

Ie) Indien niet aile getrouwde vrouwen 
een trouwring dragen, kunt u dan aange
yen bij wie het weI en bij wie het niet ge
bruikelijk is? (Bedoeld zijn zo mogelijk 
de aantallen en de eventuele soeiale, reli
gieuze of andere versehillen). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

Id) Was dit vroegerpreeies zo? Indien dit 
niet het geval is, hoe was het dan vroeger? 
En sedert wanneer ongeveer is er veran
dering gekomen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

2a) Wordt bij u door de getrouwde man
nen een trouwring gedragen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil I 975b. 
Proefkaarten 154b, 154c. 

2b) Is dit algemeen gebruikelijk? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

2e) Indien niet aile getrouwde mannen 
een trouwring dragen, kunt u dan aange
yen bij wie het weI en bij wie het niet ge
bruikelijk is? (Bedoeld zijn zo mogelijk 
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de aantallen en de eventuele sociale reli
gieuze of andere versehillen). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

2d) Was ditvroegerpreeies zo? Indiendit 
niet het geval is, hoe was het dan vroeger? 
En sedert wanneer ongeveer is er veran
dering gekomen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

3a) Aan welke hand draagt bij u de vrouw 
na het huwelijk in het algemeen de trou
wring? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b (kaart 0P p. 52). 

3b) Geeft men daarvoor een bepaalde re
den op? Zo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil I 975b. 

3e) Indien niet aile getrouwde vrouwen 
de ring aan dezelfde hand dragen, waarin 
zit dan het versehil? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil I 975b. 

3d) Was ditvroegerprecies zo? Indien dit 
niet het geval is, hoe was het dan vroeger? 
En sinds wanneer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

4a) Indien de man een ring draagt, draagt 
hij die aan dezelfde hand als zijn vrouw of 
draagt hij hem aan de andere hand? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b (kaart op p. 52). 

4b) Indien niet aile getrouwdemannen de 
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ring aan dezelfde hand als hun vrouw dra
gen, zijn daar dan bijzondere redenen 
voor? (B. v. dat de man de ring draagt aan 
de hand waarmee hij niet werkt). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

5) Aan welke vinger draagt men in het 
algemeen de trouwring? 

A. de vrouw 

B. de man 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

6a) Worden de ringen geerfd, geleend, 
gekoeht of nog op een andere wijze ver
kregen? Zo ja, hoe? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

6b) Was dit vroeger ook het geval? Zo 
nee, hoe was het dan vroeger en sinds 
wanneer is het veranderd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

7) Indien de ringen gekoeht worden, 
koopt men ze dan: 

A. gezamenlijk 

B. ieder afzonderlijk 

C. op andere wijze (zo ja, hoe?) 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

8a) Wie betaalt de ring(en)? (De man, de 
vrouw, ieder de zijne). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154d. 

8b) En vroeger? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil I 975b. 
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9a) Bij welke gelegenheid wordt de 
trouwring gegeven of voor het eerst aan
gedaan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154e. 

9b) Gebeurde dit vroeger bij dezelfde 
gelegenheid? Zo nee, wanneer gebeurde 
het dan en sinds wanneer ongeveer is 
daarin verandering gekomen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

ge) Speelt of speelde de huwelijksnaeht 
hierbij een rol? Zo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

lOa) Uit welk metaal zijn de ringen ver
vaardigd? (Koper, zilver, goud, platina, 
staal). Indien meer dan een soort ringen 
wordt gebruikt, aangeven welke de meest 
gebruikelijke soort is en vervolgens de 
overige soorten met zo mogelijk de aan
tallen (ongeveer) en eventuele bijzonder
heden over de dragers. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

lOb) En vroeger? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

Ila) Hoe ziet de trouwring er uit? (Glad, 
versierd, breed, smal, met een steen, 
e.d.). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

11 b) En vroeger? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

lIe) Welke insehriften worden er inge-
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gntt'! (Naam van een echtgenoot, van 
beide echtgenoten, datum huwelijk, an
der inschrift of spreuk). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

12a) Bestaat ofbestond bij u de opvatting 
dat er van de trouwring een bijzondere 
kracht uitgaat? Zo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154f. 

12b) Kan (of kon) men er ziekten mee 
gene zen? Zo ja, hoe en welke ziekten spe
ciaal? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154f. 

12c) Kan (of kon) men er mee pendeJen 
(een soort wichelen)? Zo ja, om wat te 
bereiken? Of wat te vinden? En hoe gaat 
men hierbij te werk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

12d) Kent (of ken de) men behalve pen de
len en genezing nog andere krachten aan 
de trouwring toe? Welke? 

13) Mag men de trouwring afdoen? Zo 
nee, watgebeurterdan wanneermen hem 
afdoet? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil I 975b. 

14a) Wat gebeurt er met de ring van een 
overleden echtgeno( 0 )t( e)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

14b) Wat gebeurt er met de ringen van 
overleden ouders? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

ISa) Draagt men bij u een verlovings
ring? 

A. de vrouw 

B. de man 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

ISb) Aan welk hand draagtmen de verlo
vingsring? 

A. de vrouw 

B. de man 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

ISc) Aan welke Yinger? 

A. de vrouw 

B. de man 
Anlwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

ISd) Hoe was dit vroeger? 
Antwoorden gebruikl voor: 
Voskuil 1975b. 

16a) Wordt de verlovingsring later als 
trouwring gebruikt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154e. 

16b) Indien de verlovingsring later als 
trouwring wordt gebruikt, wordt hij dan 
van hand of yinger verwisseld en bij 
welke gelegenheid gebeurt dat? 

Anlwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154e. 

16c) Hoe was dit vroeger? (lndien er ver-
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andering is opgetreden, aangeven van 
wanneer die dateert) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154e. 

17) Kent u verhalen, liedjes, raadsels of 
spreekwoorden in verband met de trouw
ring of metring en? (Gaarneopeen afzon
derlijk vel) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 

18) Is er behalve bovenstaande antwoor
den nog iets te melden over de trouwring? 
Zo ja, wat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1975b. 
Proefkaart 154g. 

MAART 

5 maar! 

19a) Had de 5de maart in uw plaats een 
bijzondere naam? (Oude St. Pieter, biste
gersdei enz.). Zo ja, welke? 

19b) Waren er aan deze dag bepaalde ge
bruiken verbonden? Zo ja, welk(e)? 

19c) Bestaan deze nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

12 maar! 

20a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of volksgeloof in verband met de 12de 
maart (St. Gregorius, St. Gories)? Zo ja, 
welk(e)? (Schoolfeest, rondgang langs 
de huizen, Gregoria-zingen, gorien, be~ 
devaarten, zaai- en pootdatum, volksge
loof over het weer op die dag enz.). Graag 
een uitvoerige beschrijving. 
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20b) Als het een gebruik is, bestaat dlt 
dan nog? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

17 maart 

21a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of volksgeloof in verband met de 17de 
maart (St. Gertrudis, St. Geertruid, St. 
Geerten)? Zo ja, welk(e)? Bedevaarten, 
zaai- en pootdatum, volksgeloof over het 
weer op die dag enz.). Graag een uitvoe
rige beschrijving. 

21 b) Als het een gebruik is, be staat dit 
dan nag? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

19 maart 

22a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of vOlksgeloof in verband met de 19de 
maart (St. lozef)? Zo ja, welk(e)? (Pa
troonfeest van scholen en timmermans
gilden, bedevaarten, markten, zaai- en 
pootdatum, volksgeloof over het weer op 
die dag enz.). Graag een uitvoerige be
schrijving. 

22b) Als het een gebruik is, bestaat dit 
dan nog? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

21 maart 

23a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of volksgeloof in verband met de 21 ste 
maart? Zo ja, welk(e)? (Bedevaarten, St. 
Benedictus, klokluiden, zaai- en pootda
tum, volksgeloof over het weerop die dag 
enz.). Graag een uitvoerige beschrijving. 
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LJb) Als het een gebrUlk is, bestaat dit 
dan nog? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

25 maart 

24a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of volksgeloof in verband met de 2Sste 
maart (Maria Boodschap)? Zo ja, 
welk(e)? (Bedevaarten, mestrijden, 
volksgeloof over het weer op die dag, 
enz.). Graag een uitvoerige beschrijving. 

24b) Als het een gebruik is, be staat dit 
dan nog? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

Diversen 

2S) Mochten in uw plaats nog andere ge
bruiken of vorrnen van volksgeloof in 
verband met de maand maart ofbepaalde 
dagen in maart bekend, zijn wilt u die dan 
hiemaast of op een afzonderlijk vel ver
melden? 

APRIL 

1 april 

26a) Kent men in uw plaats het gebruik 
elkaar op 1 april voor de gek te houden? 
(Iedereen of aileen kinderen?) 

26b) Bestond dit gebruik vroeger ook? 
eo nee, sinds wanneer ongeveer is het 
dan gewoonte geworden? 

26c) Indien men het vroeger ook kende, is 
het dan naar uw mening toe- of afgeno
men en hebt u daar een verklaring voor? 

ISO 

26d) Wilt u (eventueel op een afzonder
lijk vel) Noteren welke grappen in uw 
plaats het meest gebruikelijk waren? 

26e) Wat riep (roept) men als iemand erin 
gelopen was (is)? 

26f) Mocht (mag) men de hele dag voor 
de gek houden of maar tot een bepaald 
tijdstip? Als dit laatste het geval was (is), 
tot hoe laat ongeveer? 

27a) Kende men in uw plaats het gebruik 
dat men lichtgelovige lieden uitstuurde 
om hen een onzinnig voorwerp of iets 
dergelijks te laten halen? (Het rolpa
troon, de hooischaar, aprilzaad, muggen
vet enz.). Zo ja: 1. Wie stuurde men bij 
voorkeur om dit soort dwaze boodschap
pen? (Een nieuwe knecht ofmeid, kinde
ren enz.) . 2. Wat liet men hen halen? 
3. Naar wie werden zij toegestuurd? 
4. Had dit gebruik nog een bepaalde 
naam? 

27b) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

27c) Was (is) dit gebruik aan een bepaal
de datum gebonden of kende (kent) men 
het het hele jaar door? 

27d) Indien het gebruik lichtgelovige lie
den om een onzinnige boodschap te stu
ren aan een bepaalde dag gebonden was 
(is), hoe noemde (noemt) men dan die 
dag? 

23 april 

28a) Kende men in uw paats gebruiken of 
volksgeloof in verband met de 23ste april 
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(St. loris)? Zo ja, welk(e)? (Bedevaarten, 
zaai- en pootdatum, volksgeloof over het 
weer op die dag enz.). Graag een uitvoe
dige besehrijving. 

28b) Als het een gebruik is, bestaat dit 
dan nog? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

25 april 

29a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of volksgeloof in verband met de 25ste 
april (St. Marcus)? Zo ja, welk(e)? (Be
devaarten, processies, vuren, zaai- en 
pootdatum, volksgeloof over het weer op 
die dag enz.). Graag een uitvoerige be
sehrijving. 

29b) Als het een gebruik is, bestaat dit 
dan nog? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

Diversen 

30) Mochten in uw plaats nog andere ge
bruiken ofvormen van volksgloofin ver
band met de maand april of bepaalde 
dagen in april bekend zijn, wilt u die dan 
hiemaast of op een afzonderlijk vel ver
melden? 

BID- EN DANKDAGEN 

Biddagen 

31 a) Op welke dag(en) van hetjaar wordt 
(worden) in uw plaats biddag(en) voor 
het gewas gehouden? Wilt u deze vraag 
beantwoorden voor elk van de in uw 
p1aats bestaande kerkgenootschappen 
afzonderlijk? (Nederlands-Hervormd, 
Rooms-Katholiek, Gereformeerd, Chris-
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telijk-Gereformeerd, Gereformeerde 
Gemeenten enz.). 

31 b) Wilt u een beschrijving geven van 
de wijze waarop deze dag(en) gevierd 
wordt (worden), in de kerk en daarbui
ten? 

31c) Wordt (worden) in uw plaats ook 
biddag(en) voor de visserij gehouden? 
Zo ja, op welke dag(en)? Graag een ver
melding van kerkgenootsehap. 

Dankdagen 

32a) Op welkedag(en) van hetjaar wordt 
(worden) in uw plaats dankdag(en) voor 
het gewas gehouden? Wilt u deze vraag 
beantwooorden voor elk van de in uw 
plaats bestaande kerkgenootschappen af
zonderlijk? (Nederlands-Hervormd, 
Rooms-Katholiek, Gereformeerd, Chris
telijk-Gereformeerd, Gereformeerde 
Gemeenten enz.). 

32b) Wilt u een beschrijving geven van 
de wijze waarop deze dag(en) gevierd 
wordt (worden), in de kerk en daarbui
ten? 

32c) Wordt (worden) in uw plaats ook 
dankdag(en) veor de visserij gehouden? 
Zo ja, op welke dag(en)? Graag een ver
melding van kerkgenootsehap. 

KRUISDAGEN 

33a) Was er in uw plaats enig volksgeloof 
of volksgebruik bekend in verband met 
de Kruisdagen (dat zijn de drie dagen 
v66r Hemelvaartsdag)? Zo ja, wat pre
cies? (Pootdatum, zaaidatum, weerregel, 
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boter gekamCl op de KrUlsdagen enz.). 

33b) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

PINKSTERBLOEM, PINKSTER
BRUID, MEIKONINGIN, enz. 

In grote delen van ons land liepen nog in 
de vorige eeuw omstreeks Pinksteren of 
in de meimaand mooi aangeklede kinde
ren (en sams ook volwassenen) langs de 
deuren, dikwijls met een kroon, krans, 
boog, tak of pop. Men noemde dit de 
pinksterbruid, pinksterbloem, pinkster
koningin, meikoningin, meikrans, me i
zingen enz. Hoewel dit gebruik nu bijna 
overal verdwenen is, is het mogelijk dat 
oudere inwoners het zich nog herinneren. 
Dergelijke herinneringen zijn voor ons 
van groot belang. Let u er echter weI op, 
of wat u verteld wordt door de mensen 
zeIJ of eventueel door hun ouders beleefd 
is. Er is over dit onderwerp namelijk veel 
geschreven, zodat het gevaar bestaat dat 
uw zegspersonen u doorvertellen wat ze 
zelf ergens gelezen hebben. Een andere 
moeilijkheid bij dit onderzoek is dat dit 
gebruik in een aantal plaatsen in de jaren 
twintig en dertig en ook na de laatste 
oorlog kunstmatig in ere hersteld is. Het 
wordt dan dikwijls door de V.V.V. of de 
winkeliers of doornog anderen georgani
seerd. Let u er dus ook op of u met een 
oorspronkelijk of een georganiseerd ge
bruik te maken hebt en geeft u dat hierna 
duidelijk aan. Tenslotte zouden wij het 
bijzonder op prijs stellen indien u op een 
afzonderlijk papier een doorlopend ver
slag geeft van wat u verteld wordt. Daar
voor reeds bij voorbaat onze bijzondere 
dank. 
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34a) Kende men bl] u het gebruik om op 
een van de dagen in de meimaand of om
streeks Pinksteren langs de deuren te 
lopen? Zo ja, hoe noemde men dit ge
bruik? 

34b) Bestaat het nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

34c) Indien het nog be staat, wordt het dan 
tegenwoordig georganiseerd? 

34d) Indien het georganiseerd wordt, 
sinds wanneer gebeurt dat dan ongeveer? 

34e) En van wie is indertijd het initiatief 
uitgegaan? 

34f) Door wie wordt het tegenwoordig 
georganiseerd, indien het nog bestaat? 

35) Zoudt u op een afzonderlijk blad een 
zo volledig mogelijke beschrijving wil
len geven van het gebruik van de pink
sterbloem, pinksterbruid, meikoningin, 
enz., zoals u dat van de door Ll onder
vraagde mensen gehoord hebt? En wilt u 

dan bovenaan het blad noteren: 1. de 
naam van de ondervraagde(n); 2. de leef
tijd; 3. of ze het zelf hebben meegemaakt 
of van wie ze het anders gehoord hebben; 
4. waar (in welke plaats) ze het hebben 
meegemaakt; 5. wanneer ze het hebben 
meegemaakt. 

PINKSTERKROON, MEIKROON, 
enz. 

Bij het lopen langs de deuren werden, 
zoals we hierboven zagen, dikwijls kro
nen, kransen of bogen meegedragen. In 
sommige delen van ons land werden die 
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kronen ook weI opgehangen. Over dat 
ophangen van kronen gaan de hiernavol
gende vragen. Ook dit gebruik is vrijwel 
averal verdwenen. Maar ook hier wIt u 
missehien nog aude mens en vinden die 
het zieh nog herinneren. Evenals bij de 
Pinksterbloem zouden wij die herinne
ringen graag volledig hebben, zodat wij u 
ook bij deze vragen verzoeken de volle
dige besehrijving op een afzonderlijk 
papier aan de lijst tae te voegen. Let u er 
ook nu op dat uw mensen u alleen vertel
len wat ze zelf hebben meeegemaakt of 
van hun ouders hebben gehoord. En geeft 
u ook duidelijk aan of het gebruik oor
spronkelijk is of dat het georganiseerd 
wordt. 

36a) Kende men bij u het gebruik om op 
een van de dagen in de meimaand of 
omstreeks Pinksteren een kroon, krans, 
of iets dergelijks ap te hangen? Zo ja, hoe 
noemde men dit gebruik? 

36b) Bestaat het nag? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

36e) Indien het nog bestaat, wordt het dan 
tegenwoordig gearganiseerd? 

36d) Indien het georganiseerd wordt, 
sinds wanneer gebeurt dat dan ongeveer? 

36e) Van wie is indertijd het initiatief 
uitgegaan? 

36f) Door wie wordt het tegenwoordig 
georganiseerd, indien het nog be staat? 

37) Wilt u ap een afzonderlijk blad papier 
een zo uitvoerig mogelijke besehrijving 
van het bovenstaande gebruik geven? En 
wilt u dan bavenaan. het blad noteren: I. 
de naam van de ondervraagde(n); 2. de 
leeftijd; 3. af ze het zelf hebben meege
maakt of van wie ze het anders gehoard 
hebben; 4. waar (in welke plaats) ze het 
hebben meegemaakt; 5. wanneer ze het 
hebben meegemaakt. 

Nr. 32 (1966) 

RICHTMEI ld) In welk stadium van de bouw wordt 
de tak, vlag enz. geplaatst? 

1 a) Bestaat in uw plaats het gebruik een 
groene tak, struik, vlag of iets anders te Ie) Waar preeies? 
plaatsen op huizen die in aanbouw zijn? 

I b) Zo ja, wat preeies? 

Ie) Hoe noemt men dit? 
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I f) En daor wie? 

1 g) Als het een tak of struik is, van welke 
boomsoort of struik is die dan meestal 
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afkomstig? 

I h) Wordt deze tak of struik versierd? Zo 
ja, hoe? 

Ii) Ais het een vlag is, aan welke vlag 
geeft men dan de voorkeur? 

Ij) Hoe lang blijft de tak of vlag staan? 

lk) Wordt er bij het plaatsen van de tak, 
vlag enz. getrakteerd of geld gegeven? 
Zo ja, wat precies? 

11) Door wie? 

1m) Hoe noemt men deze traktatie ofhet 
geld? 

In) Wat gebeurt er als dit niet gegeven 
wordt? 

10) Kende men dit gebruik vroeger oak? 
Zo ja, verschilde het dan van tegenwoor
dig? Wilt u de verschillen aangeven? Zo 
nee, sinds wanneer is het gebruik gewor
den? 

LIEFDEMEI 

2a) Bestond in uw plaats het gebruik om
streeks de maand mei een tak, struik of 
pop te plaatsen v66rof op het huis van een 
huwbaar meisje? (Of van een vrijgezel?) 

2b) Welke bedoeling had men hiermee? 

2d) Hoe noemde men: 

1) zo'n tak 

2) zo'n pop 
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2e) Waar werd de tak of pop precies 
geplaatst? 

2f) En door wie? 

2g) Als het een tak of struik was, had men 
dan voorkeur voor een bepaald soort of 
voor bepaalde soorten? Zo ja, welke 
soort(en) en hechtte men daaraan dan een 
speciale betekenis? 

2h) Bestaat dit gebruik nag? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 

2i)Werd oak bij andere gelegenheden of 
op andere tijdstippen weI eens een stro
pop geplaatst? (Zie oak vraag 5) 

2j) Zo ja, wanneer? 

2k)Bij wie? 

21) En door wie? 

2m) Hoe noemde men dit gebruik? 

2n) Welke bedoeling had men ermee? 

20) Komt dit nu nog weI voor? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

MEIBOOM 

3a) Kende men in uw plaats het gebruik 
omstreeks de maand mei of bij bijzonde
re gelegenheden een boom op te rich ten 
bij het huis van een bepaald persoon? 
(Burgemeester, schutterskoning, cafe
houder enz.). 

3b) Zo ja, bij wie? 
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3c) Op welke dag gebeurde dit? 

3d) Door wie? 

3e) Welke bedoeling had men ermee? 

3f) Waar precies werd de boom ge
plaatst? 

3g) Had deze boom ofhet gebruik een be
paalde naam? Welke? 

3h) Welke boomsoort gebruikte men in 
de regeJ? 

3i) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, sinds 
wanneer is het verdwenen? Zo ja, zijn er 
verschillen met vroeger? Welke? 

4a) Kende men bij u het gebruik om
streeks de maand mei een boom op te 
richten op een bepaald (meestal centraal 
gelegen) punt van uw woonplaats? 

4b) Zo ja, op welke dag gebeurde dit? 

4c) Waar precies? 

4d) En door wie? 

4e) Had deze boom een bepaalde naam? 
Welke? 

4f) Aan welke boomsoort gaf men de 
voorkeur? 

4g) Waar haalde men de boom vandaan? 

4h) Werd hij gekocht, met toe stemming 
gehaald of gestolen? 

4i) Door wie werd de boom gehaald? 
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4j) Hoe werd hij naar zijn standplaats 
vervoerd? 

4k) Volgde men daarbij een vaste route? 
Welke? 

41) Ais het vervoer met een wagen ge
beurde, wie zat( en) er dan op die wagen? 

4m) Door wie werd de boom opgericht? 

4n) Werd hij ook versierd? Graag een be
schrijving, zo mogelijk met (gedateerde) 
tekening of foto. 

40) Door wie werd de boom versierd? 

4p) Werd hij op een bijzondere manier 
"ingewijd"? 

4q) Gebeurde het wei dat anderen pro
beerden de boom te roven? Zo ja, wie? 

4r) Werd er om of bij de boom gedanst? 
Zo ja, door wie? 

4s) Zong men bij die gelegenheid ook be
paalde liederen? Is u iets bekend over 
melodie en tekst van deze liederen? Zo ja, 
graag een beschrijving, eventueel op een 
afzonderlijk blad. 

4t) Speelden zich nog andere feestelijk
heden om of bij de boom af? (Wedstrij
den, spelen optochten enz.) Zo ja, welke 
precies? 

4u) Op welke dag(en) hadden deze eve
nementen plaats? 

4v) Wie namen eraan deel? 
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4w) Hoe lang bleef de boom staan? 

4x) Ging het omhalen van de boom met 
bepaalde gebruiken gepaard? Welke? 

4y) Wat gebeurde er daama mee? 

4z) Bestaan de hierboven genoemde ge
bruiken nog? Zo nee, sinds wanneer ver
dwenen? Zo ja, zijn er verschillen met 
vroeger? Wilt u die aangeven? 

SCHANDMEI 

5a) Bestond in uw plaats het gebruik een 
tak, struik of pop te plaatsen bij een akker 
of tuin die nog niet bewerkt was of er 
slecht bijstond? 

5b) Op welke dag gebeurde dit bij voor
keur? 

5c) Hoe noemde men dit? 

5d) Waar werd de tak of pop precies 
geplaatst? 

5e) En door wie? 

5f) Als het een tak of struik was, had men 
dan voorkeur voor een bepaalde soort? 
Welke? 

5g) Was degene aan wie de akker oftuin 
toebehoorde, verpJicht te trakteren? 

5h) Zo ja, wat gebeurde er wanneer hij dat 
weigerde? 

5i) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 
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STOET(E)BOOM, KOEKEBEAM, 
V AKANTIEMEI 

Stoet( e )boom. koekebeam 

6a) Bestond in uw plaats het gebruik dat 
aan kinderen die voor het eerst op school 
kwamen, een tak met lekkemijen werd 
uitgereikt? 

6b) Hoe noemde men deze tak? 

6c) Welke lekkemijen hingen eraan? 

6d) Was de tak verdernog versierd? Kunt 
u daarvan een beschrijving geven of teke
ning maken? 

6e) Wie reikte de tak aan de kinderen uit? 

6f) Vertelde men de kinderen waar de tak 
vandaan kwam? 

6g) Als er gezegd werd dat de tak van een 
"boom" afkomstig was, waar zei men dan 
dat die boom stond? 

6h) Had deze "boom" nog een bijzondere 
naam? Welke? 

6i) Bestaat dit gebruik nu nog? Zo ja, zijn 
er verschillen met vroeger? Welke? Zo 
nee, sinds wanneer ongeveer is het ver
dwenen? 

Vakantiemei 

7a) Bestond in uw plaats het gebruik dat 
de kinderen de laatste schooldag een tak 
mee naar school namen? 

7b) Zo ja, hoe noemde men deze tak? 
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7c) Was hij op een bepaalde manier ver
sierd? Kunt u daarvan een beschrijving 
geven of tekening maken? 

7d) Van welke struik- of boomsoort was 
de tak gewoonlijk afkomstig? 

7e) Werd er door de kinderen ook een 
rondgang door het dorp gemaakt? AIleen 
of in groepen? 

7f) Werden daarbij liedjes gezongen? Is u 
iets bekend over de tekst daarvan? 

7 g) Bestaat dit gebruik nu nog? Zo ja, zijn 
er verschillen met vroeger? Welke? Zo 
nee, sinds wanneer ongeveer is het ver
dwenen? 

MEIKONING(lN), MEIGRAAF/
GRAVIN, MEIBRUID, MEILIEF
(STE), MEILEEN 

8a) Werd in uw plaats op 30 april of op 
een bepaalde dag in mei een van de meis
jes tot koningin of een van de jongens tot 
koning gekozen? Zo ja, wilt u dan aange
yen of er een meisje of een jongen geko
zen werd? 

8b) Hoe noemde men haar (hem)? 

8c) Op welke dag had de verkiezing 
plaats? 

8d) Hoe werd de koning(in) gekozen? 
Graag beschrijving. 

8e) Op grond van welke kwaliteiten? 

8f) En door wie? 
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8g) Kreeg de koning(in) een partner? 
Door wie werd die gekozen? 

8h) Werden in dit verband de huwbare 
meisjes in uw plaats aan een jongen toe
gewezen? 

8i) Zo ja, welke verplichtingen had dan 
de jongen tegenover het meisje? 

8j) Was er aan deze gebruiken een rond
gang langs de huizen verbonden? 

8k) Zo ja, wie namen daaraan deel? 

81) Werd er iets opgehaald? Wat precies? 

8m) Waren er nog andere feestelijkheden 
op deze dag? 

8n) Komt dit gebruik nu nog voor? Zo 
nee, sinds wanneer niet meer? 

MEIVUUR, PINKSTERVUUR, ST. 
JANSVUUR, ST. PIETERSVUUR enz. 

9a) Werden in uw plaats vroeger in mei of 
in juni vuren gebrand? 

9b) Op welke dag(en)? 

9c) Een vuur of meer vuren? 

9d) Hoe noemde men ze? 

ge) Kunt u nog andere bijzonderheden 
meedelen over dit gebruik? 

9f) Bestaat dit nu nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

157 



MEIZINGEN 

lOa) Werd in uw plaats op 30 april of op 
een bepaalde dag in mei langs de deuren 
gezongen? 

lOb) Zo ja, op welke dag(en)? 

1 Oc) Gebeurde dit op een bepaald uur? Zo 
ja, hoe laat? 

10d) Door wie? 

10e) Werd daarbij iets opgehaald? Zo ja, 
wat? 

1Of) Waren de zangers verkleed? Zo ja, 
hoe? 

109) Droegen ze tijdens de rondgang iets 
in de hand? (bijv. een tak). Zo ja, wat 
precies? 

IOh) Als heteen tak was, van welke boom 
of struik was die dan meestal afkomstig? 

Wi) Kunt u (op een apart blad) de tekst 
van de gezongen liedjes opgeven? 

10j) Hoe zong men degenen toe die niets 
wilden geven? 

10k) Bestaan deze gebruiken nog? Zo 
nee, sinds wanneer ongeveer zijn ze ver
dwenen? Zo ja, zijn er verschillen met 
vroeger? Welke? 

MARIAMAAND 

11) Is (of was) het in uw plaats gebruik in 
de maand mei bijzondere eerbewijzen te 
schenken aan Maria? (Versiering van 
beelden en kapellen van O.L. Vrouw, in 
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huis daarbuiten enz.) Wilt u hiervan een 
beschrijving geven? 

DIVERSEN 

12) Mochten in uw plaats nog andere ge
bruiken of vormen van volksgeloof in 
verband met de maand mei of bepaalde 
dagen in mei bekend zijn, wilt u die dan 
hiemaast of op een afzonderlijk vel ver
melden? (Oude mei, St. Marcoen, St. 
Quirijn, St. Job, St. Pancratius, St. Serva
as enz.) 

KERFSTOK 

13a) Kan men zich bij u herinneren dat er 
bij betaling in winkels, bij de molenaar 
enz. nog van een kelfstok (Jat) gebruik 
gemaakt werd? Zo ja, hoe lang is dat 
geleden? En bij welke winkeliers werd 
dat gedaan? Wat deed men met de kerf
stok na betaling van de schuld? 

13b) Is het u bekend of er in uw plaats nog 
ergens oude kerfstokken bewaard zijn 
gebleven? Zo ja, bij wie? 

VOLKSLIED 

Heer Halewijn (Jan Alberts, Heer Albert, 
Generolmus) lokt door zijn gezang een 
koningskind Uonkvrouw, juffer, prinses, 
maagd.) Zij gaat mee, ondanks waar
schuwingen van haar ouders. Zij doodt 
hem met zijn eigen zwaard, nadat hij haar 
heeft gezegd, dat zij moet sterven. De 
aanvang is dikwijls: 

J an Alberts stond op en hij zong er een 
lied, 
En dat verhoorde een koningskind 
(bis). 
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14a) Werd dit of een dergelijk lied bij u 
gezongen? Zo ja, zoudt u dan de tekst, 
voorzover die u bekend is, voor ons op 
willen schrijven? (Eventueel op een af
zonderlijk blad.) 

14b) Kent u nog iemand die het zou 
kunnen zingen? Zo ja, wie? (Graag naam, 
adres en leeftijd.) 

Een (zeemans)lied, dat een reis naar 
Batavia beschrijft. Het wordt wei ge
noemd: het lied van de "klippen van 
Brontius" (of Brosius), of: hetlied vande 
3600 mijlen, of: een reis om de wereld. 
De aanvang kan zijn: 

Vrolijk zullen wij rondklavieren (kla
veren,op-laveren) 
Tot aan de klippen van Brontius 

of: Varen wij uit van Hellevoetsluis 
Hieuwen w'ons ankertje voor de 
kluis 

of: Varen wij uit van Rotterdam 
Hieuwen w'ons ankertje voor de 
kram 

15a) Werd dit of een dergelijk lied bij u 
gezongen? Zo ja, zoudt u dan de tekst, 
voorzover die u bekend is, voor ons wil
len schrijven? (Eventueel op een afzon
derlijk blad.) 

15b) Kent u nog iemand die het zou kun
nen zingen? Zo ja, wie? (Graag naam, 
adres en leeftijd.) 

Het lied waarvan het begin luidt: 

Wat hoor ik hier in 't midden van de 
nacht? 

(of: Wie hoor ik kloppen ... ) 
Het is mijn minnaar, ik had hem nog 
niet verwacht. 
Ach minnaar, laat mij toch met rust, 
Ik lig en slaap gerust, 
Met u te paren heb ik geen lust. 

16a) Werd dit of een dergelijk lied bij u 
gezongen? Zo ja, zoudt u dan de tekst, 
voorzover die u bekend is, voor ons op 
willen schrijven? (Eventueel op een af
zonderlijk blad.) 

16b) Kent u nog iemand die het zou kun
nen zingen? Zo ja, wie? (Graag naam, 
adres en leeftijd.) 

17) Wonen er in uw omgeving mensen, 
van wie bekend is, dat zij veel oude 
liederen zingen, ofhebben gezongen? Zo 
ja, kunt u ons dan hun namen en adressen 
geven en zo mogelijk de aanvangsregels 
van enkele liederen uit hun repertoire? 

Nr. 33 (1967) 

SCHOONMAAK 

1 a) Hoe vaak per jaar werd er vroeger bij 
u een grote schoonmaak gehouden? En 
wanneer? 

1 b) Indien er meer dan een schoonmaak 
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was, was er dan verschil tussen die 
schoonmaakbeurten? Zo ja, wat? 

1 c) Is dit nog zo? Zo nee, in hoeverre is er 
verandering in gekomen? 

Id) Was het vroeger gebruikelijk om de 
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vOOljaarsschoonmaak op een bepaalde dag speciaal? 
dag te beginnen? Zo ja, welke? 

Ie) Moest de voorjaarsschoonmaak op 
een bepaalde dag beeindigd zijn? Zo ja. 
welke? 

If) Werd er bij u voor pinksteren alge
meen een extra schoonmaak gehouden. 
verfbeurt gegeven, en dergeJijke? Zo ja, 
wat precies? 

Ig) Gebeurt dit nog? Zo nee, sinds wan
neer is dit gebruik dan afgenomen? 

IJSHEILIGEN 

2a) Wordt er in uw plaats, in verband met 
koude dagen in mei, gesproken over de 
ijsheiligen? 

2b) Welke zijn de namen van deze heili
gen? 

2c) Met welke data zijn hun namen ver
bonden? 

2d) Is deze periode van kou in uw plaats 
nog bekend onder een andere naam? (ge
strenge heren, hagendoornkoude, enz.) 

3b) Te voet, te paard, per fiets, met paard 
en wagen? 

3c) Had men daarbij een traditionele rou
te? Zo ja, welke? 

3d) Deed iedereen dit, of aileen bepaalde 
groepen (leeftijd, stand, godsdienst) van 
de bevolking? 

3e) Tot wanneer ongeveer heeft dit ge
bruik stand gehouden? 

Spelen, Jeestelijkheden 

4a) Werden bij u op een van de pinkster
dagen bepaalde spelen of feestelijkheden 
georganiseerd? Zo ja, wat precies (graag 
nadere omschrijving, eventueel op een 
afzonderlijk blad) 

4b) Op welke dag speciaal? 

4c) Nam iedereen daaraan deel, of aIleen 
een bepaalde groep of bepaalde groepen 
van de bevolking? (in het laatste geval 
graag een nadere aanduiding) 

4d) Heeft dit alles nog plaats? Zo nee, 
2e) Zijn er in uw plaats rijmpjes of weer- sinds wanneer niet meer? 
spreuken bekend in verband met de ijs-
heiligen? (teksten eventueel op een af- Pinksterdrie 
zonderlijk blad) 

Sa) Werd bij u vroeger de dinsdag na 
PINKSTEREN pinksteren op een bijzondere wijze ge

vierd? Zo ja, hoe? (graag een nadere be-
Uitgaansdag, spelerijden schrijving, eventueel op een afzonderlijk 

blad) 
3a) Trok men er bij u vroeger op een van 
de pinksterdagen op uit? Zo ja, op welke 5b) Werd er die dag gewoon gewerkt? 
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5c) Heeft die dag ook nu nog een bijzon
der karakter? Zo nee, sinds wanneer niet 
meer? 

Pinksterwater 

6) Werd bij u vroeger een bijzondere 
waarde toegekend aan op of voor pink
steren gewijd water? Zo ja, wat precies? 

PINKSTERMELKEN, KATRIJNS
MELKEN. St. NICOLAASMELKEN, 
enz. 

7a) Was het bij u vanouds gebruikelijk 
dat op een bepaalde dag van het jaar de 
koeien in de weiden door vreemden (hei
melijk) gemolken werden? Zo ja, hoe 
noemde men dat gebruik? 

7b) Op welke dag gebeurde dit? 

7c) Bestaat het nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

7 d) Of was het gebruikelijk dat de boer op 
een bepaalde dag de melk weggaf? Zo ja, 
hoe noemde men dat gebruik? 

7e) Op welke dag gebeurde dit? 

7f) Aan wie? (Graag een wat uitvoeriger 
beschrijving. eventueel op een afzonder
lijk blad) 

7 g) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meeT? 

SACRAMENTSDAG 

Processies 

8a) Werd in uw plaats op of omstreeks 
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Sacramentsdag een processie gehouden? 

8b) Zo ja, op welke dag precies? 

8c) Hoe noemde men deze processie? 

8d) Had zij een bepaalde route? Zo ja, 
welke? 

8e ) Werden kaarsen, lantaarns enz. mee
gedragen? Zo ja, wat precies? 

8f) Werd de processie begeleid door be
paalde traditionele figuren die de weg 
moesten vrijmaken e.d.? Hoe noemde 
men die? 

8g) Wie vervulden deze functie? 

8h) Waaruit bestond hun taak precies? 

8i) Kunt u een beschrijving geven van de 
rest van de stoet: wie liepen er in mee? 

8j) Werd de processie door de bewoners 
nog op een bijzondere manier opgeluis
terd (opschilderen van de huizen, aan
brengen van versieringen, zand- of 
bloemtapijten, processiestrooisel, enz.) 
Zo ja, hoe? 

8k) Waren er nog andere gebruiken aan 
deze processie veTbonden? (schieten, 
klokluiden enz.) 

81) Was ereen kermis? Zo ja, hoe noemde 
men die? 

Bedevaarten 

8m) Werden op deze dag bepaalde bede
vaarten ondernomen? Waarheen en met 
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welk doel? 

Gerechten 

8n) Werden op Sacramentsdag bepaalde 
gerechten gegeten? Zo ja, welke precies? 

St. JAN (24 juni) 

St. Janskruid, -tak, -t/"Os, -krans, enz. 

9a) Werden bij u vroeger op of omstreeks 
St. Jan (24 juni) takken, kransen, ruikers, 
of iets dergelijks opgehangen? Zo ja, 
wanneer precies? 

9b) Waar? (buitenshuis, binnenshuis, in 
de kamer, boven de deur, enz.) 

9c) Met welk doel? 

9d) Door iedereen? Zo nee, door wie dan 
weI? 

ge) Als het een tak was, van welke boom 
of plant was die dan? 

9f) Als het ruikers waren, uit welke plan
ten waren ze dan (gewoonlijk) samenge
steld? 

9g) Werden deze takken of ruikers ge
wijd? Zo ja, wanneer en waar? 

9h) Hoelang bleven de takken of ruikers 
hangen? 

9i) Wat gebeurde ennee wanneer ze weg
gehaald werden? 

9j) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, sinds 
wanneer niet meer? 
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9k) Indien het nog be staat, wordt het dan 
gestimuleerd? Zo ja, door wie? 

VolksgelooJ, andere gebruiken 

lOa) Zijn u van vroeger uit uw plaats ook 
bepaalde andere gebruiken of enig volks
geloofverband houdende met St. Jan be
kend? Zo ja, wat precies? (graag een zo 
uitvoerig mogelijke beschrijving, even
tueel op een afzonderlijk blad) (N.B. Niet 
bedoeld zijn de St. Jansbedevaarten, 
waamaar al eerder is gevraagd.) 

lOb) Bestaat dit nog? Zo nee, sinds wan
neer niet meer? 

JUNI 

11) Zijn u van vroeger of van nu uit uw 
plaats bijzondere gebruiken of fees ten 
bekend, speciaal in de maandjuni? (b.v. 
bijzondere viering van het H. Hart, St. 
Petrus en Paulus, St. Menardus, S1. Odul
fus, enz., processies, bedevaarten). Zo ja, 
zoudt u daarvan dan een beschrijving 
willen geven (eventueel op een afzonder
lijk blad)? 

AUTOZEGENING 

12a) Is het bij de katholieke bevolking in 
uw plaats gebruikelijk om de auto's te 
laten zegenen? 

12b) Zo ja, op welke dag(en) bij voor
keur? 

12c) Waar gaat men daarvoor naar toe? 
(welke plaats, welke kerk, welke heilige) 

12d) Wordt daarbij nog iets uitgereikt? 
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(vaantje of iets dergelijks) Zo ja, wat? 

12e) Sinds wanneer bestaat dit gebruik 
ongeveer? 

HONDSDAGEN 

13a) Welke kwade gevolgen worden in 
uw plaats toegeschreven aan de hondsda
gen? 

13b) Welke kaIenderdagen worden in uw 
plaats de hondsdagen genoemd? 

JULI 

14) Zijn u van vroeger of van nu uit uw 
plaats ook bijzondere gebruiken of fees
ten bekend, speciaal in de maandjuli? Zo 
ja, zoudt u daarvan dan een beschrijving 
willen geven? (eventueel op een afzon
derlijk blad)? 

15 AUGUSTUS 

15) Heeft men bij u een speciale naam 
voor de 15e augustus? Zo ja, welke? 

KRUIDWIS 

16a) Bestond bij u het gebruik om op een 
bepaalde dag in de kerk een bos bloemen 
te laten wijden? 

16b) Zo ja, op welke dag? 

16c) Hoe noemde men zo'n bos? 

16d) Met welk doel gebeurde dit? 

16e) Plukte men hem zelf (zo ja, waar?) 
of kocht men zo'n bos? (in het laatste 
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geval van wie?) 

16f) Werden die bossen v66r of tijdens de 
H.Mis gewijd? 

16g) Wat deed men precies met deze 
bossen? 

16h) Hoe lang werden ze bewaard? 

16i) Waar werden ze bewaard? 

16j) Bestonden ze uit een vast aantal 
planten? Zo ja, hoeveel? 

16k) Uit welke planten bestonden ze ge
woonlijk? (Zo mogelijk behalve streek
naam, tussen haakjes ook de officiele ne
derlandse en/oflatijnse naam vermelden) 

161) Hadden deze planten elk afzonder
lijk een speciale betekenis? Zo ja, welke? 

16m) Waarmee werd de bos samenge
bond en en werd dat later nog ergens voor 
gebruikt? Zo ja, waarvoor? 

16n) Zijn er nog andere bijzonderheden 
te vermelden? Zo ja, welke? 

160) Bestaat dit gebruik nog? Zo nee, 
sinds wanneer niet meer? 

16p) Indien het gebruik nog bestaat, 
neemt het dan af of wordt het juist gesti
muleerd? (Zo ja, door wie?) 

16q) Indien het gebruik nog bestaat hoe 
staat de geestelijkheid er dan tegenover? 

16r) Indien het nog slechts door enkelen 
in stand wordt gehouden, tot welke groep 
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van de bevolking behoren die dan? 

MARIA HEMEL V AART 

17a) Wordt Maria HemeIvaart bij u ge
vierd? Zo ja, hoe? 

17b) Wordt er die dag gewerkt? Door 
iedereen? 

17c) Indien deze dag niet ofniet meer al
gemeen gevierd wordt, was dat vroeger 
dan wei het geval? (Zo ja, hoe?) 

17d) Indien hij vroeger weI gevierd werd 
en nu niet meer, sinds wanneer is er dan 
verandering in gekomen? 

AUGUSTUS 

18) Zijn u van vroeger of van nu uit uw 
plaats ook bijzondere gebruiken of fees
ten bekend, speciaal in de maand augus
tus? Zo ja, zoudt u daarvan dan een be
schrijving willen geven (eventueel op 
een afzonderlijk bIad)? 

VOLKSLIED 

Een lied, dat kan beginnen met de regel 
"Schuin over die Groenlandse he ide " , of: 
"In Veendam staat een herberg", 
of:"Daar buiten die Frankrijker poorten" 
(Franekerpoorten, poorten van Wierden) 
vertelt over een dienstmaagd in een her
berg, die wordt beschuldigd van moord 
op een pasgeboren kind. 

De dochter des huizes en haar moeder 
zijn de werkelijk schuldigen, maar: 

"Wei Anna, zeiden zijn, Anna,! Dat 
hebt gij wei zelve gedaan;/ 
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Wij zullen u laten hangen/ Te Frane
ker buiten die poort./ 
Zult gij mij laten hangen/ Te Franke
ker buiten die poort,! 
Dan hoop ik dat daar van boven/ Een 
teken wordt gedaan." 

De minnaar van de dienstmaagd komt na 
enkele dagen in de stad. Hij ontdekt dat 
Anna nog leeft: 

"Ik hang niet, noch ik sta niet,! 'k Rust 
in Maria's schoot,! 
De engelen uit de hemell Brengen mij 
water en brood.) 
( .... .............................. .. .. ... ......... .. ) 
De dienstmaagd werd losgesneden,/ 
De juffer kwam in haar stee,! 
De moeder werd geradbraakt,/ De 
vroedvrouw in olie verbrand./ 
Zo zullen wij die vrouwtjes trakteren/ 
Die een ander brengen in schand." 

19a) Werd dit of een dergelijk lied bij u 
gezongen? Zo ja, zoudt u dan de tekst, 
voorzover die u bekend is, voor ons op 
willen schrijven? (Eventueel op een af
zonderlijk blad). 

19b) Kent u iemand die het zou kunnen 
zingen? (Graag naam, adres en leeftijd) 

"Daar waren drie zusters tesamen,/ 
De een was rijker dan de ander,! 
En de derde die leed gebrek." 

De arme vrouw vraagt haar zusters om 
brood voor haar kinderen. Ze weigeren; 
de arme zuster zegt"dan mag uw brood 
worden geIijk een steen, en de boter zo 
rood als bloed." 

20a) Werd dit of een dergelijk lied over 
"het versteende brood" bij u gezongen? 
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Zo ja, zoudt u dan de tekst, voorzover die 
u bekend is; voor ons op willen schrij
yen? 

20b) Kent u iemand, die het zou kunnen 
zingen? (Graag naam, adres en leeftijd). 

"Een meisje van pas achttien jaren/ 
Beminde twee bruidegoms./ 
De ene was er een schipper,! En de 
tweede een landmanszoon." 

Het meisje kiest de landmanszoon. De 
schipper zegt: 

"De duivel zal je komen halen/ la al 
op je bruiloftsfeest. 

( ................... ................................ ) 
Toen begon die duivel daar te rijzen,! 
Zette zich naast het meisje neer;/ 
Danste een, twee, drie keer met haar 
in 't ronde,! 
Vloog met haar het venster uit. " 

21a) Werd dit of een dergelijk lied over 
"de bruidsdans met de duivel" bij u ge
zongen? Zo ja, zoudt u dan de tekst, voor
zover die u bekend is, voor ons op willen 
schrijven? (Eventueel op een afzonder
lijk blad). 

21 b) Kent u nog iemand die het zou kun
nen zingen? Zo ja, wie? (Graag naam, 
adres en leeftijd). 

Nr. 34 (1968) 

OOGSTGEREEDSCHAP 

Voor de europese volkskunde-atlas moe ten wij binnen enkele maanden opgave doen 
van de gereedschappen waarmee v66r de komst van de maaimachine het broodgraan 
werd geoogst. De bedoeling is een kaart te maken van de verspreiding van de verschil
lende gereedschappen over heel Europa. Het staat weI vast dat het daarbij in hoofdzaak 
zal gaan om de verspreiding van de zeis, de zicht (of IDk) en de sikkel. Aile drie komen 
of kwamen in ons land voor. De moeilijkheid is echter dat zij vaak naast elkaar 
voorkwamen, in hetzelfde dorp, of dat de een geleidelijk door de ander verdrongen is. 
am die reden is het van het grootste belang dat u bijgaande vragenlijst uiterst nauw
keurig invulten waar u dat maar even nodig lijkt voorziet van verduidelijkende opmer
kingen. am die reden ook is het noodzakelijk dat u, wanneer u zelf geen ervaring met 
deze gereedschappen heeft, contact zoekt met een oudere boer in uw plaats, liefst met 
een die er zelf nog mee heeft gewerkt. Mocht u dat niet mogelijk zijn, vult u deze lijst 
dan niet in, maar zendt u hem terug met de opmerking dat u geen gelegenheid hebt om 
een goede zegsman te vinden. Voor de extra moeite die het u mocht kosten om er weI 
een te vinden, zijn we u reeds bij voorbaat bijzonder dankbaar. U levert daarmee uw 
bijdrage aan een kaart die over niet al te lange tijd niet meer getekend zou kunnen 
worden. 
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1) Met welk(e) gereedsehap(pen) werd 
voor de komst van de maaimachine het 
hroodgraan (rogge, tarwe) geoogst? 
Graag de dialectbenamingen, zo moge
lijk met opgave van de lengte van de steel 
en een omsehrijving) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 19728 (kaarten 0P p. 14,21). 
Proefkaarten 121, 122. 

2) Wanneer men voor het maaien van het 
hroodgraan twee versehillende soorten 
gereedsehap gebruikte, wilt u dan aange
yen waarin het verschil in gebruik stak? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 19728 (kaarten op p. 14,21). 

3) Is dit zolang men zieh kan herinneren 
het geval geweest? Zo nee, hoe was het 
dan vroeger? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 19728 (kaarten op p. 14,21). 

4) Gelden de antwoorden op de vragen 1 
en 2 volgens uw zegsman voor aile land
bouwers in uw plaats? (lndien erplaatse
lijk versehillen waren, wilt u die dan hier
naast vermelden en daarbij er vooral op 
letten of de verschillen misschien in de 
grootte van het bedrijf lagen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten op p. 14,21). 

5) In welk jaar ongeveer kwam de eerste 
maaimaehine? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten 0P p. 14,21). 

6)Werd er na de komst van de maaima
chine nog handgereedschap gebruikt, 
bijvoorbeeld voor hoekjes van het land of 
om ruimte te maken voor de machine? Zo 
ja, welk gereedschap werd (wordt) daar
voor gebruikt? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten op p. 14, 21). 

Bovenstaande vragen zullen wij direct 
gebruiken voor de atlaskaart. De vragen 
die nu voIgen zijn bedoeld om een inzicht 
te krijgen in de keuze van oogstgereed
schappen die een landbouwer in uw 
plaats had. De antwoorden kunnen van 
belang zijn voor de geschiedenis van elk 
gereedschap afzonderlijk. 

7) Met welk(e) gereedschap(pen) werd 
voor de komst van de maaimachine het 
zomerkoren (haver, gerst) geoogst? 
(Graag de dialectbenaming(en), zo mo
gelijk met opgave van de lengte van de 
steel en een omschrijving) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten op p. 14,21). 

8) Indien er meer dan een gereedschap 
werd gebruikt. wilt u dan aangeven waar
in het verschil in gebruik stak? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten op p. 14,21). 

9) Met welk(e) gereedschap(pen) werd 
voor de komst van de maaimachine het 
gras afgesneden? (Graag de dialectbena
ming(en), zo mogelijk met opgave van de 
lengte van de steel en een korte omschrij
ving) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten op p. 14,21). 

10) Indien er meer dan een gereedschap 
werd gebruikt. wilt u dan aangeven waar
in het versehil in gebruik stak? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten op p. 14, 21). 

11) Werden de zeis, de zieht of de sikkel 
nog voor andere doeleinden gebruikt dan 
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voor het maaien van broodgraan, zomer
koren of gras? Zo ja, zoudt u dan willen 
vermelden waarvoor, en daarbij steeds 
duideJijk aangeven om welk instrument 
het gaat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1972a (kaarten 0P p. 14,21). 
Proefkaart 148. 

Tenslotte stellen wij het bijzonder op 
prijs wanneer u in de gelegenheid bent 
aan dit verslag tekeningen, (met opgave 
van de maten, het materiaal en de dialeet
benamingen) of foto's van de verschil
lende gereedsehappen toe te voegen, met 
opgave van het doel waarvoor ze ge
bruikt werden. 

Nr. 34A, met bijlage (1968) 

[aileen verzonden aan de medewerkers van wie een goed ingevulde lijst 34 was 
ontvangen] 

1) Waarmee dorste men bij u omstreeks 
1900: 

la) het graan 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1969 (kaart op p. 15); 1971 (kaart op p. 
120); 1984 (kaart op p. 117). 

1 b) de peulvruehten 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil1969 (kaart op p. IS); 1971 (kaart op p. 
120); 1984 (kaart op p. 117). 

Ie) andere gewassen 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1969 (kaart op p. IS); 1971 (kaart op p. 
120); 1984 (kaart op p. 117). 

2) Welke dorsgereedsehappen zijn er 
nadien bijgekomen of voor in de plaats 
gekomen? (zo mogelijk met de jaartallen 
waarop ze ongeveer voor het eerst ge
bruikt werden) 

2a) voor het graan 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1969 (kaart op p. IS); 1971 (kaart op p. 
120); 1984 (kaart op p. 117). 
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2b) voor de peulvruchten 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Voskuil 1969 (kaart 0P p. 15); 1971 (kaart op p. 
120); 1984 (kaart op p. 117). 

2e) voor de andere gewassen 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1969 (kaart op p. 15); 1971 (kaart op p. 
120); 1984 (kaart op p. 117). 

3) Gelden de antwoorden op de vragen 1 
en 2 voor iedereen of waren er versehil
len, b. v. tussen grate boeren en kleine 
boeren? (in het laatste geval de versehil
len graag duideJijk aangeven) 

GESELBANK, GESELP AARD, enz. 

4) Soms sloeg men het graan uit op een 
hard voorwerp. Was dat bij u het geval? 
Zoja: 

4a) Hoe heette dat voorwerp en hoe zag 
het er uit? (zo mogelijk graag een teke
ning) 

4b) Welke graansoorten werden zo be
handeld? 
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4c) Deed men er de gehele oogst mee of 
sleehts een deel? (in het laatste geval 
duidelijk aangeven om welk deel het 
gaat) 

4d) Ging men na dit uitslaan er nog eens 
met de vlegel of de dorsstok overheen? 

DORSVLEGEL 

Indien bij u de dorsvlegel (bestaande uit 
een iangere stok en een kortere knuppel 
die met elkaar verbonden zijn) bekend is 
geweest, zoudt u dan nog de volgende 
vragen willen beantwoorden? 

5a) Van welk hout was de stok die men in 
de hand hield? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

5b) Hoe lang was de stok? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

5e) Hoe dik was de stok? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaar1en 140, 145, 146, 155, 157 , 

6a) Van welk hout was de knuppel? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

6b) Hoe lang was de knuppel? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

6e) Hoe dik was de knuppel? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145,146,155, 157. 

6d) Welke VOlm had de knuppel? (rond, 
vierkant, 6-kantig, 8-kantig, enz.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145,146, 155,157. 
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7) Uit welk materiaal bestond de verbin
dingsriem tussen stok en knuppel ge
woonlijk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

8) Hoe zat de verbindingsriem preeies 
aan de stok vast? (indien op de stok een 
kap, ofbeugel is gemaakt, graag een uit
voerige besehrijving van de contructie, 
met zo mogelijk een tekening) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155 , 157. 

9) Hoe zat de verbindingsriem preeies 
aan de knuppel vast? (graag een tekening, 
als boven) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

10) Moest men bij het dorsen de stok in de 
hand laten draaien ofkon men hem stevig 
vasthouden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

Soms zat er een leren, houten of metal en 
kap op de stok. In dat geval zouden wij 
nog willen weten: 

l1a) Van welk materiaal was die kap? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

I I b) Was die kap draaibaar ten opzichte 
van de stok? 

Antwoorden gebru ikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

lie) Sloot hij helemaal rondom de stok, 
of bestond hij uit twee benen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

lid) Bestond hij uit een stuk of uit twee 
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lasse helften? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaal1en 140, 145, 146, 155, 157. 

II e) Zaten er gaatjes in waardaar een 
veter was geregen? Za ja, haeveel gaat
jes? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

Sams zat er oak een leren, hauten of 
metalen kap ap de knuppel. In dat geval 
zouden we nag graag weten: 

12a) Van welk materiaal was die kap? 
Antwoorden gebruikt vaar: 
Praetkaal1en 140, 145, 146, 155, 157. 

12b) Was die kap draaibaar ten apzichte 
van de knuppel? 

Antwaorden gebruikt voor: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

12c) Zaten er gaatjes in waardaor een 
veter was geregen? Zo ja, hoeveel? 

Antwaarden gebruikt vaar: 
Praetkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

12d) Zat er oak nag een gat in de knup
pel? Zo ja, waarvaar werd dat gebruikt? 

Antwaarden gebruikt voar: 
Proetkaarten 140, 145, 146, ISS, 157. 

12e) Was de knuppel aan de bavenkant 
aan twee zijden afgeplat? 

Antwoarden gebruikt vaar: 
Proetkaarten 140, 145, 146, ISS, 157. 

13a) Maakte de dorser of de boer de v le
gel zelf? 

Antwaarden gebruikt vaar: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155,157. 

13b) Ais hij hem niet zelf maakte, hoe 
kwam hij er dan aan? 
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Antwaarden gebruikt voar: 
Proetkaarten 140, 145, 146, ISS, 157. 

14) Heeft u bij het beantwoorden van bo
venstaande vragen de dorsvlegel zelf 
gezien of be rust en de gegevens op de he
rinnering van uw zegsman? 

DORSSTOK 

Indien bij u de dorsstok (bestaande uit 
een (gebogen) stuk hout) bekend is ge
weest, zoudt u dan nog de vo1gende vra
gen willen beantwoorden? 

15a) Van wat voor hout werd de darsstok 
gemaakt? 

15b) Hoe maakte men de darsstok? 
(Graag een tekening, met opgave van de 
maten) 

In sommige streken van ons land was 
zowel de dorsvlegel als de dorsstok in 
gebruik. Indien dat bij u het geval was, 
zoudt u dan nog de volgende vragen 
willen beantwoorden? 

16a) Welk van de twee werd het meest 
gebruikt? 

Antwaarden gebruikt vaor: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155, 157. 

16b ) Waren er boeren die zowel een v le
gel als een dorsstak hadden? Zo ja, maak
ten ze dan nog verschil in het gebruik? 
(graag zo uitvoerig mogelijk beantwoar
den) 

Antwaarden gebruikt vaar: 
Proetkaarten 140, 145, 146, ISS, 157. 

In sommige streken van ons land waren 
twee soorten dorsvlegel in gebruik. In
dien dat bij u het geval was, zoudt u dan 
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nog de volgende vragen willen beant
woorden? 

17a) Waren erboeren die beidesoorten in 
huis hadden? Zo ja, maakten ze dan ver
schil in het gebruik? (graag zo uitvoerig 
mogelijk beantwoorden) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145. 146, ISS. 157. 

17b) Welke van de twee vlegels kwam 
het meeste voor? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, ISS, 157. 

Bijlage bij Nr. 34A (1968) 

I) Hoe groot was het bedrijf waarop uw 
gegevens over het dorsen betrekking 
had den in de tijd dat men er nog met de 
hand dorste? 

2) Welk deel van de oppervlakte werd in 
dat bedrijf gebruikt als bouwland? 

3) Welke gewassen verbouwde men er? 
(welke granen, welke peulvruchten, wel
ke andere gewassen) 

4) Welke van de in het antwoord opvraag 
3 genoemde gewassen waren het belang
rijkst? 

5) Kunt u aangeven welk deel van het 
bouwland voor elk van de in het ant
woord op vraag 3 genoemde gewassen 
ongeveer gebruikt werd? 

6) K warn het door u beschreven bedrijf in 
deze opzichten (grootte, hoeveelheid 
bouwland, verbouwde gewassen) over
een met de andere bedrijven in uw plaats? 
Indien niet, zoudt u dan willen aangeven 
in hoeverre het van de andere bedrijven 
verschilde? 

Nr. 34A-2 (1968) 

DORSGEREEDSCHAP 

I) Waarmee dorste men bij u voordat de 
dorsmachine in gebruik kwam? 

2) Welke gewassen dorste men in die 
tijd? (welke granen, welke peulvruchten, 
welke andere gewassen) 

3) Dorste men aile gewassen op dezelfde 
manier? Zo nee, welke verschillen waren 
er dan? 

4) Indien men bij u de dorsvlegel ge
bruikte: 
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4a) hoe noemde men die dan in uw dia
lect? 

4b) van welk hout was de stok die men bij 
het dorsen in de hand hield? 

4c) van welk hout was het slaande deel? 
(de knuppel) 

4d) wat voor vorm en afmetingen had de 
knuppel? (dikte, lengte, rond of kantig) 

4e) van welk materiaal was de verbin
dingsriem tussen knuppel en stok? 
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40 hoe zat de verbindingsriem precies 
aan de stok vast? (om de stok, door een 
kap van leer ofhout, om een ijzeren knop, 
door een ijzeren beugel enz.) 

4g) hoe zat de verbindingsriem precies 
aan de knuppel vast? (door een gat, door 
een kap, enz.) 

4h) Zoudt u een schetstekening of zo mo
geJijk een foto kunnen maken van de 
dorsvlegel, waarop deze verbinding dui
delijk zichtbaar is? (De onkosten van de 
foto zijn voor onze rekening) 

4i) Wie maakte zo'n dorsvlegel of waar 
kocht men hem? 

5) Indien men bij u het gewas wei uitsloeg 
op een hard voorwerp: 

Sa) hoe heette dat voorwerp? 

5b) hoe zag het emit? (graag een tekening 
of foto, waarop ook de plaats van de 
dorser is aangegeven) 

5c) voor welke gewassen werd het ge
bruikt? 

5d) deed men er de gehele oogst van dat 
gewas (of die gewassen) mee? (indien 
niet, wilt u dan aangeven welk deel men 
wei zo deed en waarom) 

5e) ging men er na dit uitslaan nog eens 
met de vlegel overheen? 

6) Wanneer ongeveer kwam de dorsma
chine in gebruik? 

7) Wat voor soort machine was dat? 

8) Welke machines kwamen er nader
hand nog bij en wanneer ongeveer? 
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9) Werd er, toen de dorsmachine er al 
was, toch nog wei met de hand gedorst? 
Zo ja, welk gewas of welk dee I van het 
gewas en waarom? 

10) Tot welk jaar ongeveer dorste men 
met de vlegel? 

II) Tot welk jaar ongeveer gebruikte 
men de geselbank (smijtplaat, gesel
paard, enz.), indien die bij u althans be
kend is? 

12) Hoe groot was het bedrijf waarop uw 
gegevens over het dorsen betrekking 
hebben in de tijd dat men er nog met de 
hand dorste? 

13) Welk deel van de. opper v lakte werd in 
dat bedrijf gebruikt als bouwland? 

14) Welke gewassen verbouwde men er? 
(welke granen, welke peulvruchten, wel
ke andere gewassen) 

15) Welke van de in het antwoord op 
vraag 14 genoemde gewassen waren het 
belangrijkst? 

16) Kunt u aangeven welk dee I van het 
bouwland voor elk van de in het ant
woord op vraag 14 genoemde gewassen 
ongeveer gebmikt werd? 

17) K warn het door u beschreven bedrijf 
in deze opzichten (grootte, hoeveelheid 
bouwland, verbouwde gewassen) over
een met de andere bedrijven in uw plaats? 
Indien niet, zoudt u dan willen aangeven 
in hoeverre het van de andere bedrijven 
verschilde? 
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Nr. 348 (1968) 

DORSVLEGEL 

naam van het museum: 

inventarisnummer: 

plaats van herkomst van de hieronder beschreven vlegel: 

Onderstaande vragen zijn ingedeeld in drie groepen. In groep A wordt gevraagd naar 
de stok (het deel van de vlegel dat men in de hand houdt), in groep B naar de knuppel 
(het slaande deel), en in groep C naar de verbindingsriem tussen stok en knuppel. 
Achter vragen die u om een of andere reden niet kunt beantwoorden (zoals die naar de 
houtsoort), kunt u een vraagteken zetten. 

A. de stok 

1) lengte 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart 0P p. 120). 

2) doors nee 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

3) houtsoort 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

4) is hij ruw bewerkt, of is het een in de 
winkel gekochte bezemsteel? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

5) hoe wordt de verbindingsriem tussen 
stok en knuppel aan de stok vastge
maakt? a. do6r een gat in de stok; b. door 
hem om de stok vast te knopen; c. aan een 
door de stok gestoken pen; d. door een 
aan de stok bevestigde kap, beugel, of 
ring; e. op nog een andere manier? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

6) indien de verbindingsriem om de stok 
wordt vastgeknoopt, hoe wordt dan ver
hinderd dat hij van de stok afglijdt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil1971 (kaart op p. 120). 

7) indien de verbindingsriem aan een 
kap, beugel of ring wordt bevestigd: 

a) uit welk materiaal bestaat die kap, enz. 
dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

b) hoe is hij aan de stok bevestigd? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

c) is hij draaibaar ten opzichte van de 
stok? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart 0P p. 120). 

d) indien hij draaibaar is, hoe wordt die 
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draaibaarheid dan verkregen? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart 0P p. 120). 

e) indien het een houten of leren kap is, 
sluit die dan helemaal rond de stok, als 
een huls? sluit hij slechts gedeeJtelijk, of 
zijn het niet meer dan twee benen aan 
weerszijden van de stok? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

f) indien de kap van leer of hout is, zitten 
er dan aan weerszijden gaatjes in waar
door een veter is geregen? Zo ja, hoeveel 
aan elke kant? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

g) zitten er groeven in de stok? Zo ja, 
waarvoor worden die gebruikt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

h) zit er een ronde knop bovenaan de 
stok? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

B. de knuppe/ 

I) lengte 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

2) doors nee 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil1971 (kaart op p. 120). 

3) houtsoort 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

4) is hij rond, 6-kantig, 8-kantig of nog 
anders gevormd? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

5) is hij van boven aan twee zijden afge
plat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

6) zit er een of meer gaten in? Zo ja, 
hoeveel en waar? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

7) zitten er aan de bovenkant groeven in 
de knuppel, zo ja, hoeveel? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

8) loopt de verbindingsriem door een gat 
in de knuppel of door een kap, beugel of 
ring?, of is hij nog op een andere manier 
bevestigd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

9) indien de verbindingsriem door een 
kap, beugel of ring loopt: 

a) uit welk materiaal bestaat die kap enz. 
dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

b) hoe is die kap aan de knuppel beves
tigd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

c) is hij draaibaar t.o.v. de knuppel? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

d) indien hij draaibaar is, hoe wordt die 
draaibaarheid dan verkregen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 
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e) indien hij van leer of van hout is, zitten 
er dan gaatjes aan weerszijden in de kap 
waardoor een veter is geregen? Zo ja, 
hoeveel aan elke kant? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Voskuil 1971 (kaart 0P p. 120). 

10) Indien er een kap op de knuppel zit en 
er zitten ook nog een of meer gaten in de 
knuppel, worden die gaten dan gebruikt 
en zo ja, waarvoor? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Voskuil 1971 (kaart op p. 120). 

C. de verhindingsriem 

1) uit welk materiaal bestaat de verbin
dingsriem? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Voskui1 1971 (kaart op p. 120). 

Nr. 35 (1968) 

BEZOEK 

De vragen die u hieronder vindt afgedrukt, gaan over het ontvangen van bezoek. Ze 
zijn niet zo gemakkelijk te beantwoorden. In de eerste plaats omdat er verschillende 
soorten van bezoek zijn: van de buurvrouw die even aankomt tot de baas of de directeur 
die plechtig op visite komen. Verder kan de tijd veel veranderd hebben: de gewoon
ten van tegenwoordig zijn vaak andere dan die van bijv. 50 jaar geleden. En tenslotte 
zijn er dan de verschillen tussen allerlei groepen mensen: arbeiders, boeren, midden
standers, protestanten, katholieken, enz. 

Bij het beantwoorden van de volgende vragen hoeft u dus niet bang te zijn dat u ons 
te veel bijzonderheden stuurt: hoe uitvoeriger het beeld is dat u ons geeft, des te gemak
kelijker zijn de verschillen die in ons land bestaan, vast te stellen en zo mogelijk in kaart 
te brengen. 

la) Wat biedt men in het algemeen zijn 
bezoek te drinken aan: 

A. 's morgens 

B.'s middags 

C.'s avonds 

Ib) Was dit vroeger (tussen ongeveer 
1900 en de tweede wereldoorlog) ook het 
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geval? Zo niet, wilt u dan de veranderin
gen die in de loop van de tijd zijn opgetre
den, zo uitvoerig mogelijk aangeven, 
eventueel op een afzonderlijk blad pa
pier? 

1 c) Geldt het bovenstaande voor de hele 
bevolking van uw plaats of zijn er bepaal
de groepen die het anders doen? Zo ja, 
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kunt u de verschillen aangeven? 

ld) Geldt het antwoord op vraag la voor 
aile bezoekers of maakt men nog onder
scheid? Zo ja, welk? 

2a) Geeft men suiker bij ieder kopje 
koffie of thee? Zo neen, hoe gaat het dan? 

2b) En vroeger? 

3a) Kent men bij u de gewoonte suiker in 
de vorm van kandij te geven? 

3b) En vroeger? 

3c) Welke kleur heeft (had) die kandij? 

4a) Geeft men melk bij ieder kopje thee? 
Zo niet, hoe gaat het dan? 

4b) En vroeger? 

5a) Welke versnaperingen presenteert 
men in het algemeen: 

A. bij koffie? 

B. bij thee? 

5b) Hoeveel van elk bij het eerste kopje? 
(zo nodig onderscheid maken tussen 
koffie en thee!) 

5c) Biedt men bij het tweede kopje ver
snaperingen aan? Zo ja, wat en hoeveel? 

5d) En bij eventuele volgende koppen? 

5e) Was dit vroeger ook zo? Zo niet, wat 
is er dan veranderd? 

6) Hoeveel kopjes schenkt men zijn be-
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zoek gewoonlijk 

A. koffie 

B. thee? 

7a) Zijn er bepaalde gebaren waarmee de 
bezoeker te kennen geeft dat hij geen 
koffie of thee meer wenst? Zo ja, welke? 

7b) Geldt dit voor aile groepen van de 
bevolking? 

7c) Deed men het vroeger op dezelfde 
manier? Zo niet, wat is er dan veranderd? 

8a) Wat doet men als de drank (koffie of 
thee) erg heet is? (op de schotel gieten, 
roeren, blazen, wachten) 

8b) Wordt een van de bovenstaande ma
nieren als onfatsoenlijk beschouwd? Zo 
ja, welke? 

8c) K warn het niettemin vroeger wei 
voor? 

9a) Hoe eet men zijn koek, koekjes, cake? 
(door het direct in de mond te steken, 
door er een stuk af te breken, door het te 
soppen) 

9b) Wordt een van bovenstaande manie
ren als onfatsoenlijk beschouwd? Zo ja, 
welke? 

9c) Kwam het niettemin vroeger wei 
voor? 

10) Is het in uw plaats gebruikelijk dat 
zelfs familie en goede kennissen een af
spraak maken voordat ze op bezoek 
komen? 
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II) Neemt men gewoonlijk iets mee voor 
de gastvrouw of gastheer? Zo ja, wat 
meestal? 

12) Kunt u nog andere bijzonderheden 
vermelden over de wijze waarop men 
vroeger bezoek ontving en waarop dat nu 
gebeurt? 

KACHEL 

13a) Was er in uw plaats een vaste dag in 
hetnajaar waarop de kachel voor het eerst 
weer brandde? Zo ja, welke dag? 

13b) Was er ook een vaste dag in het 
voorjaar waarop de kachel voor het laatst 
brandde? Zo ja, welke dag? 

WERKEN BIJ LAMPLICHT 

14a) Was er in uw plaats een vaste dag in 

tember (St. Egidius, St. Gillis)? Zo ja, 
welk(e)? 

8 september 

16a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of volksgeloof in verband met de 8e sep
tember (Maria Geboorte)? Zo ja, 
welk(e)? 

16b) Had deze dag een bijzondere naam? 
Welke? 

10 september 

17a) Ging men uit uw plaats op 10 sep
tember (St. Nicolaas van Tolentijn) er
gens gewijd brood halen? Bestaat dit 
gebruik nog? 

17b) Waarprecies had de wijding plaats? 

het najaar waarop men's avonds voor het 17 c) Hoe noemde men di t gewijde 
eerst de lamp weer aandeed bij het werk? brood? 
Zo ja, welke dag? 

14b) Had men voor deze dag of voor dit 
gebruik een bepaalde naam? Zo ja, wel
ke? 

14c) In welke beroepen hield men zich 
aan deze dag? 

14d) Waren er nog bepaalde feestelijkhe
den? Zo ja, welke? 

SEPTEMBER 

1 september 

15) Kende men in uw plaats gebruiken of 

17d) Hoe zag het er precies uit? 

17e) Werd het gekocht (waar?), door de 
kerk verstrekt of bracht men het zelf mee 
om het te laten wijden? 

17f) Geloofde men dat het eten ervan be
scherming gaf tegen ziekten e.d.? Zo ja, 
waartegen precies? 

17 g) Kende men in uw plaats nog andere 
gebruiken of volksgeloof in verband met 
de lOde september? Zo ja, welk(e)? 

17 september 

volksgeloof in verband met de Ie sep- 18) Kende men in uw plaats gebruiken of 
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volksgeloof in verband met de 17e sep
tember (St. Lambertus, St. Lambrecht, 
St. Lammert)? Zo ja, welk(e)? 

29 septemher 

19) Kende men in uw plaats gebruiken of 
volksgeloof in verband met de 2ge sep
tember (St. Michiel, St. Michael)? Zo ja, 
welk(e)? 

Diversen 

20) Mochten in uw plaats nog andere ge
bruiken of vormen van volksgeloof in 
verband met de maand september bekend 
zijn, wilt u die dan hiernaast of op een af
zonderlijk blad vermelden? 

OKTOBER 

loktoher 

21a) Kende men in uw plaats gebruiken 
of volksgeloof in verband met de 1 ste ok
tober (St. Bavo, Bamis, St. Remigius, 
Sintermeis)? Zo ja, welk(e)? 

21b) Welke naam droeg deze dag in de 
taal van uw plaats? 

Dierendag 

22a) Wat deed men dit jaar in uw plaats 
aan Dierendag: 

A. in het openbaar 

B. op school 

C. in de huiselijke kring? 

22b) Sinds wanneer is deze viering ge
bruikelijk? 
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90ktoher 

23) Kende men in uw plaats gebruiken of 
volksgeloof in verband met de 9de okto
ber (St. Dionysius, St. Denijs)? Zo ja, 
welk(e)? 

St. Gallus, Galdagen 

24a) Kende men in uw plaats een dag of 
dagen met de naam St. Gal, St. Gallus of 
Galdagen? 

24b) Zo ja, hoe luidde die naam in uw 
plaats? 

24c) Op welke datum viel(en) die 
dag(en)? 

24d) Waren aan deze dag(en) nog gebrui
ken of volksgeloof verbonden? Zo ja, 
welk(e)? 

Diversen 

25) Mochten in uw plaats nog andere ge
bruiken of vormen van volksgeloof in 
verband met de maand oktober ofbepaal
de dagen in oktober bekend zijn, wilt u 
die dan hiernaast of op een afzonderlijk 
blad velmelden? 

NOVEMBER 

1 en 2 novemher 

26a) Had in uw plaats de 1 ste november 
een bepaalde naam? Zo ja, welke? 
En de 2de november? 

26b)Werd er een kerkdienst gebouden? 
Zo ja, op welk van beide dagen? 
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26c) Was er op een van beide dagen 
(welke?) een processie? Zo ja, waar
heen? Droeg men daarbij iets mee? 

26d) Had er op het kerkhof een zegening 
van de graven plaats? 
Op welke van de twee dagen? 

26e) Was het gebruikelijk de graven der 
gestorvenen te bezoeken? 
Zo ja, op beide dagen? 
Bracht men iets mee naar de graven? 

26f) Brandde men op I of 2 november 
ook kaarsen in huis? Zo ja, op welke dag 
precies? 
Hoeveel? 
Waar precies zette men ze neer? 
Deed men nog andere bijzondere dingen 
wei of niet in huis? 
Welke? 

26g) Waren bepaalde handelingen of 
werkzaamheden op I of2 november ver
boden? Zo ja, welke? 

26h) Werd op een van deze dagen een 
bepaald soort brood of gebak gegeten? 
Zo ja, op welke dag? 
Had men daannee een bepaalde bedoe
ling? 
Hoe noemde men die brood- of gebak
soort? 
Waren er nog andere gerechten die spe
ciaal op I of 2 november gegeten wer
den? Zo ja, welke? 
Waren bepaalde spijzen verboden? Zo ja, 
welke? 

26i) Werden in uw plaats op I of 2 no
vember geld vruchten, of iets dergelijks 
opgehaald? Zo ja, wie deden dit en op 
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welke dag? 
Wat werd er opgehaald? 
Hoe gebeurde dit? 
Werden daarbij liederen gezongen? Zo 
ja, welke? 

26j) Waren er in uw plaats nog andere ge
bruiken of volksgeloof in verband met 1 
of 2 november? 

3 november 

27a) Ging men uit uw plaats op 3 novem
ber (St. Hubertus) ergens gewijd brood 
halen? 
Bestaat dit gebruik nog? 

27b) Waarprecies had de wijding plaats? 

27c) Hoe noemde men dit gewijde 
brood? 

27d) Hoe zag het er precies uit? 

27e) Werd het gekocht (waar?), door de 
kerk verstrekt of bracht men het zelf mee 
om het te laten wijden? 

27f) Geloofde men dat het eten ervan be
schenning gaf tegen ziekten e.d.? 
Zo ja, waartegen precies? 

27 g) Gaf men het gewijde brood ook aan 
dieren te eten? 
Zo ja, aan welke? 

27h) Bewaarde men een deel van het 
gewijde brood? Zo ja, waar borg men het 
dan op? 

27i) Bestonden in uw plaats op 3 novem
ber gebruiken die verband hielden met de 
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27i) Bestonden in uw plaats op 3 novem
ber gebruiken die verband hielden met de 
jacht? Zo ja, welke? Bestaan die nog? 

27j) Kende men in uw plaats nog andere 
gebruiken of volksgeloof in verband met 
de 3de november? Zo ja, welke? 

RAADSELS 

28a) Kent u het raadsel van de sneeu w die 
op een (bladerloze) boom valt en daar 
vervolgens in de zon smelt? 

28b) Wilt u de tekst zo letterlijk mogelijk 
vermelden, eventueel op een afzonder
lijk vel? 

28c) Hoe komt u aan dit raadsel? 

29a) Kent u verhalen waarin een ter dood 

kan opgeven dat zij niet kunnen oplos
sen? 

29b) Wilt u de tekst zo letterlijk mogelijk 
vermelden, eventueel op een afzondelijk 
vel? 

29c) Hoe komt u aan deze verhalen? 

30a) Kent u nog meer raadsels of verha
len waarin raadsels voorkomen? 

30b) Wilt u de tekst zo letterlijk mogelijk 
vermelden, zo nodig op een afzonderlijk 
vel? 

30c) Hoe komt u aan deze raadsels? 

31a) Wanneer gaf men elkaar raadsels 
op? 

veroordeelde weer vrijgelaten zal wor- 31 b) Doet men dat nu nog? 
den, indien hij zijn rechters een raadsel 

Nr. 36 (1969) 

Aangezien verschillende vragen betrekking hebben op de tijd rond 1900 en daarv66r 
is het wenselijk deze vragenlijst in overleg met een o{zo mogelijk meer vertegenwoor
digers van de oudere generatie in te vullen. Voorts vragen wij enkele keren bij wat voor 
mensen ofbij welke groep van de bevolking het gebruik bekend is. Wij hebben hierbij 
zowel de sociale als de godsdienstige verschillen op het oog, dus: katholieken, de ver
schillende protestantse kerkgenootschappen, onkerkelijken, arbeiders, landarbeiders, 
boeren, middenstanders, de hogere kringen en dergelijke. 

KERSTBOOM 

1 a) Sinds wanneer ongeveer heeft men in 
uw plaats met kerstmis een kerstboom in 
de gezinnen? 
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Ib) Wie had naar men aanneemt in uw 
plaats de kerstboom het eerst? 

1 c) In welk jaar was dat ongeveer? 

179 



Id) Wat was zijn beroep? 

Ie) Waren hij en zijn vrouw uit de plaats 
zelf afkomstig? 

1 f) Zo nee, waar kwamen zij vandaan: 

1. de man? 

2. de vrouw? 

2a) Bij welke groep van de bevolking was 
de kerstboom het eerst in gebruik? 

2b) Stond men in uw plaats aanvankelijk 
afwijzend tegenover de kerstboom? Zo 
ja, welke groep(en) van de bevolking? 

2c) Hadden deze mensen in plaats van de 
kerstboom weI iets anders (bijv. kerst
groen, kerstkribbe) in huis? Zo ja, wat 
precies? 

2d) Bestaat dit verzet tegen de kerstboom 
thans nog? 

3a) Op welke dag wordt de kerstboom ge
woonlijk versierd? (Bij deze vraag en 
enkele volgende vragen is het van groot 
belang dat u meer dan een persoon raad
pleegt.lndien er op dit punt verschillen in 
uw plaats bestaan, wilt u die dan duidelijk 
aangeven, eventueel op een afzonderlijk 
blad.) 

3b) Wie doet dit? (zie opm. onder 3a) 

3c) Mogen de kinderen daarbij heJpen? 
(zie opm. onder 3a.) 

3d) Of mogen zij de boom pas zien wan
neer die helemaal versierd is? (zie opm. 
onder 3a). 
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3e)Wie heeft volgens de kinderen de 
kerstboom gebracht? 

4a) Wordt de kerstboom verlicht? 

4b) Met hoeveel kaarsjes gewoonlijk? 

4c) Kent men aan dit getal een speciale 
betekenis toe? Zo ja, welke? 

4d) Op welke dag werd vroeger de ver
lichting voor het eerst ontstoken? Tegen
woordig nog? 

4e) Op welke dagen en tijden van de dag 
brandde de verlichting gewoonlijk? Te
genwoordig nog? 

4f) Had de kerstboom in vroeger jaren al
tijd verlichting? Zo nee, sinds wanneer is 
de verlichting er bij gekomen? 

Sa) Versiert men de kerstboom met 

1. ballen? Sinds wanneer? 

2. engelenhaar? Sinds wanneer? 

3. sneeuw? Sinds wanneer? 

4. slingers? Sinds wanneer? 

5. echte appeltjes? En vroeger? 

6. echte noten? En vroeger? 

7. koekjes? En vroeger? 

8. Wat nog meer? 

(zie opm. onder 3a) 

Sb) Is de versiering bont gekleurd? Zo 
nee, heeft men daarvoor bepaalde rede
nen? (zie opm. onder 3a) 
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5c) Is de versiering uitsluitend wit of zil
verkleurig? Zo ja, heeft men daarvoor be
paalde redenen? (zie opm. onder 3a) 

5d) Waarmee versiert men de top van de 
boom? (zie opm. onder 3a) 

6a) Geeft men elkaar geschenken met 
kerstmis? 

6b) Sinds wanneer is dit in gebruik geko
men? 

6c) B ij welke groep( en) van de bevolking 
komt het thans voor? 

6d) Op welke dag worden de geschenken 
gegeven? 

6e) Legt men de geschenken onder de 
kerstboom? Zo nee. waar dan? 

6f) Wie heeft volgens de kinderen de ge
schenken gebracht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dekker 1983. 

7a) Wordt er in de huisgezinnen rond de 
kerstboom gezongen? Zo ja. op welke 
dag(en)? 

7b) Wordt er voordat de geschenken ge
geven worden rond de kerstboom gezon
gen? 

8a) Op welke wijze wordt de boom vast
gezet? 

8b) Heeft men wei eens bezwaren tegen 
een houten kruis onder de kerstboom? Zo 
ja, welke? 

9a) Op welke dag wordt de boom afge-
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tuigd en uit de huiskamer verwijderd? 
(zie opm. onder 3a) 

9b) Wordtde boom ofeen gedeelte ervan 
nog enige tijd bewaard? Zo ja, 

I. waarom? 

2. waar? 

3. tot wanneer? 

9c) Wordt de boom samen met andere 
bomen verbrand? Zo ja, op welke datum? 

9d) Sinds wanneer be staat dit gebruik? 

lOa) Worden in uw plaats kerstbomen 
geplaatst in 

1. de protestantse kerk( en)? Zo ja, sinds 
wanneer be staat dit gebruik? 

2. de katholieke kerk(en)? Zo ja, sinds 
wanneer bestaat dit gebruik? 

lOb) Wie versiert de boom? (Verschillen 
graag aangeven.) 

IOc) Wat is de kleur van de versiering? 

Ila) Wordt er in de zondagsschool een 
kerstboom geplaatst? Zo ja, sinds wan
neer be staat dit gebruik? 

lIb) Krijgen de kinderen van de zon
dagsschool een geschenk? Zo ja, wat? 

11 c) Op welke dag? 

11 d) Liggen de geschenken onder de 
boom? Zo nee, waar dan? 

12a) Wordt er een kerstboom geplaatst in 

181 



l. cafe's en restaurants? Sinds wanneer? 

2. de tuin? Sinds wanneer? 

3. kantoren en bedrijven? Sinds wan
neer? 

4. scholen? Sinds wanneer? 

5. Op schepen? Zo ja, waar precies? 
Sinds wanneer? 

13a) Wordt er in uw gemeente op de 
open bare weg een kerstboom geplaatst? 

I. voor het station? Sinds wanneer? 

2. voor het stadhuis? Sinds wanneer? 

3. op een plein? Sinds wanneer? 

13b) Gaat men er heen om gezamenlijk 
kerstliederen te zingen? Zo ja, op welke 
dag? 

13c) Sinds wanneer doet men dit? 

13d) Op welke dag wordt de kerstboom 
verwijderd? 

KERSTGROEN 

14a) Versiert men in uw plaats met kerst
mis zijn huiskamer met kerstgroen ( bijv. 
achter schilderijen e.d.)? 

14b) Welke soorten kerstgroen gebruikt 
men hiervoor? 

14c) Sinds wanneer be staat dit gebruik? 

14d) Deed men dit al voordat de kerst
boom in gebruik was gekomen? 

14e) Op welke datum wordt het kerst
groen gewoonlijk aangebracht? 
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14f) Wat wordt er allemaal versierd? 

14g) Op welke dag wordt de versiering 
gewoonlijk verwijderd? 

KERSTKRANS 

15a) Bestaat in uw plaats het gebruik om 
met kerstmis een krans van kerstgroen op 
te hangen? Sinds wanneer kent men dit 
gebruik? 

15b) Bij wat voor mensen komt dit ge
bruik voor? 

\5c) Waar wordt de krans opgehangen? 

\5d) Ziuen er kaarsjes aan? Hoeveel? 

15e) Op welke dag wordt de krans ge
woonlijk opgehangen? 

15f) Op welke dag wordt hij gewoonlijk 
verwijderd? 

KERSTKRIBBE 

16a) Heeft men in uw plaats met kerstmis 
een kerstkribbe in de huisgezinnen? 

I6b) Sinds wanneer kent men dit ge
bruik? 

16c) Komt dit gebruik uitsluitend bij ka
tholieken voor? Zo nee, bij wat voor 
mensen nog meer? 

16d) Maakt men de kribbe zelf of gedeel
telijk zeIf? 

16e) Heeft de kerstkribbe de vorm van 

1. een hut? 

2. een grot? 
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Zo nee, welke andere vorm? 18a) Wordt er op de scholen een kerst-
kribbe geplaatst? Zo ja, waar precies? 

16f) Op welke dag wordt de kribbe ge-
woonlijk opgesteld? 18b) Sinds wanneer doet men dit? 

16g) Wie doen dit? 19a) Zijn er nog andere plaatsen waar 
men een kerstkribbe plaatst? 

16h) Waar in het huis? 

16i) Worden er bij de kerstkribbe ge
schenken gegeven? 

16j) Op welke dag wordt de kribbe ge
woonlijk verwijderd? 

16k) Hebben de mens en met een kerst
kribbe meestal ook een kerstboom? Zo ja, 
sinds wanneer ongeveer? 

161) Staat de boom bij de kribbe? Zo nee, 
waar dan? 

16m) Is deze kerstboom versierd? 

16n) Welke kleur heeft de versiering? 

160) Is de boom verlicht? 

17a) Wordt er in ofbij de kerk een kerst
kribbe geplaatst? Zo ja, sinds wanneer 
doet men dit? 

17b) Gebeurt dit uitsluitend bij katholie
ke kerken? Zo nee, bij welke kerken nog 
meer? 

17c) Wie stelt de kribbe gewoonlijk op? 

17d) Wordt er door de kerkgangers iets 
(voedsel, kleding) bij de kribbe neerge
legd? Zo ja, wat precies? 
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19b) Sinds wanneer doet men dit? 

ADVENTSKRANS 

20a) Kent men in uw plaats het gebruik 
van de adventskrans? 

20b) Sinds wanneer kent men dit ge
bruik? 

20c) Wat voor mensen hebben de ad
ventskrans gewoonlijk? 

20d) Op welke dag wordt de advents
krans opgehangen? 

20e) Hoeveel kaarsen heeft hij meestal? 

20f) Wat is de kleur van de kaarsen? 

20g) Wat is de kleur van de linten? 

20h) Waar wordt de adventskrans ge
plaatst? 

20i) Op welke dag wordt hij verwijderd? 

21) Wordt de adventskrans in de zon
dagsschool gebruikt? Zo ja, sinds wan
neer ongeveer? 

22a) Wordt de adventskrans in de kerk 
gebruikt? (Graag vermelding van kerk
genootschap) 
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22b) Sinds wanneer kent men dit ge- 23) Mochten u nog andere gebruiken in 
bruik? verband met kerstboom ofkerstgroen be

kend zijn, wilt u dit dan (eventueel op een 
afzonderlijk vel) vermelden? 

Nr. 37 (1970) 

DOEL. Al geruime tijd bestond op de afdeling Volkskunde de behoefte om een inzicht 
te krijgen in de binding tussen de marktplaatsen en verschiHende plaatsen van waaruit 
men daarheen trok. Wat wij willen weten is, welke markt of markten door de inwoners 
van uw woonplaats rond 1900 geregeld werden bezocht. Wij hopen met uw antwoor
den oplossingen voor problemen te vinden, waarvan we weliswaar een velmoeden, 
maar geen zekerheid hebben. 

TI1D. De vragen die wij hiema aan u zuHen stellen hebben aile betrekking op de tijd 
rond 1900. Daarom is het wenselijk deze vragenlijst in overleg met een of zo moge
lijk meer vertegenwoordigers van de oudere generatie in te vullen. 

MARKTEN OMSTREEKS 1900 

1) Welke markt of mark ten bezochten de 
inwoners van uw woonplaats omstreeks 
1900 gewoonlijk? Wanneer u meer dan 
een plaatsnaam hebt ingevuld, wilt u dan 
de belangrijkste hiervan onderstrepen? 
Wilt u in het geval dat u meer dan drie 
plaatsen kunt noemen deze op een afzon
derlijk blad vermelden? Dit geldt ook 
voor de volgende vragen. 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 166b, [66c, [66d, 166e. 

2) am de hoeveel tijd werden deze mark
ten gehouden? (b.v. per dag, per week, 
om de veertien dagen, per maand, per 
jaar, enz.) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 166b, 166c, [66d, 166e. 

3) Kunt u de precieze dag of datum geven 
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waarop de markten werden gehouden? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaarten 166a, 166b, 166c, 166d, 166e. 

4) Welke namen had den de markten in 
uw dialect? 

5) Wat werd in hoofdzaak verhandeld op 
deze markten? 

6) Hadden de markten nog een andere 
functie ernaast? (b.v. het inhuren van 
dienstpersoneel, kermis, kerkbezoek, 
enz.) 

7) Gingen de Rooms-Katholieke inwo
ners uit uw woonplaats gewoonlijk naar 
andere marktplaatsen dan de Protestantse 
inwoners? 
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8) Hoe ging men naar de markt? (b.v. te 
voet, met paard en wagen, tram, enz.) 

9) Naar welke plaats ging men meestal 
om inkopen te doen? 
a. Textiel, kleding 
b. landbouwwerktuigen 

10) Welke kermissen in uw streek wer
den door de inwoners van de plaats waar
voor u invult bezoeht? 

Nr. 38 (1970) 

In de Europese volkskunde-atlas wil men een kaart opnemen van de versehillende 
soorten vet en olie die men in het begin van deze eeuw gebruikte. Men denkt daarbij 
zowel aan het gebruik in de keuken (bij het koken, bakken en braden), als aan tafel, 
terwijl men bovendien gegevens traeht te verzamelen over de samenstelling van een 
en ander. 
De volgende vragen moeten hierop voor ons land de antwoorden geven. Moeht u er nog 
bijzonderheden aan toe weten te voegen, dan zijn die zeer welkom. 

1) Wat voor soorten vet, boter, margari
ne, of olie gebruikte men voor de eerste 
wereldoorlog: 

a) in de stamp pot 

b) om er de groente in te stoven 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976a (kaart 1 0P p. 13). 
Proefkaart 127. 

e) bij de erwten en bonen (indien er voor 
versehillende soorten versehillende ma
nieren van bereiding waren, gelieve u dat 
aan te geven) 

d) over de aardappelen (of om er de 
aardappelen in te dopen) 

e) om er de aardappelen in te bakken 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976a (kaart 3 op p. 16). 
Proefkaart 128. 

f) om de sla mee aan te maken 
Antwoorden gebruikt voor: 
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Jobse 1976a (kaart 2 op p. 14). 
Proefkaart 129. 

g) om het vlees in te braden (bakken) 

h) om de vis in te bakken 

i) om pannekoeken in te bakken 

j) om oliebollen in te bakken 

k) om op het brood te smeren 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976; 1976a (kaart 4 t.o. p. 16). 
Proefkaart 130. 

I) bij het bereiden van koek en gebak 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976a (kaart 5 op p. 19). 
Proefkaart 131. 

2) Wanneer in uw plaats olie voor het be
reiden van spijzen gebruikt werd, kunt u 
dan opgeven waarvan die olie gemaakt 
werd? 

3a) Bij welke gelegenheden gebruikte 

185 



men in uw plaats boter (roomboter, boe
renboter) en waarvoor? 

3b) Waar werd die boter gekocht? 

4) Voor welk deel van de bevolking in uw 
plaats gelden bovenstaande gegevens in 
het bijzonder? (b.v. arbeiders, landarbei
ders, boeren, grote boeren, burgerij, ge
goede burgerij, enz.) 

5) Ais het bij andere groepen van de be
volking anders was, kunt u dan aangeven 
wat die verschillen waren? 

6a) Sinds wanneer gebruikt men in uw 
plaats regelmatig losse margarine? 

6b) Sinds wanneer regelmatig pakjes 
margarine? (als er verschillen tussen de 
verschillende groepen van de bevolking 
zijn, dat graag aangeven) 

7) Welke bijzonderheden kunt u meede
len over het gebruik van vet, boter, olie 
e.d. in uw plaats tijdens de vasten? (wat 
gebruikte men niet en wat weI in die 
periode?) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976a (kaarten 6 en 7 op p. 20 en 21). 
Proefkaarten 132, 133. 

8) Sinds wanneer gebruikt men in uw 
plaats regelmatig slasaus kant en klaar in 
flessen? (als er verschillen zijn tussen de 
verschillende groepen van de bevolking, 
dat aangeven) 

9) Sinds wanneer gebruikt men in uw 
plaats regelmatig mayonaise kant en 
klaar in flessen en waarvoor? (als er ver
schillen zijn tussen de verschillende 
groepen van de bevolking, dat aangeven) 

10) Kunt u over veranderingen in het ge
bruik van vetten, spijsolien e.d. nog bij
zonderheden meedelen die hierboven 
niet ter sprake zijn gekomen? 

Nr. 39 (1970) 

DRAGEN V AN LASTEN 

Behalve de in vragenlijst 38 gestelde vragen over vetten, heeft men in de verschillen
de landen in Europa die meewerken aan de Europese atlas bovendien vragen gesteld 
over de wijze waarop men vroeger lasten droeg, als men niet de beschikking had over 
wagens, karren of sleeen. Men heeft daarbij niet aileen belangstelling voor de wijze 
waarop ze gedragen werden (op het hoofd, op de schouders, op de rug, in de hand, enz.), 
maar ook voor de gereedschappen, draagkorven enz. die men daarbij gebruikte. De 
hiemavolgende vragen trachten daarover een beeld voor ons land te krijgen. Volledig 
zijn ze zeker niet en wij zijn dankbaar voor elke aanvulling, terwijl wij bovendien 
tekeningen (of foto ' s) van de bedoelde gereedschappen zeer op prijs stellen. 
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la) Hoe droeg men voor de eerste we
reldoorlog het groenvoer voor de dieren 
naar huis, als men geen karofkruiwagen 
had? (graag vermelden voor welke dier
soort uw antwoord geldt: koeien, geiten, 
konijnen, enz.) 

Ib) Kwam dat veel voor? 

1 c) Ais het voorkwam, door welk deel 
van de bevolking werd het dan vooral ge
daan? (b.v.landarbeiders, kleine boeren, 
aile boeren, arbeiders, enz.) 

Id) Zoudt u een en ander met een teke
ning of ruwe schets kunnen verduidelij
ken? (graag, indien mogeJijk, opgave van 
de maten 

2a) Indien het bij u gebruikelijk was om 
na de graanoogst de op het veld achterge
bleven aren te verzamelen (aren lezen), 
hoe droeg men de verzamelde aren dan 
met zich mee? (graag een tekening) 

2b) Wie deden dit? 

2c) Ais men de gevonden graanhalmen in 
bundels samenbond, hoe gebeurde dat 
dan precies? (zo mogelijk een tekening) 
Had zo'n arenbundel nog een bepaalde 
naam in de taal van uw plaats? 

3a) Waarin droeg de zaaier terwijl hij 
zaaide het zaaigraan (tarwe, rogge, ha
ver, enz.) en hoe droeg hij dat? (bedoeld 
is het zaaien met de hand) Kunt u dit ver
duideJijken met een tekening en opgave 
van de maten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 141, 142a, 142b, 143a, 143b, 144a, 
144b. 
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3b) Wat was de naam van dit voorwerp in 
de taal van uw plaats? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 141, 142a, 142b, 143a, 143b, 144a, 
144b. 

3c) Van welk materiaal was het gemaakt? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 141, 142a, 142b, 143a, 143b, 144a, 
144b. 

4a) Waarin vervoerde men kippen, een
den e.d.? 

4b) Ais dat in een mand gebeurde, hoe 
werd die dan gedragen? (graag een teke
ning) 

5) Hoe droeg men zijn eten mee naar zijn 
werk? (graag een ruwe schets of reke
ning) 

6a) Ais men het hooi niet op een wagen 
vervoerde, hoe werd het dan gedragen? 

6b) Indien men daarvoor een speciale 
mand of een ander voorwerp gebruikte, 
zoudt u daarvan dan een tekening of 
schets kunnen maken? 

7) Hoe droeg men het sprokkelhout naar 
huis? 

8a) Hoe droeg men voorde eerste wereld
oorlog de melk naar de boerderij, als men 
geen kar of kruiwagen had? 

8b) Deden aile boeren dat? Zo nee, wie 
dan wei? 

8c) Zoudt u van eventueel gebruikt ge
reedschap een tekening of schets kunnen 
maken? 
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9a) Hoe droeg men voor de eerste wereld
oorlog zijn waren naar de markt, als men 
geen kar of wagen had? 

9b) Waren er voor verschillende waren 
verschillende manieren van dragen? Zo 
ja, zoudt u die dan (telkens met vermel
ding van de waren) hierachter willen op
geven? (zo mogeJijk graag met een teke
ning) 

9c) Deed iedereen dat zo? Zo nee, wie 
dan wei? 

lOa) Hoe droegen de vissers voor de 
eerste wereldoorlog hun vis naar de 
markt of de stad? (zo mogelijk graag een 
tekening) 

lOb) Waren kwamen bij u die vissers 
vandaan? 

II a) Hoe droegen de marskramers voor 
de eerste wereldoorlog hun waren, als ze 
geen vervoermiddel hadden? 

II b) Waren er voor de verschillende 
waren verschillende manieren van dra
gen? Zo ja, zoudt u die dan (telkens met 
vermelding van de waren) hierachter 
willen opgeven? (zo mogelijk graag met 
een tekening of foto) 

12a) Door wie werd bij u voor de eerste 
wereldoorlog een (schouder)juk ge
bruikt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaanen 164a, 164b. 

12b) Was er een soort juk of waren er 
meer soorten? Zoudt u daarvan een teke-

188 

ning (of een foto) kunnen maken? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaanen 164a, 164b. 

12c) Hoe noemde men zo'n juk in uw 
plaats? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Proefkaanen 164a, 164b. 

13a) Had men ook gereedschap om lasten 
met z'n tweeen te dragen? Zoudt u dat 
willen omschrijven (liefst met een schets 
offoto)? 

13b) Wat droeg men op die manier? 

13c) Door wie werd het gebruikt? 

14a) Waren er ook zaken die men bij 
voorkeur op het hoofd droeg? Zo ja, wat? 

14b) Wie deden dat? 

14c) Gebruikte men daarbij iets om het 
hoofd te beschermen of platter te maken? 
Zo ja, wat? (graag een schets of foto) 

15a) Waren er ook zaken die men bij 
voorkeur op de rug droeg? Zo ja, wat? 

15b) Gebruikte men daarbij een soort 
draaggereedschap? (graag een schets of 
foto) 

16) Kende men bij u nog andere manieren 
van dragen die hierboven niet ter sprake 
zijn gekomen? Zo ja, zoudt u daarvan dan 
een zo uitvoerig mogeJijke beschrijving 
willen geven, met vermelding van wat er 
zo gedragen werd en door wie? 
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Nr. 40 (1971) 

VRIJGEBRUIKEN 

Wij willen door middel van deze vragenlijst iets meer te weten zien te komen over de 
verkering en de verloving. De vragen gaan achtereenvolgens over de vrijster en vrijer 
(1-7), de verschillende manieren van kennismaking (8-42), de verkering zelf (43-51) 
en de verloving (52-55). Er komen hierin dingen aan de orde die vaak reeds tot het 
verleden behoren en niet meer bij iedereen bekend zullen zijn. Het zou dan ook goed 
zijn om in ieder geval een oudere zegspersoon raad te plegen. Indien U op een of meer 
vragen geen antwoord kunt geven, kunt u ons toch een groot plezier doen door ons te 
schrijven hoe het in uw woonplaats dan wei ging. 

la) Wat yond men vroeger (wanneer on
geveer?) gewoonlijk de juiste leeftijd 
voor het meisje om met jongens om te 
gaan? 

1 b) Welke leeftijd tegenwoordig? 

2) Gold dit vanaf een bepaalde dag of ge
beurtenis? Zo ja, welke? 

3a) Wat yond men vroeger (wanneer on
geveer?) gewoonlijk de juiste leeftijd 
voor de jongen om met meisjes om te 
gaan? 

3b) Welke leeftijd tegenwoordig? 

4) Gold dit vanaf een bepaalde dag of ge
beurtenis? Zo ja, welke? 

5a) Was aan de kleding van het meisje te 
zien dat zij dit stadium bereikt had? Zo ja, 
waaraan? 

5b) Was dit ook aan de haardracht te 
zien? Zo ja, waaraan? 

6) Was aan de kleding van de jongen te 
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zien dat hij dit stadium bereikt had? Zo ja, 
waaraan? 

7a) Kon het meisje aan haar kleding of op 
andere wijze laten zien dat ze nog geen 
verkering had? 

7b) Deed ze dit bij speciale gelegenhe
den? 

7c) Hoe is dit thans? 

7d) Waaraan liet ze zien dat ze verkering 
had gekregen? 

8) Waaren hoe leerden vroegen (wanneer 
ongeveer?) de jongelui elkaar kennen? 

9a) K warn het bij u voor dat het meisje 's 
middags of's avonds speciaal thuisbleef 
met het oog op een eventueel bezoek van 
jongens? Zo ja, hoe noemde men dat? 

9b) Op wat voor dag gewoonlijk? 

9c) Wist zij van te voren wie er kon 
komen? 
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9d) Zo ja, was er een afspraak gemaakt? 

ge) In welk vertrek wachtte zij dit bezoek 
af? 

9f) Waren de ouders thuis? 

9g) Zo nee, waar waren deze heenge
gaan? 

lOa) Hoe laat moest de jongen komen? 

lOb) Ging hij direct naar binnen? 

II a) Wat zei hij wanneer hij binnen
kwam? 

lIb) Kon het meisje direct laten merken 
dat zijn bezoek door haar op prijs werd 
gesteld? Zo ja, hoe? 

Ilc) Waaruit kon hij afleiden dat hij 
mocht blijven? 

12) Waaruit kon hij aan het eind van het 
bezoek opmaken of hij al dan niet in de 
smaak was gevallen? 

13) Indien de ouders tijdens het bezoek 
niet thuis waren geweest, vertelde het 
meisje hun dan wie er geweest was? 

14a) Indien het eerste bezoek van de 
jongen 's avonds plaats Yond, bleven de 
jongelui, nadat de ouders naar bed ge
gaan waren, dan nog een tijdje bij elkaar? 

14b) In welk vertrek? 

14c) Tot hoe laat? 

15) Had dit eerste bezoek van de jongen 
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een speciale naam? Zo ja, welke? 

16a) Na hoeveel tijd yond het tweede 
bezoek plaats? 

16b) Op welke dag? 

16c) Hoe laat? 

16d) Was dit tweede bezoek gewoonlijk 
beslissend voor het al of niet voortzetten 
van de kennismaking? 

16e) Op welke wijze werd die beslissing 
aan de jongen kenbaar gemaakt? 

16f) Waren de ouders bij dit bezoek 
aanwezig? 

17a) Tot welk jaar ongeveer kwam deze 
in vragen 9-16 bedoelde wijze van ken
nismaking voor? 

17b) Bij welke groep(en) van de bevol
king? 

18) Kwam het bij u voor dat groepen 
jongens en meisjes bij elkaar kwamen in 
het huis van een van hen? Zo ja, hoe 
noemde men dat? 

19a) Gebeurde dit gewoonlijk in een be
paaJde tijd van hetjaar? Zo ja, welke tijd? 

19b) Op een bepaalde dag? Zo ja, welke 
dag? 

19c) Hoeveel meisjes en jongens waren 
dat meestal? 

20a) Gingen de jongens en meisjes om 
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ongeveer dezelfde tijd erheen? Zo ja, hoe 
laat ongeveer? 

20b) Gingen de meisjes eerder? Zo ja, 
hoe laat? 

20c) Deden zij dan samen een of ander 
werk? Zo ja, wat precies? 

21 a) Hoe laat verschenen de jongens bij 
het huis? 

21b) Werden zij direct binnengelaten? 

21c) Allemaal? 

21d) Wilt u zo uitvoerig mogelijk be
schrijven hoe de jongens binnenkwamen 
of probeerden binnen te komen? 

21e) Zongen de meisjes een lied om de 
jongens aan te moedigen binnen te ko
men? Zo ja, hoe luidde de tekst? 

21 f) Zongen de jongens ook een lied? Zo 
ja, wat was hiervan de tekst? 

22)Wanneerdejongensbinnengekomen 
waren, op welke wijze kwamen zij dan 
ieder aan een meisje? (Graag zo uitvoerig 
mogelijk beschrijven) 

23a) Bleven er meisjes over die geenjon
gen hadden gekregen? Zo ja, wat deden 
die verder? 

23b) Bleven er jongens over die geen 
meisje hadden gekregen? Zo ja, wat 
deden die verder? 

24) Werd er van partner gewisseld? Zo ja, 
hoe ging dat precies? 
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25) Werden er spelletjes gedaan? Zo ja, 
welke spelletjes? (Graag met beschrij
ving) 

26a) Wat werd er gewoonlijk gegeten en 
gedronken? 

26b) Wie betaalde dat? 

26c) Brachten de jongelui dat zelf mee? 

27a) Tot hoe laat bleef men bij elkaar? 

27b) Vertrokken de jon gens na afloop 
gelijk met de meisjes? Zo nee, wie ging 
eerder? 

27c) Zo ja, bracht iedere jongen zijn 
meisje naar huis? 

28) Deden ook degenen die al vaste ver
kering had den mee? 

29a) Tot welk jaar ongeveer kwamen 
deze bijeenkomsten voor? 

29b) Bij welke groep(en) van de bevol
king? 

29c) Tot welke leeftijd deden dejongelui 
eraan mee? 

30) Waren er in uw omgeving jaarlijks 
bepaalde evenementen, zoals markten of 
kermissen, die er om bekend waren dat de 
jongelui erheen gingen om een meisje of 
jongen te zoeken? 

31) Betrof dit: A. een kerkelijk feest? 
B. een kermis? 
C. een markt? 
D. iets anders? 
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32a) In welke plaats yond dit plaats? 

32b) Op welke datum? 

32c) Hoe noemde men dit evenement of 
die dag? 

33) Op welke wijze vormden zich daar de 
verschillende paartjes? 

34) Hoe brachten zij verder de dag door? 

35) Betaalde de jongen de verteringen 
van het meisje? 

36) Gaf het meisje hem een bepaaJde 
tractatie? Zo ja, wat precies? 

37) Gaf de jongeman haar een bepaalde 
tractatie? Zo ja, wat precies? 

38a) Bracht hij na afloop het meisje naar 
huis? 

38b) Zo ja, namen zij bij aankomst direct 
afscheid van elkaar? 

39a) Bij welke groep(en) van de bevol
king kwam de in bovenstaande vragen 
bedoelde wijze van kennismaking voor? 

39b) Tot welk jaar ongeveer? 

40a) Was het de gewoonte dat de jongen 
enige tijd na deze dag een bezoek aan het 
meisje bracht? 

40b) Hoe lang daarna? 

40c) Op wat voor dag? 

40d) Hoe noemde men dit bezoek? 
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41) Werdhem dan op een of andere wijze 
te verstaan gegeven dat het meisje de 
kennismaking al dan niet wenste voort te 
zetten? Zo ja, hoe precies? 

42a) Was er in uw plaats een straat of 
plein bekend, waar de jongelui vaak lie
pen te flaneren en elkaar konden leren 
kennen? 

42b) Waar precies? 

42c) Op welke dag(en) bij voorkeur? 

43a) Om de hoeveel tijd kwamen de 
jongelui gewoonlijk bij elkaar, wanneer 
ze verkering hadden? 

43b) Op welke dag(en) bij voorkeur? 

43c) Hoe laat? 

43d) Waren er nog speciale dagen, waar
op de jongen naar het meisje ging? Zo ja, 
welke? 

43e) Hoe noemde men dit gaan naar het 
meisje? 

44a) Zorgde de jongen ervoor door nie
mand gezien te worden wanneer hij naar 
zijn meisje toeging? 

44b) Hoe kwam hij binnen? 

45) Waren de jongelui de gehele tijd aI
leen? Zo ja, in welk vertrek? 

46a) Indien zij daarentegen de tijd bij de 
rest van het gezin doorbrachten werden 
zij dan op zeker moment aileen gelaten? 
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46b) Hoe laat ongeveer? 

46c) Gingen zij dan naar een ander ver
trek? Zo ja, welk? 

47a) Werden zij 's avonds wei eens ge
plaagd door de jongens uit de buurt? 

47b) Waaruit bestond die plagerij ge
woonlijk? 

47c) Hoe noemde men dit? 

48a) Ging hetmeisjeook wei eens naarde 
jongen? Zo ja, om de hoeveel tijd? 

48b) Waren er nog speciale dagen waar
op zij naar hem toeging? Zo ja, welke? 

49a) Werden de bezoeken tijdens de vas
tentijd beperkt? 

49b) Op welke dag(en) in de vastentijd 
was bezoek toch toegestaan? 

49c) Waren er nog meer dagen of perio
den in hetjaar tijdens welke bezoek ach
terwege moest blijven? Zo ja, welke? 

50a) Voor welke groep(en) van de bevol
king gelden uw antwoorden op de vragen 
43-49? 

50b) Tot welkjaar kwamen deze gebrui
ken voor? 

51 a) Indien de jongen van buiten de 
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plaats kwam, probeerden de plaatselijke 
jongens hem dan tegen te houden? 

51 b) Kon de jongen op een of andere 
manier afkopen? 

51c) Hoe noemde men dit afkopen? 

51 d) Tot wanneer kwam dit voor? 

52a) Sinds wanneer kent men bij u de 
verloving? 

52b) Bij welke groep van de bevolking 
kwam deze het eerst voor? 

52c) Komt zij thans bij aile groepen 
voor? Zo nee, bij welke niet? 

53) Wordt de verloving van te voren aan
gekondigd? 

54a) Wordt er gewoonlijk een verlo
vingsfeest gehouden? 

54b) Komt er bezoek? 

54c) Worden er geschenken gegeven? 

54d) Wordt er een mis opgedragen? 

55) Worden op die dag de verlovingsrin
gen gewisseld? Zo ja, waar en wanneer? 

56) Wat weet u verder nog over verkering 
en verloving dat in bovenstaande vragen 
niet aan de orde is gekomen? 
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Nr. 41 (1972) 

MAAIGEREEDSCHAP 

I) Van welk materiaal is de steel (boom) 
van de zeis (zende, zein , seine, zwoa, 
enz.) in uw plaats gewoonlijk? (A. hout; 
B. metaal) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

2) Ais de steel van de zeis gewoonlijk van 
hout is, komen de stalen stelen dan toch 
ook voor? (a. neen, nooit; b. ja, maar zel
den; c. regelmatig, maar niet zo vaak als 
de houten; d ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

3) Indien de sta
len boom bij u 
bekend is, welk 
type ziet men 
dan? (a. type I; b. 
type II; c. beide, 
maar vooral .... ; 
d. geen van bei
de) 

Antwoorden ge
bruikt voor: 
Proefkaarten 139, 
147. 

II 

4) Waarvoor wordt de zeis met de stalen 
boom gebruikt? (als beide typen voorko
men en er verschil in gebruik is, dat aan
geven) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

5) Wat zijn de voordelen en de nadelen 
van de zeis met de stalen boom ten op-
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zichte van die met de houten boom? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

6) Sinds wanneer ongeveer is de zeis met 
de stalen boom in uw plaats in gebruik? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

7) Voor ons onderzoek is het van belang 
dat we zoveel mogelijk beschrijvingen 
van zeisen met een houten boom hebben, 
aan de hand van nog bestaande exempla
ren. Zoudt u daarvoor de hierbij gevoeg
de bijlagen willen invullen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

8) Gebruikt(e) men bij u ook zeisstelen 
van verschillende lengte? Zo ja, wilt u 
dan de verschillen in gebruik aangeven? 

Anlwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

9) Gebruikt(e) men bij u ook zeismessen 
(bladen) van verschillende grootte? Zo 
ja, wilt u dan de verschillen in gebruik 
aangeven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten \ 39, 147. 

lOa) Werd een van de handvatten (of be i
de) wei eens van de boom gehaald bij het 
maaien? Zo ja, wanneer en waarom? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

lOb) Hield men de boom dan met de rech
ter- of de linkerhand vast? (Haalde men 
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het bovenste of het onderste handvat 
eraf?) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

11) Maaide men bij u het graan wei met 
de zeis? Zo ja, maaide men dan in de rich
ting waarin het gewas overhelde, of er 
juist tegenin? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

12) Ais het graan met de zeis gemaaid 
werd, werd er dan aan de onderzijde van 
de steel een voorziening aangebracht? Zo 
ja, zoudt u daarvan een tekening kunnen 
maken , met bijzonderheden over: a. het 
materiaal, b. de vorm, c. de wijze van 
bevestiging, d. de afmetingen, enz. 

Antwoorden gebruikt voor: 
proefkaarten 139, 147. 

13) Werd bij het grasmaaien ook een ex
tra voorziening gebruikt zoals in vraag 
12? Zo ja, in welk opzicht verschilde die 
van de voorafgaande? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139, 147. 

14) Als het graan met de zeis gemaaid 
werd, hoe werden de schoven dan ge
vormd (a. met de hand; b. met haakje; 
c. mettwee haakjes; d ...... ) Zoudt u, als er 
gereedschap werd gebruikt, daarvan een 
tekening willen maken, met bijzonderhe
den over de afmetingen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

15) Wanneer de maaier vroeger een grote 
oppervlakte gras of graan moest afdoen, 
waar had hij dan de strijklat (strekel, 
strik)? (a. aan de zeis; b. in de hand; 
c. achter in de broek, tussen de riem; d. in 
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de zak; e. in een koker van leer of hout; 
f ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

16) Door wie werden vroeger bij het 
maaien met de zeis, bij het zichten, ofhet 
snijden met de sikkel van het graan de 
schoven gebonden? (a. vrouwen; b. man
nen; c. naar het uitkwam) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

17) Gebruikte men bij het binden vroeger 
ook nog een bindstok of een ander spe
ciaal stuk gereedschap? (graag een teke
ning, met beschrijving en naam). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

18) Wanneer kwam de (gras)maai
machine bij u ongeveer in gebruik? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

19) Wanneer kwam de graanmaaimachi
ne bij u ongeveer in gebruik? Wat voor 
type machine was dat? (a. maaimachine 
met afIegger; b. zelfbinder; c . .... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

20) Gebruikt men 
bij u het hiemaast af-

gebeelde gereed- € 
schap of een gereed-

schap dat erop lijkt? ',.,' 
Zo ja, hoe lang is het 
heft? Hoe lang is het 
mes? Hoe groot is de 
afstand van punt van 
het mes tot de bovenkant van het heft? Is 
de snee getand of glad? Is de kromming 
net zo als hier afgebeeld? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139. 147. 

21) Indien men het in vraag 20 bedoe1de 
gereedschap verschillende maten en 
soorten heeft gekend of kent, zoudt u dan 
de verschillen hiemaast willen aangeven, 
met bij iedere soort het doe I waarvoor het 
gebruikt wordt (of werd)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139. 147. 

22) Werd de hierboven bedoelde sikkel 
(zekel. snik, enz.) vroeger bij u ook ge
bruikt voor het maaien van het graan? Zo 
ja. was het snijvlak voor het maaien van 
het graan getand of glad? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 139. 147. 

23) Indien men vroeger met de sikkel het 
graan sneed. beschermde men dan op een 
of andere wijze de hand? Zo ja, welke 
hand en hoe? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

24) Als men met de sikkel het graan 
sneed, kunt u dan aangeven hoe dat pre
cies in zijn werk ging? (hoe stond men te
genover het graan; hoe pakte men het 
vast; hoe vormde men de schoven, enz.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

25) Hoe hoog waren de stoppels onge
veer als men met de sikkel het graan had 
gesneden? (a . vlak bij de grond; 
b. halverwege de halm; c. vlak onder de 
aar; d ...... ) 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Proe fkaart 1 39. 

26) Als men met de sikkel graan had 
gesneden wanneer werden de schoven 
dan gebonden? (a. meteen; b. de volgen
de dag; c .... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

27a) Door wie werd de sikkel om het 
graan te snijden in het algemeen gehan
teerd? (a. mannen; b. vrouwen; c. kinde
ren; d. naar het uitkwam; e ...... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

27b) Hoe groot waren de bedrijven waar 
hij gebruikt werd ongeveer? (hoeveel
heid bouwland; hoeveel grasland) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 139. 

28) In een aantal plaatsen, ook in uw om
geving, hebben wij op het ogenblik geen 
medewerkers. Wanneer u in de gelegen
heid mocht zijn daar mensen te zoe ken 
die (eventueel met u samen) deze lijst 
willen invullen, dan zenden wij u graag 
een lijst van plaatsen waar wij medewer
kers zoeken toe, met een aantal extra 
vragenlijsten. Wilt u in dat geval het 
hokje hiemaast zwart maken? 

29) Wij hebben een uitvoerige lijst over 
de eg en de landrol klaarliggen. Wij zoe
ken daarvoor vrijwilligers. Indien u tijd 
en lust hebt de lijst voor uw plaats in te 
vullen, zen den wij hem u graag toe. Wilt 
u dan het hokje hiemaast zwart maken? 
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Nr. 41 (1972), bijlage 

ZEIS 

Beschrijving(en) 

Wij zouden graag de beschikking hebben over zoveel mogelijk beschrijvingen (maten, 
afbeeldingen) van nog bestaande zeisen (zenden, zeinen, zwoas, enz.) en het bedrijf 
waarin ze gebruikt zijn. De bedoeling is dat u hieronder een zeis beschrijft en dat u er 
daarvoor een kiest van een sooft dat in uw plaats het meest gebruikelijk is (geweest). 
Daarbij gaat het ons uitsluitend om zeisen met een hooten steel (boom). 
Over de zeis met een stalen boom hebben we in de vragenlijst een vraag gesteld. 

[ 1] Zeissteel 

Materiaal (houtsoort): 

Lengte: 

Recht of gebogen (als hij gebogen is, 
graag een tekening waarop te zien is waar 
de buiging precies zit ten opzichte van de 
handvatten, en hoe hij ongeveer verloopt; 
foto's worden vergoed): 

(2] Zeismes 

Merk: 

Lengte (gemeten langs de buitenkant): 

Breedte: 

Bevestiging aan de steel (a. met rotting 
e.d.; b. met een ring en een wig, kiel e.d.; 
c. met een ring en een schroef; d. met een 
ring en twee schroeven; e ........ ) 

Is nog bekend wanneer en bij wie deze 
zeis gekocht is, of hoe oud hij ongeveer 
is? 
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(3] Handvatten 

Aantal (a. geen; b. een; c. twee) : 

Afstand tussen de onderkant van de steel 
en het onderste handvat (vraag vervalt als 
de zeis geen handvatten heeft) : 

Afstand tussen de twee handvatten (als 
de zeis maar een handvat heeft, de vraag 
niet beantwoorden): 

Afstand tussen het bovenste handvat en 
het boveneinde van de boom (zie hier
voor): 

[4] Het onderste handvat 

Materiaal (a. hout; b. ijzer; c .... ... ) 

Lengte: 

Bevestiging aan de steel (a. ingelaten in 
de steel, gepend of gelijmd; b. met een 
oog om de steel heen, zodat het verstel
baar is): 

Vorm van het onderste handvat (a. recht; 
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b. krom; c. winkelhaak- of elJeboogvor
mig; d. krukvormig - graag een teke
ning!): 

Hoek met de steel (a. haaks; b. schuin 
naar beneden; c. schuin naar boven) : 

Aan welke kant van de steel zit het als de 
maaier de zeis in handen heeft? (a. aan 
dezelfde kant als het zeismes; b. aan de 
bovenkant; c. aan de onderkant; d. aan de 
kant van de maaier): 

Stelt u zich voor dat u bij onderstaande te
keningen langs de steel van de zeis naar 
het zeisblad kijkt. Het zwarte vierkantje 
in het midden is de doorsnee van de 
zeissteel.Wilt u nu in de gestippelde cir
kel de plaats van het handvat ten opzichte 
van het zeismes tekenen? De linker teke
ning is voor het onderste handvat, de 
rechter voor het bovenste handvat. 

onderste handvat 

/ 

I 

s;]4D 
, 
" ./ - --

\ 

I 
/ 

[5] Het bovenste handvat (niet invullen 
als er maar een is) 

Materiaal (a. hout; b. ijzer; c . ...... ) 

Lengte: 

Bevestiging aan de steel (a. ingelaten in 
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de steel , gepend of gelijmd; b. met een 
oog om de steel heen, zodat het verstel
baar is): 

Vorm van het bovenste handvat (a. recht; 
b. krom; c. winkelhaak- of elleboogvor
mig; d. krukvormig; e dwars op het uit
einde van de steel- graag een tekening!): 

Hoek met de steel (a. haaks; b. schuin 
naar beneden; c. schuin naar boven): 

Aan welke kant van de steel zit het als de 
maaier de zeis in handen heeft? (a. aan 
dezelfde kant als het zeismes; b. aan de 
bovenkant; c. aan de onderkant; d. aan de 
kant van de maaier): 

Stelt u zich voordat u bij onderstaande te
keningen langs de steel van de zeis naar 
het zeisblad kijkt. Het zwarte vierkantje 
in het midden is de doorsnee van de 
zeissteel.Wilt u nu in de gestippelde cir
kel de plaats van het handvat ten opzichte 
van het zeismes tekenen? De linker teke
ning is voor het onderste hand vat, de 
rechter voor het bovenste handvat. 

bovenste handvat 

/ 

I 

s;]4D 
, 

..... - --./ 

\ 

I 
/ 
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[6] Stand bij het maaien 

Hoe wordt de steel van deze zeis bij het 
maaien gehouden? (a. onderhands; b. zo 
dat het boveneinde over de rechterarm of 
schouder wijst; c. zo dat bij op de arm of 
schouder rust) 

[7] Herkomst 

Zijn zeisen zoals u die hiervoor beschre
yen hebt nog nieuw te koop? 

Hoe kwam men vroeger (voor de eerste 
wereldoorlog) aan een nieuw zeismes? 
(bij wie werd dat gekocht) 

Hoe kwam men vroeger (voor de eerste 
wereldoorlog) aan een nieuwe zeissteel? 
(a. zelf gemaakt; b. gekocht bij ... , te .... ): 

[8] Strijklat (strekel, strik) 

Wordt de strijklat bij deze zeis aan de 
steel bevestigd? Zo ja, op welke plaats? 

[9] Gebruik 

Wordt de zeis die u hiervoor beschreven 
hebt nog gebruikt? Zo ja, waarvoor? 

Werd dit type zeis ook al gebruikt voor
dat de machine het grootste dee I van het 
werk overnam? Zo ja, waarvoor werd hij 
toen gebruikt? 

Hoe groot was dit bedrijf voor de eerste 

Indien u, behalve de bovenomschreven 
soort, nog een ander soort zeis met hou
ten boom in uw plaats kent (of gekend 
hebt) en u kunt daarvan nog een exem
plaar opsporen, zoudt u dan hieronder 
aan de hand van dat exemplaar dezelfde 
vragen nog eens willen beantwoorden? 
Mocht u nog een ander type zeis hebben 
gekend, waarvan in uw plaats geen exem
plaar meer aanwezig is, zoudt u dan op 
een afzonderlijk blad zoveel mogelijk 
bijzonderheden over die zeis kunnen 
meedelen? Tenslotte zouden wij u bij
zonder dankbaar zijn, als u op een afzon
derlijk blad nog aanvullende bijzonder
heden over de zeis en het gebruik van de 
zeis in uw woonplaats kon meedelen, die 
in de vragen niet tot hun recht zijn geko
men en die dus mogelijk aan onze aan
dacht zouden kunnen ontsnappen. 

[ 1] Zeissteel 

Materiaal: 

Lengte: 

Recht of gebogen (als hij gebogen is, 
graag een tekening waarop te zien is waar 
de buiging precies zit ten opzichte van de 
handvatten, en hoe hij ongeveer verloopt; 
foto's worden vergoed): 

[2] Zeismes 

Merk: 

wereldoorlog (ongeveer) (a. hoeveelheid Lengte (gemeten langs de buitenkant): 
bouwland; b. hoeveelheid grasland): 

Breedte: 
Wanneer kwam op dit bedrijf de grasma-
chine in gebruik? Bevestiging aan de steel (a. met rotting 
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e.d.; b. met een ring en een wig. kiel e.d.; 
c. met een ring en een schroef; d. met een 
ring en twee schroeven; e ..... ) 

Is nog bekend wanneer en bij wie deze 
zeis gekocht is. of hoe oud hij ongeveer 
is? 

[3] Handvatten 

Aantal (a. geen; b. een; c. twee); 

Afstand tussen de onderkant van de steel 
en het onderste handvat (vraag vervalt als 
de zeis geen handvatten heeft); 

Afstand tussen de twee handvatten (als 
de zeis maar een handvat heeft. de vraag 
niet beantwoorden): 

Afstand tussen het bovenste handvat en 
het boveneinde van de boom (zie hier
voor): 

[4] Het onderste handvat 

Materiaal (a. hout; b. ijzer; c . ... ... ) 

Lengte: 

Bevestiging aan de steel (a. ingelaten in 
de steel. gepend of geJijmd; b. met een 
oog om de steel heen, zodat het verstel
baar is); 

Vorm van het onderste handvat (a. recht; 
b. krom; c. winkelhaak- of elleboogvor
mig; d. krukvormig - graag een teke
ning!): 

Hoek met de steel (a. haaks; b. schuin 
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naar beneden; c. schuin naar boven): 

Aan welke kant van de steel zit het als de 
maaier de zeis in handen heeft? (a. aan 
dezelfde kant als het zeismes; b. aan de 
bovenkant; c. aan de onderkant; d. aan de 
kant van de maaier): 

Stelt u zich voor dat u bij onderstaande te
keningen langs de steel van de zeis naar 
het zeisblad kijkt. Het zwarte vierkantje 
in het midden is de doors nee van de 
zeissteel.Wilt u nu in de gestippelde cir
kel de plaats van het handvat ten opzichte 
van het zeismes tekenen? De linker teke
ning is voor het onderste handvat, de 
rechter voor het bovenste hand vat. 

onderste handvat 

/' 

/ " \ , r--- ----=;?8 
/ 

" ,/ - --

[5] Het bovenste handvat (niet invullen 
als er maar een is). 

Materiaal (a. hout; b. ijzer; c ....... ) 

Lengte: 

Bevestiging aan de steel (a. ingelaten in 
de steel, gepend of geJijmd; b. met een 
oog om de steel heen, zodat het verstel
baar is); 

Vragenlijst 41 (1972). bijlage 



Vonn van het bovenste handvat (a. recht; 
b. krom; c. winkelhaak- of elleboogvor
mig; d. krukvonnig; e dwars op het uit
einde van de steel- graag een tekening!): 

Hoek met de steel (a. haaks; b. schuin 
naar beneden; c. schuin naar boven): 

Aan welke kant van de steel zit het als de 
maaier de zeis in handen heeft? (a. aan 
dezelfde kant als het zeismes; b. aan de 
bovenkant; c. aan de onderkant; d. aan de 
kant van de maaier): 

Stelt u zich voor dat u bij onderstaande te
keningen langs de steel van de zeis naar 
het zeisblad kijkt. Het zwarte vierkantje 
in het midden is de doorsnee van de 
zeissteel.Wilt u nu in de gestippelde cir
kel de plaats van het handvat ten opzichte 
van het zeismes tekenen? De linker teke
ning is voor het onderste handvat, de 
rechter voor het bovenste handvat. 

bovenste handvat 

/ 

I 

s;J8 
, 
" - _ / 
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[6] Stand bij het maaien 

Hoe wordt de steel van deze zeis bij het 
maaien gehouden? (a. onderhands; b. zo 
dat het boveneinde over de rechterann of 
schouder wijst; c. zo dat hij op de ann of 
schouder rust) 

[7] Herkomst 

Zijn zeisen zoals u die hiervoor beschre
yen hebt nog nieuw te koop? 

Hoe kwam men vroeger (voor de eerste 
wereldoorlog) aan een nieuw zeismes? 
(bij wie werd dat gekocht) 

Hoe kwam men vroeger (voor de eerste 
wereldoorlog) aan een nieuwe zeissteel? 
(a. zelf gemaakt; b. gekocht bij ... , te .... ): 

[8] Strijklat (strekel, strik) 

W ordt de strijklat bij deze zeis aan de 
steel bevestigd? Zo ja, op welke plaats? 

[9] Gebruik 

W ordt de zeis die u hiervoor beschreven 
hebt nog gebruikt? Zo ja, waarvoor? 

Werd dit type zeis ook al gebruikt voor
dat de machine het grootste deel van het 
werk overnam? Zo ja, waarvoor werd hij 
toen gebruikt? 

Hoe groot was dit bedrijf voor de eerste 
wereldoorlog (ongeveer) (a. hoeveelheid 
bOllwland; b. hoeveelheid grasland): 

Wanneer kwam op dit bedrijf de gras
maaimachine in gebruik? 
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Nr. 42 (1973) 

Na de vragenlijst over de vrijgebruiken en de verloving proberen we door middel van 
deze vragenlijst enig inzicht te krijgen in de huwelijksgebruiken. Deze keer willen wij 
graag dat u een beschrijving geeft van een enkel huwelijk, hetzij van u zelf, hetzij van 
een zegsman, dat gesloten is v66r de eerste wereldooriog. De vragen die wij hieronder 
hebben opgesteld dienen hierbij slechts als geheugensteun. Ze stippen de belangrijkste 
punten aan die, indien van toepassing, in uw beschrijving moeten voorkomen maar 
zijn niet volledig. U kunt dan ook gerust op allerlei dingen ingaan die niet in de vragen 
aan de orde komen maar die U toch de moeite van het vermelden waard vindt. 

[1] Huwelijksaangifte op het gemeen
tehuis 

Kunt u zich de datum van de huwelijks
aangifte herinneren? Hoe is die dag ver
lopen? Heeft het bruidspaar na de huwe
lijksaangifte bezoeken afgelegd? Bij 
wie? Heeft hethierbij een tractatie aange
boden? Wat? Heeft het bruidspaar de 
mensen die het bezocht heeft voor de 
bruiloft uitgenodigd? Heeft het bruid
spaar op deze dag de jongelui uit de buurt 
getracteerd? Waarop? Wat zou er ge
beurd zijn als het dat niet gedaan had? Is 
er 's avonds feest gehouden? Bij wie? 
Wie zijn er op dit feest gekomen? Hoe 
heette het feest? Waren er versieringen 
aangebracht? Door wie? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dekker 1978 (kaart op p. 13). 
Proetkaart 165. 

[2] Aanvragen van het huwelijk in de 
kerk 

Kunt u zich herinneren op welke datum 
het huwelijk in de kerk is aangevraagd? 
Hoe is die dag verJopen? Heeft het bruid
spaar na de aanvrage bezoeken afgelegd? 
Bij wie? Heeft het hierbij een tractatie 
aangeboden? Wat? Heeft het bruidspaar 
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de mensen die het bezocht heeft voor de 
bruiloft uitgenodigd? Heeft het bruid
spaar op deze dag de jongelui uit de buurt 
getracteerd? Waarop? Wat zou er ge
beurd zijn als het dat niet gedaan had? Is 
er 's avonds een feestgehouden? Bij wie? 
Wie zijn er op dit feest gekomen? Hoe 
heette het feest? Waren er versieringen 
aangebracht? Door wie? Hoeveel keer is 
het bruidspaar in de kerk afgeroepen? Is 
het tijdens het afroepen aanwezig ge
weest in de kerk? Heeft het bruidspaar op 
de dagen dat het werd afgeroepen de 
jongelui uit de buurt getracteerd? Waar
op? Wat zou er gebeurd zijn als het dat 
niet gedaan had? Op welke van die dagen 
is er feest gevierd? Bij wie? Wie zijn er 
gekomen? Hoe heetten die feesten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dekker 1978 (kaart op p. 13). 
Proetkaart 165. 

[3] Bruidsdagen/ondertrouw 

Op welke dag zijn de bruidsdagen inge
gaan? Heeft het bruidspaar tijdens de 
bruidsdagen bezoeken afgelegd? Aan 
wie? Heeft het bruidspaar de mensen die 
het bezocht heeft voor de bruiloft uitge
nodigd? Heeft het bruidspaar de jongelui 
uit de buurt getracteerd? Waarop? Wat 
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zou er gebeurd zijn als het dat niet had 
gedaan? Op welke dagen tijdens de 
bruidsdagen is er feest gevierd? Wie zijn 
er gekomen? Hoe heetten die feesten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dekker 1978 (kaart op p. 13). 
Proefkaart 165. 

[4] Huwelijkssluiting op het gemeente
huis 

Op welke datum is hethuwelijk op het ge
meentehuis gesloten? Hoe is die dag 
verlopen? Is de bruid door de bruidegom 
van huis afgehaald? Hoe zijn ze naar het 
gemeentehuis gegaan? Wie liepen er in 
de stoet mee en wat was de volgorde? 
Wie waren de getuigen? Heeft het bruid
spaar die dag nieuwe kleren gedragen? 
Van welke kleur? Had de bruid een 
bruidsboeket? Wat is er gebeurd toen ze 
het gemeentehuis verlieten? Deelden ze 
tractaties uit? Waar zijn ze naar toe ge
gaan? Zijn ze onderweg tegengehouden? 
Door wie en hoe? Zijn er foto 's gemaakt? 
Van wie? Is er een receptie gehouden? 
Waar? Hoe lang duurde die? Welke ge
schenken heeft het bruidspaar gekregen 
van de ouders van de bruid, van de ouders 
van de bruidegom en van anderen? Hoe 
hebben zij de dag verder doorgebracht? 
Wat heeft de buurt op die dag gedaan? Is 
het bruidspaar op huwelijksreis gegaan? 
Waarheen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dekker 1978 (kaart op p. 13). 
Proefkaart 165. 

[5] Huwelijkssluiting in de kerk 

Op welke datum is het huwelijk in de kerk 
gesloten? Hoe is die dag verlopen? Is de 
bruid door de bruidegom van huis afge
haald? Hoe zijn ze naar de kerk gegaan? 
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Wie liepen er in de stoet mee en wat was 
de volgorde? Wie waren de getuigen? 
Heeft het bruidspaar die dag nieuwe kle
ren gedragen? Van welke kleur? Had de 
bruid een bruidsboeket? Wat gebeurde er 
in de kerk? Wat is er gebeurd toen ze de 
kerk uitkwamen? Deelden ze tractaties 
uit? Waarzijn ze naartoe gegaan? Zijn ze 
onderweg tegengehouden? Door wie en 
hoe? Zijn er foto's gemaakt? Van wie? Is 
er een receptie gehouden? Waar? Hoe 
lang duurde die? Welke geschenken 
heeft het bruidspaar gekregen van de 
ouders van de bruid, van de ouders van de 
bruidegom, en van anderen? Hoe heeft 
het bruidspaar verder de dag doorge
bracht? Wat heeft de buurt op die dag 
gedaan? Is het bruidspaar op huwelijks
reis gegaan? Waarheen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dekker 1978 (kaart op p. 13). 
Proefkaart 165. 

[6] Bruiloft 

Is de bruiloft gevierd op de dag dat het 
huwelijk is gesloten op het gemeentehuis 
of in de kerk of op een andere dag? Wie 
waren de gasten? (familie, kennissen, 
buren). Hoe zijn zij uitgenodigd en wan
neer zijn zij gekomen? Was er een brui
loftsmaal? Waaruit bestond dat? Wat 
gebeurde er tijdens het bruiloftsmaal? 
Wat deed men verder op de bruiloft? Is er 
gedanst? Wat voor spelletjes heeft men 
gedaan? Is het bruidspaar na afloop van 
de bruiloft nog geplaagd? Wie heeft de 
kosten van de bruiloft betaald? Is er na de 
bruiloft nog een soort nabruiloft gehou
den? Op welke dag en voor wie? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dekker 1978 (kaart op p. 13). 
Proefkaart 165. 

203 



Nr. 43 (1974) 

BROODGEBRUIK (voor 1920) 

Wij willen met onderstaande vragen te weten komen welk brood en hoeveel brood er 
in de verschillende plaatsen in ons land vaar 1920 en liefst vaar 1914 werd gegeten. 
Daarvoor zal het nodig zijn iemand te raadplegen, die omstreeks 1900 of eerder 
geboren is. Aangezien het broodgebruik niet in iedere sociale groep hetzelfde was, is 
het van belang dat u duidelijk aangeeft, wie uw zegsman is en welk beroep zijn vader 
had. 

la) Welk(e) broodsoort(en) werd(en) bij 
uw zegsman of zegsvrouw thuis vaar 
1920 op gewone doordeweekse dagen 
gegeten? 
(1. roggebrood, 2. roggestoet, 3. bruin 
tarwebrood, 4. wit tarwebrood, 5 ........... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980 (kaart op p. 14); 1980a (kaarten 1-9 
op pp. 134-146). 
Voskuil 1983a (kaart op p. 462); 1984; 1984a 
(kaart op p. I 17). 
Proefkaart 161 a. 

I b) Wat waren de namen van de verschil
lende broodsoorten in uw dialect? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980 (kaart op p. 14); 1980a (kaarten 1-9 
op pp. 134-146). 
Voskuil 1983a (kaart op p. 462); 1984; 1984a 
(kaart op p. 117). 
Proefkaart 161 a. 

2a) Ais er door de week meer dan een 
broodsoort werd gegeten, hoe was dan de 
verhouding tussen die verschillende 
broodsoorten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a (kaart 0P p. 462); 1984; 1984a 
(kaart op p. 117). 
Proefkaart 161 a. 

2b) Gold dat voor iedereen? Zo nee, 
welke verschillen waren er? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a (kaart op p. 462); 1984; 1984a 
(kaart op p. 117). 

3a) Welk(e) broodsoort(en) werd(en) bij 
uw zegsman of zegsvrouw thuis vaar 
1920 op zondagen gegeten? 
(1. roggebrood, 2. roggestoet, 3. bruin 
tarwebrood, 4. wit tarwebrood, 5 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980 (kaart op p. 14); 1980a (kaarten 1-9 
op pp. 134-146). 
Voskuil 1983a (kaart op p. 462); 1984; 1984a 
(kaart op p. 117). 
Proefkaart 161 a. 

3b) Wat waren de namen van de verschil
lende broodsoorten in uw dialect? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980 (kaart op p. 14); 1980a (kaarten 1-9 
op pp. 134-146). 
Voskuil 1983a (kaart op p. 462); 1984; 1984a 
(kaart op p. 117). 
Proefkaart 161 a. 

4) Als er op zondag meer dan een soort 
brood werd gegeten hoe was dan de ver
houding tussen die verschillende brood
soorten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a (kaart op p. 462); 1984; 1984a 
(kaart op p. 117). 
Proefkaart 161 a. 
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5) Werden er v66r 1920 bij uw zegsman 
thuis op de hierna genoemde bijzondere 
dagen nog bij bijzondere broodsoorten 
gegeten? Zo ja, welke? 
a. bij een bezoek. b. op een verjaardag. 
c. bij een bruiloft. d. bij een begrafenis. 
e. met Sint Nicolaas. f. met Kerstmis. 
g. met Oud en Nieuw. h. met Driekonin
gen. i. met Pasen. j. met Pinksteren. k. 
met de kennis. J. na de oogst. m ......... .. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980 (kaart 0P p. 14); 1980a (kaarten 1-9 
op pp. 134-146). 
Voskuil 1983a; 1984; 1984a. 
Proefkaart 161a. 

6a) Op welke uren van de dag werd er bij 
uw zegsman of zegsvrouw thuis v66r 
1920 brood gegeten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984; I 984a. 

6b) Wilt u aangeven welk brood en hoe
veel sneden brood per keer, per persoon 
gegeten werd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984; 1984a. 

6c) Hoe werd het brood gesneden? (1. 
tegen de bruik of borst, 2. onder de arm, 
3. op de tafel, 4 . ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

6d) Werd er bij de wanne maaltijd ook 
brood gegeten? Bij welke gerechten spe
ciaal? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1983a; 1984; 1984a. 

7a) Werd er bij uw zegsman of zegs
vrouw thuis v66r 1920 elke dag brood 
gegeten? Zo nee, op welke dagen dan 
niet? Als er niet elke dag brood werd 
gegeten, wat at men dan in de plaats van 
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brood? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil1983a; 1984; 1984a. 

7b) Is het uw zegsman ofzegsvrouw ook 
bekend of er v66r 1920 mens en waren, 
die niet eJke dag brood aten? Zo ja, wie 
waren dat? Was dateen grote groep? Wat 
aten zij dan in plaats van brood? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984; 1984a. 

8a) Wat werd bij uw zegsman of zegs
vrouw thuis v66r 1920 op een doorde
weekse dag op het brood gegeten? (1. 
reuzel, 2. boter, 3. margarine, 4. kaas, 5. 
spekvet, 6. niets, 7 .... .. . ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976. 
Voskuil 1983a; I 984a. 
Proefkaart lSI. 

8b) Wat werd bij uw zegsman of zegs
vrouw thuis v66r 1920 op zondagen en 
op bijzondere dagen op het brood gege
ten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976. 
Voskuil 1983a; I 984a. 
Proefkaart 151. 

8c) Als het van het soort brood afhing wat 
men er v66r 1920 op deed, wilt u dat dan 
hierachter aangeven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976. 
Voskuil 1983a; 1984a. 
Proefkaart 15 I. 

8d) Als er kaas op het brood werd gege
ten, werd het brood dan oak nog bes
meerd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1976. 
Voskuil 1983a; I 984a. 
Proefkaart 151. 

205 



9a) Welke veranderingen zijn er na 1920 
bij uw zegsman thuis in het broodver
bruik opgetreden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984; 1984a. 
Proefkaart 161 b. 

9b) Welke veranderingen zijn er bij uw 
zegsman thuis na 1920 in het gebruik van 
broodsmeersel en broodbeleg opgetre
den? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1983a; 1984a. 

10) Waar haalde men bij uw zegsman of 
zegsvrouw thuis v66r 1920 het brood 
vandaan? (1. van de bakker, 2. het deeg 
werd zelf gemaakt en dan naar de bakker 
gebracht, 3. hetmeel werdnaarde bakker 
gebracht, 4. men bakte zelf.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1980; 1980a. 
Voskuil 1983a; 1984a. 

11 a) Waren er in uw plaats v66r 1920 
mensen, die zelf het meel aan de bakker 
leverden voor het bakken van hun brood? 
Zo ja, tot welke sociale groep behoorden 
deze (1. landbouwers, 2. landarbeiders, 
3. burgers, 4 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160a. 

11 b) Hoeveel mensen leverden zelf hun 
meel aan de bakker? (1. allemaal, 2. zeer 
velen, 3. een minderheid, 4. een enkeling, 
5 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160a. 

11 c) Tot welkjaar ongeveer zijn er mens
en meel aan de bakker blijven leveren, de 
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tweede wereldoorlog niet meegere
kend? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Voskui1 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160a. 

lId) Hoe kwammen aan datmeel? (1. uit 
eigen oogst, 2. het werd gekocht, 3 ...... ) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Voskuil1983a; 1984a. 

12a) Waren er in uw plaats v66r 1920 
mensen, die zelf het deeg voor hun brood 
klaarmaakten en het vervolgens naar de 
bakker brachten om het door hem te laten 
bakken? Zo ja, tot welke socia1e groep 
behoorden deze? (1. landbouwers, 2. 
Iandarbeiders, 3. burgers, 4 ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160b. 

12b) Hoeveel mensen brachten hun deeg 
naar de bakker? (1. allemaal, 2. zeer ve
len, 3. een minderheid, 4. een enkeling, 
5 ......... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160b. 

12c) Tot welk jaar ongeveer zijn er men
sen hun deeg naar de bakker blijven bren
gen, de tweede wereldoorlog niet mee
gerekend? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160c. 

12d) Hoe werd het deeg naar de bakker 
gebracht? (1. in de boezelaar, voor de 
buik, 2. in een emmer, 3. in een zeil, 
4 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1983a; 1984a. 

Vragenlijst 43 (1974) 



13a) Waren er in uw plaats v66r 1920 
mensen die zelfhun brood bakten? Zo ja, 
tot welke sociale groep behoorden ze? 
(I. landbouwers, 2.landarbeiders, 3. bur
gers, 4 ......... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160c. 

13b) Hoeveel mens en bakten er zelf? (I. 
allemaal, 2. zeer velen, 3. een minder
heid, 4. een enkeJing, S . ...... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
Proefkaart 160c. 

13c) Tot welk jaar ongeveer zijn er mens
en zelf brood blijven bakken, de tweede 
wereldoorlog niet meegerekend. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

BROODBAKKEN 

De hiema volgende vragen hebben be
trekking op het zelf bakken van brood. 
Het is dus van belang, dat u daarvoor 
iemand raadpleegt, die dat zelf nog van 
nabij heeft meegemaakt. Mocht dat een 
ander zijn dan de zegsman, wiens naam u 
hiervoor heeft ingevuld, wilt u dan hier
onder zijn naam, leeftijd en vroeger be
roep en dat van zijn vader invullen? 

14) Waar beyond zich de oven? (I. inge
bouwd in de keuken, 2. in een aange
bouwd bakhuis, 3. in een vrijstaand bak
huis, 4. oven vrijstaand op 't erf) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; I 984a. 

IS) Door wie werd de oven gebruikt? (I. 
aileen door het eigen gezin, 2. door eigen 
gezin en de buren, 3 ..... ) 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui I 1983a; 1984a. 

16) Ais er, behalve door het eigen gezin, 
ook nog door anderen van de oven ge
bruik werd gemaakt, kunt u dan iets ver
tellen over de manier waarop dit werd 
geregeld? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; I 984a. 

17) Kunt u een beschrijving geven van de 
oven? Van de manier waarop en waarvan 
hij werd gebouwd? Zo mogeJijk met een 
tekening. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

18) Was het hiervoor beschreven oventy
pe in uw plaats algemeen? Zo nee, kunt u 
dan eventuele andere typen beschrijven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

19) Hoeveel uur voor het brood erin ging, 
werd de oven aangemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

20) Was er iemand speciaal belast met het 
aanmaken van de oven? (1. de man, 2. de 
vrouw, 3. de knecht, (welke?), 4. de meid 
(welke), S . ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui I 1983a; 1984a. 

21) Wat werd er als brandstof gebruikt? 
(I. beukehout, 2. eikehout, 3. dennehout, 
4. turf, S. heideplaggen, 6 ......... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

22) Welke brandstof gaf het lekkerste 
brood? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
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23) Welke brandstof was het goed
koopst? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

24 ) Welke brandstof werd het meest 
gebruikt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

25) Hoe werd de brandstof in de oven 
gestapeld? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

26) Hoe lang moest het vuur branden? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

27) Hoe stelde men vast of de oventem
peratuur goed was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; I 984a. 

28) Waarmee werd de oven uitgehaald? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

29) Waar liet men de as en de resten van 
het vuur? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

30) Werden die nog voor iets anders ge
bruikt? Zo ja, waarvoor? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

31) Werd de oven nog uitgeveegd? Zo ja, 
waarmee? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; I 984a. 

32) Werd het brood direkt na het uithalen 
van de oven ingeschoten? Zo nee, hoe 
lang wachtte men dan en waarom? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

33) Hoe lang bleef de oven warm? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

34) Werd naar de vroegste herinnering 
van uw zegsman of zegsvrouw al het da
geJijks brood zelf gebakken? Zo nee, wat 
bakte men dan zelf en wat betrok men van 
de bakker? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

35) Hoe vaak werd er gebakken? (1. elke 
dag, 2. eenmaal in de week, 3. eenmaal in 
de 14 dagen, 4. eenmaal permaand, 5. als 
het vorige brood op was, 6 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui I 1983a; 1984a. 

36) Was er een vaste bakdag? Zo ja, 
welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

37) Ais er op een vaste dag werd gebak
ken, wat deed men dan als het brood voor 
die tijd op was? (1. men kocht nieuw 
brood bij, 2. men at tot de nieuwe bakdag 
geen brood, 3. men bakte wat eerder, 
4 ...... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; I 984a. 

38a) Hoeveel broden werden er in een 
keer gebakken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

38b) Was dat evenveel als de oven kon 
bevatten of was de capaciteit van de oven 
groter? 

Antwoorden gebru i kt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
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38c) Wat was ongeveer het gewicht van 
het brood? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui 1 1983a; 1984a. 

38d) Voorhoeveel mensen was dete bak
ken voorraad bestemd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1 984a. 

3 8e) Was een deel ervan bestemd voor de 
beesten (paarden, koeien, varkens)? Zo 
ja, welk deel en voor welke beesten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui 1 1983a; 1984a. 

39) Werden er verschillende soorten 
brood gebakken? Zoja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

Wilt u de vragen 40 tim 70 beantwoor
den voor het brood dat gewoonlijk ge
bakken werd? 

40a) Wat voor meel gebruikte men voor 
het bakken van het gewone brood? 
(1. ongebuilde rogge, 2. gebuilde rogge, 
3. een mengsel van tarwe en rogge, 4. on
gebuilde tarwe, 5. gebuilde tarwe, 
6 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980 (kaart 0P p. 14); 1980a (kaarten 1-9 
op pp. 134-146). 
Voskuil 1983a; 1 984a. 

40b) Hoe zag het meel er uit? (1. met 
zemelen, 2. grof. 3. fijn) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980; 1980a. 
Voskui 1 1983a; 1984a. 

41) Als er een mengsel werd gebruikt, 
wat was dan de ververhouding tussen de 
verschillende soorten meel? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
lobse 1980; 1980a. 
Voskuil J 983a; 1 984a. 

42) Waarmee werd het deeg aange
maakt? (I . warm water, 2. koud water, 
3. karnemelk, 4. biest, 5. melk, 6 ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

43) Gebruikte men gist of zuurdeeg? Zo 
ja, welke van beide? 

Antwoorden gebruikt voor: 
lobse 1980a. 
Voskuil 1983a; 1 984a. 

44) Als men zuurdeeg gebruikte, hoe 
kwam men daar dan aan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

45) Ais men gist gebruikte hoe kwam 
men daar dan aan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1 984a. 

46) Werden er nog andere zaken door het 
deeg gedaan? (I. zout, 2. kruiden (wel
ke), 3. boter, 4. eieren, 5 ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

47) Kunt u beschrijven hoe het deeg pre
cies gemaakt werd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1 984a. 

48) Door wie gebeurde dat? (1. de man, 2. 
de vrouw, 3. de knecht, 4. de meid, 5. 
verschillend, 6 ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui1 1983a; 1984a. 

49) Hoe werd het deeg gekneed? (I. met 
de voeten, 2. met de handen) 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

50) Werd het deeg afgedekt? Zo ja, waar
mee? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

51 a) Hoe lang liet men het deeg rijzen 
voor het brood werd gevormd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

51 b) Hoe lang liet men het gevormde 
deegstuk liggen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskui I 1983a; 1984a. 

52) Hoe wist men of het deeg klaar was 
voor het bakken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

53) Hoe werden de broden gevormd? (1. 
met de hand, 2. d.m.v. een vorm, 3 . ..... .. ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

54) Welke vorm hadden de broden? 
(Graag een schets, zo mogelijk met afme
tingen). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1980a. 
Voskuil 1983a; 1984a. 

55) Werd er een teken ingedrukt? Zo ja, 
wat voor teken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil J983a; 1984a. 

56) Werd het deegstuk nog ergens mee 
natgemaakt voor het de oven inging? Zo 
ja, waarom en waarmee? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 
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57) Kende men bij u de gewoonte de 
deegstukken even tussen de hete as te 
zetten, voordat die eruit werd gehaald? 
Hoe noemde men dat? Waarom deed met 
dat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

58) Waarmee werd het brood in de oven 
geschoven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

59) Hoe werden de broden in de oven 
neergezet? (I. ruim van elkaar, 2. tegen 
elkaar, 3 . ... ,) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

60) Werd er aileen op de vloer gebakken 
of op verschillende etages? Als er op 
verschillende etages werd gebakken, hoe 
ging dat dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Vosktiil 1983a; 1984a. 

61) Deed men iets bijzonders als het 
brood in de oven ging? (1. kruis maken, 
2 ........ ) 

Anlwoorden gebruikt voor: 
Voskuil J 983a; 1984a. 

62) Van welk materiaal was de oven-
deur? (1. hout, 2. plaatijzer, 3 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; I 984a. 

63) Hoe lang bleefhet brood in de oven? 
(Graag voor elke soort afzonderlijk opge
yen) 

Anlwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

64) Werd de ovendeur dichtgesmeerd? 
Zo ja, waarmee? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

65) Hoe wist men of het brood gaar was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

66) Wat deed men met de broden zodra ze 
uit de oven kwamen? (1. afborstelen, 
2. nat maken en weer even terugzetten, 
3 ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

67) Ais er verschillende soorten brood 
waren, werden ze dan tegelijk gebakken? 
Zo nee, hoe ging dar dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

68) Was het gewoonte voor de kinderen 
iets aparts mee te bakken? Zo ja, wat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984a. 

69) Waar werden de gebakken broden 
bewaard? (1. in de kelder, 2. ineen brood-
kast, 3 ......... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1 984a. 

70) Was er verschil tussen het eigen 
brood en dat van de bakker, behalve dat 
het eigen brood lekkerder was? Zo ja, 
kunt u dat verschil dan omschrijven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1983a; 1984; 1984a. 

71) Wanneer bij andere broodsoorten dan 
het dagelijks brood, dat u hierboven 
omschreven hebt, verschillen in het bak
ken voorkwamen, wilt u die verschillen 
dan aangeven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Voskuil 1 983a; 1984a. 
Proefkaart 161 a. 

Nr. 44 (1975) 

KNIKKEREN 

Er is vrijwel niemand die in zijn jeugd niet heeft geknikkerd. Sommigen zijn daar op 
latere leeftijd mee doorgegaan, want in bepaalde delen van ons land werd het spel niet 
aileen door kinderen, maar ook door volwassenen beoefend. Hoewel bijna iedereen 
dus uit eigen ervaring over het knikkeren kan spreken en het invullen van deze lijst in 
het algemeen geen problemen zal opleveren. stell en wij het op prijs wanneer u bij het 
beantwoorden van de vragen de hulp wilt inroepen van een vertegenwoordiger van de 
oudere generatie (tenzij u natuurlijk zelf tot die groep behoort). Het is heel goed 
mogelijk dat uw eigen ervaringen verschillen van datgene wat uw zegsman (- vrouw) 
u vertelt. Wanneer u die persoonlijke ervaringen aan de Iijst wilt toevoegen, dan zijn 
wij u daarvoor zeer dankbaar. Wilt u er in dat geval echter wei aan denken uw 
aanvullende notities op een afzonderlijk blad papier te maken, zodat duidelijk blijft 
van wie de mededelingen afkomstig zijn en op welke plaats ze betrekking hebben? 
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la) Welk knikkerspel is door uw zegs
man (-vrouw) het meest gespeeld? Wij 
willen graag weten hoe het genoemd 
werd in de plaats waar hij (zij) het speel
de. 

Ib) Kunt u zo nauwkeurig mogelijk be
schrijven volgens welke regels dit spel 
gespeeld werd? Het is van belang dat u de 
daarbij gebruikelijke speciale termen en 
uitroepen in het verslag opneemt; verder 
kan een tekening veel verduidelijken. 

Ic) In welke plaats(en) is het door uw 
zegsman (-vrouw) gespeeld? 

I d) In welk jaar was dat ongeveer? 

2) Welke andere knikkerspelen werden 
naast het onder vraag I genoemde door 
uw zegsman (-vrouw) gespeeld? Wilt u 
ook hiervan de naam en de spelregels 
noteren, zo mogelijk met een tekening? 

3) Kunt u van elk der onder vraag 1 en 2 
genoemde spelen aangeven of ze gebon
den waren aan: 

a. een bepaalde leeftijdsgroep? 

b. een bepaalde sekse (jongens/mannen, 
meisjes/vrouwen)? 

c. een vast aantal of een maximum aantal 
deelnemers? 

4) Wij zouden graag iets meer willen 
weten over de populariteit van bepaalde 
knikkerspelen. Vooral de veranderingen 
interesseren ons daarbij. Waren er bijv. 
spelen waarvoor de belangstelling in de 
loop van de tijd verminderde en andere 
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die juist in de mode kwamen? Is bekend 
wie met een bepaald nieuw knikkerspel is 
(zijn) begonnen? Aile bijzonderheden 
die uw zegsman (-vrouw) zich hierover 
kan herinneren, zijn ons welkom. 

5) Men hoort dikwijls zeggen dat er niet 
het hele jaar d66r even intensief geknik
kerd werd, maar dat er een voorkeur be
stond voor een vaste periode ("knikker
tijd"). 
Speelde uw zegsman( -vrouw) zelf ook in 
een bepaalde tijd van hetjaaren zo ja, kan 
hij (zij) aangeven wanneer die periode 
begon en eindigde? 

6) Waren er in zijn (haar) dorp of stad 
vaste plaatsen waar bij voorkeur geknik
kerd werd? Zo ja, welke precies? 

7) Hoe kwam een speier in het bezit van 
de voor het spel benodigde knikkers: 

a. Werden ze gekocht? Zo ja, waar pre
cies en voor hoeveel? 

b. Werden ze zelf gemaakt? Zo ja, hoe? 

c. Waren er nog andere mogelijkheden 
om aan knikkers te komen? Zo ja, welke? 

Sa) Knikkers waren er in allerlei soorten 
en maten. In het overzicht dat u hieronder 
vindt, vragen we naar de naam van de 
knikkers, het materiaal waarvan ze ge
maakt waren (klei, glas, metaal enz.) en 
naar hun uiterlijk (hoe zagen ze er precies 
uit?) Wilt u hieronder invullen welke 
soorten knikkers uw zegsman (-vrouw) 
zelf gebruikte of heeft zien gebruiken? 
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naam van de knikker van welke materiaal gemaakt? hoe zag de knikker eruit? 

1 ..... . 
2 ..... . 
3 ..... . 
4 ..... . 
5 ..... . 
6 . .... . 

8b) In welke plaats werd met de hierbo
yen genoemde knikkers gespeeld? 

8c) In welk jaar was dat ongeveer? 

8d) Met welke van de onder vraag 8a ge
noemde soorten heeft uw zegsman 
(-vrouw) zelf het meest gespeeld? 

9) De knikkers werden door de spelers 
onderling vaak geruild of verhandeld, 
maar de waarde van de verschillende 
soorten liep sterk uiteen: voor een glazen 
knikker moesten soms heel wat exempla
ren van een "mindere" soort worden 
neergeteld. Weet uw zegsman (-vrouw) 
zich iets van de ruilwaarde van de knik
kers te herinneren? 

10) Waarin werd de voorraad knikkers 
bewaard tijdens het spel? 

11) Hoe werd bepaald wie het spel begin
nen mocht, d.w.z. wie als eerste mocht 
opgooien of schieten? (als dit niet voor 
elk spel hetzelfde was, wilt u dan aange
yen op welk spel uw antwoord betrek
king heeft?) 

12) Bij sommige spelen moest de knikker 
van achter een bepaalde lijn of streep 
worden opgegooid of weggeschoten. 
Had deze lijn een bepaalde naam en zo ja, 
welke? 
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13) In bepaalde gevallen kwam het voor 
dat de afstand tussen twee knikkers 
moest worden gemeten. Kent uw zegs
man (-vrouw) dit gebruik uit eigen erva
ring en zo ja, kan hij (zij) zich herinneren: 

a. bij welke van de onder vraag 1 en 2 
vermelde spelen dit kon gebeuren? 

b. hoe het meten precies in zijn werk 
ging? 

c. hoe het ter plaatse genoemd werd? 

14) Tijdens het spel kon het wei eens ge
beuren dat een knikker in een positie te
rechtkwam die het verderspelen bemoei
lijkte (bijv. achter een steen, in de mod
der, een plas water, tussen afgevallen 
bladeren). Wat deed de speier die op dat 
ogenblik aan de beurt was in zo'n geval? 

15) Er waren aile mogelijke manieren 
waarop de spelers hun geluk in het spel en 
de kans op winst probeerden te vergroten 
(het uitspreken van bepaalde formules, 
het slaan van een kruis, spuwen, het 
gebruik van speciale knikkers, mascottes 
e.d.). Sommige van deze praktijken wa
ren toegestaan, maar andere werden be
schouwd als vals spel: in dat geval werd 
de overtreder door zijn medespelers tot 
de orde geroepen. 
Kent uw zegsman (-vrouw) dit soort 
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gebruiken, die niet tot de "officiele" 
spelregels behoorden en zo ja, 

a. welke precies? (graag een omschrij
ving met zo mogelijk de ter plaatse ge
bruikte naam). 

b. in welke van de onder vraag I en 2 
genoemde spelen werden ze toegepast? 

c. welke van deze praktijken werden door 
de overige spelers toegelaten en welke 
waren verboden? 

16) Ais iemand in het spel alles verloren 
had en geen enkele knikker meer over 
had, hoe noemde men dat dan? 

17) Was het gebruikelijk dat een speier 
die alles veri oren had, bij zijn medespe
lers aanspraak kon maken op een laatste 
kans? Zo ja, 

a. hoe ging dat precies: kreeg hij een 
voorschot van een van de anderen of 
kreeg hij nog eenmaal gratis een knikker 
of waren er nog andere mogelijkheden? 

b. hoe werd zo'n geleende of weggege
yen knikker genoemd? 

18a) Werden, behalve knikkers, ook wei 
andere voorwerpen gebruikt om ermee 
te knikkeren (noten, kralen, knopen, 
geldstukken enz.)? Zo ja, 

a. welke voorwerpen werden gebruikt? 

b. welke spelen werden ermee beoefend? 
(zo mogelijk de naam en een korte be
schrijving) 

19) Zijn uw zegsman (-vrouw) nog ande
re bijzonderheden over het knikkeren be
kend, die in het bovenstaande niet aan de 
orde zijn gekomen? 

Nr. 45 (1976) 

DE WARME MAALTIJD (vaar 1920) 

Wij willen graag onze kennis vergroten over de maaltijden in de jaren vaar 1920. 
Daarom hebben we twee jaar geleden vragen gesteld over de broodmaaltijden. Nu 
willen we meer te weten komen over de warme maaltijd(en), zowel op werkdagen als 
op zondagen. Daarvoor zal het nodig zijn iemand te raadplegen die zeventig jaar of 
ouder is. Aangezien de warme maaltijd vroeger bij verschillende groepen van de be
volking niet dezelfde bestanddelen had, is het van belang dat u duideJijk aangeeft, wie 
uw zegsman of zegsvrouw is, en welk beroep zijn ofhaar vader had. Mocht u af en toe 
de indruk hebben, dat er meer dan een keer naar iets gevraagd wordt, zoudt u de vraag 
dan toch willen beantwoorden? 

214 Vragenlijst 45 (1976) 



la) Op welke uren van de dag werd er 
v66r 1920 bij u thuis gegeten? En waaruit 
bestond elke maaltijd? (brood, pap, pan
nekoek, warm eten, opgewarmd eten, 
soep) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1983; 1988. 

Ib) Waren die tijden en die spijzen op za
terdag net zo als op de andere werkda
gen? Zo nee, wat waren de versehillen? 

Ie) Waren die tijden en die spijzen op 
zondag net zo als op een doordeweekse 
dag? Zo nee, wat waren de versehillen? 

Id) Waren die tijden en die spijzen in de 
winter net zo als in de zomer? Zo nee, wat 
waren de versehillen? 

2a) Was v66r 1920 iedereen uit het gezin 
aanwezig bij de maaltijd tussen de mid
dag? Zo nee, wie niet? 

2b) Hoe laat gebruikte men toen bij u 
thuis de belangrijkste warme maaltijd? 

2e) Werd ertoen elke dag bij deze warme 
maaltijd iets vooraf gegeten bij u thuis? 
Zoja, wat? 

2d) Als er toen niet elke dag iets vooraf 
werd gegeten, kunt u dan aangeven: 

1. op welke dagen dit wei gebeurde? 

2. wat men dan op die dagen gewoonlijk 
vooraf at? 

2e) Werd er toen elke dag een nagereeht 
bij u thuis gegeten? Zo ja, welk? 
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2f) Als er toen niet elke dag een nagereeht 
werd gegeten, kunt u dan aangeven: 

1. op welke dagen dit wei gebeurde? 

2. welk nagereeht men dan op die dagen 
gewoonlijk at? 

3a) Hoe laat gebruikte men v66r 1920 bij 
u thuis op zondag de belangrijkste war
me maaltijd? 

3b) Waren er versehillen tussen de war
me maaltijd op zondag en die van door de 
week? Zo ja, welke? 

4a) Werd er bij u thuis op gewone week
dagen v66r 1920 iets bij de belangrijkste 
warme maaltijd gedronken? Zo ja, wat? 

4b) Werderop zondagiets bij dit warme 
eten gedronken? Zo ja, wat? 

5a) Waarop werd de warme maaltijd v66r 
1920 bij u thuis gekookt? 

5b) Werden er bij u thuis v66r 1920 wei 
eens gereehten in de oven klaargemaakt 
voor de warme maaltijd? Zo ja, welke ge
reehten waren dat? 

5e) Bij welke gelegenheden gebeurde 
dat? (1. op gewone, doordeweekse da
gen; 2. op zondagen; 3. op feestdagen 
(welke?); 4 ....... ) 

5d) Waar beyond zieh die oven? 

6a) Wat deed men v66r 1920 bij u thuis 
met het oversehot van de warme maal
tijd? 
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6b) Werd er toen bij u thuis elke dag op
gewarmd eten van de vorige dag of van 
een vorige maaltijd gegeten? Zo nee, hoe 
vaak gebeurde dat dan? (1. om de dag; 2. 
twee keer per week; 3. een keer per week; 
4. zelden; 5. nooit) 

6c) Waren er bij u thuis vaste dagen 
waarop restjes gegeten werden? Zo ja, 
welke dagen waren dat? 

6d) Op welk uur van de dag (ofbij welke 
maaltijd) at men gewoonlijk dat opge
warmde eten? 

6e) Werd er gewoonlijk nog iets bij dat 
opgewarmde eten gegeten? Zo ja, wat? 
(brood, pap, soep, gewoon warm eten) 

6f) Werd er op zondag ook opgewarmd 
eten gegeten? (1. altijd; 2. soms; 3. zel
den; 4. nooit) 

7) Was er v66r 1920 bij u thuis op elke 
dag van de week een vast gerecht? 

a. Zo ja, kunt u dan dat week menu opge-

8c) Werden er ook groenten ingemaakt? 
Zo ja, welke soorten groenten waren dat, 
en hoe werden die ingemaakt? 

8d) Werden de groenten en aardappelen 
(ook wei) gekocht? O. meestal ; 2. onge
veer de helft; 3. soms; 4. zelden; 5. nooit) 

9a) Slachtte men v66r 1920 bij u thuis ge
woonlijk een varken voor eigen gebruik? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten, 168b, 168d, 168f, 168g 

9b) Zo ja, had men dan gewoonlijk vol
doende spek, vlees en vet voor een heel 
jaar? 

9c) Werden spek, vlees en vet (ook wei) 
gekocht? (1. altijd; 2. meestal; 3. onge
veer de he 1ft; 4. zelden; 5. nooit) 

9d) Slachtte men v66r 1920 gewoonlijk 
een koe voor eigen gebruik bij u thuis? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 168b, 168d, 168f, 168g. 

SOEP 

ven? lOa) At men v66r 1920 bij u thuis elke 
dag soep? Zo nee, kunt u dan aangeven 

b. Zo nee, welke waren dan de meest hoe vaak ongeveer soep werd gegegeten? 
voorkomende gerechten: 

1. door de week 

2. op zondag 

8a) Had men v66r 1920 bij u thuis een 
eigen tuin voor de groenten en aardappe
len? 

8b) Zo ja, gaf de tuin voldoende groenten 
en aardappelen voor een heel jaar? 

216 

lOb) Ais er soep werd gegeten, was dat 
dan: 1. als voorgerecht; 2. in plaats van de 
warme maaltijd; 3. in plaats van de 
broodmaaltijd; 4. bij de broodmaaltijd? 

10c) Herinnert u zich nog welke 
soort( en) soep er gewoonlijk gegeten 
werden? 

10d) Werd er elke zondag soep gegeten? 
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Zo nee, hoe vaak ongeveer op zondag 
wei? 

1 Oe) Ais er zondags soep werd gegeten, 
was dat dan: 1. als voorgercht; 2. in plaats 
van de warme maaltijd; 3. in plaats van de 
broodmaaltijd; 4. bij de broodmaaltijd? 

I Of) At men zondags andere soorten soep 
dan door de week? Zo ja, welke? 

ST AMPPOTTEN 

11 a) Hoe vaak ongeveer per week at men 
v66r 1920 bij u thuis stamppot? (1. elke 
dag; 2. paar keer per week; 3. eenkeerper 
week; 4. zelden; 5. nooit) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1983. 
Proefkaart 169. 

lIb) Was dat aantal keren in zomer en 
winter gelijk? Zo nee, kunt u dan iets 
meer meedelen over de verschillen per 
jaargetijde? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1983. 
Proefkaart 169. 

11 c) Herinnert u zich nog welke soorten 
stamppot gewoonlijk gegeten werden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 169. 

11 d) Vermengde men aile soorten stamp
pot met aardappelen? Zo nee, waarmee 
vermengde men ze dan ook wei, en bij 
welke soorten stamppot was dat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 169. 

II e) Herinnert u zich ook stamppotten 
van vroeger, waar uien door gingen? Zo 
ja, welke stamppotten waren dat? 
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Antwoorden gebru ikt voor: 
Proefkaart 169. 

11f) Ais er vlees (spek) in ofbij de stamp
pot gegeten werd, hoe werd dit dan gege
ten? (1. spek ofvlees werd meegekookt; 
2. stukjes uirgebakken spek gingen er op 
het laatst door; 3. stukjes uitgebakken 
spek werden er apart bij gegeven; 4. er 
werd apart een stuk v lees of spek bij 
gegeven; 5 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 169. 

Ilg) At men zondags v66r 1920 bij u 
thuis ook stamppot? Zo ja, hoe vaak? (I. 
elke zondag; 2. geregeld; 3. zelden; 4. 
nooit) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 169. 

11 h) Waren dat dezelfde soorten als door 
de week? Zo nee, welke soorten at men 
dan zondags? 

GEDROOGDE ERWTEN (grauwe, 
groene e.d.; capucijners) en BONEN 
(bruine, witte e.d.) 

12a) Welke soorten gedroogde erwten en 
welke gedroogde bonen at men v66r 
1920 regelmatig bij u thuis? 

12b) At men die erwten en bonen to en 
met of zonder aardappelen? 

12c) Ais u erwten en bonen met aardap
pelen at, werden die dan vermengd met 
de aardappelen? 

12d) Hoe vaak ongeveer at u vroeger 
erwten en bonen? (1. een keer per week; 
2. een paar keer per week; 3. een keer in 
de twee weken; 4. zelden; 5. nooit) 
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12e) Als er vlees (spek) in ofbij de erwten 
en bonen gegeten werd, hoe werd dit dan 
gegeten? (1. spek of vlees werd meege
kookt; 2. stukjes uitgebakken spek ging 
er op het laatst door; 3. stukjes uitgebak
ken spek werden er apart bij gegeven; 4. 
er werd apart een stuk v lees of spek bij 
gegeven; 5 ....... ) 

12f) Werden erwten en bonen ook wei 
zondags gegeten? 

12g) Hoe kwam men to en bij u thuis aan 
de erwten en bonen? (I. van eigen teelt; 
2. kopen (waar?); 3 ..... ) 

13a) Hoe vaak per dag was het v66r 1920 
bij u thuis de gewoonte om aardappelen 
te eten? 

AARDAPPELEN 

13b) Hoe at men de aardappelen gewoon
lijk? (1. gekookt; door de stamppot; 3. 
gebakken; 4. als puree; 5 ..... ) 

13c) K warn het voor dat men als waxme 
maaltijd aileen aardappelen at? (I. nooit; 
2. zelden; 3. soms; 4. meestal; 5. altijd) 

13d) Werd er gewoonlijk vet,jus, saus of 
iets dergelijks bij de aardappelen ge
daan? Zo ja, wat, en waarbestond dat uit? 

l3e) Als u toen gewoonlijk iets bij de 
aardappelen kreeg, hoe gebeurde dat 
dan? (I. aardappelen in een kommetje vet 
(jus, saus) dopen; 2. het vet (jus, saus) 
werd op op het bord over de aardappelen 
gegoten; 3. het vet (jus, saus) werd in de 
pan over de aardappelen gegoten; 
4 .... ... . ) 
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13f) At u ook wei gebakken aardappelen? 
Zo ja, was dat: I. elke dag; 2. paar keer 
per week; 3. een keer per week; 4. zelden? 

13 g) Hoe werden de aardappelen vroeger 
gewoonlijk gebakken? (1. van overge
bleven gekookte aardappeJen; 2. van 
verse rauwe aardappelen; 3. frituren; 
4 . ..... ) 

13h) At u vroeger weI eens aardappelen 
op het brood? Zo ja, was dat: I. elke dag; 
2. paar keer per week; 3. zelden; 4. nooit? 

13i) Waren er verschillen tussen het eten 
van aardappelen op zondag en door de 
week? Zo ja, welke waren dat? 

GROENTE (bladgroente, kool, peen, 
bieten enz.) 

14a) At u v66r 1920 elke dag groente 
(bladgroente, kool, peen, bieten enz.)? 
Zo nee, kunt u dan aangeven hoe vaak 
weI? (1. paar keer per week; 2. een keer 
per week; 3. om de andere week; 4. zel
den; 5. nooit) 

14b) Hoe at men de groente gewoonlijk 
bij u thuis? (I. in de stamppot; 2. apart; 3. 
meestal als stamppot, soms apart; 4. 
meestal apart, soms als stamppot) 

14c) Welke groentesoorten werden toen 
gewoonlijk gegeten? 

14d) Werd er elke zondag groente gege
ten? Zo nee, hoe vaak ongeveer op zon
dag wei? 

14e) Hoe at men de groente zondags ge
woonlijk? (1. in de stamppot; 2. apart; 
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3. meestal als stamppot, soms apart; 
4. meestal apart, soms als stamppot) 

14f) At u op zondag andere groenten dan 
door de week? Zo ja, welke? 

14g) At u bij feestelijke gelegenheden 
andere groenten dan door de week? Zo ja, 
welke? 

14h) Hoe at u vroeger gewoonlijk de sla? 
(1. gekookt; 2. rauw; 3. in stamppot; 
4 ...... ) 

14i) Waarmee maakte men de sla vroeger 
aan? (\. peper; 2. zout; 3. rauwe ui; 4. 
azijn; 5. suiker; 6 ...... ) 

14j) At u vroeger ook weI uien als aparte 
groente? Zo ja, hoe? (1. gekookt; 2. ge-
bakken; 3. rauw; 4 ....... ) 

14k) At men vroeger weI eens rabarber 
bij u thuis? Zo ja, werd deze als groente of 
als nagerecht gegeten? 

141) Welke vruchten werden weI eens bij 
de warme maaltijd gegeten? (peren; ap
pel(moes); gedroogde appels; gedroogde 
pruimen e.d.) 

14m) Welke van deze gerechten werden 
als groente en welke als nagerecht gege
ten? 

RIJST 

15a) Hoe vaak at men v66r 1920 rijst bij 
u thuis? (I. een keer per week; 2. meer 
dan een keer per week; 3. am de andere 
week; 4. zelden; 5. nooit) 
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15b) At u de rijst toen als hoofd- of als 
nagerecht? 

15c) Op welke manier werd de rijst toen 
gewoonlijk gegeten? (I. als droogge
kookte rijst; 2. als brij; 3. soms als brij, 
soms als droge rijst; 4 ...... . ) 

15d) Waarmee werd de rijst gecombi
neerd? (\. met v lees of worst; 2. met 
groente; 3. met kruiden; 4. met boter en 
suiker; 5. met vis; 6. met stroop; 7. met 
krenten; 8 ........... ) 

15e) Werd rijst vroeger bij u thuis op spe
ciale dagen gegeten? Zo ja, op welke 
dagen, en hoe werd deze rijst dan gege
ten? 

SPEK, VLEES, EIEREN 

16a) Hoeveel keer per week at u v66r 
1920 gewoonlijk spek bij de warme 
maaltijd? 

16b) Was dat op (een) bepaalde dag(en)? 
Zo ja, welke? 

16c) Werd het spek dat men at, altijd door 
het eten gemengd? Zo nee, hoe werd het 
dan opgediend? 

16d) Hoeveel keer per week at u v66r 
1920 gewoonlijk vlees, worst of gehakt 
bij de warme maaltijd? 

16e) Waren daar speciale dagen voor? Zo 
ja, welke? 

16f) Hoe werd vlees toen gewoonlijk 
voor de warme maaltijd klaargemaakt? 
(\. gekookt; 2. gebraden; 3. meestal ge-
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kookt, soms gebraden; 4. meestal gebra
den, soms gekookt) 

16g) Werd het gekookte vlees altijd door 
het eten gemengd? Zo nee, hoe werd het 
dan opgediend? 

16h) Wat deed men met het kook water 
van het vlees? 

16i) At men vroeger bij u thuis rege1ma
tig hardgekookte eieren bij het warme 
eten? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak 
ongeveer? 

16j) At men die eieren bij speciale ge
rechten? Zo ja, bij welke? 

16k) At men die eieren op speciale da
gen? Zo ja, op welke? 

VIS 

17a) At men bij u thuis v66r 1920 regel
matig vis bij de warme maaltijd? Zo ja, 
kunt u aangeven hoe vaak ongeveer? 
(I. een keer per week; 2. meer dan een 
keer per week; 3. om de andere week; 4. 
zelden; 5. nooit) 

17b) Wat voor vis werd bij de warme 
maaltijd gegeten? 

17c) Hoe werd die vis bereid? (1. ge
kookt; 2. gebakken; 3. meestal gekookt, 
soms gebakken; 4. meestal gebakken, 
soms gekookt) 

17d) Als de vis gekookt werd, wat deed 
men dan met het kookwater? 

17e) Warener speciale dagen of period en 
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waarop men vis bij de walme maaltijd at? 
Zo ja, welke? 

17f) Met welke andere gerechten werd 
vis meestal gegeten? 

17g) Gebruikte men nogjus of vet bij de 
vis? Zo ja, wat voor soort jus of vet? 

17h) Hoe kwam men to en aan vis? (1. 
kopen (bij wie); 2. kreeg men (van wie); 
3. ving men zelf) 

PAP (brij), PUDDING 

18a) At men v66r 1920 bij u thuis elke 
dag pap (brij)? Zo nee, kunt u dan aange
ven hoe vaak ongeveer weI? (1. paar keer 
per week; 2. een keer per week; 3. om de 
andere week; 4. zelden; 5. nooit) 

18b) Op welk uur van de dag (ofbij welke 
maaltijd) werd er gewoonlijk pap (brij) 
gegeten? 

18c) Hoe werd de pap (brij) gewoonlijk 
gegeten? (1. als aparte maaltijd; 2. v66r 
de warme maaltijd; 3. na de warme maal-
tijd; 4. bij het brood; 5 ....... ) 

18d) Waaruit bestond pap (brij) gewoon
lijk op doordeweekse dagen? (boekweit, 
rogge, gort, havermout, rijst e.d.) 

18e) Waarmee werd die pap (brij) ge
woonlijk aangemaakt? (1. melk; 2. kar-
nemelk; 3 ...... ) 

18f) Wat ging er verder in de pap (brij)? 
(I. niets; 2. boter; 3. suiker; 4. stroop; 5. 
zout; 6 ..... ) 
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18g) Werd er vroeger elke zondag pap 
(brij) gegeten? Zo nee, hoe vaak onge
veer op zondag wei? 

18h) Hoe werd de pap (brij) zondags ge
geten? (I. als aparte maaltijd; 2. v66r de 
warme maaltijd; 3. nade warme maaltijd; 
4. bij het brood; 5 ....... ) 

18i) At men zondags andere soorten pap 
(brij) dan door de week? Zo ja, welke? 

18 j) At u v66r 1920 wei eens pudding? Zo 
ja, kunt u dan aangeven hoe vaak onge
veer? (I. elke dag; 2. enkele keren per 
week; 3. een keer per week; 4. om de 
andere week; 5. zelden; 6 ...... ) 

18k) At men toen pudding op speciale 
dagen? Zo ja, op welke dagen? 

181) Wat voor soorten pudding at men 
toen gewoonlijk? 

FRUIT 

19a) At u v66r 1920 elke dag fruit? Zo 
nee, hoe vaak ongeveer weI? (1. enkele 

keren per week; 2. een keer per week; 3. 
om de andere week; 4. zelden; 5. nooit) 

19b) Op welk uur van de dag (ofbij welke 
maaltijd) werd er gewoonlijk fruit gege
ten? (1. na de warme maaltijd; 2. na de 
broodmaaltijd; 3. tussendoor op de dag; 
4. zowel na een maaltijd, als tussendoor) 

19c) Wat voor soort fruit at men gewoon
lijk na een maaltijd? 

19d) Wat voor soort fruit at men zondags 
na een maaltijd? 

1ge) Wat voor soort fruit at men gewoon
lijk tussendoor op de dag? 

19f) Hoe kwam men thuis vroeger aan dat 
fruit? (als het per soort verschillend is, 
kunt u dat dan aangeven? 

199) Herinnert u zich nog of er van be
paalde vruchten toetjes (b. v. moes) ge
maakt werden? Zo ja, van welke vruch
ten, en wat voor soort toetjes waren dat? 

19h) Maakte men die toetjes op speciale 
dagen? Zo ja, op welke dagen? 

Nr. 46 (1977) 

OPENBARE FEES TEN 

Dertig jaar geleden hebben wij een vragenlijst uitgezonden over de open bare feesten, 
die toen in de verschillende plaatsen van ons land gevierd werden. am de toestand van 
toen te vergelijken met die van nu en om een overzicht te hebben van de feesten, die 
op het ogenblik in ons land gevierd worden, zenden wij opnieuw een dergelijke vra
genlijst uit. Het is voor het overzicht van veel be1ang, dat wij over elke Nederlandse 
plaats gegevens ontvangen en wij stell en het daarom dan ook bijzonder op prijs, 
wanneer u voor uw woonplaats wil meewerken. 
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1) Welke openbare feesten (dorpsfees
ten, volksfeesten, kennissen, jaarmark
ten, oranjeeesten, intochten, corso's, 
schuttersfeesten, carnaval, enz.) en 
open bare pJechtigheden (processies, 
dodenherdenking, enz.) worden regel
matig in uw plaats gehouden? 

naam van het feest 

datum 

duur 

hoe vaak? (jaarlijks; een keer in de ... jaar; 
... keer per jaar; enz.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helslool. 

2) Welke open bare feesten en plechtighe
den buiten uw plaats worden door de 
mensen uit uw plaats regelmatig be
zocht? 

naam van het feest 

datum 

plaats waar het gehouden wordt 
Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

3a) Ais u de feesten en plechtigheden uit 
de vragen J en 2 moet orden en naar het 
belang dat ze hebben voor uw plaats, 
welke volgorde zou u ze dan geven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

3b) Welke van de vorengenoemde fees
ten worden aileen bezocht door de mens
en uit uw plaats, welke ook door mensen 
uit de omtrek, welke voornamelijk door 
toeristen? 

1. door mensen uit de plaats: 
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2. door mensen uit de plaats en uit de om
trek: (zo ja, waarvandaan?) 

3. voornamelijk door toeristen: 
Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

4) Zoudt u in 1978 de programma's en de 
krantenverslagen in de plaatselijke krant 
van de feesten en plechtigheden in uw 
plaats voor ons willen uitknippen? 
(graag op ieder knipsel de naam van de 
krant en de datum); een aparte gele 
envelop is bijgevoegd, die u kunt gebrui
ken om ze aan het eind van J 978 aan ons 
toe te sturen; wat u wilt behouden sturen 
we u terug, na een afschrift te hebben 
gemaakt. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

Sa) Welke fees ten zijn in uw plaats nog 
slechts in de herinnering of uit overleve
ring bekend? In welk jaar ongeveer wer
den ze voor het laatst gehouden? 

naam van het feest 

jaar waarin ze voor het laatst werden 
gehouden 

datum 
Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

Sb) Ais u de feesten die tussen 1920 en 
1940 in uw plaats werden gehouden, 
moet ordenen naar het belang dat ze 
hadden voor uw plaats, welke volgorde 
zou u ze dan geven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

Sc) Welke veranderingen hebben zich in 
de feesten en de wijze van feestvieren in 
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uw plaats voorgedaan in de peri ode die u 
of uw zegsman kan overzien? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

6a) Wat was in 1977 het hoogtepunt of 
wat waren de hoogtepunten in aBe fees
ten bij elkaar? 

programmapunt 

naam van het feest waarin het voorkwam 
Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

6b) Welke programma-onderdelen zijn 
zo kenmerkend voor de feesten in uw 
plaats dat ze, naar uw mening, niet mogen 
ontbreken? 

programmapunt 

naam van het feest waarin het voorkwam 
Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

6c) Wat waren vroeger, voor zover men 
zich kan herinneren, de belangrijkste pro
grammapunten in de verschillende fees
ten? 

programmapunt 

naam van het feest 

peri ode waarin ze van belang waren 
Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

7a) Kent men bij u enigerlei feest in uw 
plaats, het vogelschieten? Zo ja, bij 
welk(e) feest(en)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

7b) Is dat vogelschieten zolang men zich 
kan herinneren een onderdeel van het 
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feestprogramma? Zo nee, sinds wan
neer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

7c) Als het in uw plaats niet bekend is, 
was het dan vroeger weI bekend? Zo ja, 
tot wanneer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

7d) Door wie (welke vereniging) wordt 
(werd) het georganiseerd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

8a) Kent men bij enigerlei feest in uw 
plaats het vendelzwaaien? Zo ja, bij 
welk(e) feest(en)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

8b) Is dat vendelzwaaien zolang men 
zich kan herinneren een onderdeel van 
het feestprogramma? Zo nee, sinds wan
neer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

8c) Als het in uw plaats niet bekend is, 
was het dan vroeger weI bekend? Zo ja, 
tot wanneer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

8d) Door wie (welke vereniging) wordt 
(werd) het georganiseerd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

9a) Wordt er in uw plaats regelmatig een 
zogenaamde boerenbruiloft opge
voerd? Zo ja, door wie? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 
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9b) Is zo'n boerenbruiloft onderdeel van 
een groter feest? Zo ja, van welk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

9c) Hoe vaak wordt zo'n bruiloft opge
voerd? (elkjaar; ... keer per jaar; een keer 
per.. .. jaar; ongeregeld) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

9d) Worden dergelijke boerenbruiloften 
opgevoerd zolang men zich kan herinne
ren? Zo nee, sinds wanneer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

ge) Is het gebruikelijk in zo'n boeren
bruiloft een bruidskoe mee te voeren? 

Anlwoorden gebruikt voor: 
Helslool. 

lOa) Kent men bij enigerlei feest in uw 

plaats het ringsteken? Zo ja, bij welk(e) 
feest(en)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

lOb) Waarvanaf wordt ringgestoken? (I 
vanaf paarden; 2 vanuit wagens; 3 vanaf 
fietsen; 4 vanaf trekkers; 5 ...... enz.) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

\Oc) Is dit ringsteken, zolang men zich 
kan herinneren een onderdeel van het 
feestprogramma? Zo nee, sinds wanneer 
ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

\Od) Ais het in uw plaats niet bekend is, 
was het dan vroeger wei bekend? Zo ja, 
tot wanneer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

VERENIGINGEN 

Behalve gegevens over de feesten willen we bovendien graag een aantal gegevens 
hebben over de ral van de plaatselijke verenigingen bij de organisatie van feesten. 
Daartoe dienen de volgende vragen. 

II a) Zijn er in uw plaats een of meer car
navalsverenigingen? Zo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

lIb) Heeft of hebben die het afgelopen 
jaar een optocht georganiseerd? 

Anlwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

II c) Trad of traden zij het afgelopen jaar 
nog op andere wijze in het openbaar op? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

lId) Ais zeniet in hetopenbaaroptraden, 
waar werd het carnaval dan gevierd? (I in 
een cafe; 2 in een zaal; 3 ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

lie) Ontplooien de carnavalsverenigin
gen in uw plaats ook buiten hetcarnavals
seizoen activiteiten? Zo ja, welke? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

12a) Zijn er in uw plaats een of meer 
schuttersgilden? Zo ja, welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

12b) Heeft die of hebben die het afgelo
pen jaar een schuttersfeest georgani
seerd? Zo ja, wanneer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

12c) Heeft een dergelijk feest jaarlijks 
plaats en op dezelfde datum? Zo nee, hoe 
vaak en wanneer dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

12d) Ontplooien de schuttersgilden in uw 
plaats ook andere activiteiten dan het or
ganiseren van een schuttersfeest? Zo ja, 
welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

13a) Bestaat er in uw plaats een oranje
vereniging? Zo ja, sinds wanneer onge
veer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

13b) Heeft de oranjevereniging het afge
lopen jaar een oranjefeest georgani
seerd? Zo ja, op welke datum? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

13c) Ais de oranjevereniging geen feest 
heeft georganiseerd. waaruit bestaan dan 
haar activiteiten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

13d) Ais er nu geen oranjevereniging be-
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staat, bestond die vroeger dan wei, voor 
zover men zich kan herinneren? Zo ja, tot 
wanneer ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

14a) Spelen in uw plaats een of meer 
sportverenigingen ook een rol bij het or
ganiseren van open bare feesten ofbij het 
verrichten van andere sociale activitei
ten? Zo ja, welke verenigingen zijn dat, 
welke feesten organiseren ze, of waaruit 
bestaan die sociale activiteiten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

14b) Spelen in uw plaats een of meer ge
zelligheidsverenigingen ook een rol bij 
het organiseren van openbare feesten of 
bij het verrichten van andere sociale acti
viteiten? Zo ja, welke verenigingen zijn 
dat, welke fees ten organiseren ze, of 
waaruit bestaan die sociale activiteiten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Helsloot. 

15a) Welke muziek-, zang- en volks
dansgroepen zijn er in uw plaats? (Bijv. 
harmonie-orkest, fanfare, boerenkapel, 
mandolineorkest, drum band, zangkoor, 
close-harmon y groep, pop/beatgroep) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Fassaert. 

ISb) Beschikken een of meer van de mu
ziekverenigingen over een groep majo
rettes? Zo ja, welke verenigingen en 
sinds wanneer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Fassaert. 

15c) Zijn er in uw plaats zelfstandige ma
jorettenkorpsen? Zo ja, welke en sinds 
wanneer? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Fassaert. 

15d) Spelen een of meer van de onder a, 
b, c en d genoemde groepen een rol bij de 
openbare feesten in uw plaats? Zo ja, 
welke groep(en) en wat is die rol? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Fassaert . 

15e) Werken aan openbare feesten in uw 
plaats ook dergelijke groepen uit andere 
plaatsen mee? Zo ja, welke, waar komen 
ze vandaan en wat is hun rol? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Fassaert. 

Nr. 46a (1977) 

OPENBARE FEES TEN 1977 

1) Hoe wordt het door u georganiseerde 
feest genoemd? 

2a) Op welke dag(en) werd het in 1977 
gehouden? 

2b) Hoe vaak wordt het gehouden? (1. het 
is maareen keer gehouden; 2. onregelma
tig; 3. jaarlijks; 4. een keer in de ......... 
jaar; 5 ........ keer per jaar). 

2c) Wordt het ieder jaar op dezelfde da
tum gehouden of data gehouden? (1. ja; 
2. ongeveer; 3. nee; 4 ....... ) 

2d) Is ook bekend sinds wanneer dit feest 
in uw plaats wordt gehouden? (1, ja, 
sinds ...... ; 2. ongeveer sinds ....... ; 3. nee) 

2e) Is ook bekend van wie of van welke 
vereniging( en) of instell ing( en) de eerste 
keer dat dit feest werd gehouden het ini
tiatief is uitgegaan? (1. ja, van ... ; 2. nee.) 

2f) Is ook bekend wat de aanleiding toen
tertijd was? (1. ja, de aanleiding was .... ; 
2. nee) 
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2g) Bestaat er ook een archief over de 
vroegere vieringen? Zo ja, bij wie berust 
dat en kan het eventueel door ons geraad
pleegd worden? 

3a) Beschikt uovereen gedruktprogram
ma van de viering in 1977? Zo ja, mogen 
wij daarvan dan een exemplaar voor ons 
archief hebben, of ter inzage hebben? 
(lndien u het alleen ter inzage kunt geven, 
wilt u dat er dan bij vermelden? Wij ma
ken dan een fotocopie en zen den het u per 
omgaande terug). 

3b) Indien u niet over een gedrukt pro
gramma beschikt zoudt u dan hiemaast 
een opsomming willen geven van de ver
schillende programma-onderdelen? 

3c) Welk programma-onderdeel is of 
welke programmaonderdel~n zijn naar u 
mening het belangrijkste voor het eigen 
karakter van het feest? 

3d) Welk programma-onderdeel trekt of 
welke programma-onderdelen trekken 
het meeste publiek? 

Vragenlijst 46a (1977) 



3e) Was dat in vroeger jaren, voorzover u 
bekend, ook het geval? Indien daarin 
verandering is gekomen, zoudt u die dan 
hiemaast kunnen kenschetsen? 

4a) Op welke leeftijdsgroepen uit de be
volking is het programma in het bijzon
der afgestemd? (1. kinderen; 2. jongeren 
(14 jaar en ouder); 3. echtparen met kin
deren; 4. volwassenen; 5. bejaarden) 

4b) Zijn er voor een of sommige van bo
vengenoemde groepen ook speciale pro
gramma-onderdelen? Zo ja, voor wie en 
wat? 

4c) Voor welke van de volgende groepen 
is het feest vooral bedoeld? (I. bewoners 
van de plaats zelf; 2. bewoners van de 
plaats zelf en uit de naaste omgeving; 
3. bewoners van de plaats zelf en uit de 
wijde omgeving; 4. toeristen en vakantie-
gangers; 5 . ..... ) 

4d) Kunt u een ruwe schatting maken van 
het aantal mensen dat in 1977 de feeste
lijkheden bijwoonde? 

5a) Welke groepen of verentgmgen 
werkten in 1977 aan het feest mee? 

5b) Welke van de hiervoor genoemde 
groepen of verenigingen was van buiten 
uw plaats afkomstig en waar kwamen ze 
in dat geval vandaan? 

5c) Kunt u een ruwe schatting maken van 
het aantal mensen dat aan het feest mee
werkte? 

6a) Waar (op welke plaats(en)) werd het 
feest in 1977 gehouden? (I. op verschil-
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lende plaatsen in het centrum; 2. op de 
markt; 3. op het plein; op een wei buiten 
de bebouwde kom; 4 ......... ) 

6b) Als er een optocht werd gehouden, 
welke route volgde die dan? 

7a) Hoe werd voor het feest rec1ame ge
maakt? (I. affiches; 2. folders; 3. adver-
tenties; 4. poststempel; 5 ....... ) 

7b) Waar werd rec1ame gemaakt? (I. in 
een straal van .... kilometer met affiches; 
2. in de volgende plaatsen met affi
ches ..... ; 3. in de volgende kranten en 
tijdschriften ....... ) 

7c) Verkocht men bij het feestook speld
jes, stickers, speciale shirts, program
ma's, ball onnen met opschrift, lucifers
doosjes met opschrift, programma's, 
feestkranten, en dergelijke? Zo ja, wat 
precies? 

8) Wat is naar uw mening hetbelangrijk
ste doel van het feest? (I. commercieel; 
2. bevordering van het vreemdelingen
verkeer; 3. religieus of kerkelijk; 4. ont
spanning; 5. versterking van het saamho
righeidsgevoel binnen de plaats; 6. pre
sentatie van een vereniging of van een 
aantal verenigingen; 7. opvoedkundig; 
8 ...... )(lndien er meer dan een doe I is, 
zoudt u ze dan in volgorde van belang
rijkheid willen noemen of het belang 
ervan willen aangeven door een cijfer 
van I tot 5?) 

9a) Kunt u een globaal overzicht geven 
van de kosten die aan het organiseren van 
het feest verbonden zijn? 
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9b) Op welke wijze worden deze kosten 
bestreden? (I. door een collecte onder de 
bevolking; 2. door giften van belangheb
bende winkelbedrijven e.d.; 3. door sub
sidies van de gemeente, van de provincie 
of van het Rijk; 4. door de entreegelden; 
5. uit een legaat; 6 ....... ) 

lOa) Worden er, behalve het hierboven 
beschreven feest, nog andere fees ten in 
uw plaats georganiseerd? Zo ja, welke? 

lOb) Als u de hierboven genoemde fees
ten, het uwe inbegrepen, moet plaatsen in 
volgorde van belangrijkheid gemeten 
aan de omvang van de publieke belang
stelling, welke volgorde zou u ze dan 
geven? 

lac) Indien u de hierboven genoemde 
feesten, het uwe inbegrepen, moet plaat
sen in de volgorde van belangrijkheid 
speciaal voor de mensen in uw eigen 
plaats is die volgorde dan dezelfde als 
onder lOb? 

Nr. 47 (1978) 

DE INMAAK (v66r 1920) 

Vroeger bestonden er bij de mensen thui ver chi Ilende manieren om voedingsmidde
len langer houdbaar re maken, zoa!. inzouren. roken, inleggen in azijn, wecken e.d. 
Sommige van deze conservering methoden pa Ie m n maar p enkele produkten toe, 
andere kon men voor meer v )edingsmiddelen gebruiken. 
Via deze lij t willen we te weten komen of er \166,. 1920 in Nederland regionale ver-
chillen be londen in cI manieren w~larop de voedingsmiddelen thui ingemaakL 

werden. Daarv or zal hel nodig zijn iemand te raadplegen, die 70 jaar of ouder i en 
die de inmaak van nabij heeft meegemaakl. Aangezien her mogeJijk i , dal het 
conserveren ook per sociale groep verschilde, is het van be lang dat u aangeeft wie uw 
zegsman of zegsvrouw is en welk beroep zijn of haar vader had. 
Als u bij een bepaalde vraag te weinig ruimte mocht hebben, zoudt u dan op een 
afzonderlijk vel met uw antwoord verder willen gaan? 

GROENTEN 

la) Welke so orten groente werden er 
v66r 1920 bij u thuis op de een of andere 
manier bewerkt, om ze langer houdbaar 
te maken? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
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Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

I b) Verbouwde men aile groenten die in
gemaakt werden zeIt? Zo nee, welke wer
den gekocht en welke zelf verbouwd? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefl<.aarten 167a. 167b. 167c. 167d. 
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2) Wie maakte de groenten in? (l. de 
vrouw; 2. de man; 3. beroepsinmakers; 
4 ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
J obse 1 988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

3a) Welke soorten groente werden vaal' 
1920 bij u thuis ingezouten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

3b) Gebeurde het inzouten van al deze 
soorten groente op dezelfde manier? Zo 
nee, kunt u de verschillen aangeven tus
sen het inzouten van de verschillende 
groentesoorten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 1 67c, 167d. 

3c) Wanneer ongeveer is men bij u thuis 
opgehouden met het inzouten van groen
te? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

4a)Welke soorten groente werden ge
droogd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

4b) Kunt u iets meer over het drogen van 
groente meedelen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 
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5) Kent u nog andere manieren die men 
vaar 1920 bij u thuis toepaste, om groen
ten langer houdbaar te maken? Zo ja, 
welke? (Graag met een beschrijving per 
groentesoort erbij). 

Antwoorden gebruikl voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

6a) Wanneer ongeveer is men de groente 
bij u thuis gaan wecken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d, 167e. 

6b) Hoe of van wie had men het wecken 
bij u thuis geleerd? 

Antwoorden gebruikl voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaalten 167a, 167b, 167c, 167d, 167e. 

6c) Ging men bij u thuis toen meteen aile 
groenten wecken? Zo nee, welke groen
tesoorten weckte men in het begin? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d, 167e. 

6d) Wanneer ongeveer bent u met het 
wecken van groente gestopt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d, 167e. 

7a) Bent u later ooit overgegaan op het 
diepvriezen van groente? Zo ja, wanneer 
ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 
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7b) Had u toen een diepvrieskist thuis? 
Zo nee, hoe en waar deed u het dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

7c) Welke groentesoorten vroor u die 
eerste jaren zoal in? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten a1s bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 
Proefkaarten 167a, 167b, 167c, 167d. 

VRUCHTEN 

8a) Welke soorten vruchten werden v66r 
1920 bij u thuis op de een of andere 
manier bewerkt om ze langer houdbaar te 
maken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

8b) Waren al die vruchten uit de eigen 
tuin afkomstig? Zo nee, welke vruchten 
kwamen uit de eigen tuin en welke wer
den gekocht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

9) Wie maakte die vruchten in? (1. de 
vrouw; 2. de man; 3. beroepsinmakers; 
4 ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

lOa) Welke soorten vruchten werden 
v66r 1920 bij u thuis gedroogd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

lOb) Kunt u de handelingen bij het dro
gen van de vruchten beschrijven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse J988a; 1989. 
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Ila) Welke soorten vruchten werden 
v66r 1920 bij u thuis op suiker gezet 
(zonder dat ze daarbij stukgemaakt wer
den)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

II b) Kunt u vertellen hoe dat op suiker 
zetten in zijn werk ging? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

12) Welke soorten vruchten werden v66,. 
1920 bij u thuis op een alcoholhoudende 
drank gezet? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

13a) Welke soorten vruchten werden 
v66,. 1920 bij u thuis op azijn en suiker 
gezet? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

l3b) Kunt u een beschrijving geven van 
dit zoetzuur maken van vruchten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

14a) Welke andere manieren paste men 
v66r 1920 bij u thuis toe om vruchten 
langer houdbaar te maken (zonder dat ze 
daarbij stukgemaakt werden)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

l4b) Wilt u een beschrijving geven van 
deze bijzondere conserveringsmethoden 
voor vruchten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

l5a) Wanneerongeveeris men bij u thuis 
vruchten gaan wecken? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

15b) Is men bij u thuis meteen gestopt 
met de andere manieren van conserveren 
toen men met het wecken van vruchten 
begon? Zo nee, welke oudere manieren 
bleef men toepassen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

15c) Wanneer ongeveer bent u met het 
wecken van vruchten opgehouden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

16a) Bent u later ooit overgegaan op het 
diepvriezen van fruit? Zo ja, wanneer 
ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; [989. 

16b) Welke vruchten vroor u de eerste 
jaren zoal in? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

17a) Van welkevruchten werd ervroeger 
bij u thuis jam gemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse [988a; 1989. 

17b) Kunt u een beschrijving geven van 
het maken van jam? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse [988a; 1989. 

18a) Werd ervroegerook stroop gemaakt 
van fruit? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

18b) Zo ja, wie maakte de vruchten
stroop? (I. de vrouw; 2. de man; 3. be-
roepsstroopkokers; 4 ...... ) 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; [989. 

18c) Van welke vruchten werd stroop 
gemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

18d) Als er bij u thuis vruchtenstroop 
gemaakt werd, hoe ging dat in zijn werk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; [989. 

19a) Werd er vroeger bij u thuis ook bes
sesap gemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

19b) Zoja, van welke bessen? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

19c) Kunt u het maken van bessesap be
schrijven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse [988a; 1989. 

20a) Werd er vroeger bij u thuis ook 
vruchtenwijn gemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

20b) Zo ja, van welke vruchten? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse [988a; [989. 

20c) Kunt u een beschrijving geven van 
de manier waarop vruchtenwijn werd 
gemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

WORST 

21) Welke soorten worst maakte men 
vroeger bij u thuis na de slacht? 
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(Wilt u aangeven welke worst van het 
varken afkomstig was en welke van het 
rund, en ook van welke delen van het dier 
elke soort worst werd gemaakt) 

Antwoorden gebruikt v~~r: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
1988a; 1989. 
Proefkaarten 168a, 168g. 

22) Wie maakte de worst? (1. de vrouw; 
2. de man; 3. de slachter; 4 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voar: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
1988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

23 ) Welke soorten worst konden niet be
waard worden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19): 1985: 
1988a: 1989. 
Proefkaart 168a. 

24a) Welke soorten worst werden gezou
ten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
1988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

24b) Hoe lang duurde het inzouten van de 
worst ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981: 1984 (kaart 3 op p. 19): 1985: 
1988a: 1989. 
Proefkaart 168a. 

25a) Welke soorten worst werden ge
droogd? 

Antwoorden gebruikt voar: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19): 1985; 
1988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

25b) Waren de worsten die gedroogd 
werden: I. eerst gekookt; 2. eerst gezou-
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ten; 3. eerst gekookt en daarna ingezou
ten; 4 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981: 1984 (kaart 3 op p. 19): 1985; 
1988a: 1989. 
Proefkaart 168a. 

25c) Welke bijzonderheden weet u zich 
nog over het drogen van worst te herinne
ren? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19): 1985: 
1988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

26a) Welke soorten worst werden ge
kookt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
1988a: 1989. 
Proefkaart 168a. 

26b) Waren de worsten die gerookt wer
den: I. eerst gekookt; 2. eerst gezouten; 3. 
eerst gekookt en daarna ingezouten; 4. 
gedroogd; 5 ........ ? 

Antwoorden gebruikt v~~r: 
Jobse 1981: 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
1988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

26c) Wie verzorgde het roken? (1. de 
vrouw; 2. de man; 3. de slachter; 4 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981: 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
1988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

26d) Waar en waarin werd de worst ge
rookt? 

Antwoorden gebruikt v~~r: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
I 988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

27) Welke andere manieren werden v66r 
1920 bij u thuis wei toegepast om worst 
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langer houdbaar te maken? (Graag met 
een beschrijving erbij). 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 3 op p. 19); 1985; 
1988a; 1989. 
Proefkaart 168a. 

SPEK 

28a) Werd spek vaa,. 1920 bij u thuis 
ingezouten? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

28b) Zo ja, wie leg de het spek in het zout? 
(1. de vrouw; 2. de man; 3. de slachter; 
4 ........ ) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

28c) Hoe lang bleefhet spek ongeveer in 
het zout liggen? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

28d) Kunt u een korte beschrijving geven 
van het inzouten van spek, zoals dat v66r 
1920 bij u thuis gebeurde? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

29a) Werd spek vaal' 1920 bij u thuis 
gedroogd? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
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p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

29b) Zo ja, gebeurde dit drogen: I. met
een na de slacht; 2. nadat het spek inge
zouten was; 3. nadat het spek gerookt 
was; 4 ....... ) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

29c) Kunt u nog bijzonderheden vermel
den over dit drogen van het spek? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

30a) Werd spek vaa,. 1920 bij u thuis 
gerookt? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

30b) Zo ja, hoe lang werd het spek ge
rookt? 

Antwoorden gebruikt Yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

30c) Gebeurde dit roken: I. meteen na de 
slacht; 2. nadat het spek ingezouten was; 
3. nadat het spek gedroogd was; 4 ........ ? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

31 a) Maakte men vaa,. 1920 bij u thuis 
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wei gebruik van een speciale kist om het 
spek in te bewaren? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

31 b) Zo ja, waarom, en wanneer onge
veer werd het spek in die kist gelegd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Pmefkaart 168c. 

32a) Kende men v66r 1920 bij u thuis 
spek dat ingelegd werd in: I. karnemelk; 
2. azijn; 3 ....... ? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

32b) Zo ja, kunt u daar nog iets meer over 
meedelen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

33) Welke andere conserveringsmetho
den paste men v66r 1920 bij u thuis wei 
voor spek toe? (Graag met een omschrij
ving erbij) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981 (kaart op p. 7); 1984 (kaart 2 op 
p. 13); 1985 (kaart op p. 35); 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 
Proefkaart 168c. 

VLEES 

34a) Werd varkensvlees v66r 1920 bij u 
thuis ingezouten? Zo ja, welke delen van 
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het varken? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

34b) Hoe lang bleven de verschillende 
vleesstukken van het varken in het zout 
liggen? (Als het ene stuk langer in het 
zout lag dan het andere wilt u dat dan 
aangeven) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

35a) Werd varkensvlees v66r 1920 bij u 
thuis gedroogd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 1 op p. 7); 1985; 1988a; 
1989. 
Proefkaart 168e. 

35b) Zo ja, bij welke stukken van het var
ken gebeurde dit? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 1 op p. 7); 1985; 1988a; 
1989. 
Proefkaart 168e. 

36a) Kende men v66r 1920 bij u thuis 
gerookt varkensvlees? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart 1 op p. 7); 1985; 1988a; 
1989. 
Proefkaart 168e. 

36b) Zo ja, welke stukken van het varken 
werden gerookt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984 (kaart I 0P p. 7); 1985; 1988a; 
1989. 
Proefkaart 168e. 

37a) Werd varkensvlees v66r 1920 bij u 
thuis wei onder het vet bewaard? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

37b) Zo ja, welke stukken van het varken 
zette men onder het vet? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

37c) Wanneer zette men het vlees onder 
het vet?( 1. meteen na de slacht; 2. nadat 
het vlees ingezouten was; 3. nadat het 
vlees gedroogd was; 4. nadat het v lees ge-
rookt was; 5 ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

38a) Kende men vaar 1920 bij u thuis het 
inleggen van varkensvlees in: 1. karne
melk; 2. azijn; 3 ..... ? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

38b) Zo ja, bij welke stukken varkens
vlees deed men dit? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

39a) Heeft men bij u thuis het vlees ook 
wei geweckt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a (kaart op 
p. 124); 1989. 

39b) Zo ja, wanneer is men daar ongeveer 
mee begonnen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

39c) Is men bij u thui s meteen gestopt met 
de andere manieren om vlees te conser
veren, toen met het begon te wecken? Zo 
nee, welke manieren bleef men toepas
sen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

40) Welke andere methoden herinnert u 
zich uit uw jeugd om het varkensvlees te 
conserveren? (Graag met een beschrij
ving erbij). 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

41) Welke groepen uit de bevolking con
serveerden vaar 1920 in uw plaats rund
vlees? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

42a) Kende men vaar 1920 bij u thuis het 
conserveren van rundvlees? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1989. 

42b) Zoja, welke delen van hetrund wer
den ingezouten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

42c) Welke delen van het rund werden 
gedroogd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

42d) Welke delen van het rund werden 
gerookt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

42e) Welke delen van het rund werden in 
karnemelk of azijn gelegd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

42f) Herinnert u zich nog andere me tho
den uit uw jeugd om rundvlees te conser
veren? Zo ja, wilt u die dan beschrijven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

43) Wanneer is de huisslacht in uw plaats 
ongeveeropgehouden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 
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44) Tot wanneer ongeveer is er bij u thuis 
een varken of rund gehouden voor de 
eigen consumptie? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

45) Tot hoe lang is men bij u thuis het 
vlees zelf blijven conserveren? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

46) Is men er bij u thuis later overgegaan 
om een varken (of run d) diep te vriezen? 
Zo ja, wanneer is dit ongeveer begonnen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

47) Welke soorten vlees (schaap, geit, 
kip, gans, eend e.d.) werden er bij u thuis 
nog meer geconserveerd? En hoe gebeur
de dat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1981; 1984; 1985; 1988a; 1989. 

EIEREN 

48) Heeft men v66r 1920 wei geprobeerd 
eieren langer houdbaar te maken? Zo ja, 
hoe deed men dat? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

VIS 

49) Werden vis of schelpdieren (zoals 
mosselen) v66r 1920bij u thuis opde een 
of andere manier geconserveerd? Zo nee, 
dan kunt u de vragen 50 tim 60overslaan. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

50) Zo ja, wie maakte de vis in? (1. de 
vrouw; 2. de man; 3 ...... ) 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

51) Welke soorten vis werden bij u thuis 
in het zout gelegd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

52a) Welke soorten vis werden bij u thuis 
gedroogd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

52b) Kunt u iets meer meedelen over de 
manier van het drogen van vis? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

53a) Welke so orten vis werden v661" 
1920 bij u thuis gerookt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

53 b) Hoe lang werd elke vissoort gerookt 
en bij welke temperatuuur ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

53c) Was de vis die gerookt werd eerst 
ingezouten ?Zo ja, hoe lang had ze eerst in 
het zout gelegen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

53d) Kunt u een beschrijving geven van 
de manier waarop vis werd gerookt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

54a) Welke soorten vis of schelpdieren 
werden in azijn gelegd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 
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54b) Hoe ging dat inleggen in azijn in zijn 
werk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

55) Welke soorten vis werden onder vet 
of olie bewaard? 

Antwoorden gebruikt v~~r: 
Jobse 1988a; 1989. 

56a) Heeft men bij u thuis de vis ook wei 
geweckt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

56b) Zo ja, welke soorten vis werden 
geweckt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

57) Waren er vroeger nog andere manie
ren om vis langer houdbaar te maken? Zo 
ja, kunt u die beschrijven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

58) Hoe kwam men bij u thuis aan de vis 
die geconserveerd werd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

59a) Wanneer ongeveer is men bij u thuis 
opgehouden om vis zelf te conserveren? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

59b) Om welke reden hield men ermee 
op? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

60a) Is men er bij u thuis later toe overge
gaan vis diep te vriezen? 
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Antwoorden gebruikt v~~r: 
Jobse 1988a; 1989. 

60b) Zo ja, wanneer ongeveeren bij wel
ke vissoorten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

61 a) Kunt u zich nog bijzonderheden her
inneren over het inmaken van voedings
middelen, die hierboven niet aan de orde 
zijn gekomen, zoals bijv.: Waren er om
standigheden waaronder iemand niet kon 
of niet mocht inmaken? Zo ja, welke? 

Antwoorden gebrui kt voor: 
Bongers (kaarten als bij1age 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 

61 b) Werden er ook wei noten geconser
veerd? Zo ja, hoe? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 

61c) Kende u het confijten van vruchten? 
Zo ja, hoe ging dat in zijn werk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bij1age 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 

61 d) Werden er ook kruiden geconser
veerd? Zo ja, welke en hoe? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Bongers (kaarten als bijlage 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 

61 e) Werden erook weI groenten in azijn 
ingelegd?Zo ja, welke en hoe deed men 
dat? 

Antwoorden gebruikt v~~r: 
Bongers (kaarten a1s bij1age 4a-e). 
Jobse 1988a; 1989. 

61f ................ ... .... ............. .... ... ............. . 
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Nr. 47a (1978) 

BROODVERBRUIK 1978 

in te vullen naar eigen inzieht: 

1) Witbrood a. normaal 
b. veredeld 
e. melk 

2) Bruinbrood a. lieht 
b. half om half 
e. volkoren 

3) Roggebrood a. Fries 

4) Diversen 

b. Gronings 
e. Gelders 
d. Brabants 
e. Limburgs 
f ........... . 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaart 162b. 

brood 
in kg. 

~ 

lao 
1 b. 
lc . 

2a. 
2b. 
2e. 

3a. 
3b. 
3e. 
3d. 
3e. 
3f. 

4. 

meel in 
baaltjes 

lao 
lb. 
Ie. 

2a. 
2b. 
2e. 

3a. 
3b. 
3c. 
3d. 
3e. 
3f. 

4. 

Nr. 48 (1979) 

BESCHUIT EN KOEK 

percentage 
v.d.omzet 

lao 
lb. 
lc. 

2a. 
2b. 
2c. 

3a. 
3b. 
3e. 
3d. 
3e. 
3f. 

4. 

100% 

Er werd vroeger in grote delen van het land veel meer heschuit en koek (onthijtkoek, 
kruidkoek, ouwewijvenkoek enz.) gegeten dan tegenwoordig. Via deze lijst willen we 
proheren per streek nauwkeuriger gegevens te krijgen over de verschillen in de he-
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schuit- en koekconsumptie van vaar de tweede wereldoorlog. Daarvoor zal hel nodig 
zijn iemand te raadplegen, die 70 jaar of ouder is. Aangezien het mogelijk is, dat her 
gebruik van beschuit en koek ook per sociale groep verschilde, is het van belang dat 
u aangeeft wie uw zegsman of zegsvrouw is en welk beroep zijn of haar vader had. 

BESCHUIT 

I) Welke soorten beschuit kwamen er in 
uw jeugd in uw plaats voor (I. gewone, 
droge beschuit; 2. kaneelbeschuit; 3. 
theebeschuit; 4. beschuirmet anijs; 5. 
zoute beschuit; 6 ........ )7 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Efdee. 
Schuur. 

2) Hoe werden die verschillende so orten 
beschuit in uw plaats genoemd7 

Antwoorden gebruikt Yoor: 
Efctee. 
Schuur. 

3) Welke vorm had die beschuit (J . lange 
beschuit; 2. ronde, platte beschuit; 3. 
ronde en aan de bovenkant bolle be
schuit; 4. vierkante beschuit; 5 ..... )7 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Efdee. 
Schuur. 

4) Werd er bij u thuis, in uw jeugd be
schuit gegeten7 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Efctee. 
Schuur. 

5) Zo nee, werd beschuit dan misschien 
wei voor andere doeleinden gebruikt (1. 
door gehakt of groente; 2. als nagerecht 
(beschuitpap, beschuit met yoghurt e.d.); 
3. voor beschuittaart; 4 .... )7 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Efdee. 
Schuur. 
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6a) Zo ja, werd er dan elke dag bij u thuis 
beschuit gegeten7 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Efdee. 
Schuur. 

6b) Wanneer at men de beschuit die dage
Jijks gegeten werd (I. v66r het ontbijt; 2. 
bij het ontbijt; 3. bij elke dageJijkse 
broodmaaltijd; 4. in de loop van de och
tend (b.v. bij de koffie); 5. in de loop van 
de middag (b.v. bij de thee); 6. 's avonds 
(b.v. bij koffie of thee); 7 ..... )7 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Efdee. 
Schuur. 

6c) Werd die beschuit door aile gezinsle
den gegeten (I. ja; 2. aileen door de 
ouderen; 3. aileen door de jonge kinde
ren; 4. aileen door de vrouwen; 5 .... )7 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Efctee. 
Schuur. 

6d) Welke soort beschuit was dat (1. ge
wone, droge beschuit; 2. kaneelbeschuit; 
3. theebeschuit; 4. beschuit met anijs; 5. 
zoute beschuit; 6 ..... )7 

Antwoorden gebruikt Yoor: 
Efctee. 
Schuur. 

6e) Hoe werd die beschuit gegeten 
(I. gesopt in de thee; 2. droog en zonder 
boter; 3. aileen met boter; 4. met boter en 
suiker; 5. met kaas; 6. met vlees; 7 .... )7 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

7a) Ais erbij u thuis nietelke dag beschuit 
gegeten werd, wanneer at men hem dan 
wei (1. aileen zondags; 2. aileen zondags
morgens in bed; 3. aileen bij ziekte; 4. 
aileen bij bezoek; 5. aileen bij feestelijke 
gelegenheden; 6 .... )? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

7b) Welke soart beschuit was dat (1. ge
wane, droge beschuit; 2. kaneelbeschuit; 
3. theebeschuit; 4. beschuit met anijs; 5. 
zoute beschuit; 6 ..... )? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

7c) Hoe werd die beschuit gegeten (I. 
gesopt in de thee; 2. droog en zonder 
bater; 3. aileen met bater; 4. met bater en 
suiker; 5. met kaas; 6. met vlees; 7 ..... )? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

8a) Denkt u dat de antwoarden die u hier
boven gaf oak voar de meeste andere ge
zinnen in uw plaats golden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

8b) Zo nee, kunt u dan iets meer meede
len over wie er vroeger wei en wie er geen 
beschuit at, en over eventuele andere 
verschillen in het gebruik van beschuit? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 
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9a) Werd er in uw plaats bij een geboorte 
oak beschuit gegeten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

9b) Zo ja, hoe werd de beschuit dan 
klaargemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

9c) Welke groepen uit de bevolking de
den dit? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

9d) Wie werden er bij een geboorte op be
schuit getracteerd? (1. de gezinsleden; 2. 
het bezoek; 3. de buurkinderen; 4. de 
buren; 5. de collega's van de man op het 
werk; 6 .... )? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

ge) Ais er bij een geboarte niet op be
schuit getracteerd werd, tracteerde men 
dan ergens anders op? Zo ja, op wat en 
wie? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

9f) Bij welke andere bijzondere gelegen
heden werden er beschuiten (of een be
schuitgerecht) gegeten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

9g) Hoe werd de beschuit daarbij klaar
gemaakt? 
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Antwoorden gebruikl voor: 
Efdee. 
Schuur. 

lOa) Hoe werd de besehuit in uw jeugd 
gekoeht (I. per stuk; 2. per .... stuks; 3. per 
rol; 4 ..... )? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

lOb) Hoe noemde men zo'n partijtje 
besehuit? 

Antwoorden gebruikl voor: 
Efdee. 
Schuur. 

JOe) Bij wie koeht u de besehuit (I. bak
ker; 2. kruidenier)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

Ila) Eet u tegenwoordig zelf nog be
sehuit? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

II b) Zo ja, welke veranderingen zijn er 
dan in uw besehuitverbruik nu, met wat u 
hierboven hebt ingevuld? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Efdee. 
Schuur. 

lIe) Wanneer zijn die veranderingen in
getreden? 

Antwoorden gebruikl voor: 
Efdee. 
Schuur. 

KOEK 

12) Welke soorten koek kwamen er in uw 
jeugd in uw plaats voor (I. ontbijtkoek; 2. 
kruidkoek; 3. ouwewijvenkoek; 4 .... )? 
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13) Hoe werden die koeksoorten in uw 
plaats genoemd? 

14) Werderbij u thuis, in uw jeugd, koek 
(ontbijtkoek, ouwewijvenkoek e.d.) ge
geten? 

15a) Zo ja, werd er dan vrijwel elke dag 
bij u thuis koek gegeten? 

15b) Wanneer at men bij u thuis de koek 
die dageJijks gegeten werd (1. vaar het 
ontbijt; 2. bij hetontbijt; 3. bij elke brood
maaltijd; 4. in de loop van de oehtend 
(b.v. bij de koffie); 5. in de loop van de 
middag (b.v. bij de thee); 6. 's avonds 
(b.v. bij de koffie ofthee(; 7 .... )? 

15e) Werd die koek door aile gezinsleden 
gegeten (1. ja; 2. aileen door de ouderen; 
3. aileen door de kinderen; 4. aileen door 
de vrouwen; 5 ...... )? 

15d) Welke soort koek was dat (I. ont
bijtkoek; 2. kruidkoek; 3. ouwewijven
koek; 4 ..... )? 

15e) Hoe werd die koek gegeten (1. met 
boter; 2. zonder boter; 3. op het brood als 
beleg; 4. bij het brood zonder beleg; 
5 ...... )? 

16a) Ais er bij u thuis niet elke dag koek 
gegeten werd, wanneer at men hem dan 
wei (I. aileen zondags; 2. aileen bij be
zoek; 3. aileen bij feestelijke gelegenhe
den; 4 .... )? 

16b) Welke soort koek was dat (1. ont
bijtkoek; 2. kruidkoek; 3. ouwewijven
koek; 4 .... )? 
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16c) Hoe werd die koek gegeten (I. met 
boter; 2. zonder boter; 3. op het brood als 
beleg; 4. bij het brood zonder beleg; 
5 ..... )? 

17a) Denkt u dat de antwoorden die u 
hierboven gaf ook voor de meeste andere 
gezinnen in uw plaats golden? 

17b) Zo nee, kunt u dan iets meer meede
len over wie er vroeger weI en wie er geen 
koek at, en over eventuele andere ver
schillen in het gebruik van koek? 

18a) Was de koek die toen bij u thuis 
gegeten werd, door de bakker gebakken? 

18b) Of was het misschien fabriekskoek? 

19a) Bij welke gelegenheden deed men 
vroeger in uw plaats aan koekhappen? 

19b) Hoe waren de regels? 

20a) Bij welke gelegenheden deed men 
vroeger in uw plaats aan koekhakken? 

20b) Welk soort koek werd hiervoor 
gebruikt? 

20c) Welk type bijl werd daarbij ge
bruikt? 

20d) Hoe waren de regels? 

21) Kent u nog andere koekgebruiken? 
(Graag met een beschrijving erbij) 

22a) Eet u tegenwoordig zelf nog koek? 

22b) Zo ja, welke veranderingen zijn er 
dan in uw koekverbruik nu, met wat u 
hierboven hebt ingevuld? 

22c) Wanneer zijn die veranderingen 
ingetreden? 

Nr. 49 (1980) 

DEWAN 

De wan. de grote platte van tenen gevlochten mand waamee het kafvan het zaaigoed 
gescheiden wordt. is in ons land al sinds de achttiende eeuw geleidelijk verdrongen. 
eerst door de wanmolen of kafmolen. later door de verschillende soorten dorsmachi
nes. Aileen in de kleinere gemengde bedrijven wist ze zich tot in deze eeuw te 
handhaven en dan nog vaak aileen VOOI' speciale doeleinden . Nu hebben aileen de 
oudste boeren er soms nog herinnering aan. althans op de zandgron~en . Mocht u in 
een veeteeltgebied wonen. zander tuinbouw. of in een kleibouwstl'eek. dan zult u 
niemand vinden om deze lijst in te vullen. of het zou (bijvoorbeeld in een kleibouw
streek) een oude landarbeider moe ten zijn die ooit een eigen lap grond heeft gehad. 
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Woont U op het zand of in leemgebied (lOss) dan zult u moeten zoeken naar een oudere 
boer of landarbeider in ieder geval van boven de zeventig. Voor ons onderzoek is het 
van groot belang om precies te weten op wat voor soort bedrijf deze man met de wan 
gewerkt heeft en in welke tijd hij dat heeft gedaan. Vandam' dat wij u verzoeken de 
onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen . 

A. GEBRUIK V AN DE WAN 

1) Hoe wande u? 

2) Waar stak u de veer tijdens het wan
nen? 

3) Wat wande u? 

4) Welke onkruidzaden moest u uitwan
nen? 

5) In welke maanden wande u en waarom 
dan? 

6) Waarom wande u niet alles in een of 
enige keren? 

7) Wande u meestal direkt na het dorsen? 
Hoeveel malen per week wande u? 

8) Op welke plek(ken) wande u? 

9) Had u een lemen vloer op de deel? Zo 
ja, tot welk jaar? 

10) Hoe lang wande u een portie zaad? 

11) Hoeveel pond woog zo'n portie? 

12) Hoeveel pond wande u bij normaal 
tempo in een uur? Hoeveelste dee I van 
een mud (zak) was dat? 

13) Verkocht u vroeger zaad voor de 
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markt? Of diende het voor eigen gebruik 
(vee en brood)? 

14) In welkjaarwande u(eendeel van) de 
oogst voor het laatst? 

15) Waarom daama niet meer? 

16) Gebruikte u de wan nog gelijktijdig 
met de kafmolen? 

17) Voor welk deel van de oogst werd de 
wan gebruikt en waarom? 

18) Waarvoor gebruikte u de wan nog 
meer dan voor wannen? 

19) Hoeveel goede wannen had u op de 
boerderij? 

20) Hoeveel jaar was een wan doorgaans 
bruikbaar? 

21) Op welke plaats hing de wan? 

22) Kent u benamingen voordelen van de 
wan? 

23) Had u onderhoud (behalve reparatie) 
aan de wan? 

24) Wat deed men met de oude versleten 
wan? 
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25) Was de wan een vertrouwd voorwerp 
voor u? 

26) Kent u gezegden, verhalen of anec
dotes over wannen? (Eventueel kunt u 
hiervoor de ruimte aan het eind van deze 
lijst gebruiken) 

B. VERWERVING VAN DE WAN 

27) Hoe kwam u aan een wan? 

28) Kende u ook andere mogelijkheden 
tot aanschaf? 

29) Hoeveel wannen had de verkoper on
geveer in voorraad? 

30) Hoe keurde u de wan bij aankoop? 

31) Welke waren de afmetingen van zo'n 
wan? (breedte, hoogte) Graag tekening 
of een foto (Foto's worden door ons ver
goed) 

32) Uit welk materiaal was de wan ge
woonlijk gemaakt? 

33) Werd er slechts een kwaliteit wan 
verkocht? Zo nee, kunt u dan de verschil
len beschrijven? 

34) Hoeveel vakken had de wan in het 
hart? 

35) Werden aile wannen op dezelfde 
manier gevlochten? Zo nee, kunt u dan de 
verschillen beschrijven? 

36) Ais er verschillende typen wannen in 
gebruik waren, kunt u dan aangeven 
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waarvoor elk van die typen gebruikt 
werd? 

37) Was er meer dan een afmeting bij 
wannen verkrijgbaar? Zo ja, kunt u de 
afmetingen van de verschillende typen 
dan nog vermelden? 

38) Wat was de prijs van een wan? (Met 
jaarvermelding) 

39) Hoeveel bedroeg in datjaar uw dag
loon? 

40) Yond u een wan duur? 

41) Kent u nog iemand die wannen ver
kocht? 

42) Wist u waar wannen gemaakt wer
den? Zo ja, in welke plaats(en)? 

C. REPARATIE VAN DE WAN 

43) Wat ging er meestal kapot aan de 
wan? 

44) Door wie werd ze dan gewoonlijk ge
repareerd? 

45) Ais ze niet op de boerderij gerepa
reerd werd, wat kostte een reparatie dan 
ongeveer? (In welk jaar) 

46) Kent u nog iemand die wannen lapte? 

47) Kon hij ze aileen herstellen of ook 
nieuwe maken? 

48) Was het wannen lappen een speciali
teit? 
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49) Was het seizoenwerk? Zo ja, welk( e) 
seizoen( en)? 

50) Had de wannenlapper een vaste 
woonplaats of zwierf hij? 

51) Was de wannenlapper een ambachts-

man of iemand die allerlei ongeregeld 
werk verrichtte? 

52) Was hij Nederlander of Duitser? 

53) Weet u nog iets over wannen wat niet 
geyraagd is? 

Nr. 50 (1980) 

DE TORTELDUIF (Streptopelia risoria) 

In 1957 en 1958 hehhen wij in Nederland en Vlaams-Belgie een vragenlijst over 
ziekten en de daarhij hehorende geneesmiddelen rondgezonden. Daarhij hleek ons dat 
in een groot deel van dit gebied tortelduiven in kooien werden gehouden om hun 
genezende of afwerende kracht. Omdal wij loen van een hepaalde ziekte uitgingen, 
kregen wij echter geen volledig heeld van dit gehruik. Vandaar dat wij di{ keer de vraag 
omdraaien en proheren te weten te komen waar (en door wie en waarom) (ortelduiven 
in kooien werden gehouden. H et zou van veel helang zijn indien u daarvoor een of meer 
mensen kon raadplegen, die het gehruik zelJnog hebhen gekend en liefst ook nog over 
zo' n kooi heschikken. Naar hun namen en persoonlijke gegevens vragen wij aan het 
eind van de lijst. Mocht u zulke mensen niet mea kennen, dan zult u ons toch een ple
zier doen mel het inwinnen van informatie hij oudere ingezetenen, zodat wij weten dat 
uw antwoorden een jaar of vijftig hestrijken. Misschien wilt u in dat geval de 
persoonlijke gegevens onder vraag 16 voor ons invullen? 

1) Bestaat in uw plaats het gebruik om 
een tortelduif (lachduif, koerduif, Oost
indische duif, roosduif enz.) in een kooi 
te houden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986: 1986a. 
Proefkaart 153a. 

2) Zo ja, komtdit veel voor? (1. slechts bij 
een enkeling; 2. een minderheid; 3. ve
len; 4. zeer velen). 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986: 1986a. 
Proefkaart 153a. 

Vragenlijst 50 (1980) 

3) Indien dit gebruik niet bestaat, kwam 
het dan vroeger wei voor? (I. slechts bij 
een enkeling; 2. een minderheid; 3. ve
len; 4. zeervelen). Zo ja, sinds wanneer is 
het (ongeveer) verdwenen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986: 1986a. 
Proefkaart 153a. 

4) Indien het vroeger meer voorkwam 
dan nu, kunt u dan ongeveer aangeven 
sinds wanneer het gebruik is afgenomen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
P1uis 1986: 1986a. 
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5) Indien het gebruik is afgenomen, wat 
zijn volgens u daarvan de oorzaken? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

6) Op welke plaats hangt (hing) zo'n kooi 
gewoonlijk? (Graag zo nauwkeurig 
mogelijk aangeven in welke ruimte en 
indien ze boven een deur hangt (hing), 
naar welke ruimte de deur toe gang geeft 
(gaf).) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1 986a. 

7) Heeft (had) men een bijzondere reden 
om de kooi juist daar te hangen? Zo ja, 
welke? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

8) Gelooft (geloofde) men dat zo'n duif 
een middel was tegen ziekte of ander on
gemak? Zo ja, waartegen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 
Proefkaart 153b. 

9) lndien men meent (meende) dat de duif 
een genees- of voorbehoedmiddel tegen 
ziekte(n) is (was), welke ziekte(n) be
doelt (bedoelde) men dan in het bijzon
der? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 
Proefkaart 153b. 

10) Waarin schuilt (school) de gemeende 
of afwerende kracht en hoe stelt (stelde) 
men zich dat in details voor? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

II a) Hoe noemt men bovenbedoelde duif 
in uw dialect? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 
Proefkaart 153c. 

lib) Hoe noemt men de kooi? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

12) Hoe oud werden de u bekende tortel
duiven? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

13) Hoe noemt men het drinkglas van de 
duif? 

Antwoorden gebruikt voor: 
PI uis 1986; 1986a. 

14) Wordt (werd) het koeren van deze 
duif ook in verband gebracht met het 
weer? Zo ja, hoe? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

15a) Is u nog een kooi bekend waarin 
zulke duiven worden (werden) gehou
den? Zo ja, wie is daarvan de eigenaar? 
(lndien u meeT dan een kooi kent zoudt u 
dan de vragen 15a-f ook willen beant
wooTden voor de andere kooien op een 
afzonderlijk papier?) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

15b) Wie heeft de kooi gemaakt? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

15c) WanneeT ongeveer? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; 1986a. 

l5d) Is de kooi naar een bepaald gebouw 
gemaakt? Zo ja, welk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Pluis 1986; I 986a. 
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15e) Welke zijn de afmetingen? A. 
breedte, b. diepte, c. hoogte? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Pluis 1986; 1 986a. 

15f) Kunt U ons een foto van de beschre
yen kooi(en) verschaffen? (Kosten wor-

den vergoed). 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Pluis 1986; 1986a. 

16) Van wie zijn de antwoorden op de 
vragen 1 tim 15 afkomstig? 

Nr. 51 (1981) 

VRIJMETSELARIJ 

Na de oprichting van de Orde van Vrijmetselaars in 1717 begonnen vrij spoedig 
allerlei verhalen over de vrijmetselaars de ronde te doen, waarin deze er niet al te best 
af kwamen. ln de negentiende eeuw ontwikkelde zich een ware hetze tegen de vrijmet
selarij, die z' n neerslag vond in vele negatieve geschriften, die op hun beurt weer de 
bron vormden voor verhalen over de vrijmetselanj. Door middel van deze vragenlijst 
willen wij nagaan wat er van die verhalen nog bekend is. 

1) Hoe noemt men in uw streek de vrij
metselaars? 

2) Hoe noemt u het gebouw waarin de 
vrijmetselaars samenkomen? 

3) Waar bevindt zich zo'n gebouw? (Vul 
de naam in van de gemeente, waar zich 
hetdichtstbij uw woonplaats gelegen ge
bouw bevindt). 

4) Kent u details over de inrichting en/of 
uitzicht van de zaal of kamer waarin de 
vrijmetselaars samenkomen? Zo ja, geef 
enkele bijzonderheden over grondplan, 
behang, meubilair, versiering. 

5a) Welke personen treden tot de vrij
metselaars-organisatie toe? 
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5b) Tot welke sociale of beroepsgroep 
behoren ze gewoonlijk? 

6a) Wat is volgens u het doe I van de 
vrijmetselarij? 

6b) Hebben de vrijmetselaars geregeld 
kontakt met andere organisaties? Zo ja, 
met welke? 

6c) Steunen ze sommige organisaties of 
personen? Zo ja, welke? 

7) Hoe staat de vrijmetselarij tegenover
het Vorstenhuis 
- de democratie (regering, partijen, vak
bonden .... ) 
- de godsdienst (de Kerken) 
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8) Hoe staat (staan) de Kerk(en) tegen
over de vrijmetselarij? 

9a) Wat zoeken, volgens u, de leden bij de 
organisatie? 

9b) Welke voordelen streven de leden 
na? 

9c) Steunen de leden elkaar financieel? 
onbeperkt? 
onder welke voorwaarden? 

10) Welke aktiviteiten hebben er plaats 
tijdens de samenkomsten of de feesten? 

11) Zijn er, volgens u, ook niet-Ieden aan
wezig op de vergaderingen of fees ten? 
Wie? 

12) Bevinden er zich volgens u soms 
dieren in de zaal ofkamer waar vergaderd 
word? Welke? 

13) Bezit de organisatie (of het individu
lid) een eigen taal, een gebarentaal, ge
heimschrift, bepaalde tekens, vlaggen, 
juwelen? (Graag informatie bij het ant
woord) 

14a) Kan men zonder veel omhaal tot de 
vrijmetselarij toetreden of moet men 
daartoe uitgenodigd of gevraagd wor
den? 

14b) Hoe verloopt, volgens u, de toetre
ding (initiatie) tot de vrijmetselarij? 

I4c) Moet de candidaat een contract 
ondertekenen? Hoe gebeurt dit? 
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14d) Moet de candidaat heiligschennen
de daden stellen? Welke? 

14e) Moet de candidaat een of ander offer 
brengen? Wat? 

14f) Wie is er bij de toetredingsplechtig
heid in de zaal of de kamer aanwezig? 

15) Kent u bepaalde verhalen die over de 
vrijmetselarij de ronde doen? Zo ja, kunt 
u een korte samenvatting van deze verha
len geven? (Eventueel op de extra ruimte 
op biz. 4) 

16) Hebt u ook horen vertellen dat een 
geestelijke (priester, dominee, pater) on
opgemerkt de zaal binnengedrongen was 
terwijl de vrijmetselaars vergaderden? 
Zo ja, wat gebeurde er toen? 

17) Hebt u ooit gehoord dat een vrijmet
selaar steeds zelfmoord moet plegen? 

18) Hebt u ooit gehoord dat de dood van 
een vrijmetselaar vooraf bepaald wordt? 
Wie bepaalde dat? Hoe gebeurt dat? 

19) Wat gebeurt er, volgens u, als een 
vrijmetselaar op sterven ligt? 

20) Wat gebeurt er, volgens u, met het lijk 
van een vrijmetselaar? 

21) Hoe verloopt de begrafenis van een 
vrijmetselaar? 

22a) In sommige streken vertelt (vertel
de) men dat de vrijmetselaars door de 
lucht naar de vergadering vliegen. 
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22b) Is dit volksverhaal bij u in de streek 
bekend? Zo ja, graag met de naam van de 
gemeente of gemeenten. 

22c) Waarmee gaat (ging), volgens de 
vertellers, de luchtrit gepaard? 

met gedruis, 

met lawaai, 

met muziek 

22d) Wat gebeurde er, volgens het volks-

geloof met de mensen die getuigen waren 
van de rit door de lucht? 

23a) Waar hebt u uw gegevens vandaan? 

a) van horen vertellen? 

door wie? 

b) van een geestelijke? 

c) van onderwijzer of leraar? 

d) van radio, T.V. 

e) van lectuur (indien mogelijk titelopga
ve) 

Nr. 52 (1982) 

RA TTEN EN MUIZEN 

Waar mensen zijn, zijn ratten en muizen. Meestal in het verhorgene, maar soms groeit 
hun aanwezigheid uit tot een plaag.ln de loop der tijden hehhen zulke plagen de mens 
menigmaal parten gespeeld. Dat leidde tot heel vindingrijke hestrijdingsmethoden (er 
zzjn hijvoorbeeld tientallen soO/·ten muizevallen), maar ook tot het ontstaan van volks
verhalen (zaals de rattenvanger van Hamelen) en volksgehruiken (zaals de 'gehoor
temuisjes'). Deze vragenlijst is hedoeld om een overzicht te krijgen van al wat er op 
dit gehied in Nederland nog voortleeft - al is het maar in de herinnering. 

la) Hebt u wei eens last van muizen of 
ratten gehad? 

I b) Wanneer? 

Ic) Waar? (in huis, schuur, stal of op het 

b. zwarte rat 

c. huismuis 

d. veldmuis 

e. een andere soort 

veld) 3) Hoe groot bedroeg doorgaans de scha-

2) Wat voor ratten of muizen waren het? 
(graag ook de plaatselijke benaming 
vermelden) 

a. bruine rat 
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de aan: 

a. voorraden? 

b. gewassen? 

c. dieren? 

e. goederen? 
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4a) Hebt u wei eens last gehad van een 
echte plaag. waar ook anderen in uw 
woonplaats last van hadden? 

4b) Wanneer? 

5) Bestreed u ratten en muizen met: 

a.honden? 

b. katten? 

c. andere dieren? (bijvoorbeeld fret, uil, 
of egel) 

6a) Gebruikte u vallen? (graag op een 
apart vel aangeven hoe die eruitzagen) 

6b) Hoe heet zo'n val? 

7a) Gebruikte u lijmstok of Jijmplank? 

7b) Wat was de samenstelling van de 
lijm? 

7c) Wat is de naam van die lijmplank? 

8a) Gebruikte u gif? 

8b) Was dat gif: 

1. plantaardig? 

2. mineraal? 

8c) Had u dat gif zelf gemaakt of ge
mengd? 

8d) Bij wie kocht u het gif? 

9a) Maakte u gebruik van bacterien? 

9b) Hoe kwam u daaraan? 

10) Zette men ratten- of muizengangen 

II) Verdreef men ratten en muizen door 
middel van: 

a. rammelende sleutels? 

b. ratelend molentje? 

c. klokken? 

d. bellen? 

e. een ander geluid? 

12a) Gebruikte men spreuken of geschre
ven bezweringen? 

12b) Welke? (antwoord eventueel op 
apart vel) 

13a) Gebruikte men tekens? 

13b) Hoe zagen die eruit? (graag een 
tekening) 

13c) Waar werden de tekens aange
bracht? 

14a) Werd de hulp van heiligen ingeroe
pen? 

14b) Welke heilige? 

14c) Kent u nog andere hier niet genoem
de methoden? (antwoord eventueel op 
apart vel) 

15a) Ais u niet zelf de ratten en muizen 
bestreed, liet u het dan doen door een rat
tenvanger of zuiveraar? 

15b) Hoe deed hij dat precies? (antwoord 
eventueel op apart vel) 

15c) Was hij een beroepsvanger? 

ook wei onder water? 15d) Waar kwam hij vandaan? 
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15e) Was hij een rondtrekkende vreem
deling? 

1St) Hoe noemde men bij u zo'n ratten
vanger of zuiveraar? 

16a) Riep men ook weI de hulp in van een 
pastoor of een andere geestelijke? 

16b) In welke gevallen? 

16c) Hoe ging deze te werk? (antwoord 
eventueel op apart vel) 

17) Hebt u weI eens de bestrijdingsdienst 
van de gemeente ingeschakeld? 

ISa) Werden er in uw omgeving weI eens 
wedstrijden georganiseerd tussen ratten 
en andere dieren zoals honden? 

ISb) Kunt u daar een beschrijving van 
geven? (antwoord eventueel op apart vel) 

ISc) Werden daarbij weddenschappen 
afgesloten? 

Er zijn tal van verhalen, liederen en 
spreekwoorden in omloop waarin ratten 
en muizen een rol spelen. Als u hiervan 
enkele hekend zijn, zoudt u ze dan zo 
uitvoerig mogelijk op een apart vel willen 
opschrijven? Onderstaande vragen dient 
u dan ook meer als geheugensteun te 
heschouwen. 

19) Kent u verhalen over: 

a. plaatselijke of rondtrekkende ratten
vangers of rattenkruitverkopers? 

b. volksverhuizingen van ratten van het 
ene huis naar het andere? 

c. rattenkoningen? (aan staarten met el-
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kaar verknoopte ratten) 

d. dieren die goed muizen of ratten kun
nen vangen? Welke dieren? Welke kleur 
hebben ze? 

e. planten die muizen of ratten weren? 

f. voorwerpen of stoffen die muizen 
weren? 

1. sleutel van Sint Servaas 

2. water uit de bron van Sint Geertrui 

3. andere voorwerpen of stoffen 

20) Waarom denkt men dat vrouwen 
bang zijn voor muizen? 

21) Wat is de betekenis van de gladde en 
grove muisjes die bij de geboorte worden 
uitgedeeld? 

22) Kent u verhalen over: 

a. een rat of muis die uit iemands mond 
komt? 

b. ratten of muizen in verband met een 
heks of tovenaar? 

c. ratten of muizen die rondspoken? 

d. ratten of muizen die door sleutelgat of 
gootgat kruipen? 

e. een rat of muis als voorteken? 

f. een rat of muis als rijdier voor kabou
ters? 

23) Kent u verhalen over: 

a. mensen die muizen kunnen lokken 
door te zingen of te fluiten? 

b. mensen die muizen kunnen maken uit 
klei of aardappels? 

c. mens en die fatten of muizen ergens 
he en kunnen sturen? 
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24) Kent u verhalen over muizen of ratten 
die zich wreken op een mens? 

25a) Geloofde men dat muizen of ratten 
de uitgevallen tanden of kiezen ophaal
den en er nieuwe of centen voor terug
brachten? 

25b) Waar werd de tand neergelegd? 

26) Gebruikte men als geneesmiddel: 

a. een rat? Zo ja, waartegen? 

b. een muis? Zo ja, waartegen? 

c. werd de rat/muis geheel doorgeslikt? 

d. werd de muis/rat verwerkt in poeder, 
zalf of drank? Zo ja, hoe deed men dat? 

27) Gebruikte men als amulet: 

a. een muizekop? Zo ja, waartegen? 

b. een rattekop? Zo ja, waartegen? 

c. een muizestaart? Zo ja, waartegen? 

d. een rattestaart? Zo ja, waartegen? 

28) Kent u liedjes over ratten, muizen of 
rattenvangers? (graag de tekst op een 
apart vel) 

29) Kent u zegswijzen of uitdrukkingen 
waarin ratten of muizen voorkomen? 
(graag op een apart vel vermelden) 

N r. S3 (1983) 

INDELING EN INRICHTING VAN HET WOONHUIS ca. 1918-1930 

Met hehulp van de antwoorden op deze vragenlijst willen wij een indruk knjgen van 
de indeling en inrichting van de woonhuizen in ons land tussen ca. 1918 en 1930. Wij 
zouden het liefst zien dat u (ofuw zegsman of -vrouw) het huis waarin u hent groot
gehracht, heschrijft zoafs het in die tijd was. 

GEGEVENS ZEGSMAN/-VROUW Welk van de hiervoorgenoemde was dat? 

la) Naam en geboortejaar 2b) Van welk jaar tot welkjaar hebt u in 
dat huis gewoond? 

1 b) Op welke adressen woonde u tussen 
ca. 1918 en 1930? 3)Washeteenhuurhuisofeenkoophuis? 

2a) Wanneer u in meer huizen gewoond 4) Hoeveel bewoners had het huis toen u 
hebt, wilt u er dan een uitkiezen waaraan er woonde? 
u nog een scherpe herinnering bewaart? 
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5a) Wat was het beroep van de kostwin- WONEN 
ner? 

5b) Geboortejaar? 

5c) Kerkgenootschap? 

6) Hoeveel kinderen waren er? Wat was 
hun geslacht? Wat hun geboortejaar? 

7) Woonden er grootouders, ooms, tantes 
of nog anderen in? Zo ja, wie? 

8a) Was er in het huis een bedrijf of 
winkel? 

8b) In welke ruimte werd die uitgeoe
fend? (a. een vertrek van het huis; b. een 
schuur; c ...... ) 

8c) Wie van de gezinsleden werkte daar? 

9) Was er inwonend personeel. Zo ja, 
hoeveel? (geslacht, leeftijd, functie) 

INDELING EN PLA TTEGROND 

10) Wilt u hiemaast opgeven hoeveel 
vertrekken het huis waarin u toen woon
de had en welke functie die vertrekken 
hadden? Zo mogeJijk met de afmetingen? 
(aantal woonkamers, slaapkamers, 
woonkeuken, woon-slaapkamer, keu
ken, stookhok, w.e. of plee, badkamer, 
enz.) 

Zoudt u een plattegrond van het huis 
kunnen maken (op een apart blad), waar
in de indeJing en de bestemming van de 
verschillende vertrekken is aangegeven? 
(Als dat mogeJijk is met de maten in 
meters) 
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II) In welk van deze vertrekken zat men 
's avonds na het eten, als men bij elkaar 
was? (Wilt u dit vertrek op de plattegrond 
aangeven met de letter W?) 

12) Werd er in dit vertrek ook gekookt? 
Zo ja, waarop? 

13) Werd er ook gegeten? 

14a) Werd er ook geslapen? Zo ja door 
wie? 

14b) En waarin? (bedstee, ledikant, di
van, enz.) 

15) Zoudt u een aparte plattegrond van de 
woonkamer kunnen maken (op een af
zonderlijk blad) met daarop de stook
plaats (V), tafels (T), stoelen (ST), kasten 
(K), eventueel divan of bank (B), dressoir 
of buffet (D), bureau of secretaire (Bur) 
en, wanneer dat van toepassing is, de 
kookplaats (KO) en de slaapplaatsen 
(Bed)? 

16a) Waarin werd gestookt? (a. open 
haard; b. fomuis; c. kachel; d. haard; 
e ..... ) 

16b) Kunt u nadere bijzonderheden ge
yen? (naam, type, kleur, versiering, evt. 
emaillering, enz.) 

16c) Werden er ook stoven voor verwar
ming van de voeten gebruikt? Zo ja, door 
wie? 

17a) Waar be von den zich de Jichtpunten 
in het vertrek? (a. boven de tafe!; b. op de 
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tafel; c. aan de wand; d. op de schoor
steenmantel; e ..... ) 

17b) Wat voor soort kunstlicht werd ge
bruikt? (a. petroleum; b. electriciteit; c. 
gas; d. kaars; e .... ) 

18) Waar zat men, als men bij elkaar 
zat?(a. om de stookplaats; b. om de tafel; 
c. langs de wanden; d. verspreid; e ...... ) 

Stoelen 

19a) Welke soorten stoelen waren er in 
het vertrek en in welke aantallen? 
(a. rechte stoelen zander armleuningen; 
b. rechte stoelen met armleuningen; c. 
leunstoelen of fauteuils; d ..... ) 

19b) Waar stonden de leunstoelen of 
fauteuils? 

19c) Hadden de stoelen om de tafel arm
leuningen? 

19d) Waaruit bestonden de zittingen van 
de stoelen? (a. riet; b. trijp of fluweel; c. 
losse kussens; d. hout; e ..... ) Graag van 
iedere soort de aantallen. 

1ge) Waren er gezinsleden die een eigen 
stoel hadden? Zo ja, wie had(den) een 
eigen stoel? Waar stond(en) die? 

19f) Werd za'n eigen stoel ook weI eens 
door anderen gebruikt? (1. als de betrok
kene erbij was: a. nooit; b. zelden; c. re
gelmatig; 2. als de betrokkene er niet bij 
was: a. nooit; b. zelden; c. regelmatig) 

199) Was er een kinderstoel in huis? Zo 
ja, kunt u die beschrijven? 
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19h) Gebruikte men ook stoven of voe
tenbankjes? Zo ja, wat en wie? 

Tafels 

20a) Hoeveel tafels waren er in het ver
trek en welke vorm hadden ze? (a. rand; 
b. vierkant; c. ovaal; d ..... ) 

20b) Waren er opklapbare tafels? Zo ja, 
hoeveel? 

20c) Welke soorten tafels waren er? (a. 
eettafel; b. bijzettafeltjes; c. taboeretjes; 
d. lage tafel; e. plantentafeltjes; f ........ ) 
Graag met de aantallen. 

20d) Wat lag erover de tafel? (a. niets; b. 
tafelkleed; c. zeil; d ..... ) 

20e) Stond er iets op de tafel? Zo ja, wat? 

Kasten 

21a) Ais er kasten in het vertrek waren, 
wat waren dat dan voor kasten en hoeveel 
van elk? (a. ingebouwd; b. losse kasten) 

21 b) Ais het losse kasten waren, kunt u ze 
dan beschrijven? (benaming, vorm, 
kleur, houtsoort, bijzonderheden) 

21c) Was ereen dressoirofbuffet? Zo ja, 
kunt u dat beschrijven? (benaming, 
vorm, kleur, houtsoort, bijzonderheden) 

21 d) Wat werd er in de verschillende kas
ten opgeborgen? 

Gordijnen 

22a) Wat voor gordijnen waren er voor de 
ramen? 
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22b) Waren er luiken voor de ramen? 

22c) Gingen de overgordijnen (als die er 
waren) 's avonds dicht? 

Klok, spiegels, weerglas, religieuze 
voorwerpen en afheeldingen 

23a) Was er een klok in het vertrek? Zo ja, 
kunt u daar bijzonderheden over geven? 
(staande klok, hangklok, wekker; type of 
model; enz.) 

23b) Waar hing of stond die klok? 

23c ) Was er een spiegel in het vertrek? Zo 
ja, waar hing die en kunt u hem beschrij
yen? (grootte, vorm, lijst) 

23d) Hing er een weerglas (barometer) in 
het vertrek? Zo nee, hing hij dan mis
schien elders in huis? Waar? 

23e) Waren er religieuze voorwerpen of 
afbeeldingen in de kamer? Zo ja, welke? 

23f) Bevonden zich elders in het huis 
(mooie kamer, slaapkamer, gang, keu
ken, enz.) nog religieuze voorwerpen of 
afbeeldingen? Zo ja, welke en waar? 

Muziekinstrumenten 

24a) Waren er muziekinstrumenten in 
huis? Zo ja, welke? 

24b) In welk vertrek bevonden zich de 
grotere instrumenten? (piano, harmo
nium e.d.) 
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Vloerbedekking 

25a) Wat lag er op de vloer? (a. planken; 
b. mat(ten); c. zeil; d. karpet of vloer
kleed; e. plavuizen; f. .... ) 

25b) Kunt u nadere bijzonderheden ge
yen? (kleur, patroon, benaming, enz.) 

Planten en bloemen 

26a) Waren er vaste planten in de kamer? 
Zo ja, waar stonden die? (a. voor het 
raam; b. op de tafel; c. op (een) apart(e) 
tafeJtje(s); d .... ) 

26b) Kunt u nog iets zeggen over aantal
len en soorten? 

26c) Waren er regelmatig snijbloemen in 
de kamer? Zo ja, waar stonden die? (a. 
voor het raam; b. op de tafel; c ..... ) 

Huisdieren 

27a) Waren er huisdieren? Zo ja, welke? 

27b) Als er honden en katten waren, 
mochten die dan in het hele huis komen? 
Zo nee, waar niet? 

27 c) Als er vogels waren, wat voor vogels 
waren dat dan? 

27d) Waar hing of stond de vogelkooi? 

MOOIE of BESTE KAMER 

NB. Als in uw huis geen mooie of beste 
kamer was, kunt u de vragen 28 tim 39 
overslaan. 
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28) Zat men bij bijzondere gelegenheden 
(zondag, feestdagen, visite) in hetzelfde 
vertrek als waar men's avonds zat? Zo 
nee, bij welke gelegenheid ging men 
ergens anders zitten? 

29) Hoe noemde men dit vertrek? 

30) Werd er ook geslapen? Zo ja, door 
wie? en waarin? (bedstee, ledikant, di
van, enz.) 

31) Zoudt u een aparte plattegrond van dit 
vertrek kunnen maken (op een afzonder
lijk blad) met daarop de stookplaats (V), 
tafels (T), stoelen (ST), kasten (K), even
tueel divan of bank (B), dressoir of buffet 
(D), bureau of secretaire (Bur), eventuele 
andere meubelen en, wanneer dat van 
toepassing is, de slaapplaatsen. 

32) Waarin werd in dit vertrek gestookt? 
(a. open haard; b. fornuis; c. kachel; d. 
haard; e ....... ) 

33) Waar bevonden zich de lichtpunten 
in dit vertrek? (a. boven de tafel; b. op de 
tafel; c. aan de wand; d. op de schoor-
steenmantel; e ...... ) 

Stoelen 

34a) Welke soorten stoelen waren er in 
dit vertrek? (a. rechte stoelen zonder 
armleuningen; b. rechte stoelen met arm
leuningen; c. leunstoelen of fauteuils; 
d .... ) Graag van iedere soort de aantallen. 

34b) Waar stonden de leunstoelen of 
fauteuils? 
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34c) Hadden de stoelen om de tafel arm
leuningen? 

34d) Waaruit bestonden de zittingen van 
de stoelen? (a. hout; b. riet; c. trijp of flu
weel; d. losse kussens; e .... ) Graag van 
iedere soort de aantallen. 

Tafels 

35a) Hoeveel tafels waren er in dit ver
trek en welke vorm hadden ze? (a. rand; 
b. vierkant; c. ovaal; d ..... ) 

35b) Waren er ook opklapbare tafels? Zo 
ja, hoeveel? 

35c) Welke soort tafels waren er? 
(a. eettafel; b. bijzettafel; c. taboeretje; 
d. lage tafel; e. plantentafeltjes; f. .... ) 
Graag met de aantallen. 

35d) Wat lag er over de tafel? (a. niets; b. 
tafelkleed; c. zeil; d ...... ) 

35e) Stond er iets op de tafel? Zo ja, wat? 

Kasten 

36a) Ais er kasten in de mooie kamer 
waren, wat waren dat dan voor kasten? en 
hoeveel van elk? (a. ingebouwd; b. losse 
kasten) 

36b) Ais het losse kasten waren, kunt u ze 
dan beschrijven? (benaming, vorm, 
kleur, houtsoort, bijzonderheden) 

36c) Was ereen dressoirofbuffet? Zo ja, 
kunt u dat beschrijven? (benaming, 
vorm, kleur, houtsoort, bijzonderheden) 
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36d) Was er een glazen kast? Zo ja, wat 
stond daar in? 

36e) Wat werd er in de andere kasten 
opgeborgen? 

Gordijnen 

37a) Watvoor gordijnen waren ervoorde 
ramen? 

37b) Waren er luiken voor de ramen? 

37c) Gingen de overgordijnen (als die er 
waren) 's avonds dicht? 

Vloerhedekking 

38a) Wat lag er op de vloer? (a. planken; 
b. mat(ten); c. zeil; d. karpet of vloer-
kleed; e. plavuizen; f ...... ) 

38b) Kunt u nadere bijzonderheden ge
yen? (kleur, patroon, benaming, enz.) 

Klok, spiegels 

39a) Was ereen klok in het vertrek? Zo ja, 
kunt u daar bijzonderheden over geven? 
(staande klok, hangklok, wekker; type, 
model, enz.) 

39b) Waar hing of stond die klok? 

39c) Was er een spiegel in de mooie ka
mer? Zo ja, waar hing die en kunt u hem 
beschrijven? (grootte, vorm, Iijst) 

KOKEN en ETEN 

40) In welk van de vertrekken werd het 
eten gekookt? (Wilt u dit vertrek op de 
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plattegrond aangeven met de letters 
KO?) 

41a) Waarop werd het eten gekookt? (a. 
houtfornuis; b. kolenfornuis; c. gasfor
nuis; d. electrisch fornuis; e. petroleum-
stel; f. kachel; g ........ ) 

41b) Waar(in) werd het voedsel be
waard? 

42) Werd er in dit vertrek ook gegeten? 
Zo ja, welke maaltijden? (a. allemaal; b. 
aileen door de week; c ..... )Zo nee, waar 
werd er dan gegeten? (Graag op de plat
tegrond aangeven met de letter E) 

43) Werd er in het vertrek waar het eten 
gekookt werd ook geslapen? Zo ja, door 
wie? En waarin? (bedstee, ledikant, di
van, enz.) 

44) Zoudt u een aparte plattegrond van de 
keuken kunnen tekenen (op een afzon
derlijk blad), met daarin de kookplaats 
(KO), aanrecht (A), tafel(s) (T), stoelen 
(ST), banken (B), kasten (K), enz. (Deze 
vraag aileen beantwoorden, als dat bij de 
vragen over het wonen nog niet gebeurd 
is) 

45) Had iedereen aan de eettafel een vaste 
plaats? Zo ja, zoudt u die op een schetsje 
kunnen aangeven? 

46) Was iedereen gezeten? Zo nee, wie 
stonden er dan aan tafel? 

47) Wat lag er over de tafel wanneer er 
gegeten werd? (a. zeil ; b. tafellaken; c. 
niets) 
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48) Werd er tussen de maaltijden iets an
ders over gelegd? Zo ja, wat? 

49a) At men bij bijzondere gelegenheden 
in hetzelfde vertrek? Zo nee, waar at men 
dan? 

49b) Bij welke gelegenheden was dat? (a. 
op zon- en feestdagen; b. aileen op feest-
dagen; c. als er bezoek was; d .. ... ... ) 

50) Werd er zomer en winter in hetzelfde 
vertrek gekookt? Zo nee, kunt u dan aan
geven welke verschillende kookplaatsen 
er waren en wanneer ze werden gebruikt? 

SLAPEN 

51) In welk(e) vertrek(ken) werd gesla
pen? Zoudt u willen opgeven wie daar 
sliepen? 

52) Wat voor soort slaapplaatsen waren 
er? (a. bedstee; b. houten ledikant; c. ijze
ren ledikant; d. lits-jumeaux; e. opklap-
bed; f. divan; g ....... ) 

53) Zoudt u op de plattegrond van het 
huis willen aangeven waar de slaapplaat
sen zich bevonden en wat voor slaap
plaatsen het waren? Indien er aparte 
slaapkamers waren, wilt u die dan op de 
plattegrond met een S aangeven? 

54a) Wat voor dek was er? (a. wollen 
dekens; b. katoenen dekens; c. gestikte 
dekens; d. donzen dekbedden; e .... ) 

54b) Waar legde men het hoofd? 

55) Lag er iets over de bedden wanneer ze 
waren opgemaakt? Zo ja, wat? 
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56) Waarwaste men zich? (a. opdeslaap
kamer; b. in de keuken; c. in een badka
mer; d. in de W.e.; e. buiten onder de 
pomp; f. ..... . ) 

KARAKTER van het HUIS 

57) Was de indeling en inrichting van het 
huis dat u hiervoor beschreven hebt, 
voorzover u weet, te vergelijken met de 
andere huizen in uw woonplaats? Zo nee, 
in welke opzichten onderscheidde het 
zich daarvan? 

57a) Was de indeling moderner of ouder
wetser dan die van de meeste andere 
huizen? Zo ja, in welk opzicht? 

57b) Was de inrichting moderner of ou
derwetser dan die van de meeste andere 
huizen? Zo ja, in welk opzicht? 

VERANDERINGEN 

58) Kunt u iets zeggen over de verande
ringen die u in het hierboven beschreven 
huis hebt zien plaats vinden en over de 
tijd (ongeveer) waarin dit gebeurde? 
(bijv. de overgang van beds tee op ledi
kant, van open haard op kachel, van 
kachel op haard; de inrichting van een 
mooie kamer, de afschaffing van de 
mooie kamer; de aansluiting op de water
leiding, en op het gas- en lichtnet; de 
overgang van de plee (het tonnenstelsel) 
op een watercloset - en de consequenties 
die dat had voor de indeling en inrichting 
van het huis) 

Opmerkingen (eventueel op een apart 
blad) 
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Nr. 54 (1984) 

BEGROETINGSWIJZEN BIJ HET ONTMOETEN EN AFSCHEID NEMEN 

De manier waarop mensen elkaar begroeten kan varieren van het opsteken van de 
vinger(s) of hand, van het knipperen met de ogen, het knikken met het hoofd, het 
aantikken van pet of hoed, het afnemen van het hoofddeksel, het maken van een 
praatje, het geven van een hand, een klap op de schouder( s) of een of meerdere kussen, 
tot een omhelzing, enz. 

Wij zouden graag willen weten 

- of er in de wijze waarop mensen in Nederland elkaar begroeten bij het ontmoeten en 
het afscheid nemen regionale verschilJen bestaan en zo ja, welke dat zijn; 

- of er in de loop der tijd al dan niet veranderingen zijn opgetreden in de wijze waarop 
mensen elkaar begroeten bij het ontmoeten en het afscheid nemen. 

U ontvangt vier vragenlijsten. Om een zo genuanceerd mogelijk overzicht te krijgen 
verzoeken wij u een vragenlijst voor te leggen aan een man van 55 jaar of ouder, een 
aan een vrouw van 55 jaar of ouder. een aan een man tussen de 20 en 40 jaar en een 
aan een vrouw tussen de 20 en 40 jaar. de jongeren het liefst verwant aan de ouderen. 

I) Op welke wijze (groetformule, hand
geven (met of zonder handschoen), zoen 
geven enz.) Yond, tussen uw 20ste en 
40ste jaar, de begroeting en het eventue
Ie afscheid plaats bij een ontmoeting op 
straat tussen uzelf en 

IA) een hoger geplaatste (dominee, pas
tOOf, kapelaan, dokter, patroon enz.) en 
zijn /haar eventuele echtgenoot/echtge
note 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

lB) een gelijke in rang of stand 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
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Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk . 

1 C) een lager geplaatste (ondergeschik
te, knecht, enz.) 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

1 D) familieleden 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

IE) vrienden 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 
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IF) buren 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

2) Op welke wijze yond de hegroeting en 
het afscheid plaats bij een van te voren 
aangekondigd bezoek (visite) van 

2A) een vertegenwoordiger van kerk , 
school, plaatselijke overheid enz. 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk . 

2B) een (ver) familielid 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

2C) anderen 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

3A) Op welke wijze yond de begroeting 
plaats bij het zo maar binnenlopen van 
goede bekenden (familie, buren, vrien
den, enz.) 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

3B) Op welke wijze yond na zo'n spon
taan bezoek het afscheid plaats? 

a. als het een man was? 

260 

b. als het een vrouw was? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

4) Welke was de meest gebruikelijke 
mondelinge begroetingsformule en af
scheidsformule in uw woonplaats (zo 
mogelijk aangeven tegen wie deze for
mules gebruikt werden)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

5A) Hoe ging het voorstellen aan een 
vreemde in zijn werk? 

a. als het een man was? 

b. als het een vrouw was? 
Antwaorden gebruikt vaar: 
Dijk. 

5B) Wat werd erbij gezegd? 
Antwaarden gebruikt vaar: 
Dijk. 

6) Heeft u een bepaalde vorm van begroe
ten weI eens als kwetsend of minder aan
genaam ervaren? Welke vorm was dat? 

Antwaorden gebruikt vaor: 
Dijk. 

7 A) Als u deelneemt aan het carnaval in 
uw plaats, brengt u dan de zogenaamde 
camavalsgroet? 

Antwaarden gebruikt vaar: 
Dijk. 

7B) Zo ja, sinds wanneer ongeveer? 
Antwaorden gebruikt voar: 
Dijk. 

8A) Heeft u in de loop dertijd veranderin
gen bespeurd in de wijze waarop men 
elkaar begroette en in de wijze waarop 
men van elkaar afscheid nam? 

Antwaarden gebru i kt vaar: 
Dijk. 
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8B) Zo ja, waaruit bestonden die veran
deringen? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Dijk. 

8C) Kunt u bij benadering aangeven 
wanneer die veranderingen plaatsvon
den? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Dijk. 

9) Zijn u nog andere gewoonten bij het 
begroeten of afscheid nemen opgevallen 
die hiervoor niet ter sprake zijn geko
men? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Dijk. 

Nr. 55 (1985) 

DE ZELFVOORZIENING IN DE VOEDING (v66r 1925) 

Wanneer we tegenwoordig brood nodig hebben, gaan we naar de bakker; voor groen
ten kunnen we bij de groenteman terecht en de slager levert ons vlees . Wat we nodig 
hebben, kunnen we kopen. Vroeger was dat in veel streken van ons land fliet zoo Veel 
mensen zorgden toen zelf voor hun voedsel. Ze verbouwden aardappelen, teelden 
groenten, bakten soms hun eigen brood en voor de v leesvoorziening slachtten ze af en 
toe een varken. Ze voorzagen zelf in hun dagelijks voedsel. Omdat we vermoeden dat 
de omvang van de zelfvoorziening van streek tot streek verschilde, sturen we u een 
vragenlijst toe die ons in staatmoet stellen am de mate van zelfvoorziening per produkt 
nauwkeuriger vast te stellen. Omdat de zelfvoorziening in de verschillende gebieden 
van het land vaak op een ander tijdstip afnam, is het voor ons erg belangrijk dat alle 
lijsten voor dezelfde periode - namelijk de tijd van v66r 1925 - ingevuld worden. Ais 
u deze periode niet zelfhebt meegemaakt, of als u daaraan geen duidelijke herinnerin
gen meer hebt, wilt u dan zo vriendelijk zijn iemand te raadplegen van 70 jaarof ouder 
uit uw woonplaats of uit de plaats waarvoor u altijd de lijsten invult? Vergeet u dan 
niet de vragen onder het kopje "zegsman/zegsvrouw" in te vullen? 

1 a) Beschikte men v66r 1925 bij u thuis 
over een tuin of over land? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

I b) Welke voedingsprodukten verbouw
de men daarop va or he! eigen gezin? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 
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2a) Werd er v66r 1925 bij u thuis voor het 
eigen gezin geslacht? 

Antwoorden gebruikt Yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

2b) Zo ja, welke dieren en hoeveel per 
jaar? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 
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2c) Welke dieren hield men toen verder 
nog bij u thuis voor de voeding (bijv. 
voor melk, eieren, honing)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

3) Behoorde het gezin waar u v66r 1925 
deel van uit maakte tot de burgerij, de 
arbeiders of de boerenstand? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

4a) Hoe groot was het gezin waartoe u 
behoorde? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

4b) At er v66r J 925 oak personeel mee bij 
u thuis? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

4c) Zo ja, hoeveel personeelsleden aten 
er over het aJgemeen mee in de zomer en 
hoeveel in de winter? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

AARDAPPELEN 

5) Hoeveel keer per dag werden er v66r 
1925 bij u thuis aardappelen gegeten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

6a) Waren die aardappelen afkomstig 
van eigen teelt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

6b) Zo ja, kunt u aangeven hoeveel maan
den men ongeveer met de eigen ver
bouwde aardappelen toekwam? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 
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7) Bij wie werden de aardappelen ge
kocht of bijgekocht? (a. bij de boer; b. in 
de winkel; c. aan de kar; d ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

GEDROOGDE PEULVRUCHTEN 
(d.i. bruine bonen, grauwe erwten, capu
cijners enz.) 

8a) Hoe vaak ongeveer at men v66r 1925 
peulvruchten bij u thuis? (a. 2 of meer 
keer per week; b. Ix per week; c. Ix per 
2 weken; d ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

8b) Welke peulvruchten waren dat? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

9) Waren die peulvruchten afkomstig van 
eigen teelt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

10) Als het geen eigen peulvruchten 
waren, waar werden ze dan gekocht? (a. 
bij de boer; b. in de winkel; c . .... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

GROENTEN 

11) Hoe vaak per week werd er v66r 1925 
groente bij u thuis gegeten (de groente uit 
de stamppot meegerekend)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

12) Wat waren vroeger bij u thuis de 
meest gegeten groentesoorten? 

in voorjaar en zomer: 

in najaar en winter: 
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Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

13a) Welke van de door u genoemde 
soorten werden thuis verbouwd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

13b) Kunt u ongeveer aangeven, hoe lang 
men jaarlijks deed met de eigen groente 
Cde ingemaakte groenten van eigen teelt 
meegerekend)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

13c) Ais de eigen groente op was, kocht 
men dan bij? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

13d) Was het gebruikelijk om een tijd
lang geen groente te eten als de eigen 
groente op was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

14a) Welke groentesoorten werden er 
vroeger bij u thuis vooral gekocht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

14b) Bij wie werden ze Cbij)gekocht? Ca. 
bij de boer; b. in de winkel; c. aan de kar; 
d ...... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

15) Hoe vaak werd er v66r 1925 bij u 
thuis vlees of spek gegeten? Ca. Ix per 
week; b. 2-3x per week; c.4-5x per week; 
d. 6-7x per week; e ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 
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16a) Was dit vlees ofspek afkomstig van 
de eigen slacht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

16b) Zo ja, kunt u aangeven voor hoeveel 
maanden er ongeveer vlees of spek van 
eigen slacht beschikbaar was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

16c) Werdervlees ofspek bijgekochtals 
de eigen voorraad op was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

16d) Werd er ook weI vlees gekocht, 
terwijl er nog eigen slachtprodukten in 
voorraad waren? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

16e) Zo ja, wanneer of waarom? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

17a) Waar werd het vlees of spek ge
kocht? Ca. in de woonplaats; b. buiten uw 
woonplaats) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

17b) Bij wie? Ca. slager; b. boer; c .... ) 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

MELK 

18) Hoeveel liter melk Cof kamemelk, 
taptemelk) had uw gezin v66r 1925 
meestal per dag nodig? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

19) Waarvoor werd die melk meestal 
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gebruikt?(a. voor pap; b. voor pannekoe-
ken; c. voorde koffie; d ....... )[N.B. Als er 
voorheteen melk, en voorhetanderekar
nemelk of taptemelk gebruikt werd, wilt 
u dat dan aangeven?] 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

20a) Kwam die melk van het eigen vee? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

20b) Zo ja, van de koe of van de geit? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

20c) Moest er oak weI eens melk bijge
kocht worden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

20d) Zo ja, gedurende hoeveel maanden 
ongeveer? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

20e) Kwam het dan oak weI voor, dat 
men een tijdlang geen melk gebruikte? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

21) Bij wie werd de melk gekocht? (a. bij 
de boer; b. in de winkel; c. aan de kar; 
d ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

22a) Als er v66r 1925 bij u thuis melk ge
produceerd werd, werd deze dan nag 
verder verwerkt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

22b) Zo ja, tot wat? (a. taptemelk; b. ba
ter; c. karnemelk; d. kaas; e. wei bater) 
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Alltwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

22c) Welke van deze produkten waren: 
a. voor eigen gebruik; b. voor de ver
koop; c. voor beide? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

KAAS 

23a) Hoe vaak ongeveer werd er v66r 
1925 bij u thuis kaas gegeten? (a. zelden; 
b. op vastendagen; c. elke zondag; d. elke 
dag; e ...... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

23b) Wat voor soort kaas was dat? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

24) Waar kwam die kaas vandaan? Ca. 
eigen produkt; b. uit de winkel ; c. van een 
zelfkazende boer; d ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

EIEREN 

25) Hoe vaak werden er v66r 1925 bij u 
thuis eieren gegeten? Ca. zelden; b. op 
vastendagen; c. elke zondag; d. elke dag; 
e ....... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

26) Waar kwamen die eieren vandaan? 
Ca. van eigen kippen; b. uit de winkel; c. 
van de boer; d . .. .... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

27a) Werden eieren v66r 1925 het hele 
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jaar door gebruikt? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse J 988a; 1989. 

27b) Zo nee, in welk dee I van het jaar ge
bruikte men ze vooral? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

VIS 

28a) Hoe vaak werd er v66r 1925 bij u 
thuis vis gegeten? (a. zelden; b. onregel
matig; c. elke zondag; d. elke vrijdag; 
e ...... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

28b) In welke maaltijd(en) werd die vis 
gegeten? (a. warme maaltijd; b. avond-
maaltijd; c ........ ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

29) Welke soort vis was dat meestal? 
Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

30a) Hing het eten van vis bij u thuis 
samen met de godsdienst? 

Antwoorden gebru i kt voor: 
Jobse J 988a; 1989. 

30b) Zo nee, waarvan hing het gebruik 
dan af? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse J 988a; J 989. 

31) Hoe kwam men aan de vis? (a. eigen 
vangst; b. uit winkel; c. van de kar; d ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 
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GRANEN 

32a) Werden er v66r 1925 bij u thuis gra
nen voor eigen gebruik verbouwd? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

32b) Zo ja, welke? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

32c) Waarvoor gebruikte men de onderb 
genoemde granen bij u thuis? (a. brood; 
b. pap; c. pannekoeken; d ...... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

32d) Kunt u aangeven hoeveel maanden 
men ongeveer met de eigen verbouwde 
granen toekwam? 

Antwoorden gebniikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

32e) Werd er bloem of meel bijgekocht 
als het eigen graan op was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
J obse 1988a; 1989. 

32f) Zo nee, hoe loste men dit probleem 
dan op? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse J 988a; 1989. 

33) Bij wie kocht uw gezin toen bloem of 
meel? (a. bij de molenaar; b. bij de bak
ker; c. in de winkel; d .... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

BROOD 

34a) Hoeveel keer per dag at men v66r 
1925 bij u thuis meestal brood? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; J 989. 
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34b) Welke broodsoort(en) werd(en) er 
over het algemeen gegeten? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

35) Waar kwam dat brood vandaan? (a. 
zelf bakken; b. van de bakker; c ...... ) 
[N.B. Ais de ene broodsoort gekocht 
werd en de andere zelf gebakken, wilt u 
dat dan aangeven?] 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

36) Was het brood gebakken van graan 
dat zelf verbouwd was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

PAP 

37a) Hoe vaak werd er v66r 1925 bij u 
thuis pap gegeten?(a. 2x perdag; b. 1 x per 
dag; c. 1-2x per week; d. zelden; e ....... ) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

37b) In welke maaltijd(en) werd die pap 
gegeten? (a. als ontbijt; b. na de warme 
maaltijd; c. voor het slapen gaan; d ...... ) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

38) Van welke vloeistof werd die pap 
meestal gemaakt? (a. karnemelk; b. tap
temelk; c. (volle) melk; d .... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

39) Van welke graansoort werd die pap 
meestal gemaakt? (a. tarwebloem; b. rog-
gebloem; c. gort; d. rijst; e .. ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 
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40) Werd die graansoort gekocht? 
Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

PANNEKOEK 

41a) Hoe vaak ongeveer werden er v66r 
1925 bij u thuis pannekoeken gegeten? 
(a. zelden; b. elke dag; c. 5-6x per week; 
d ....... ) [Als er verschil was tussen zomer 
en winter wilt u dat dan aangeven?] 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

41 b) In welke maaltijd at men toen ge
woonlijk pannekoeken? (a. ontbijt; b. 
wanne maaltijd; c. avondmaaltijd; d ...... ) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

42a) Van welke graansoort werden die 
pannekoeken gebakken? 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

42b) Waar kwam het meel of de bloem 
voor de pannekoeken vandaan? (a. eigen 
verbouw; b. uit de winkel; c .. ..... ) 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

43) Met welke vloeistof werd dat meel 
aangemaakt? (a. karnemelk; b. tapte-
melk; c. (volle) melk; d. water; e ...... ) 

Antwoorden gebruikt yoor: 
Jobse 1988a; 1989. 

44) Kunt u tenslotte kort aangeven welke 
soort voedingsprodukten er v66r 1925 bij 
u thuis altijd gekocht moesten worden, 
welke men slechts voor een deel van het 
jaar hoefde te kopen en welke men volle
dig zelf produceerde? 
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altijd gekocht: 

gedeeltelijk gekocht: 

volledige zelfvoorziening: 
Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

45) De antwoorden die u hierboven hebt 
gegeven, golden vooral voor de situatie 
bij u thuis. 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

45a) Weet u misschien of de voedsel
voorziening bij u thuis verschilde met die 

van de andere sociale groepen uit uw 
plaats? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

45b) Zo ja, kunt u ons dan misschien iets 
meer over die verschillen meedelen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

46) Kunt u misschien nog kort ingaan op 
latere veranderingen in de voedselvoor
ziening en op de oorzaken daarvan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Jobse 1988a; 1989. 

Nr. 56 (1986) 

HETDRINKEN 

De afgelopen jaren hebben we u een aantal keren naar de voedingsgewoonten uit uw 
jeugd gevraagd. Wat er toen gedronken werd en wanneer dat gebeurde, kwam daarbij 
niet (ofvrijwel niet) aan de orde. Omdat we de indruk hebben, dat het gebruik van ver
schillende dranken (bijv. van koffie, thee, melk, karnemelk) vroeger van streek tot 
streek verschilde, sturen we u nu een vragenlijst toe die helemaal over het drinken gaat. 
We vragen daarbij niet aileen naar wat men vroeger over het algemeen tijdens de 
maaltijd dronk, maar ook naar wat er v66r, tussen en mi de maaltijden gedronken werd. 
Het eerste deel van de lijst is gewijd aan het drinken in de periode v66r 1925. Als u deze 
peri ode niet zelf hebt meegemaakt, of als u daaraan geen duidelijke herinneringen 
meer hebt, wilt u dan zo vriendelijk zijn iemand te raadplegen van 70 jaar of ouder uit 
uw woonplaats of uit de plaats waarvoor u altijd de lijsten invult? Vergeet u dan niet 
de vragen onder het kopje "zegsman/zegsvrouw" in te vullen?~; 
In het tweede deel van de lijst stellen we ook nog enkele vragen over de drinkgewoon
ten in de huidige tijd. We vermoeden namelijk dat er in de loop van deze eeuw veel 
veranderingen in het drinken zijn opgetreden. Door ook die laatste vragen te beant
woorden, kunt u ons he1pen deze veranderingen op het spoor te komen. 
Mocht u het gevoel hebben dat sommige gebruiken met betrekking tot het drinken in 
de vragen onvoldoende tot hun recht komen, dan is een nadere toelichting altijd van 
harte welkom. 
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1. VOOR 1925 

A. Tijdens de maaltijden 

la) Op welk uur van de dag gebruikte 
men vaar 1925 op doordeweekse dagen 
de eerste broodmaaltijd bij u thuis? 

Ib) Wat dronk men daarbij? 

2a) Op welk uur gebruikte men op gewo
ne, doordeweekse dagen de tweede 
broodmaaltijd? 

2b) Wat dronk men daarbij? 

3a) Op welk uur gebruikte men de warme 
maaltijd? 

3b) Dronk men door de week iets bij de 
warme maaltijd? Zo ja, wat? 

4a) Werd er toen dageJijks bij u thuis ook 
nog een vierde (vijfde enz.) maaltijd 
gebruikt? 

4b) Zo ja, op welke uren werd die vierde 
(vijfde enz.) maaltijd gebruikt, wat was 
bij die maaltijden het belangrijkste ge
reeht (brood, aardappelen, pannekoeken 
enz.), en wat dronk men daarbij? 

5a) Waren er versehillen tussen wat de 
mannen, de vrouwen en de kinderen tij
dens de maaltijden dronken? 

5b) Zo ja, kunt u die versehillen aange
yen? 

6a) Bestonden er versehillen tussen de 
maaltijden van zondags en die van door 
de week? 

268 

6b) Zo ja, op welke uren at men zondags, 
wat at men dan, en wat dronk men daar
bij? 

6e) Waren er zondags versehillen tussen 
wat de mannen, de vrouwen en de kinde
ren tijdens de maaltijden dronken? 

6d) Zo ja, kunt u die versehillen aange
yen? 

7a) Had men v66r 1925 bij u thuis de ge
woonte om ter afsluiting van de warme 
maaltijd koffie te drinken? 

7b) Zo ja. op welke dagen gebeurde dat? 

8a) Herinnert u zieh ook of er v66r 1925 
bij u thuis weI eens iets voor het eten ge
dronken werd (een borrel, aperitief)? Zo 
ja: 

8b) Op welke dagen gebeurde dar? 

8e) V66r welke maaltijd deed men dat? 

8d) Welke soort drank werd dan meestal 
gedronken? 

9a) Waren er bepaalde feestdagen waar
op er tijdens de maaltijden iets anders ge
dronken werd dan u in bovenstaande 
vragen vermeld hebt? 

9b) Zo ja, kunt u die versehillen aangeven 
(met vermelding van de feestdag waarop 
dit gebeurde)? 

B. Tussen de maaltijden in, en's avonds 

lOa) Op welke uren van de dag dronk 
men vroeger bij u thuis koffie (tussen de 
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maaltijden in of's avonds) op gewone, zomers: 
doordeweekse dagen? 's winters: 

lOb) Werd daar in de regel iets bij gege- 15a) Werd er zondags op andere tijdstip-
ten? pen koffie en thee gedronken dan door de 

week? 
IOc) Zo ja, wat? 

IOd) Hoe werd de koffie vroeger gezet? 

II a) Op welke uren van de dag dronk 
men vroeger bij u thuis (tussen de maal
tijden in of's avonds) thee op gewone, 
doordeweekse dagen? 

lib) Werd daar in de regel iets bij gege
ten? 

lie) Zo ja, wat? 

12) Wat dronken de kinderen als er door 
de ouderen koffie of thee gedronken 
werd? 

13a) Dronk men toen bij u thuis op gewo
ne, doordeweekse dagen ('s avonds of 
tussen de maaltijden in) nog andere dran
ken dan koffie en thee? 

13b) Zo ja, welke dranken waren dat? 

13e) Op welke uren drank men die? 

13d) Werd daar in de regel iets bij gege
ten? 

13e) Zo ja, wat? 

14a) Waren er versehillen tussen zomer 
en winter in de drinkgewoonten? 

14b) Zo ja, kunt u die versehillen aange
yen? 

Vragenlijst 56 (1986) 

15b) Op welke tijden gebeurde het zon
dags? 

koffie om: 

thee om: 

15c) Wat at men zondags bij de koffie? 

15d) Wat at men zondags bij de thee? 

16a) Drank men toen zondags bij u thuis 
's avonds en tussen de maaltijden in nog 
andere dranken dan koffie en thee? 

16b) Zo ja, welke dranken waren dat, en 
hoe laat drank men die ongeveer? 

17) Wat dronken de mannen en de vrau
wen v66r 1925 gewoonlijk als er bij u 
thuis 's avonds bezoek kwam? 

mannen: 

vrouwen: 

18) En wat dranken ze v66r 1925 bij u 
thuis op feestdagen waarap geen bezoek 
kwam (bijv. kerstmis, pasen)? 

mannen: 

vrouwen: 

19) En wat dranken ze op feestdagen 
waarop wei bezoek kwam? 

mannen: 

vrouwen : 
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20) Wat dronken de kinderen v66r 1925 25c) Denkt u dat er tegenwoordig ver-
bij feestelijke gebeurtenissen? schillen bestaan tussen wat de man, de 

vrouw of het kind tijdens de maaltijden 
II. HEDEN drinken? 

A. Tijdens de maaltijden 25d) Zo ja, wilt u die verschillen dan 

21a) Op welk uur van de dag gebruikt u 
nu de eerste broodmaaltijd op gewone, 
doordeweekse dagen? 

21 b) Wat drinkt u daar nu bij? 

22a) Op welk uur gebruikt u nu door de 
week de tweede broodmaaltijd? 

22b) Wat drinkt u erbij? 

23a) Op welk uur gebruikt u nu de warme 
maaltijd door de week? 

23b) Drinkt u tegenwoordig door de 
week iets bij de warme maaltijd? 

23c) Zo ja, wat? 

24a) Ais u nu door de week nog meer dan 
drie maaltijden gebruikt, op welke uren 
gebruikt u dan de vierde (enz.) maaltijd? 

24b) Wat drinkt u bij die vierde (enz.) 
maaltijd? 

25a) Denkt u datjongere gezinnen van nu 
uit uw plaats op gewone, doordeweekse 
dagen hetzelfde drinken tijdens de maal
tijden als u? 

vermelden? 

mannen: 

vrouwen: 

kinderen: 

26a) Bestaan er bij u tegenwoordig ver
schillen tussen de maaltijden op zonda
grn en die van door de week? 

26b) Zo ja, op welke uren eet u nu zon
dags, wat is van elke maaltijd het belang
rijkste gerecht (brood, aardappelen enz.), 
en wat drinkt u bij elk? 

uur: 

soort eten: 

soort drank: 

27a) Denkt u datjongere gezinnen van nu 
uit uw plaats op zondagen hetzelfde tij
dens de maaltijden drinken als u? 

27b) Zo nee, wilt u de verschillen aange
yen (voorzover u die kent of nagevraagd 
hebt)? 

28a) Bestaat bij u tegenwoordig de ge
woonte om ter afsluiting van de warme 
maaltijd koffie te drinken? Zo ja: 

28b) Op welke dagen gebeurt dat? 

25b) Zo nee, wilt u de verschillen aange-
yen (voorzover u die kent of nagevraagd 28c) Sinds wanneer ongeveer doet u dat? 

hebt)? 
29a) Drinkt u tegenwoordig wei eens een 
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borrel of een aperitief voor de maaltijd? 32b) Wat eet u er gewoonlijk bij? 
Zoja: 

29b) Op welke dagen gebeurt dat? 

29c) V66r welke maaltijd doet u dat? 

29d) Wat voor soort drank wordt dan 
meestal door de mannen, de vrouwen en 
de kinderen gedronken? 

mannen: 

vrouwen: 

jonge kinderen: 

oudere jeugd: 

2ge) Sinds wanneer ongeveer kent u de 
gewoonte om een aperitief te drinken? 

B. Tussen de maaltijden in, en's avonds 

30a) Op welke uren van de dag drinkt u nu 
koffie (tussen de maaltijden in en 
's avonds) op gewone doordeweekse da
gm? 

30b) Wat eet u er gewoonlijk bij? 

30c) Hoe wordt de koffie tegenwoordig 
gezet? 

31 a) Is de wijze van koffiezetten sinds uw 
jeugd veranderd? Zo ja: 

31b) Wat is het verschil? 

31 c) Sinds wanneer ongeveer zijn deze 
veranderingen opgetreden? 

32a) Op welke uren van de dag drinkt u nu 
(tussen de maaltijden in en's avonds) 
thee op gewone, doordeweekse dagen? 
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33a) Welke andere dranken dan koffie en 
thee drinkt u verder meestal nog op 
gewone, doordeweekse dagen (en dus los 
van de maaltijden)? 

33b) Op welke tijden drinkt u die? 

33c) Drinkt de man dan iets anders dan de 
vrouw? 

33d) Zo ja, wat drinken de mannen en wat 
de vrouwen? 

mannen: 

vrouwen: 

33e) Eet u daar gewoonlijk iets bij? 

33f) Zo ja, wat? 

34a) Denkt u dat de jongere gezinnen uit 
uw plaats op ongeveer dezelfde tijden als 
u koffie en thee drinken door de week? 

34b) Zo nee, wilt u de verschillen aange
yen (voorzover u die kent of nagevraagd 
hebt)? 

35) Wat drinken de kinderen als er door 
de ouderen koffie en thee gedronken 
wordt? 

36a) Weet u ook of die jongere gezinnen 
op gewone, doordeweekse dagen nog an
dere dranken dan koffie en thee tussen
door drinken? 

36b) Zo ja, welke dranken? 

36c) En op welke tijden gebeurt dat 
ongeveer? 
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37a) Op welke uren van de dag drinkt u nu 
(tussen de maaltijden in en's avonds) Ql2 
zondagen koffie? 

37b) Wat eet u er zondags bij? 

37e) Op welke uren van de dag drinkt u nu 
(tussen de maaltijden in en's avonds) 
thee op zondagen? 

37d) Wat eet u zondags bij de thee? 

37e) Welke andere dranken dan koffie en 
thee drinkt u zondags tussendoor? 

37f) Op welke uren drinkt u die onge
veer? 

38a) Denkt u dat de jongere gezinnen uit 
uw plaats op zondagen op ongeveer de
zelfde tijden als u koffie en thee drinken? 

38b) Zo nee, wilt u de versehillen aange
yen (voorzover u die kent ofnagevraagd 
hebt)? 

3 8e) Welke andere dranken worden er op 
zondagen door de jongere gezinnen ge
dronken? 

38d) Op welke tijden gebeurtdat zondags 
ongeveer? 

Nr. 57 (1987) 
De verjaardag 

Over de manier waarop in Nederland vroeger verjaardagen werden gevierd is nog be
trekkelijk weinig bekend. Met uw antwoorden op deze lijst hopen we voor een deel in 
die leemte te kunnen voorzien. We willen onder andere graag weten of en zo ja, sinds 
wanneer, u zelf deze dag vierde, hoe u deze dag doorbraeht en door wie er aan werd 
deelgenomen. Ook willen we weten of, en zo ja, hoe u de verjaardag van anderen ge
daeht. Waarsehijnlijk hebben zieh wat deze punten betreft tijdens uw lev en verande
ringen voorgedaan. Daarom vragen we hoe u uw verjaardag vierde toen u nog bij uw 
ouders woonde, hoe dat gebeurt nu u volwassen bent en hoe u (eventueel) de verjaar
dag van uw kinderen vierde. We hopen dat u zieh door de herhaling van sommige 
vragen niet laat afsehrikken. Ais geheugensteuntje kunnen wellieht foto' s dienst doen 
die op verjaardagen zijn gemaakt. In enkele delen van het land werd vroeger de 
naamdag gevierd, soms als tegenhanger van de verjaardag. Daarom stellen we ook 
daarover enkele vragen. 

A-I. Uw eigen verjaardag in uw jeugd, la) Werd in uw jeugd, uw verjaardag 
d.w.z. toen u DOg bij uw ouders woonde. gevierd? 

Waar woonde u toen: I b) Gebeurde dat jaarlijks? 

272 Vragenlijst 57 (1987) 



Ic) Zo ja, vanaf welke leeftijd? 

Id) Werden aileen bijzondere verjaarda
gen, zoals de 6e, 18e of 21 e, gevierd? 

Wanneer u tijdens uw jeugd niet uw 
verjaardag, maar uw naamdag vierde, 
wilt u dan doorgaan naar de vragen 11 
en 12? 

2a) Werd u op uw verjaardag door de 
overige gezinsleden gelukgewenst? 

2b) Zo ja, gebeurde dat met een traditio
nele zegswijze? Hoe luidde die? 

3a) Ontving u vetjaarskaarten met geluk
wensen? 

3b) Zo ja, van wie kreeg u verjaarskaar
ten? (Wilt u aankruisen wat van toepas
sing is?) 

van grootouders 

van ooms en tantes 

van leeftijdgenoten 

van ............... . 

4a) Werd u op uw verjaardag door de 
overige gezinsleden toegezongen? 

4b) Zo ja, welke lied was dat? 

5a) Werd de huiskamer versierd ter gele
genheid van uw verjaardag? 

5b) Zo ja, waaruit bestond die versiering? 

6a) Kreeg u iets ten geschenke op uw 
verjaardag? 

6b) Zo ja, kreeg u een cadeau of verschei
dene geschenken? 

Vragenlijst 57 (1987) 

6c) Wat kreeg u doorgaans? (Wilt u on
derstrepen wat van toepassing is?) 

speelgoed/snoep/kleding/bloemen/geld/ 
andere geschenken, nl. ..... . 

6d) Van wie kreeg u geschenken? (Wilt u 
aankruisen van van toepassing is?) 

-van uw ouders 

-van uw grootouders 

-van ooms en tantes 

-van leeftijdgenoten 

-van ............... . 

6e) Kreeg u op de onder Id genoemde 
vetjaardagen een bijzonder geschenk? 

6t) Zo ja, welk? 

7a) Kreeg u op uw verjaardag een taart, 
met evenveel kaarsjes als u oud werd? 

8a) Mocht u op uw verjaardag een partij
tje geven? 

8b) Zo ja, werden daarvoor uitnodigin
gen verstuurd? 

8c) Wie kwamen op uw partijtje? (Wilt u 
aankruisen wat van toepassing is?) 

-neven en nichten 

-kinderen uit de straat 

-klasgenoten 

-anderen, nl. ...... . 

8d) Welke kinderen mochten op het par
tijtje niet ontbreken? 

9a) Organiseerden uw ouders spelletjes 
voor de kinderen die u bezochten? 
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9b) Waren daannee prijsjes te winnen? 

9c)Namen uw ouders uende uitgenodig
de kinderen weI eens mee naar een uit
spanning, dierentuin of bioscoop? 

9d) Mochten de uitgenodigde kinderen 
's avonds blijven eten? 

lOa) Zongen op school uw klasgenoten u 
toe wanneer u jarig was? 

lOb) Tracteerde u uw klasgenoten? 

IOc) Werden de kinderen die niet trac
teerden geplaagd? 

II a) Vierde u in uw jeugd juist niet uw 
verjaardag, maar uitsluitend uw naam
dag? 

lIb) Werden beide dagen gevierd, of 
geen van beide? 

Ilc) Vanaf welke leeftijd vierde u uw 
naamdag niet meer? 

lId) Begon u toen uw verjaardag te vie
ren? 

Indien u in uw jeugd aileen uw naam
dag vierde, wilt u dan de bovenstaande 
vragen lezen alsof zij de naamdag be
troffen? Wilt u daarbij telkens het 
woord 'verjaardag' vervangen door 
'naamdag'? 

12a) Zijn er nog elementen, specifiek 
voor de viering van de naamdag, die bij 
de bovenstaande vragen niet aan de orde 
zijn gekomen (b.v. het bijwonen van de 
H. Mis)? Welke zijn dat? 
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A-II. De verjaardag van anderen tij
dens uw jeugd. 

13a) Bezocht u met uw ouders verjaarda
gen van volwassenen? 

13b) Zo ja, welke volwassenen waren 
dat? (Wilt u aankruisen wat van toepas
sing is?) 

-grootouders 

-ooms en tantes 

-de buren 

-vrienden van uw ouders 

-anderen, nl. .... .. .. 

14a) Ging u op verjaarsbezoek bij ande
re kinderen in uw woonplaats? 

14b) Zo ja, welke kinderen waren dat? 
(Wilt u aankruisen wat van toepassing 
is?) 

-neven en nichten 

-kinderen uit de straat 

-klasgenoten 

-anderen, nl. .......... 

15a) Werd de verjaardag van deze kinde
ren op ongeveer dezelfde wijze gevierd 
als bij u thuis? 

15b) Zo nee, kunt u de verschillen aange
yen? 

B-1. Uw eigen verjaardag sinds uw hu
welijk, of sinds uw 20e/2Se tot aan onge
veer uw SOe jaar. 

Waar woonde u toen? 

Wanneer bent u getrouwd? 
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16a) Vierde u uw verjaardag sinds uw 
huwelijk? 

16b) Gebeurde dat jaarlijks? 

16c) Zo ja, vanaf welke leeftijd? 

16d) Zo nee, werden aileen bijzondere 
verjaardagen gevierd? 

16e) Wanneer u uw verjaardag in uw 
jeugd niet, maar op latere leeftijd wei 
bent gaan vieren, kunt u aangeven waar
om u dat bent gaan doen? 

16f) Heeft u er wei eens over gedacht uw 
verjaardag niet te vieren, toen u uw ver
jaardag al wei jaarlijks vierde? 

16g) Kunt u aangeven waarom u uw ver
jaardag niet wilde vieren? 

17a) Vierde u op volwassen leeftijd nog 
uw naamdag? 

17b) Tot op welke leeftijd vierde u uw 
naamdag? 

18a) Werd u op uw verjaardag door de 
overige gezinsleden gelukgewenst? 

18b) Zo ja, gebeurde dat met een traditio
nele zegswijze? Hoe luidde die? 

19a) Ontving u verjaarskaarten met ge
lukwensen? 

19b) Zo ja, van wie kreeg u verjaarskaar
ten? (Wilt u aankruisen wat van toepas
sing is?) 

-van uw kinderen 
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-van familieleden 

-van vrienden en kennissen 

-van collega's 

-van ....... . 

19c) Van wie verwachtte u beslist een 
verjaarskaart? 

19d) Werd u opgebeld op uw verjaardag? 
Zo ja, door wie? (zie de mogelijkheden 
bij vraag b.) 

20a) Kreeg u iets ten geschenke op uw 
verjaardag? 

20b) Zo ja, kreeg u een cadeau of ver
scheidene geschenken? 

20c) Wat kreeg u doorgaans? 

20d) Van wie kreeg u geschenken? (Wilt 
u aankruisen wat van toepassing is?) 

-van uw kinderen 

-van familieleden 

-van de buren 

-van vrienden en kennissen 

-van collega's 

-van ...... . 

21 a) Kreeg u op uw vijftigste verjaardag 
een zgn. Abraham, of een Sara? 

21b) Van wie kreeg u die? 

22a) Kreeg u bezoek op uw verjaardag? 

22b) Wie kwamen op bezoek? (Wilt u 
aankruisen wat van toepassing is?) 

-familieleden 

-de buren 

275 



-vrienden en kennissen 

-collega's 

22c) Kwamen zij uit zichzelf? 

22d) Nodigde u oak speciaal mensen uit? 

22e) Wie nodigde u uit? (Wilt u aankrui
sen wat van toepassing is?) 

-familieleden 

--<ie buren 

-vrienden en kennissen 

-collega's 

-anderen, nl. ........... . 

22f) Kwam uw werkgever, ofuw perso
neel bij u thuis op visite op uw verjaar
dag? 

22g) Bestond de verplichting dat u dege
nen terugvroeg die u op hun verjaardag 
genodigd hadden? 

22h) Kwamen in de loop der jaren ande
re mensen op uw verjaardag? (Kunt u 
aangeven wat er veranderde? K wamen 
b. v. toen u nag jong was meer vrienden 
en de laatste tijd meer familieleden op 
bezoek?) 

22i) Namen de bezoekers deel aan de 
maaltijd? 

23a) Werd u op uw werk gefeliciteerd 
met uw verjaardag? 

23b) Tracteerde u op uw werk? 

23c) Was dit gebruik min of meer ver
plicht? 
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24) Waarin ligt voor u de waarde, de be
tekenis van het vieren van verjaardagen? 

25) Kunt u, op een apart vel, de verande
ringen aangeven tussen wat u hierboven 
beschreven hebt en de huidige viering 
van uw verjaardag? 

B-II. De viering van de verjaardag van 
anderen sinds uw huwelijk, of, sinds uw 
20e/2Se tot aan ongeveer uw SOe jaar. 

26a) Stuurde u aan anderen verjaarskaar
ten? 

26b) Aan wie stuurde u kaarten? 

-aan familieleden 

-aan vrienden en kennissen 

-aan coUega's 

-aan .............. .. 

26c) Aan wie moest beslist een kaart ge
stuurd worden? 

26d) Bent u in de loop de jaren meer ver
jaarskaarten gaan sturen? 

26e) Wie belde u op bij hun veljaardag? 

27a) Bracht u anderen een bezoek op hun 
verjaardag? 

27b) Wie bezocht u? (Wilt u aankruisen 
wat van toepassing is?) 

-familieleden 

--<ie buren 

-vrienden en kennissen 

-collega's 

-anderen, nl.. ..... 
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27c) Bracht u altijd een geschenk mee? 

27d) Yoor welke verjaardagen kreeg u 
een uitnodiging? 

27e) Naar welke verjaardagen ging u uit 
eigen beweging? 

27f) Bij wie moest u beslist een verjaars
bezoek afleggen? 

27g) Ging u wei eens op verjaarsbezoek 
bij uw werkgever of bij uw personeel? 

28a) Schonk u wei eens aandacht aan de 
verjaardag van overledenen? 

28b) Zo ja, hoe deed u dat? 

29) Kunt u, op een apart vel, de verande
ringen aangeven tussen wat u hierboven 
beschreven hebt en de manier waarop u 
tegenwoordig de verjaardagen van ande
ren viert? 

B-III. De verjaardag van uw kinderen 
tot aan ongeveer hun 18e jaar. 

30a) Yierde u ieder jaar de verjaardag van 
uw kinderen? 

30b) Of aileen een bijzondere, zoals de 
6e, 18e of21e verjaardag? 

31a) Wenste u uw kind met een traditio
nele zegswijze geluk? 

31 b) Zo ja, hoe luidde die? 

32a) Yersierde u de huiskamer ter gele
genheid van de verjaardag van uw kinde
ren? 
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32b) Waaruit bestond die versiering? 

33a) Zong u met de overige gezinsleden 
uw kind toe? 

33b) Zo ja, welke lied werd gezongen? 

34a) Gaf u uw kinderen iets cadeau op 
hun verjaardag? 

34b) Watgafudoorgaans? (Wilt uonder
strepen wat van toepassing is?) 

speelgoed/ snoep/ kleding/bloemen/ 
geld/andere geschenken, nl... ...... 

35) Kreeg uw kind op zijn ofhaarverjaar
dag een taart, met evenveel kaarsjes als 
het oud werd? 

36a) Mochten uw kinderen een verjaars
partijtje geven? 

36b) Werden daarvoor uitnodigingen 
verstuurd? 

36c) Was het gebruikelijk de kinderen uit 
te nodigen die uw kind ook uitgenodigd 
hadden? 

37a) Organiseerde u op het partijtje spel
letjes? 

37b) Konden de kinderen daarmee prijs
jes winnen? 

37c) Nam u de kinderen van het partijtje 
wei eens mee naar een uitspanning of 
bioscoop? 

37d) Mochten de uitgenodigde kinderen 
blijven eten? 
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Nr. 57Al (1987) 

SCHEVENINGSEKLEDERDRACHT,KLEDERDRACHTDRAGENDEN 

KLEDERDRACHT IN SCHEVENINGEN 

Bij het Meertens-instituut is de laatste jaren de belangstelling yoor het verschijnsel kle
derdrachten gegroeid. Dit is voomamelijk het gevolg van het boedelinventarisonder
zoek. Boedelinventarissen, Iijsten van de goederen die mensen in hun be zit hadden, en 
die vaak opgemaakt werden bij overlijden, geven een goed inzicht wat men in verschil
lende streken in een bepaalde tijd in huis had aan gebruiksvoorwerpen, meubilair en 
natuurlijk ook de kleding. Boedelinventarissen voor de twintigste eeuw staan echter 
niet tot onze beschikking en ook voor deze tijd zouden wij graag meer informatie 
willen hebben. Gelukkig bestaat er voor onze eeu ween in vele opzichten betere bron: 
de menselijke herinnering. Wij doen een beroep op die herinnering door U niet aileen 
te vragen naar de kleding die U op dit moment draagt, maar ook naar wat er door U en 
door de mensen in uw omgeving vroeger werd gedragen. 

I. Het heden 

1) Draagt U de klederdracht 

a. aileen op bijzondere dagen (naar 
vraag 2) 

b. dagelijks (naar vraag 6) 

aileen op bijzondere dagen 

2) Indien op bijzondere dagen, welke? 

a. zondag 

b. visites 

c. feestdagen (s.v.p. ook noemen welke) 

d. rouw 

e.overig 

3) Kunt U ook van de verschillende on
derdelen van de dracht de (Schevening-
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se) naam, het materiaal en de kleur noe
men. Geefhierbij s.v.p. ook aan wanneer 
deze kledingstukken en sieraden gedra
gen worden. Deze gegevens kunt U in
vullen in het een van de bijgevoegde 
schema's. (zie eind van de enquete). 
Indien er niet genoeg ruimte in het sche
ma is, kunt u de overige gegevens ook op 
een apart blad noteren. 

4) Zoudt U de 'burgerdracht' die U draagt 
omschrijven als: 

a. gewone burgerdracht 

b. modieus 

c. enigszins lijkend op de klederdracht 

d.overig 

5) Heeft die burgerdracht nog speciale 
kleuren, en zo ja, kunt u die ook noemen. 
(hierna naar vraag 10) 
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(bijna) altijd klederdrachtdragend 

6) Kunt U ook van de verschillende on
derdelen van uw dagelijkse dracht de 
(Scheveningse) naam, het materiaal en 
de kleur noemen. Deze gegevens kunt U 
invullen in het een van de bijgevoegde 
schema's. (zie eind van de enquete). In
dien er niet genoeg ruimte in het schema 
is, kunt u de overige gegevens ook op een 
apart blad noteren. 

7) Indien U behalve de 'dagelijkse' 
dracht ook nog een andersoortige dracht 
draagt bij welke gelegenheden draagt U 
deze dracht dan? 

a.zondag 

b. rouw 

c, visites 

d. feestdagen (s.v.p. noemen welke) 

e. werk 

8) Kunt U ook nog aangeven wat de 
meest opmerkelijke verschillen tussen de 
dagelijkse dracht en de dracht die u op 
bijzondere dagen draagt zijn. Deze gege
yens kunt U invullen in een van de bijge
voegde schema's. (zie eind van de enque
te). Wilt U hierbij ook aangeven op wel
ke dagen en tijdstippen van de dag U deze 
kleding draagt. 

9) Zijn er weI eens gelegenheden waarop 
U geen dracht draagt. Welke zijn dat? 
(Vakanties en bezoeken buiten Scheve
ningen bijvoorbeeld) 

lOa) Heeft u nog zusters (Geen Zllsters 
door naar vraag 11) 
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lab) Hoeveel daarvan dragen nog dracht 
(geen dan naar vraag lag) 

lac) Wat is de leeftijd van die Zllsters 

lad) W onen die Zllsters in Scheveningen 
of daarbuiten 

1 Oe) Als ze in Scheveningen wonen in 
welke wijk wonen ze dan? (Indien ze in 
een bejaarden- of verzorgingscentrum 
wonen dit ook aangeven s.v.p.) 

1Of) Wat is/was het beroep van de man
nen van uw zusters die nog klederdracht 
dragen? 

lag) Hoeveel van uw zusters dragen geen 
klederdracht? 

IOh) Wat is hun leeftijd? 

lOi) Wonen die Zllsters in Scheveningen 
of daarbuiten 

10j) Als ze in Scheveningen wonen in 
welke wijk wonen ze dan? (lndien ze in 
een bejaarden- of verzorgingscentrum 
won en dit ook aangeven s.v.p.) 

10k) Wat is het beroep van de mannen 
van die zusters? 

101) Als deze Zllsters vroeger weI dracht 
droegen, kunt U zich dan herinneren 
wanneer ze er mee op hielden? 

10m) Kunt U zich ook nog herinneren 
waarom ze ophielden met het dragen van 
de dracht? (verhuizing, huwelijk met 
niet-Scheveninger etc.) 
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Ila) Heeft U oak dochters? (Geen doch- 12) Zijn uw naaste kennissen kleder-
ters, door naar vraag 12) drachtdragend of niet? 

II b) Hoeveel daarvan dragen nog dracht 
(geen dan naar vraag II g) 

IIc) Wat is de leeftijd van die dochters? 

a. de meesten 

b. de helft 

c. een minderheid 

13 a) W aardeert (of w aardeerde) U w man 

lId) Won en die dochters in Schevenin- de dracht positief of negatief? 
gen of daarbuiten? 

lIe) Als ze in Scheveningen wonen in 
welke wijk wonen ze dan? 

11f) Wat is/was het beroep van de man
nen van uw dochters die nog klederdracht 
dragen? 

Ilg) Hoeveel van uw dochters dragen 
geen klederdracht? 

IIh) Wat is hun leeftijd? 

IIi) Wonen die dochters in Schevenin
gen of daarbuiten? 

Ilj) Ais ze in Scheveningen wonen in 
welke wijk wonen ze dan? 

11k) Wat is het beroep van de mannen 
van die dochters? 

Ill) Ais deze dochters vroeger weI dracht 
droegen, kunt U zich dan herinneren 
wanneer ze er mee ophielden? 

11m) Kunt U zich ook nog herinneren 
waarom ze ophielden met het dragen van 
de dracht? (verhuizing, huwelijk met 
niet- Scheveninger etc.) 
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I3b) Waarderen uw kinderen de dracht 
positief? 

14) Zoudt U ook kunnen vertellen, waar
am U denkt dat U klederdracht bent blij
yen dragen? 

a. gewoonte 

b. omdat u het mooi vindt 

c. omdat anderen (de familie) het graag 
wilden 

d. overig 

II. Het Verleden 

Situatie als jong volwassene (ongeveer 
20 jaar oud) 

15) Droeg U de klederdracht toen dage
lijks of slechts op bijzondere dagen? 

a. dagelijks (ga naar vraag 20) 

b. aileen op bijzondere dagen (ga naar 
vraag 16) 

16) Indien op bijzondere dagen, welke? 

a. zondag 

b. visites 

c. feestdagen (s.v.p. ook noemen welke) 

d. rouw 

e.overig 
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17) Kunt U ook van de verschillende on
derdelen van de dracht de (Schevening
se) naam, het materiaal en de kleur noe
men. Deze gegevens kunt U invullen in 
het een van de bijgevoegde schema's. 
(zie eind van de enquete). Geef hierbij 
s.v .p. ook aan wanneer deze kledingstuk
ken en sieraden gedragen werden. Indien 
er niet genoeg ruimte in het schema is, 
kunt u de overige gegevens ook op een 
apart blad noteren. 

18) Zoudt U de 'burgerdracht' die U toen 
droeg omschrijven als: 

a. gewone burgerdracht 

b. modieus 

c. enigszins lijkend op de klederdracht 

d.overig 

19) Had die burgerdracht nog speciale 
kleuren, en zo ja, kunt u die ook noemen. 

(bijna) altijd klederdrachtdragend 

20) Kunt U ook van de verschillende on
derdelen van uw dagelijkse dracht de 
(Scheveningse) naam, het materiaal en 
de kleur noemen. Deze gegevens kunt U 
invullen in het een van de bijgevoegde 
schema's. (zie einde van de enquete). 
Indien er niet genoeg ruimte in het sche
ma is, kunt u de overige gegevens ook op 
een apart blad noteren. 

21) Indien U behalve de 'dagelijkse' 
dracht ook nog een andersoortige dracht 
droeg bij welke gelegenheden droeg U 
deze dan? 

a. zondag 

b. rouw 
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c. visites 

d. feestdagen (s.v.p. ook noemen welke) 

e. werk 

22) Kunt U ook nog aangeven wat de 
meest opmerkelijke verschillen tussen de 
dagelijkse dracht en de dracht die u op 
bijzondere dagen droeg zijn. Deze gege
yens kunt U invullen in het een van de 
bijgevoegde schema's. (zie eind van de 
enquete). Wilt U hierbij ook aangeven op 
welke dagen en tijdstippen van de dag U 
deze kleding droeg. 

23) Waren er wei eens gelegenheden 
waarop U geen dracht droeg. Welke 
waren dat. (Vakanties en bezoeken bui
ten Scheveningen bijvoorbeeld) 

aile klederdrachtdragenden 

24a) Hoeveel van uw zusters droegen 
toen dracht? (Geen dan door naar vraag 
23f) 

24b) Wat was hun leeftijd 

24c) W oonden ze nog thuis of waren ze al 
uit huis 

24d) Waar woonden ze als ze al uit huis 
waren (indien in Scheveningen, s.v.p. de 
wijk noemen). 

24e) Wat was het beroep van die Zllsters 
of eventueel van de mannen van die zus
ters? 

24f) Hoeveel van uw zusters droegen 
geen dracht. 

24g) Wat was hun leeftijd? 
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24h) Woonden ze nog thuis of waren ze al 
uit huis 

24i) Waar woonden ze als ze al uit huis 
waren (indien in Scheveningen, s.v.p. de 
wijk noemen). 

24j) Wat was het beroep van die zusters 
of eventueel van de mannen van die zus
ters? 

25a) Hoeveel van uw broers droegen 
toendertijd dracht? (Indien geen door 
naar vraag 25f) 

25b) Wat was hun leeftijd 

25c) Woonden zenogthuis of waren ze al 
uit huis 

25d) Waar woonden ze als ze al uit huis 
waren (indien in Scheveningen, s.v .p. de 
wijk noemen). 

25e) Wat was het beroep van die broers? 

25f) Hoeveel van uw broers droegen 
geen klederdracht? 

25g) Wat was hun leeftijd? 

25h) Woonden ze nog thuis of waren ze al 
uit huis. 

25i) Waar woonden ze als ze al uit huis 
waren (indien in Scheveningen, s.v.p. de 
wijk noemen). 

25j) Wat was het beroep van die broers? 

26) Wanneer zijn de broers die toen nog 
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klederdracht droegen daar mee opgehou
den? 

27) Kunt U zich nog herinneren waarom 
ze ophielden met het dragen van de 
dracht? (verhuizing, verandering van 
beroep, huwelijk met niet-Scheveningse 
etc.) 

28) Kunt U ook van de verschillende on
derdelen van de dagelijkse dracht van uw 
moeder de (Scheveningse) naam, het 
materiaal en de kleur noemen. Deze 
gegevens kunt U invulllen in het een van 
de bijgevoegde schema's. (zie eind van 
de enquete). 

29) Indien uw moeder behalve de dage
lijkse 'dracht' ook nog een andersoortige 
dracht droeg -bij welke gelegenheden 
droeg zij deze dracht dan? 

a.zondag 

b. rouw 

c. visites 

d. feestdagen 

e. werk 

30) Kunt U ook nog aangeven wat de 
meest opmerkelijke verschillen tussen de 
dagelijkse dracht en de dracht die zij op 
bijzondere dagen droeg waren. Deze 
gegevens kunt U invullen in het een van 
de bijgevoegde schema's.(zie eind van 
de enquete). Wilt U hierbij ook aangeven 
op welke dagen en tijdstippen van de dag 
zij deze kleding droeg 

31 a) Droeg uw vader in die tijd kleder
dracht? (Nee, door naar vraag 32a.) 
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31 b) Is hij opgehouden met het dragen 33a) Droeg U tijdens uw bruiloft dracht 
van de dracht. en zo ja, wanneer. 

31c) Kunt U zich ook nog herinneren 
waarom hij ophield met het dragen van de 
dracht? (verhuizing. verandering van 
beroep etc.) 

32a) Kunt U zich herinneren of er in die 
tijd in Scheveningen ook nog een afwij
kende dracht gedragen werden en door 
wie. Te denken valt hier aan een speciale 
dracht voor een beroepsgroep (de boet
sters. de winkeliers of de reders b.v.) 

32b) Kunt U ook nog in het kort zeggen 
waar die verschillen uit bestonden 

32c) Kunt U zich herinneren welke groe
pen er in die tijd -in ieder geval nooit 
dracht droegen 

32d) Kwam dat ook in uw naaste omge
ving v~~r of werd daar aIleen maar dracht 
gedragen? 
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33b) Wanneer vond die bruiloft plaats 

33c) Indien U dracht droeg op uw bruiloft 
was dat de zondagse dracht, of iets nog 
specialers. 

33d) Kunt U deze speciale bruiloftskle
ding ook kort beschrijven 

34a) Droeg uw man tijdens uw bruiloft 
ook dracht? 

34b) Wanneer is uw man opgehouden 
met het dragen van dracht, of heeft hij 
nooit dracht gedragen 

34c) Kunt U zich ook nog herinneren 
waarom hij ophield met hetdragen van de 
dracht? (verhuizing. verandering van 
beroep etc.) 

283 



klederdrachtdragenden 

DIT SCHEMA IS INGEVULD VOOR DE 

a. daagse dracht anna 1987 
b. dracht op bijzondere dagen anna 1987 
c. daagse dracht rond 20 jaar 
d. dracht op bijzondere dagen rand 20 
jaar 
e. dracht moeder rand ... 
f. dracht van moeder op bijzondere da
gen 

kledingstukken (Scheveningse) 
be naming 

sieraden 

muts(en) 

jak 

bovenrok 

onderrok 

schort 

omslagdoek 

schoudermantel 

kousen 

schoenen 
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niet-klederdrachtdragenden 
DIT SCHEMA IS INGEVULD VOOR DE 

a. Dagelijkse dracht rand ... 
b. De dracht op bijzondere dagen rand ... 

kleur stof/materiaal periode 
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Nr. 57A2 (1987) 

SCHEVENINGSE KLEDERDRACHT, NIET-KLEDERDRACHTDRAGENDEN 

KLEDERDRACHTINSCHEVENINGEN 

Bij het Meertens-instituut is de laatste jaren de belangstelling voor het versehijnsel kle~ 
derdraehten gegroeid. Dit is voomamelijk het gevolg van het boedelinventarisonder
zoek. Boedelinventarissen, lijsten van de goederen die mensen in hun bezit hadden, en 
die vaak opgemaakt werden bij overlijden, geven een goed inzieht wat men in versehil
lende streken in een bepaalde tijd in huis had aan gebruiksvoorwerpen, meubilair en 
natuurlijk ook de kleding. Boedelinventarissen voor de twintigste eeuw staan eehter 
niet tot onze besehikking en ook voor deze tijd zouden wij graag meer informatie 
willen hebben. Gelukkig bestaat er voor onze eeu ween in vele opziehten betere bron: 
de menselijke herinnering. Wij doen een beroep op die herinnering door U niet alleen 
te vragen naar de kleding die U op dit moment draagt, maar ook naar wat er door U en 
door de mensen in uw omgeving vroeger werd gedragen. 

la) Heeft u nog zusters (geen zusters door 
naar vraag 2) 

I b) Hoeveel daarvan dragen nog draeht 
(geen dan naar vraag 19) 

Ie) Wat is de leeftijd van die zusters 

Id) Wonen die zusters in Seheveningen 
of daarbuiten 

Ie) Als ze in Seheveningen wonen in 
welke wijk wonen ze dan? (lndien ze in 
een bejaarden- of verzorgingseentrum 
wonen dit ook aangeven s.v.p.) 

1 f) Wat is/was het beroep van de mannen 
van uw zusters die nog klederdraeht dra
gen? 

19) Hoeveel van uw zusters dragen geen 
klederdracht? 
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Ih) Wat is hun leeftijd? 

I i) Wonen die zusters in Scheveningen of 
daarbuiten? 

Ij) Ais ze in Scheveningen wonen in 
welke wijk wonen ze dan? (Indien ze in 
een bejaarden- of verzorgingscentrum 
wonen dit ook aangeven s.v.p.) 

I k) Wat is het beroep van de mannen van 
die zusters? 

II) Ais deze zusters vroeger weI draeht 
droegen, kunt U zich dan herinneren 
wanneer ze er mee op hielden? 

1m) Kunt U zieh ook nog herinneren 
waarom ze ophielden met het dragen van 
de dracht? (verhuizing, huwelijk met 
niet-Seheveninger etc.) 
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2) Zoudt U uw dagelijkse kleding om
schrijven als: 

a. gewone burgerdracht 

b. modieus 

c. enigszins lijkend op de klederdracht. 

d.overig 

3) Heeft uw dagelijkse kleding oak nag 
speciale kleuren, en zo ja, kunt u die ook 
noemen 

4) Zoudt U uw zondagse kleding am
schrijven als: 

a. gewone burgerdracht 

b. modieus 

c. enigszins lijkend op de klederdracht 

d.overig 

5) Heeft uw zondagse kleding ook nag 
speciale kleuren, en zo ja, kunt u die oak 
noemen 

6a) Heeft u vroeger weI dracht gedragen? 
(nee door naar vraag 9) 

6)VVanneerbentudaarmeeopgehouden? 

7) Kunt U zich oak herinneren waarom U 
ophield met het dragen van de dracht? 

a. aandrang familie 

b. verhuizing 

c. burgerdracht praktischer 

d. omgeving hield er ook mee op 

e.overig 
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8) Kunt U aok nog van de verschillende 
anderdelen van de dracht die u droeg de 
(Scheveningse) naam, het materiaal en 
de kleur noemen. Geef hierbij s. v .p. ook 
aan wanneer deze kledingstukken gedra
gen werden. Deze gegevens kunt u invul
len in het bijgevoegde schema. Een is 
bedoeld voor de daagse dracht en een 
vaar de dracht die U eventueel op bijzon
dere tijdstippen droeg. Indien er niet ge
noeg ruimte is, kunt u de overige gege
yens ook op een apart blad noteren. 

9) VVaarom heeft U noait dracht gedra
gen? 

a. kwam in mijn milieu nooit voor? 

b. ouders drongen er niet op aan 

c. wilde zelf geen dracht meer dragen 

d.overig 

10) Is er ooit bij U aangedrongen am 
dracht te gaan dragen en zo ja door wie? 

11) Zijn uw naaste kennissen kleder
drachtdragend of niet 

a. de meesten 

b. de helft 

c. een minderheid 

12) VVaardeert U de Scheveningse kle
derdracht 

a. positief 

b. negatief 

c. geen mening 

d.overig 
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klederdrachtdragenden 

DIT SCHEMA IS INGEVULD VOOR DE 

a. daagse dracht anna 1987 
b. dracht op bijzondere dagen anna 1987 
c. daagse dracht rond 20 jaar 
d. dracht op bijzondere dagen rond 20 
jaar 
e. dracht moeder rond ... 
f. dracht van moeder op bijzondere da
gen 

kledingstukken (Scheveningse) 
benaming 

sieraden 

muts(en) 

jak 

bovenrok 

onderrok 

schort 

omslagdoek 

schoudermantel 

kousen 

schoenen 
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niet-klederdrachtdragenden 
DIT SCHEMA IS INGEVULD VOOR DE 

a. DageJijkse dracht rond ... 
b. De dracht op bijzondere dagen rond .. . 

kleur stof/materiaal peri ode 
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Nr. 58 (1988) 

DE BIJZONDERE BROODSOORTEN EN HUN GEBRUIK 
(in de periode v66r 1930 en nu) 

Via deze vragenlijst willen we in de eerste plaats te weten komen welke bijzondere 
broodsoorten er v66r 1930 in de verschillende streken van het land voorkwamen en bij 
welke gelegenheden deze gegeten werden. Het gaat in deze lijst dus niet om het alle
daagse brood! Omdat we vermoeden dat zowel de bijzondere broodsoorten als het 
gebruik ervan in de loop van deze eeuw zijn veranderd, zijn in deze lijst ook enkele 
vragen over het eten van deze broodsoorten in de huidige tijd opgenomen. 
We hebben de indruk dat vroeger niet aileen de bijzondere broodsoorten maar ook de 
momenten waarop ze gegeten werden per streek verschilden. Of dit tegenwoordig nog 
het geval is, weten we niet zeker. We hopen dat deze lijst ook daarop antwoord zal 
kunnen geven. Het is daarom van groot belang dat u hierboven duidelijk aangeeft voor 
welke plaats u de lijst invult. 
Om de vragen in te kunnen vullen die be trekking hebben op de periode v66r 1930 moet 
u eigenlijk 70 jaar of ouder zijn. Als u niet zo oud bent, of als u geen duidelijke 
herinneringen meer aan die periode hebt, wilt u dan zo vriendelijk zijn iemand van 70 
jaar of ouder te raadplegen? Vergeet u in dat geval niet, ook de hieronder staande 
vragen over uw zegsman/zegsvrouw in te vullen en duidelijk te vermelden voor welke 
plaats zijn/haar antwoorden gelden? 

1) Kunt u aile broodsoorten opnoemen 
die v66r 1930 in uw plaats voorkwamen? 

2a) Welke van de door u gerioemde 
broodsoorten werden aileen bij speciale 
gelegenheden (feesten, bezoek enz.) 
gegeten? 

2b) Denkt u dat aile bevolkingsgroepen 
uit uw plaats deze bijzondere broodsoor
ten af en toe aten? 

2c) Zo nee, welke groepen aten dit bij
zondere brood over het algemeen weI? 

2d) Welke groepen aten dit bijzondere 
brood meestal niet? 
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3) Kuntukortaangeven watde bijzonde
re broodsoorten die u in vraag 2 noemde 
nu precies bijzondermaakte (welke vorm 
hadden ze, waren ze groot of klein, wat 
zat erin enz.)? 

naam van de broodsoort = .................. . 
vorm: 

grootte: 

bijzondere bestanddelen: 

naam van de broodsoort = ..... ............. . 

vorm: 

grootte: 

bijzondere bestanddelen: 

(enz.) 
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4 ) Welke van de door u genoemde bij zon
dere broodsoorten werden door de bak
ker gebakken? 

5) Welke van de door u genoemde bijzon
dere broodsoorten werden thuis gebak
ken? 

6a) Zijn er later andere bijzondere brood
soorten in uw plaats bijgekomen? 

6b) Zo ja, welke bijzondere soorten zijn 
erbij gekomen? 

6c) Sinds wanneer ongeveer zijn deze in 
uw plaats verkrijgbaar? 

6d) Bij welke gelegenheden wordt elke 
bijzondere soort tegenwoordig gegeten? 

In het volgende gedeelte wordt steeds ge
vraagd of er vroeger bij een bepaalde ge
legenheid een bijzondere broodsoort 
gegeten werd. We weten dat dit in de 
meeste streken slechts bij een beperkt 
aantal gebeurtenissen gebeurde, maar bij 
welke precies is minder goed bekend. 
Wilt u in de a-vraag metja of nee aange
yen of het v66r 1930 bij u thuis gebruike
Jijk was om bij de genoemde gelegenheid 
een bepaald type brood te eten. Wanneer 
u de a-vraag met nee heantwoord heht, 
kunnen h. c, d (enz.) van die vraag over
geslagen worden. 
Zoudt u de vragen 7 tIm 27 uit uzelf 
willen aanvuIlen, wanneer er vroeger in 
uw plaats nog speciale gewoonten bij het 
eten van dit bijzondere brood voorkwa
men? 

7 a) Werd er v66r 1930 bij u thuis met 
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kerstmis een speciale broodsoort gege
ten? 

7b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

7 c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

7d) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort op de kerstdagen gege
ten? 

7e) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

7f) Waarmee werd dit brood besmeerdl 
belegd? 

8a) Werd er v66r 1930 bij u thuis met 
nieuwjaar een speciale broodsoort gege
ten? 

8b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

8c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

8d) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort op nieuwjaarsdag gege
ten? 

8e) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

8f) Waarmee werd dit brood besmeerdl 
belegd? 

9a) Werderv66r 1930bij u thuis opdrie
koningen een speciale broodsoort gege
ten? 
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9b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

9c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

9d) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort op driekoningen gege
ten? 

ge) Waren er bij u thuis op driekoningen 
nog bijzondere gewoonten verbonden 
aan het eten van dit brood? 

lOa) Werderv66r 1930bij u thuis opvas
tendagen een speciale broodsoort gege
ten? 

lOb) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

I Oc) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

10d) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort op vastendagen gege
ten? 

I Oe) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

lOt) Waarmee werd di t brood besmeerd/ 
belegd? 

II a) K wam er v66r 1930 bij u thuis met 
palmpasen een speciale broodsoort 
voor? 

II b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

II c) Waardoor onderscheidde deze 

(in vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

lid) Welke speciale gewoonten waren 
aan deze bijzondere broodsoort verbon
den? 

II e) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort uiteindelijk gegeten? 

12a) Werd er v66r 1930 bij u thuis met 
pasen een speciale broodsoort gegeten? 

12b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

12c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

12d) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort op de paasdagen gege
ten? 

12e) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

12t) Waarmee werd dit brood besmeerd/ 
belegd? 

13a) Werd er v66r 1930 bij u thuis met 
luilak een speciale broodsoort gegeten? 

13b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

13c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

13d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

broodsoort zich van het gewone brood 14a) Werd er v66r 1930 bij u thuis met 
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pinksteren een speciale broodsoort ge
geten? 

l4b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

14c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorrn, grootte, bestanddelen enz.)? 

14d) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort op de pinksterdagen 
gegeten? 

14e) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

14f) Waarrnee werd dit brood besmeerd/ 
belegd? 

15a) Werd er v66r 1930 bij u thuis op 
zondagen een speciale broodsoort gege
ten? 

15b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

15c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorrn, grootte, bestanddelen enz.)? 

15d) In welke maaltijd werd deze bijzon
dere broodsoort op zondagen gegeten? 

15e) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

15f) Waarrnee werd dit brood besmeerd/ 
belegd? 

16a) Werd er v66r 1930 in uw familie bij 
een geboorte een speciale broodsoort 
gegeten? 
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16b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

16c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorrn, grootte, bestanddelen enz.)? 

16d) Kunt u ook zeggen of men dit brood 
gekocht of gekregen had? 

16e) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

16f) Werd deze broodsoort ook aan het 
bezoek gepresenteerd? 

17 a) Werd er v66r 1930 in uw familie een 
speciale broodsoort gegeten wanneer er 
een kind gedoopt was? 

l7b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

17c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorrn, grootte, bestanddelen enz.)? 

17d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

17e) Werd deze broodsoort ook aan het 
bezoek gepresenteerd? 

18a) Werd er v66r 1930 bij u thuis een 
speciale broodsoort gegeten wanneer 
iemand eerste communie deed? 

18b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

18c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood 
(in vorrn, grootte. bestanddelen enz.)? 
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18d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

18e) Werd deze broodsoort ook aan het 
bezoek gepresenteerd? 

18t) Waarmee werd dit brood besmeerd/ 
belegd? 

19a) Werd er v66r 1930 bij u thuis een 
speciale broodsoort gegeten wanneer 
iemand plechtige communie deed? 

19b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

19c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

19d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

1ge) W erd deze broodsoort ook aan het 
bezoek gepresenteerd? 

19t) Waarmee werd dit brood besmeerd/ 
belegd? 

20a) Werd er v66r 1930 bij u thuis een 
speciale broodsoort gegeten wanneer 
iemand belijdenis deed? 

20b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

20c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

20d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
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tussendoor; in welke maaltijd)? 

20e) Werd deze broodsoort ook aan het 
bezoek gepresenteerd? 

20t) Waarmee werd dit brood besmeerd/ 
belegd? 

21 a) Werd er y66r 1930 in uw familie bij 
een bruiloft een speciale broodsoort 
gegeten? 

21 b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

21c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich yan het gewone brood (in 
Yorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

21d) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

21 e) Waarmee werd di t brood besmeerd/ 
belegd? 

22a) Werd er Y66r 1930 in uw familie bij 
een begrafenis een speciale broodsoort 
gegeten? 

22b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

22c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
Yorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

22d) Bestond de hele maaltijd dan uit die 
broodsoort? 

22e) Waarmee werd dit brood besmeerd/ 
belegd? 

23a) Werderv66r I 930bij u thuisopver-

Vragenlijst 58 (1988) 



jaardagen een speciale broodsoort gege
ten? 

23b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

23c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

23d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

23e) Werd deze broodsoort bij elke ver
jaardag gegeten? 

23f) Zo nee, bij welke speciale verjaar
dag(en) gebeurde dit? 

24a) Werd er v66r 1930 bij u thuis een 
speciale broodsoort gegeten als er be
zoek was? 

24b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

24c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

24d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

25a) Werd er v66r 1930 bij u thuis een 
speciale broodsoort gegeten als er ker
rnis was? 

25b) Zo ja, hoe heette die broodsoort? 

25c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 
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25d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
tussendoor; in welke maaltijd)? 

25e) Werd deze broodsoort ook aan het 
bezoek gepresenteerd? 

26a) Was het v66r 1930 in uw plaats ge
bruikelijk om bij of na bepaalde werk
zaarnheden (bijv. de oogst) een speciale 
broodsoort te eten? 

26b) Zo ja, bij welke werkzaamheden ge
beurde dit? 

26c) Hoe heette die broodsoort? 

26d) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van hetgewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

26e) Op welk tijdstip werd deze brood
soort dan gegeten (bijv. bij de koffie/ 
thee; tussendoor; in welke maaltijd)? 

26f) Wie aten er allemaal mee? 

27a) Bij welke andere gelegenheden 
werd er v66r 1930 bij u thuis nog een bij
zondere broodsoort gegeten (bijv. konin
ginnedag, St.-Hubertus, bepaalde pa
troondagen) ? 

27b) Hoe heette de speciale broodsoort 
die dan gegeten werd? 

27c) Waardoor onderscheidde deze 
broodsoort zich van het gewone brood (in 
vorm, grootte, bestanddelen enz.)? 

27d) Op welk tijdstip werd deze brood
soort gegeten (bijv. bij de koffie/thee; 
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tussendoor; in welke maaltijd)? 

28a) Kent u een oud-bakker in uw plaats 
die v66r 1930 brood bakte en die bereid is 
een vragenlijst in te vullen over de bij
zondere broodsoorten die hij vroeger 
bakte? 

28b) Zo ja, wilt u dan hier zijn naam en 
adres noteren? 

HETHEDEN 

Met de nu volgende vragen willen we de 
veranderingen op het spoor komen die 
zich in uw plaats na 1930 hebben voorge
daan in het gebruik van de bijzondere 
broodsoorten. U kunt ons daar het best 
bij help en door de vragen 7 tim 27 (op 
een apart vel) nog een keer te beant
woorden, maar nu voor het heden. 
Daannee bewijst u ons een grate dienst! 
Als u daar echter tegenop ziet, kunt u ook 
aIleen de volgende vragen beantwoor
den. Omdat we de vragenlijst niet node
loos lang voor u wilden maken, hebben 
we slechts een beperkt aantal minder 
uitvoerige vragen opgenomen. 

29a) Welke van de bijzondere broodsoor
ten die u onder vraag 7 tim 27 genoemd 
hebt, zijn tegenwoordig nog steeds in uw 
plaats verkrijgbaar? 

29b ) Worden deze broodsoorten nu nog 

29c) Zo nee, wilt u hier dan aangeven bij 
welke gelegenheid deze braodsoorten te
genwoordig gegeten worden? 

30) Eet u tegenwoordig bij de volgende 
speciale gelegenheden nog bijzondere 
broodsoorten? Zo ja, welke zijn dat nu? 

a. met kerstmis 

b. met driekoningen 

c. op vastendagen 

d. met palmpasen 

e. met pasen 

f . met luilak 

g. met pinksteren 

h. op zondag 

i. bij geboorte 

j. bij doop 

k. bij de eerste communie 

1. bij de plechtige communie 

m. bij de belijdenis 

n. bij een bruiloft 

o. op een begrafenis 

p. bij bezoek 

q . .. .................... .. . 

31a) Wordtertegenwoordigin uw plaats 
bij een crematie een bijzondere brood
soort gegeten? 

31 b) Zo ja, welke? 

steeds bij dezelfde gelegenheden gegeten 31 c) Eet men dit brood tijdens de recep-
als die u eerder venneld hebt voor de tie? 
peri ode v66r 1930? 
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31 d) Eet men dit brood aIleen met de 
naast betrokkenen? 
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Woord en Zaak 1 (1963) 

Het dorsen in het verleden. 

De vragenlijst bestaat uit twee gedeelten. Deel A vraagt naar het dorsen binnenshuis, 
in de schuur of op de deel, deel B naar het dorsen in de open lucht, (boekweitdorsen, 
koolzaaddorsen). [deel B is nooit verschenen] 

A. HET DORSEN BINNEN 

1) Welke gewassen dorste men binnen? 

2)Waar dorste men? 

2a) Had de boerderij een verspreide 
bouworde of lagen woon- en bedrijfsge
deelte onder een kap? 

2b) Waar werd gedorst? 

2c) Duidt U deze plaats op een schetsje 
aan 

3) Waarop dorste men. 

3a) Van welk materiaal was de dors
vloer? 

3b) Wie maakte, legde deze dorsvloer? 

3c) Beschrijft U de gang van de werk
zaamheden bij het maken van zo'n dors
vloer? 

3d) Hoe heet de dorsvloer in Uw dialect? 

3e) Welke eigenschappen moet een goe
de dorsvloer bezitten? 

3f) Werd er ook op de een of andere 
manier voor gezorgd, dat de vloer een 
goede "klank" zou hebben bij het dorsen? 
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4) Wanneer dorste men. 

4a) Omstreeks welke datum begon men 
met het dorsen voor het verkrijgen van 
zaaizaad? 

4al) op welke uren van de dag gebeurde 
dit? 

4a2) hoeveel dagen had men ongeveer 
voor dit zaaizaaddorsen nodig? 

4b) Omstreeks welke datum begon men 
met het dorsen van de rest? 

4bl) op welke uren van de dag gebeurde 
dit? 

4b2) hoeveel dagen, weken of maanden 
deed men hierover? 

4b3) op welke datum moest het dorsen 
gedaan wezen? 

4c) Werd, in geval van "deelpacht", een 
gedeelte van de garven afzonderlijk ge
dorst? 

4c 1) Gebeurde dit voor, tijdens of na het 
dorsen van de eigen garven? 

4c2) dorste de boer dat gedeelte met zijn 
eigen personeel? 
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4c3) hielp daarbij ook nog personeel van 6d) Wie verzamelde het gedorste zaad? 
de heer? 

4c4) hoeveel man? 

4c5) wat deden die precies? 

4c6) voor wie waren de gedorste scho
yen? 

4c7) waar werden die geborgen? 

5) Wie dorsten er. 

5a) Aileen het gewone, vaste personeel 
van de boer? 

5al) hoeveel waren dit er gewoonlijk? 

5a2) woonden dezen bij de boer in huis? 

5b) Dorste de boer zelf mee? 

5c) Dorste de meid mee? 

5d) Dorste de vrouw van de boer mee? 

5e) Werden er voor het dorsen speciaal 
losse werkkrachten in dienst genomen? 

5f) Hielpen de buren mee? 

6) Wie hielpen er verder. 

6a) Wie gooide de garven op de dors
vloer? 

6b) Wie keerde de garven als dat nodig 
was? 

6c) Wie bond(en) de uitgedorste garven 
tot bossen? 
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7) Hoe werd het te dorsen bed aangelegd? 

7a) Hoe noemde men in Uw dialect zo'n 
bed van garven (Legge)? 

7b) Hoe legde men de te dorsen garven op 
de dorsvloer? (Eventueel een schetsje) 

7c) Legde men onder de aareinden nog 
een paar garven, haaks op de richting van 
de andere garven, zodat de aareinden iets 
hoger lagen? 

7d) Had deze in de lengterichting van de 
dorsvloer liggende rij garven een aparte 
naam (onderlegger)? 

7e) Maakte men de banden los? 

7el) aileen de bovenste band? 

7e2) beide banden? 

7f) Waarmee deed men dat? 

7g) Hoe heette bij U dit gereedschap? 

7h) Tekening, afbeelding, foto. 

7i) Hoe noemt men bij U de aareinden? 

7j) Hoe de worteleinden (gatten, kon
ten)? 

7k) Hoe heet bij U een ongedorste garve 
(De na het maaien met een of meer ban
den samengebonden hoeveelheid aren)? 

8) Waarmee dorste men. 
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8a) Met een vlegel? 

8b) Met een dorsstok? 

8c) Met een dorsblok (dorsrol)? 

8d) Met een geselbank? 

8e) Met welk ander gereedschap? 

Bij vraag 8a: het dorsen met de vie gel 

8al) met hoeveel man deed men dit? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a2) met hoeveel man ging het het pret
tigst? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a3) hoe ging men al dorsend over de 
legge heen (Waar begon men, hoe vaak 
ging men over de aareinden, hoe vaak 
over de worteleinden)? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a4) wilt U dit in een "plattegrond" teke
nen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8aS) was dit bij aile te dorsen gewassen 
hetzelfde, zo nee, wat was dan het ver
schil? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a6) werden op een gegeven moment de 
garven gekeerd, zodat de kant die eerst 
naar de vloer lag, nu boven kwam? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 
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8a 7) gebeurde dit tegelijk met aile garven 
of eerst aileen met die rij, waarvan de 
aareinden op die van de andere rij lagen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a8) deed een van de dorsers dat? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a9) zo nee, wie dan? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8alO) hoe heette deze handeling in Uw 
dialect? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a 11) werd hierbij nog een gereedschap 
gebruikt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a12) deed men het aileen met zijn han
den? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a13) werden op een gegeven moment 
met een stok of een gaffelvormig stuk 
hout de aareinden een eindje opgetild, 
zodat de onderliggende aareinden nu 
bovenkwamen? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a14) hoe heette deze handeling in Uw 
dialect? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a1S) wie deed dat? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 
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8a16) waarom deed hij dat? (tekening) 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155. 

8a17) hoe heette dat gereedschap in Uw 
dialect? 

Antwoorden gebruikt voor: . 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155. 

Bij vraag 8b: het dorsen met de dorsstok 

8bl) met hoeveel man deed men dit? 

8b2) met hoeveel man ging het het pret
tigst? 

8b3) hoe ging men al dorsend over de 
legge heen (Waar begon men, hoe vaak 
ging men over de aareinden, hoe vaak 
over de worteleinden)? 

8b4) wilt U dit in een "plattegrond" teke
nen? 

8b5) was dit bij aile te dorsen gewassen 
hetzelfde? Zo nee, wat was dan het ver
schil 

8b6) werden op een gegeven moment de 
garven gekeerd, zodat de kant die eerst 
naar de vloer lag, nu boven kwam? 

8b7) gebeurde dit tegelijk met aile garven 
of eerst aileen met die rij, waarvan de 
aareinden op die van de andere rij lagen? 

8b8) deed een van de dorsers dat? 

8b9) zo nee, wie dan? 

8blO) hoe heette deze handeling in Uw 
dialect? 
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8b 11) werd hierbij nog een gereedschap 
gebruikt? 

8b12) deed men het aileen met zijn han
den? 

8b13) werden op een gegeven moment 
met een stok of een gaffelvormig stuk 
hout de aareinden een eindje opgetild, 
zodat de onderliggende aareinden nu 
boven kwamen? 

8b14) hoe heette deze handeling in Uw 
dialect? 

8b15) wie deed dat? 

8b16) waarmee deed hij dat? (tekening) 

8b 17) hoe heette dit gereedschap in U w 
dialect? 

Bij vraag 8a en 8b: het dorsen met vlegel 
en dorsstok 

8abl) kwamen vroeger zowel de dors
stok als de v legel in U w dorp voor? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

8ab2) welk van beide is in dat geval het 
oudst? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155. 

8ab3) is een van beide in onbruik ge
raakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155. 

8ab4) wanneer was dat ongeveer? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proetkaarten 140, 145, 146, 155. 
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8ab5) wat was daarvan volgens U de maten en onderdelen) 
reden? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

Bij vraag 8c: het dorsen met het dorsblok 
( dorsrol) 

8cI) wilt U een beschrijving geven van 
het dorsen met een dorsblok? 

8c2) met hoeveel man deed men dit? 

8c3) wat waren hun functies? 

8c4) welke gewassen dorste men met het 
dorsblok? 

Bij vraag 8d: her geselen 

8d I) dorste men bij U ook wei door het 
slaan van ongedorste schoven over een 
hard voorwerp? 

1. wat is het voordeel van deze methode? 

II. in welke gevallen dorst men op deze 
manier? 

8d2) hoe noemt men deze manier van 
dorsen bij U? 

8d3) op welk voorwerp sloeg men die 
schoven? 

8d4) was het speciaal bestemd voor deze 
manier van dorsen? 

8d5) hoe heette het in U w dialect? 

8d8) van welk materiaal was het? 

8d9) als men geen speciaal voorwerp 
hiervoor had, wat gebruikte men dan? 

8d I 0) hoe was dit dan opgesteld t.o. v. de 
dorser (situatieschets) 

8d II) welke gewassen dorste men op 
deze manier? 

8d 12) dorste men op deze manier de he1e 
oogst? 

8d 13) zo niet, welk dee 1 dan en waarom? 

8d14) hoe hield men de schoof vast? 

8d 15) als men op deze manier dorste, 
maakte men dan de onderste band van de 
te dorsen schoof los? 

8d 16) maakte men de bovenste band los? 

8d17) hoe noemt men bij U een uitgege
seide schoof? 

8d18) nam men maatregelen, opdat het 
zaad niet ver zou wegspringen? 

8d19) welke? 

8d20) op welke manier beschermde men 
zichzelf tegen zelfkastijding? 

Bij vraag 8e: andere manieren van dor-
8d6) aan welke kant stond men? (situatie- sen 
schets) 

8e I )waren er bij U nog andere dorsme-
8d7) wilt u dit voorwerp tekenen? (met thoden in gebruik? (bijv. het laten uittrap-
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pen door paarden) 

8e2) wilt U die uitvoerig beschrijven? 

9) De dorsvlegel. 

9a) Hoe noemt men de dorsvlegel in Uw 
dialect? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9b) Hoe noemt men in U w dialect het 
gedeelte dat men in zijn hand houdt bij 
het slaan (de stat)? 

I. hoe lang was die? 

2. van welk hout was die gemaakt? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9c) Hoe noemt men in Uw dialect het 
slaande deel (de Knuppel)? 

I. hoe lang was die? 

2. van welk hout gemaakt? 

3. was die beslagen met ijzeren banden of 
iets anders? 

4. wilt U een dwarsdoorsnede door het 
midden van de knuppel tekenen? 

5. hoe zijn hierbij de maten? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d) Hoe was de verbinding tussen de staf 
en knuppel tot stand gebracht? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d I) wat was er aan het ene einde van de 
staf ter bevestiging gemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d2) van welk materiaal was dit? 

300 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d3) waaruit bestond het verbindings
stuk? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d4) van welk materiaal? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d5) wat was er aan het einde van de 
knuppel ter bevestiging gemaakt? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d6) van welk materiaal? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d7) hoe heten deze onderdelen in Uw 
dialect? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

9d8) wilt U een nauwkeurige tekening of 
foto geven van de verbinding? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

gel) wie maakte vroeger zo'n dorsvle
gel? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

ge2) als ze niet in het dorp gemaakt wer
den, van wie kocht men ze dan? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

ge3) wie repareerde een dorsvlegel als er 
iets stuk was? 

Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 
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10) De dorsstok 

lOa) Hoe noemde men de dorsstok in Uw 
dialect? 

lOa1) hoe lang was hij? 

lOa2) van welk hout? 

lOa3) wilt U een tekening geven van een 
dorsstok, met daarbij de maten? 

lOb) Wie maakte zo'n dorsstok? 

lOb 1) hoe deed men dat? 

1 Ob2) hoe kreeg men de juiste kromming 
in het hout? (vuur, water) 

11) Het dorsb1ok (de dorsrol) 

11a) Hoe noemde men de dorsrol in Uw 

11 d 1) met handkracht? 

11d2) door een paard? Hoe was dit aan
gespannen? (tekening) 

12) Hoevee1 dorste men. 

12a) Hoevee11eggen per dag? 

12al) voor we1k dorsgereedschap geldt 
dit? 

12a2) voor welk gewas geldt dit? 

12b) Hoeveel garven gaan er aan een 
legge? 

12b1) bij een gemiddelde dorsvloer van 
meter lang 

12b2) bij welke gewassen? 

dialect? 13) Hoeveel verdiende men? 

lIb) Wilt U een tekening geven, met de 13a) Verdi en de men perlegge ofperdag? 

onderdelen en hun namen? 

11 c) Wilt U hier vooral de maten bij 
opgeven? 

11c1) wilt U duideJijk laten uitkomen of 
de dorsrol de vorm heeft van een afgek
notte kegel of die van een puntkegel? 

11c2) hoe heette die vertica1e spil, waar 
het dorsblok om draaide? 

11c3) hoe was die van boven en onder 
bevestigd? 

lId) Hoe werd het dorsblok voortbewo
gen? 
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13a1)hoeveelperlegge? 

13a2) hoeveel per dag? 

13b) Geeft U bij Uw opgaven vooral de 
jaartallen, waarvoor ze gelden. 

13c) Als er verschillende manieren van 
betalen en verschillende beloningen zijn 
naar handigheid ofkundigheid, wilt U dat 
dan uitvoerig meedelen. 

14) Als het dorsen met v legel of dorsstok 
beeindigd werd, deed men dan de laatste 
slagen allemaal tegelijk? 

14a) Hoe heette dat? 
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l4b) waarom deed men dat? l6i) Bond men het samen? 

l4c) hoeveel van deze gezamenlijke sla- 16j) Met hoeveel banden? 
gen gaf men (ev. naar schatting) 

16k) Hoe heette in Uw dialect zo'n bun-
14d) deed men dat elke dag? del gedorst stro? 

14e) wanneer precies? 161) Waar borg men dat op? 

IS) Kent U zinnetjes die het gemakkelij- 16m) Gebruikte men het wei voor dak-
ker moesten maken om slag te houden? stro? 

ISa) met twee man? 16n) Wat deed men er later zoal mee? 

ISb) met drie man? 160) Wat deed men met het stro datte kort 
was om op te binden? 

ISc) met vier man? 

ISd) enz.? 

16) Het ruimen van de dorsv loer. 

16a) Hoe ruimde men het graan van de 
vloer? 

16b) Welk gereedschap gebruikte men 
hierbij (schop, hark)? 

16c) Dialectische naam van dat gereed
schap? 

16d) Wilt U het tekenen? 

16e) Wilt U hierbij de maten en het mate
riaalopgeven? 

l6f) Waarheen bracht men het onge
schoonde graan? 

16g) Hoe lang bleef het daar? 

16h) Hoe ruimde men het stro van de 
vloer? 
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l6p) Hoe noemde men dat overblijvende 
stro in U w dialect? 

17) Enkele speciale vragen 

17a) Gebruikte men bij U wei eigen stro 
als dakstro? 

17b) Dorste men schoven, waarvan men 
het stro voor dakstro had bestemd ook op 
een andere manier? 

17b 1) ging men er bij het dorsen minder 
vaak over? 

17b2) maakte men de banden om de 
worteleinden van de schoven dan wei 
los? 

17b3) schudde men, voordat men zulke 
schoven ging dorsen, de korte halmen er 
uit? 

17M) hoe noemde men dit in Uw dialect? 
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17b5) zocht men na het dorsen lang stro 
bij elkaar voor dakstro? 

17b6) hoe heette dat in Uw dialect? 

17c) Kent U in verband met dorsen de 
volgende termen, en wat wordt er mee 
bedoeld? 

17c I) klapen 

17c2) sloeken 

17c3) smijten 

17d) Van welke gewassen gebruikte men 
bij U het stro voor dakstro? 

17e) In welk jaar is er bij U het laatst ge
dorst 

17e 1) met de vlegel? 
Antwoorden gebruikt voor: 
Proefkaarten 140, 145, 146, 155. 

17e2) met de dorsstok? 

17e3) met het dorsblok (dorsrol)? 

17e4) door het uitslaan van schoven op 
een hard voorwerp? 

17f) Is er bij U een tijd geweest, dat men 
al wei met een dorsmachine dorste, maar 
zijn eigen zaaigoed nog op een ouderwet
se manier dorste 

Wanneer, gedurende welke jaren was 
dat? 

17 g) Hebt U zelf nog enkele opmerkin
gen ofkunt U nog iets vertellen waarnaar 
niet gevraagd is? 
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18) Eten en drinken. 

18a) Werd er iets speciaals gegeten als er 
thuis gedorst werd? Wat? 

18b) Wanneer op de dag werd dat gege
ten? 

18c) Aten de arbeiders die dorsten bij de 
boer aan tafel 

18c1) het middagmaal? 

18c2) de broodmaaltijd s'avonds? 

18d) Werd er onder het dorsen gedron
ken? 

18e) Wat? 

18f) Hoeveel? 

18g) Wanneer? 

18h) Waaruit? 

18i) Kunt U verder nog iets vertellen over 
de eet- en drinkgewoonten tijdens het 
dorsen? 

19) Het einde van het dorsen 

19a) Tot welke datum werd er gedorst? 

19b) Welk gewas betreft dit? 

19c) Was ereen feestelijkheid verbonden 
aan het einde van het dorsen? 

19d) Kregen de dorsers dan nog een 
speciale beloning? Wat? 
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Ige) Weet U nog andere dingen te verteI- 20b) Zong men wei eens tijdens het dor-
len over het einde van het dorsen? sen? 

20) Gezegden en liedjes. 20bI) welke liedjes kent U? 

20a) Kent U nog gezegden die over het 20b2) wanneer zong men die? 
dorsen gaan? 

20aI) over luie dorsers? 

20a2) over dorsers die geen slag kunnen 
houden? 

20a3) over dorsers die niet v66r de daar
voor bij traditie gestelde datum klaar 
zijn? 

21) Gebruiken 

21a) Kent U nog gebruiken die bij U in 
zwang waren bij het dorsen? 

21 b) Wanneer zijn die voor het laatst bij 
U in praktijk gebracht? 

Woord en Zaak 2 (1963) 

HET HOOIEN IN HET VERLEDEN 

A. HET MAAIEN 

1) Het maaien met de zeis. 

Ia) Tot welke jaren ongeveer gebeurde 
dit algemeen? 

I b) Omstreeks welke datum begon men 
toen met het maaien? 

1 c) Is die datum in de loop der jaren 
verschoven? 

Id) Waar lag dat aan? 

Ie) Maaide men met meerdere maaiers 
tegelijk? 

If) Met hoeveel man? 
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2) Het maaien met de machine. 

2a) Wanneer kwam de eerste grasmaai
machine in Uw dorp? 

2b) Omstreeks welke datum begon men 
toen met het maaien? 

2c) Sinds wanneer wordt ongeveer al het 
gras machinaal gemaaid? 

3a) Begonnen de maaiers allen tegelijk te 
maaien? 

3b) Maaiden allen in hetzelfde ritme of 
had ieder zijn eigen tempo? 

3c) Wie gafhet tempo aan? 
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3d) Hoe noemde men hem in Uw dialect? 

4a) Welke oppervlakte maaide men ge
middeld per man per dag: 

4a 1) uitgedrukt in de locale opperv lakte
maat, 

4a2) uitgedrukt in m2 's. 

4b) Hoeveel haalde een hele beste maaier 
weI eens? 

4c) Kunt U aangeven in hoeverre bij a en 
b de zwaarte van het gewas en de weer
somstandigheden schommelingen in de 
hoeveelheden veroorzaakten? 

5a) Hoe laat begon men's morgens te 
maaien? 

5b) Hoe laat hield men er 's avonds mee 
op? 

5c) Wanneer vielen de verschillende 
rustpauzen? 

5d) Hoe lang duurden die? 

6a) Wat dronk men in de verschillende 
rustpauzen? 

6b) Wat at men in de verschillende rust
pauzen? 

6c) Werd het middagmaal op het land 
genuttigd? 

6d) Wie bracht het dan naar het land? 

6e) Waaruit bestond die maaltijd? 

6e I) Uit welke gerechten. 
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6e2) Dialectnamen van die gerechten. 

6f) At of dronk men nog iets als men 
's avonds na het maaien thuis kwam? 

6g) Wat? 

6h) Hoe laat was dat? 

6i) Hoe laat ging men naar bed? 

6j) Deed men overdag op het land nog een 
dutje? 

6k) Wanneer? 

61) Hoe lang? 

7a) Begon men een stuk land elkjaar van 
dezelfde kant af te maaien? 

7b) Waarom juist vanaf die bepaalde 
kant? 

7c) Als het per jaar verschilde, wat kon 
daarvan dan de reden zijn? 

8) Werd er, als er met meer dan een 
maaier gemaaid werd, eerst een zwad 
langs de kant gemaaid, dwars op de daar
na te volgen maairichting? 

8a) Was dat een dubbel zwad (waarbij de 
maaier heen zowel als terug maaide)? 

8b) Hoe heette dit dubbele zwad? 

8c) Was dat een enkel zwad (waarbij de 
maaier terug liep, niet maaide)? 

8d) Hoe heette dit enkele zwad? 

9) Als de maaier, of maaiers aan het 
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maaien waren, liepen ze dan, aan het 
einde van het zwad gekomen. terug naar 
het begi n, om daar aan het volgende zwad 
te beginnen? 

9a) Zo ja, hoe heette zo'n zwad in Uw 
dialect? 

9b) Hoe heettehet 'pad' (d.w.z. de strook 
waar geen gras op lag) naast het zwad? 

10) Ais de maaier, of maaiers, aan het 
maaien waren, keerden ze zich dan, aan 
het einde van het zwad gekomen, om en 
maaiden ze daama terug naar het begin? 

lOa) Zo ja, hoe noemde men dan het 
zwad, dat over het veld lag, voordat de 
maaier het op zijn terugweg al maaiende 
had verdubbeld? 

lOb) En hoe noemde men bij U dan het 
dubbele zwad: het resultaat van een heen 
en terugmaaien? 

1 Oc) Hoe noemde men de stroken waar 
geen gras lag? 

11) Welke naam kende men bij U voor de 
'strook' die elke maaier bij het maaien 
van de ene kant van het stuk land naar de 
andere voor zijn rekening nam? 

l1a) Kent men dit woord ook voor de 
strook die iem. bijv. moet wieden? 

11 b) Zo nee, is hiervoor een andere tenn 
gebruikelijk? 

12) Maaiers hadden hun eigenaardighe
den en ook wei onvolkomenheden: 

306 

12a) Hoe noemde men het bij U als een 
maaier, doordat hij het achtereinde van 
de zeis te hoog liet lopen, rechts steeds 
wat gras liet staan? (bijv. Drents: de 
mejer mejt kammerig) 

12b) Hoe noemde men het bij U als de 
maaier aIleen de snede in het midden 
goed afsneed, maar links en rechts niet? 
(bijv. Drents: de mejer mejt swiene
bakk'n) 

12c) Hoe noemde men het bij U als de 
maaier, doordat hij de punt van de zeis te 
veel naar achteren liet lopen, links voor
aan de snede steeds wat gras liet staan? 
(bijv. Drents: de mejer oort niet deur, er 
blif 'n stroal stoan) 

l2d) Hoe noemde men het bij U als een 
van de maaiers, bijv. doordat hij niet zo 
goed met de anderen mee kon komen, 
steeds de snede wat te breed (te diep) 
nam, waardoor er over de volle breedte 
van de snede steeds wat gras bleef staan? 
(bijv. Drents: de mejer straolt) 

13) Om de hoeveel tijd streek men de 
zeis? 

13a) Hoe noemde men deze handeling in 
Uw dialect? 

13b) Hoe heette in Uw dialect het voor
werp waannee dit gebeurde? 

13c) Deed men het allemaal (alle 
maaiers) tegelijk? 

13d) Wie bepaalde in dat geval wanneer 
dat gebeurde? 
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14) Om de hoeveel tijd haarde men de 
zeis? 

14a) Op welke tijd (tijden) van de dag? 

14b) Hoe noemde men deze handeling in 
Uw dialect? 

14c) Deden aile maaiers dit tegelijk? 

14d) Wie bepaalde in dat geval wanneer 
dat gebeurde? 

IS) Haalde men voor het haren het blad 
(mes) van de zeis van de boom (steel)? 

ISa) Zo nee, werd de boom (steel) van de 
zeis dan ondersteund? 

ISal) Waarmee? 

ISa2) Had dit in Uw dialect een aparte 
naam? 

16) Hoe lang deed men gemiddeld over 
het haren van de zeis? 

17) Hoe noemde men in Uw dialect het 
haarpad (de strook van het zeisblad, die 
men bij het haren met de hamer beklopt)? 

B. HET HOOIEN 

I) Bij onrustig weer bleef het gras soms 
enige tijd in het zwad liggen. 

la) Begon het van onderen dan wei eens 
te rotten? 

Ib) Hoe noemde men dit in Uw dialect? 

Ic) Wat deed men ertegen? 
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1 d) Hoe noemde men het op deze manier 
bruin geworden gras? 

2) Als het weer gunstig was, spreidde 
men het gras over het land. 

2a) Hoe noemde men dit uitspreiden van 
het gras? 

2b) Waarmee deed men het? 

2c) Hoe heette dit voorwerp in Uw dia
lect? 

2d) K warn het gras gelijkmatig over het 
hele land te liggen? 

2e) Zo niet, hoe dan weI? 

3) Bij gunstig weer: 

3a) Liet men het dan's nachts ook uitge
spreid liggen? 

3b) Zo niet, wat deed men dan? 

4) Als het uitgespreide gras van boven 
wat droog was geworden. moest het 
gekeerd, om de nog groene kant aan het 
zonlicht bloot te stellen. 

4a) Hoe noemde men dit bij U? 

4b) Waarmee deed men het? 

4c) Dialectnaam van dit stuk gereed
schap. 

S) Als het hooi droog of zo goed als droog 
geworden was, bracht men het op lange 
rijen. 

Sa) Waarmee deed men dit? 
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5b) Dialectnaam van dit stuk gereed
schap. 

5c) Hoe noemde men die lange rijen hooi 
in Uw dialect? 

5d) Wat is bij U de dialectterm voor het 
op rijen werken van dat hooi? 

5e) Was het aantal van deze rijen gelijk 
aan het oorspronkelijke aantal zwaden 
gras? 

5f) Waren er minder van deze rijen hooi 
dan er eerst graszwaden waren? 

5g) Hoe was in dat geval ongeveer de 
verhouding? (Hoeveel rijen hooi op hoe
veel zwaden gras.) 

6) Bij kans op regen: 

6a) Maakt men dan weI eens kleine op
pertjes? 

6b) Hoe noemt men deze in Uw dialect? 

7) Ais het gras droog op rijen lag: 

7a) Werd het dan op hopen gebracht? 

7aI) Altijd op dezelfde soort hopen? 

7a2) Soms op kleinere hopen, soms op 
grotere? 

7a3) Waar hing dat van af? 

7b) Waarmee deed men dit? 

7c) Dialectnaam van dit stuk gereed
schap. 
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7 d) Hoe noemt men die hooihopen in U w 
dialect? 

8) (Op een gedeelte van deze vraag hebt 
U misschien bij vraag 7 al geantwoord. 
Dan graag toch ook hier antwoorden.) In 
sommige delen van ons land maakt men 
een onderscheid tussen kleinere hopen en 
grotere hopen, soms zelfs tussen kleine, 
middelgrote en grote hopen. 

8a) Is dat in Uw dorp het geval? 

8b) Zo ja, hoe heten dan de kleinere 
hopen? 

8c) Hoe de middelgrote hopen? 

8d) Hoe heten dan de grotere hopen? 

8e) Wat is de reden van dit onderscheid? 

8f) Gingen aIle boeren hierbij vroeger op 
dezelfde manier te werk? 

9) Ais kleine of grote oppers door ongun
stig weer enkele dagen niet gespreid of 
naar huis gebracht konden worden, wer
den ze bruin van onder. 

9a) Hoe noemde men dat bij U? 

9b) Wat deed men er tegen? 

9c) Had dat bruin geworden onderste 
hooi nag een naam? Welke? 

10) Werd bij U elk jaar hetzelfde land 
voor hooiland gebruikt? 

11) Stand het hooiland bij U 's winters of 
in het voorjaar geregeld onder water? 
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C. HET INHALEN 

I) het hooi moest van het hooiland naar 
de winterberging worden gebracht. 

la) Gebeurde dat per as? 

I b) Zo ja, met welk voertuig? 

Ibl) Hoeveel wielen (raden) had dit? 

Ib2) Waren die allemaal even groot? 

I b3) Hoe groot was de middellijn van de 
wielen? 

1b4) Dialectnaam van dit voertuig. 

Ic) Zo nee, waarmee dan? 

lel) Dialectnaam. 

Ic2) Tekening. 

Ic3) Onderdelen. 

Id) Hoever lag bij U het hooiland ge
woonlijk van de boerderij vandaan? 

2) Vaak werd de ouderwetse boerenwa
gen of kar voorzien van een raam of een 
ander hulpstuk als er hooi mee gereden 
moest worden. 

2a) Was dit bij U inderdaad gebruikelijk? 

2b) Wat gebruikte men bij U hiervoor? 

2bl) Dialectnaam. 

2b2) Schetstekeningen met de maten. 

2b3) Wilt U uitleggen, hoe dit aan de 
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wagen bevestigd werd, zodat het er niet af 
kon glijden of vallen. 

3) Hoe noemt men in Uw dialect het van 
het hooiland naar huis rijden van het 
hooi? 

4) Het laden van de wagen ofkar. 

4a) Met hoeveel man deed men dit? 

4b) Hoe heette in U w dialect de ops teker? 

4c) Hoe heette in Uw dialect de lader? 

4d) Waarmee stak de opsteker het hooi 
op? 

4d I) Dialectnaam. 

4d2) Hoeveel tanden had hij? 

4e) Was de lader 

4el) altijd een mansI?ersoon? 

4e2) soms een manspersoon, soms een 
vrouw? 

4e3) altijd een vrouw? 

S) De techniek van het laden. 

Sa) Als men vroeger tamelijk lang hooi 
had, moest de lader de hem toegestoken 
vorm hooi dan op een bepaalde manier 
'samen ballen '? 

Sal) Zo ja, hoe noemde men dit? 

Sa2) En hoe noemde men dan een zo'n op 
die speciale manier samengebalde arm
vol hooi? 
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5b) Laadde de lader de wagen laag voor 
laag? 

5bl) Zo ja, hoeveellagen konden er ge
woonlijk op? 

5b2) Hoe noemde men zo'n laag in Uw 
dialect? 

5b3) Wordt de wagen vooraan en achter
aan wat hoger geladen dan in het midden? 

1. Zo ja, wat was daarvan de reden? 

2. Hoe heette dat extra hooi voor en ach
ter? 

6) De boom, het touw. 

6a) Gebruikte men een rondhout tegen 
het wegwaaien of afvallen van het hooi? 

6a 1) Zo ja, hoe noemde men die in U w 
dialect? 

6a2) Van welk materiaal was hij, van 
welk soort hout? 

6a3) Hoe kwam de boer aan zo'n boom? 

6b) Gebruikte men bij U geen boom, 
maar wei een touw? 

7) Bevestiging van de boom. 

7a) Hoe werd de boom van voren vastge
maakt: 

7al) Met een touw? 

7a2) Zo ja, hoe noemde men dat touw in 
Uw dialect? 
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7a3) Aan welk onderdeel van de kar zat 
het vast? 

7a4) Met een soort hek of rek? 

7a5) Hoe noemde men zo'n rek in Uw 
dialect? 

7a6) Waar zat het aan de wagen vast? 

7b) Werd de boom van achteren vastge
maakt met een touw? 

7bl) Zo ja, hoe heette dat touw in Uw 
dialect? 

7b2) Aan welk onderdeel van de kar was 
het bevestigd? 

7b3) Gebruikte men een hulpmiddel om 
dit touw strak aan te trekken? 

7b4) Was dit een katrol? Dialectnaam. 

7b5) Was dit een stuk gevorkt hout? 
Dialectnaam. 

7b6) Waaraan werd het losse eind van het 
touw, als het strakgetrokken was, beves
tigd? 

7b7) Hoe vaak kwam het achtertouw om 
de boom heen? 

8) Bevestiging van het touw, als er geen 
boom is. 

8a) Hoeveel touwen gebruikt men? 

8b) Hoe noemt men die in Uw dialect? 

8c) Waar en aan welke onderdelen zijn ze 
aan de kar bevestigd? 
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8d) Hoe gebeurt het straktrekken? 

8e) Hoe worden ze over de wagen ge
spannen (schetstekening)? 

9) Vaak werd een voer hooi, voordat het 
weg zou rijden, 'netjes' gemaakt. 

9a) Was dat bij U inderdaad het geval? 

9b) Wie deed dat gewoonlijk? 

9c) Waarmee deed hij dat (met de han
den, de York, de hark)? 

9d) Hoe heette deze activiteit in Uw dia
lect? 

ge) Hoe heette degene die het de.ed? 

9f) Werd dit meestal door kinderen ge
daan? 

10) Hoeveelheid hooi per wagen. 

lOa) Hoeveel (gewicht) hooi ging er op 
een ouderwetse boerenwagen? 

lOb) Hoeveel wagenvrachten waren er 
gewoonlijk nodig voor de wintervoeding 
van een koe? 

IOc) Hoe noemt men bij U die hoeveel
heid hooi (per winter per koe)? 

IOd) Hoe noemt men in Uw dialect de 
hoeveelheid hooi per wagen? 

II) Berging. 

Ila) Werd het hooi binnenshuis opgesla
gen onder dezelfde kap als waar het vee 
stond? 
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11al) Op een zolder? 

11a2) In een hooivak, vanaf de begane 
grond? 

II a3) Spreidde men in dit laatste geval 
eerst wat takkebossen uit, of deed men 
iets anders tegen het eventuele optrekken 
van vocht? Wat? 

lib) Gebruikte men bij U als hooiber
ging een roedenberg: een hooiberg waar
van de kap d.m.v. een of meer roeden 
hoger of lager gesteld kon worden? 

Ilbl) Hoe noemde men die in Uw dia
lect? 

II b2) Hoeveel roeden had die gewoon
lijk? 

l1b3) Hoe heette zo'n roede in Uw dia
lect? 

llb4) Waaruit bestond de bodem, waar
op het hooi zou komen te rusten? 

II b5) N am men maatregelen om het op
trekken van vocht tegen te gaan? Welke? 

Ilb6) Waarmee was de kap gedekt? 

11 b7) Hoe heette de installatie, waarmee 
men vroeger de kap hoger en lager stel
de? (dus v66rdat men een Iier gebruikte) 

11 b8) Wilt U beschrijven hoe dit toestel 
werkte? 

llc) Werd het hooi bij U ook wei ge
plaatst buiten op een hoop? 
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11c1) Hoe noemde men zo'n hoop in Uw 16b) Wat? 
dialect? 

11c2) Wat deed men tegen hetoptrekken 
van het vocht uit de grond? 

11c3) Waannee werd zo'n hoop afge
dekt? 

lId) Kende of kent men bij U nog andere 
wijzen van hooiberging? 

12) Voor welke jaren gelden de gegevens 
die U als antwoord op de vragen 10 en 11 
hebt verstrekt? 

13) Deed men ook zout tussen het hooi? 

13a) Zo ja, waarom? 

13b) Hoeveel? 

14) N am men vroeger ook al maatregelen 
tegen hooibroei? 

14a) Welke? 

I4b) Voor welke jaren geldt dit? 

15) Waren er nog feestelijkheden bij het 
inhalen van het laatste voer hooi? 

15a) Werd er iets speciaals gegeten of 
gedronken? 

15b) Wilt U beschrijven wat dat was? 

17) Gezegden enz. 

17a) Kent U uitdrukkingen die verband 
houden met maaien of hooien? Welke? 

I7b) Kent U spotrijmpjes of gezegden 
over maaiers of hooiers?Welke? 

D. PERSONEEL. WERKTUIGEN 

I) Gebruikte men bij het hooien alleen ei
gen personeel? 

2) Maakte men gebruik van daghuurders 
uit de eigen streek? 

3) Maakte men gebruik van maaiers die 
uit andere streken kwamen? 

3a) Waar kwamen dezen vandaan (zo 
mogelijk niet alleen de provincie of 
streek opgeven, maar ook het dorp of de 
dorpen)? 

3b) Hoe noemde men ze in Uw dialect? 

3c) Waar sliepen ze: was er voor hen een 
speciaal vertrek? 

3d) Waren deze mensen in de kost bij de 
boer? 

3e) Wat kregen ze te eten? 

3f) Zorgden ze gedeeltelijk voor hun 
15c) Wat gebeurde er verder? eigen onderhoud? 

16) Zingen. 3fl) Voor welk gedeelte? 

16a) Werd er onder het hooien gezon- 3f2) Hoe kwamen ze aan dat eten en hoe 
gen? 
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maakten ze het klaar? 4f) Yerstelden ze daar hun eigen kleren? 

3f3) Was dit per geval verschiilend? 4g) Namen ze hun eigen zeis mee? 

3g) Zorgden ze voor het herstelllen van 4h) Hun eigen haartuig? 
hun eigen kleren? 

3h) Namen ze hun eigen zeis mee? 

3i) Hun eigen haartuig? 

3j) Hoe kwamen ze naar Uw dorp toe? 

3k) Yoor hoe lang kwamen ze gewoon
lijk? 

3kl) Maaiden ze aileen maar? 

3k2) Hielpen ze ook bij het hooien en 
inhalen? 

3k3) Hielpen ze naderhand ook nog bij 

4i) Hoe gingen ze erheen? 

4j) Yoor hoe lang gingen ze gewoonlijk? 

4j I) Maaiden ze aileen maar? 

4j2) Hielpen ze ook bij het hooien en 
inhalen? 

4j3) Hielpen ze naderhand ook nog bij 
andere werkzaamheden? Welke? 

5) De zeis. 

5a) Hoe noemt men die in Uw dialect? 

andere werkzaamheden? Welke? 5b) Gebruikte men bij U de zeis ook om 
er graan mee te maaien? 

4) Gingen uit Uw streek ook mensen naar 
andere streken om te maaien of hooien? 

4a) Waarheen (zo mogelijk niet aileen de 
provincie, maar ook dorp of dorpen)? 

4b) Waren ze daar in de kost bij de boer? 

4c) Waar sliepen ze? 

4d) Wat kregen ze te eten? 

4e) Zorgden ze gedeeltelijk voor hun 
eigen onderhoud? 

4el) Yoor welk gedeelte? 

4e2) Was dit per geval verschiilend? 
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5c) Was er onder aan de steel van de zeis, 
als men graan maaide, een half cirkelvor
mig stuk ijzerdraad of een gebogen latje 
bevestigd? 

5cI) Wilt U dit voorwerp tekenen? 

5c2) Hoe heette deze beugel in Uw dia
lect? 

5d) Was bij U, als men gras maaide ook 
een ijzerdraad of latje als onder c be
schreven, aan de steel van de zeis beves
tigd? 

5d I) Wilt U dit voorwerp tekenen? 
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5d2) Hoe heette deze beugel in Uw dia
lect? 

6) Het haargerei. 

6a) Hoe noemt men het haarspit in Uw 
dialect? 

6b) Tekening of foto. 

6bl) Wat was de lengte van het haarspit? 

6b2) Hoeveel cm. was de dwarsdoorsnee 
van de kop? 

6c) Is in de loop van de tijd het model 
veranderd? 

6c l) Wanneer? 

6c2) Waaruit bestond de verandering? 

6d) Hoe heet in Uw dialect het dwars
hout, dat door de pen gestoken wordt om 
te verhinderen dat het haarspit helemaal 
in de grond geslagen wordt? 

6dl) Was dit inderdaad een stuk hout? 

6d2) Zo nee, van welk materiaal dan? 

6e) Hoe noemt men de haarhamer in Uw 
dialect? 

6f) Tekening of foto. 

6f1) Was bij U altijd hetzelfde model 
gebruikeJijk? 

6f2) Zo nee, wanneer is er verandering 
gekomen? 

6f3) Waaruit bestond deze? 
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6g) Werd voor het haren het blad van de 
zeis gehaald? 

6gl) Zo nee, hoe werd dan de boom van 
de zeis ondersteund? 

6g2) Tekening en dialectnaam van het 
ondersteunende voorwerp. 

7) Andere gereedschappen tot het scherp 
houden van de zeis. 

7a) Hoe noemt men in Uw dialect het 
voorwerp waarmee de maaier met zekere 
tussen pozen de zeis scherpt? 

7b) Tekening of foto . 

7bl) Van welk materiaal vervaardigd? 

7b2) Is dat in de loop der jaren veranderd? 

7b3) Welke waren die veranderingen? 

7c) Was er vroeger bij U nog een voor
werp gebruikeJijk, van steen, bij het 
scherpen van de zeis? 

7c1) Hoe heette dit in Uw dialect? 

7c2) Waarvoor gebruikte men het: wat 
was het verschil met het onder a bedoelde 
voorwerp? 

7d) Tekening of foto. 

7d1) Is dit voorwerp nog veranderd in de 
loop der jaren? 

7d2) Zo ja, waaruit bestond deze veran
dering? 
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8) De hooihark. 

8a) Hoe heette deze in Uw dialect? 

8b) Tekening of foto. 

8bl) Was dit het enige bij U vroeger 
gebruikelijke model? 

8b2) Zo niet, wilt U dan ook het andere 
tekenen en duideJijk maken waarin de 
verschillen zitten? 

8b3) Kwamen in dat geval beide model
len naast elkaar voor, of kwam de een 
voor de ander in de plaats? 

8b4) Wilt U in dat geval opgeven welke 

8el) Naam. 

8e2) Tekening. 

9a) Gebruikte men bij U een voorwerp, 
bestaande uit een houten paal of balk, 
waaraan enkele touwen bevestigd zijn, 
waarvoor een paard kan worden gespan
nen, om op deze wijze hooi over het land 
te schuiven? 

9al) Zo ja, hoe noemt men het bij U. 

9a2) Tekening of foto. 

9b) Bestaat het ook wei eens uit enkel 
touwen, dus zonder houten balk? 

hark in welke jaren gebruikt werd? 9bl) Naam. 

8c) Wilt U zoveel mogelijk de namen van 9b2) Tekening of foto. 
de onderdelen, zoals in Uw dialect ge-
bruikeJijk, vermelden? 9c) Voor welke doeleinden gebruikte 

men het: 
8d) Hoeveel tanden had de hooihark? 

9c 1) Om de rijen hooi tot oppers op te 
8dl) Van welk materiaal waren die? schuiven? 

8d2) Hoe lang? 9c2) Om oppers om te trekken of te ver-
plaatsen? 

8e) Is in U w streek ook in gebruik ge-
weest een door paarden getrokken groot 9c3) Waarvoor anders of waarvoor nog 
model hooihark? meer? 
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Woord en Zaak 3 (1968) 

EG EN LANDROL 

TER ATTENTIE VAN DE MEDEWERKERS. 

Bij de landbouwgereedschappen en werkwijzen waarvan in deze lijst sprake is, wordt 
gevraagd naar de oude vorm. Dit betekent dat moet gedacht worden aan de oude manier 
van landbouwen waarbij een of meer trekdieren op het veld de nodige aanspanning van 
de werktuigen leverden. Wij hebben dus uitdrukkelijk de toestand op het oog zoals hij 
was, voor de invoering van de mechanische tractie op het land. 
Het verdient aanbeveling de hele vragenlijst aandachtig door te lezen voor men ermee 
naar een zegsman gaat. Op die manier kan men zelf eerst enige voorstelling krijgen van 
wat er gevraagd wordt, wat bij het afvragen een be sparing van tijd en moeite kan 
betekenen. 
Als vertellers komen aileen bejaarde landbouwers in aanmerking en weI bepaald zij 
die een akkerbouwbedrijf hadden. 
Bij een veeboer kan men met deze lijst niet terecht. 

DE EG 

A. DE EG IN HET ALGEMEEN 

la) Was de eg als landbouwgereedschap 
ter plaatse in gebruik? 

1 b) Kende men in het plaatselijk dialect 
het woord 'eg'? 

Zo ja, wilt U dan de juiste vorm en uit
spraak van het woord zo nauwkeurig 
mogelijk opgeven? 

lc) Indien het woord 'eg' in het plaatse
lijk dialect niet gebruikt werd, hoe noem
de men het bewuste gereedschap dan 
weI? 

2a) Kende men in het plaatselijk dialect 
een uitdrukking die zoveel betekent als 
de Nederlandse term 'het land eggen'? 
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Zo ja, wilt U dan de juiste vorm en de uit
spraak zo nauwkeurig mogelijk opge
yen? 

2b) Hoe zei men in het plaatselijk dialect: 

I. ondiep eggen, 

II. diep eggen? 

(Wilt U er op letten of men voor de 
handeling I en II hetzelfde werkwoord 
gebruikt, of wei een ander werkwoord.) 

3a) Van welk materiaal was bij U de 
oude, door paardekracht getrokken eg 
gemaakt? 

I. helemaal van hout? 

II. helemaal van ijzer? 

III. met een houten geraamte en ijzeren 
tanden? 

3b) Welke vorm had bij U de oude, door 
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paardekracht getrokken eg? 

I. die van een rechthoek? 

II. die van een vierkant? 

III. die van een driehoek? 

IV. die van een trapezium? 

V. die van een ruit? 

4a) Welke afmetingen had het type van 
eg dat bij U meest algemeen in gebruik 
was? 

4b) Of waren er eggen van dezelfde vorm 
maar van verschillende afmeting naast 
elkaar in gebruik? Zo ja, 

I. welke afmetingen kwamen dan voor 
en welk aantal tanden hoorde daar tel
kens bij? 

II. had men speciale namen om deze eg
gen naar het aantal van hun tanden te be
noemen? Welke? 

5) Kunt U een schets maken van de eg die 
bij U meest algemeen in gebruik was, 
waarop zichtbaar zijn: 

a. de vorm van de eg; 

b. het aantal en de onderlinge verhouding 
van de egbalken; 

c. het juiste aantal en de juiste inplanting 
van de tanden. 

6) Hoe noemde men in het plaatselijk 
dialect: 

a. het dee I van de eg waar de tanden in 
vastzitten? 

b. de tanden zelf? 
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c. de balken waarin de tan den zitten? 

d. de verbindingsbalkjes of latten die de 
balken waarin de tan den zitten, samen
houden? 

e. (eventueel) de ijzeren staven (hoe
veel?) die bij een houten eg de balken 
onderling verbinden om het hele geraam
te te verstevigen? 

f. (eventueel) de balk of lat (van hout of 
van ijzer?) die ter versteviging van het 
hele geraamte bovenop de eg vastzit? 

7a) Waren alle tanden die bij U in een eg 
zaten even lang? 

7b) Ais ertanden van verschillende leng
te waren, kunt U dan zeggen: 

I. hoeveel verschillende soorten van 
tanden (wat de lengte betreft) in een eg 
voorkwamen 

II. in welke balken deze verschillende 
soorten van tanden aangebracht waren 

III. of deze verschillende tanden ook een 
speciale naam hadden en zo ja, welke. 

B. DE SOORTEN V AN EGGEN 

8a) Was bij U ook een ander type van eg 
in gebruik dan wat U onder nr. 5 als meest 
algemeen in gebruik hebt aangegeven? 

8b) Zo ja, 

I. had die eg dan een andere vorm? Wel
ke? 

II. had dit aparte soort van eg ook een 
speciale naam? Welke? 

III. bij welk werk gebruikte men deze 
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speciale eg? Welke voordelen bood hij 
bij dit werk? 

9) Kende men een speciale eg om het land 
van onkruid, wortels van onkruid, stro
hal men en zo meer te zuiveren? Zo ja, 

a. hoe noemde men die eg? 

b. welke vorm had die eg? 

c. hoeveel tanden had die eg? 

d. waren die tan den van hout of v an ijzer? 

10) Kende men een speciale eg om het 
zaailand fijn te verkruimelen? Zo ja, 

a. hoe noemde men die eg? 

b. welke vorm had die eg? 

c. hoeveel tanden had die eg? 

d. waren die tanden van hout of van ijzer? 

II) Kende men een aparte, kleine eg die 
niet door een paard, maar weI door een 
persoon werd getrokken? Zo ja, 

a. hoe noemde men die eg? 

b. welke vorm had die eg? 

c hoeveel tan den had die eg? 

d. waren die tanden van hout of van ijzer? 

e. wie gebruikte die eg? 

f. waartoe gebruikte men die eg? 
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C. BIJZONDERHEDEN 

12) Had de boer bij het eggen een stok, 
een york of iets dergelijks in de hand? Zo 
ja, 

a. hoe noemde men die stok? 

b. waartoe diende die stok eigenlijk? 

c. hoe zag die stok er uit? Graag een 
schetsje. 

13a) Kon de boer bij het werk de eg ook 
optrekken en naar links of rechts toe 
bewegen? Zo ja, waarom? 

13b) Deed hij dat met behulp van een 
haak aan een eind tou w dat vastzat aan de 
eg, of met een soortgelijk hulpmiddel? 
Zoja, 

I. hoe noemde men dit hulpmiddel? 

II. hoe was het gemaakt en hoe was het 
aan de eg bevestigd? Graag een schets. 

14) Hoe ging men te werk om een eg die 
nat geworden was, op het land zelf te 
drogen te zetten? 

15) Wat deed de boer om tijdens het 
eggen de eg zelf te verzwaren, als dat 
nodig was? 

16) Watdeed de boer om de eg te vervoe
ren? Gebruikte hij daartoe: 

a. de kar of wagen? 

b. een speciaal kleiner voertuig op wie
len, waarmee ook ander veldgereedschap 
vervoerd werd? Zo ja, 
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I. hoeveel wie1en had dit voertuig? 

II. hoe noemde men dit voertuig? 

c. een soort slee? Zo ja, 

I. hoe zag die er uit? Graag een schets. 

II. hoe noemde men dit soort slee? 

D. HET WERK MET DE EG 

17) Egde de boer gewoonlijk met een of 
met twee paarden? 

18) Op welke manier en waarmee was de 
eg met de trekknuppel van het paard 
verbonden? Graag uitvoerige toelichting 
en graag een schets. 

19) Kon men de diepte waarop een eg 
werkt regelen? Zo ja, op welke manier? 

Zo nodig graag met een schets. 

20) Hoe egde de boer een geploegd stuk 
land? 

a. waar begon hij? 

b. hoe ging hij te werk om het hele stuk 
systematisch te bewerken, zonder wat 
over te slaan? Graag een schets van zijn 
werkwijze. 

c. hoe ging hij te werk als hij een lange, 
smalle akker moest eggen? 

Graag een schets van zijn werkwijze. 

d. hoe ging hij te werk als hij een gerende 
akker moest eggen (dit is een akker die 
aan een uiteinde spits toeloopt)? Graag 
een schets van zijn werkwijze. 
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e. hoe noemde men de 'baan' die de eg bij 
het werk trekt? 

21) Hoe zei men in het plaatselijk dialect: 

a. eggen in de richting waarin het land ge
ploegd ligt, dus evenwijdig met de ploeg
voren? 

b. eggen haaks op de richting waarin het 
land geploegd ligt, dus dwars over de 
ploegvoren heen? 

c. geploegd land eggen om het te verkrui
melen en effen te maken. voor het zaaien? 

d. het pas gezaaide graan met de eg in de 
grond werken? 

22) Aan welke kant of hoek van de eg 
werd het paard (werden de paarden) bij 
het normale werk aangespannen? Graag 
een schets. Vergeet U niet met een pijl 
aan te duiden in welke richting het paard 
loopt. 

23) Met sommige eggen kon men op ver
schillende manieren eggen. Van belang 
was hierbij de stand die de tanden van de 
eg innamen ten opzichte van de richting 
waarin men egde. Hoe noemde men in het 
plaatselijk dialect: 

a. eggen met het paard aangespannen aan 
de hoek van de eg waarheen de tan den 
gericht zijn (zodat de tan den diep in de 
grond dringen) 

b. eggen met het paard aangespannen aan 
de helemaal tegenovergestelde hoek of 
kant van de eg (zodat de tan den weinig in 
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de grand dringen en eigenlijk bijna sle
pen) 

c. eggen met het paard aangespannen aan 
een van de andere twee hoeken van de eg 
(zodat de tan den zijwaarts staan en 
schuin in de grand dringen) 

Indien men deze werkwijze toepaste, 
koos men dan om het paard aan te span
nen de linker- of de rechterhoek van de 
eg, gezien van uit het standpunt van 
iemand die achter de eg mee opstapt? 

d. eggen met de eg onderste boven ge
keerd, dus met de tan den naar omhoog. 

24) Werden bij het werk soms ook enkele 
eggen aan elkaar gekoppeld? Zo ja, 

a. hoeveel? 

b. hoe koppelde men de eggen, ten op
zichte van elkaar? Achter elkaar? Naast 
elkaar? Zo ja, hoe deed men dit en hoe 
spande men het paard of de paarden aan? 

c. bij welk werk koppel de men eggen aan 
elkaar? 

d. welke bedoeling had men met het 
koppel en van eggen? 

E. MOEILIJKHEDEN BIJ HET WERK 

25) Bij het eggen wou het werk niet altijd 
even goed vlotten. Hier volgen enkele 
bekende moeilijkheden bij het werk. Hoe 
noemde men die in het plaatselijk dia
lect? 
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a. Het achterste deel van de eg dringt niet 
genoeg in de grand. 

b. Aan de tan den van de eg blijft aarde 
kleven (als de grand niet draog genoeg 
ligt). 

c. De mulle aarde schuift over de egbal
ken heen (als de grand te draog ligt). 

d. De eg raakt vol met onkruid, restanten 
van meststro en dergelijke. 

e. Als U nog andere moeilijkheden kent, 
wilt U ze dan beschrijven en hun juiste 
naam opgeven. 

F. AANKOOP EN HERSTEL V AN DE 
EO 

26) Van wie betrak de boer zijn houten of 
zijn ijzeren eg? Wie vervaardigde die? 

27) Wie herstelde de eg als ze beschadigd 
was? 

SLOTOPMERKINO OVER DE EO 

28) Indien de zegsman over de eg en het 
eggen nog zaken kan vertellen die in de 
bovenstaande vragenlijst niet ter sprake 
zijn gekomen, wilt U ze dan hier vermel
den. 

DELANDROL 

O. DE LANDROL IN HET ALOE
MEEN 

29) Oebruikten de boeren bij U de land
ral, door paardekracht voortgetrakken? 
Zoja, 
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a. Hoe noemde men die in het plaatselijk 
dialect? 

b. Kunt U een schets maken van de land
rol die bij U in gebruik was. Duid ook zijn 
lengte en zijn diameter aan. 

c. Kende men in het plaatselijk dialect 
een uitdrukking die zoveel betekent als 
de Nederlandse term 'het land rollen '? 
Zo ja, wilt U dan-de juiste vorm en de uit
spraak zo nauwkeurig mogelijk opgeven. 

30) Was de oude, door paardekracht ge
trokken landrol bij U: 

a. van hout? 

b. van steen? 

c. van ijzer? 

31) Van wie betrok de boer zijn landrol? 
Wie maakte of verkocht die? 

32) Van welk hout was de houten landrol 
gemaakt, als die bij U voorkwam? 

33a) Indien bij U de houten rol vervangen 
werd door een stenen rol, kunt U dan: 

I. achterhalen in welk jaar ongeveer de 
stenen rol in gebruik kwam 

II. de reden opgeven waarom de stenen 
rol de voorkeur kreeg boven de houten. 

b. Indien bij U de houten rol vervangen 
werd door een ijzeren rol, kunt U dan: 

I. achterhalen in welk jaar ongeveer de 
ijzeren rol in gebruik kwam 

II. de reden opgeven waarom de ijzeren 
rol de voorkeur kreeg boven de houten. 
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c. Indien bij U de stenen rol vervangen 
werd door een ijzeren rol, kunt U dan: 

I. achterhalen in welk jaar ongeveer de 
ijzeren rol in gebruik kwam 

II. de reden opgeven waarom de ijzeren 
rol de voorkeur kreeg boven de stenen 
rol. 

H. BIJZONDERHEDEN OVER DE 
LANDROL 

34) Had de boer bij het rollen van het land 
een stok of iets dergelijks in de hand om 
de aanklevende aarde van de landrol te 
verwijderen? Zo ja, 

a. hoe noemde men dit hulpmiddel? 

b. hoe zag het eruit? (Graag een schetsje) 

35) Wilt U met een schets verduidelijken 
hoe de landrol verbonden was met de 
trekknuppel van het paard. 

Enkele mogelijkheden waren: 

- de rol zat bevestigd in een soort raam 
waaraan het paard aangespannen was 

- de rol zat vast tussen twee schuin toelo
pende armen, die samen in een haak ein
digden 

- de rol zat vast aan een grote (ijzeren of 
houten) beugel waaraan het paard ge
spannen werd 

- de rol was verbonden met een burrie 
waar het paard in stond 

36) Werd de landrol normaal door een of 
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door twee paarden getrokken? 

37) Hoe rolde de boer een stuk land? 

a. Waar begon hij? 

b. Hoe ging hij te werk om het hele stuk 
systematisch te raUen, zander iets over te 
slaan? Graag een schets van zijn werk
wijze. 

c. Hoe noemde men een 'baan' die de 
landrol bij het werk op het land aftekent? 

38) Kende men bij U op de landrol een 
plank of zitje waarop een persoon plaats 
kon nemen? Zo ja, 

a. hoe noemde men deze zitplaats? 

b. hoe was het zitje op de rol gemonteerd? 
Graag een schets. 

39) Voor welk werk gebruikten de boe
ren de landrol: 
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a. in het najaar? 

b. in het voorjaar? 

40) Om in de graentetuin te werken be
stond hier en daar een kleine rol, getrok
ken door een persoon. Als die rol bij U 
bekend was: 

a. Hoe noemde men die kleine ral? 

b. Betrok men die kleine rol van een 
vakman of maakte de boer die zelf? 

In4ien dit laatste van toepassing was, hoe 
ging hij dan te werk om za een kleine ral 
te maken? 

SLOTOPMERKING OVER DE LAND
ROL 

41) Indien de zegsman over de landral en 
het werk daarmee nog zaken kan vertel
len die in de bovenstaande vragenlijst 
niet ter sprake zijn gekomen, wilt U ze 
dan hier meedelen. 
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REGISTER 
WZ verwijst naar: Vragenlijst Woord en Zaak op p. 295-322 

a 
aanspreken 14: I 
aanspreker 30:60 
aardappel zie oak: voeding 

38: I; 45:8a-b, d, lId, 12b-c, 13; 55: 
5- 7; 56:4b 

-, bakken 38:1; 45:13b, f-g 
-, oogst 4: 17d 
-, puree 45:13b 
abraham 57:21 
adventskrans 36:20-22 
-, verwijderen 36:20i 
afscheid zie oak: begroeting; dode, af

scheid 
5: 101; 54: 1-2c, 3b-4, 8-9 

afweer zie oak: amulet; bezweringsfor
mule 
2: 10; 52: 13a-c 

afweerteken zie: afweer 
alcohol 47:12 
allerheiligen 23:II 2; 35:26 
-, brood 35:26h 
-, grafbezoek 35:26e 
-, grafzegening 35:26d 
-, kaars 35:26f 
-,lopen 35:26i 
-, maaltijd 35:26h 
-, processie 
allerzielen 
-, brood 

35:26c 
23:II 2; 35:26 

35:26h 
-, grafbezoek 35:26e 
-, grafzegening 35:26d 
-, kaars 35:26f 
- , lopen 35:26i 
-, maaltijd 35:26h 
-, processie 35:26c 

aanspreken - baden 

amulet 21:IV 4a, 5b; 23:1 2d, 3d, 4d; 
31: 12a-b, d; 52:27 

anecdote 49:26 
anijsbeschuit 48: 1 
appel, schil 25: 17 
april 31:30 
- ,1 31:26 
-, 23 zie: sint joris 
- , 25 zie: sint marcus 
-, grap 31:26 
arbeid 32:5a-g; 58:26 
arbeidsverdeling 43:20; 47:2, 9, 18b, 

22, 26c, 28b; 47:50 
al"beidsverdeling WZ1:4c2-c5, 5-6, 

8al-2, a8-9,aI5,8bl-b2,b8-9, b15, 
8c2-c3; WZ2:Ale-f 

arenlezen 4: 12; 39:2 
armenzorg zie oak: uitdeling 

26:39; 27:6 
as, = rest van brandstof 1:1 5d; 28:6; 43: 

29-30,57 
astrologie 7: 1 a, 9b; 9:23, 25, 27 
aswoensdag 26:47; 27:9-11 
-, maandag voor - 26:48 
-, dinsdag voor - 26:49 
-, zaterdag voor - 29a: 19 
-, zondag voor - 29a:20 
augustus 33: 18 
-,15 33:15 
auto, zegening 33: 12 
azijn zie oak: zuur 

47:13,32 

b 
bacterie 52:9 
baden zie oak: hygiene 

53:56 
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bakhuis 43:14 
bakker 29:5; 58:28 
ballon 46a:7c 
bamis 35:21 
barometer 53:23d 
bed zie: sIaapplaats 
beddegoed 53:54-55 
bedevaart 19:1 8; 23:1 2b-d, 3c-d, 4b---<1, 

5-9; 33: 11, 12c 
- , vaantje 33: 12d 
beeldwit 13: I 
begrafenis zie ook: dood 

3:17; 7:16; 30:73; 43:5; 51:21 
-, aanspreker 30:60 
-, baarkleed 30:42 
-, bidder 30:60 
-, brood 30:84; 58:22, 30 
-, dodenhuisje 30:69 
-, doodgraver 30:68 
-, dragen 30:50,66 
-, drager 30:49,51, 81a 
-, graf, aankruisen 30:68 
-, groen 3:23; 30:59 
-, herberg 30:76 
-, kaarsdrager 30:60 
-, klager 3:24; 30:60 
-, kleding 3:20; 30:58 
-, klokluiden 30:64 
-, kraamvrouw 3:27; 30:43, 70 
-, lijkdeur 3: 19; 30:44--46 
-, lijkwagen 30:56 
-, lijkweg 3:21; 30:61 
-, maaltijd 3:16, 28-29; 30:74-75, 

77-79,82,85;58:22d 
-, nabuurschap 30:86 
-, paard 30:54 
-, rit 30:55 
-, rondgang 3:25; 30:65 
-, stoet 3:20; 30:53, 57, 63 
-, stopplaats 3:22; 30:62 
-, strooisel 30:67 
- , terugweg 30:72 
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-, uitdeling 30:83 
-, uitdragen 30:47--48 
begraven 7:6a-b 
begroeting zie ook: afscheid; camaval, 

groet 
22: 19a-b; 54: la-3a, 4-9 

belijdenis 58:30 
-, brood 58:20, 30 
belroos 21:2d 
bes, sap 47:19 
beschuit 48:1-9d,9f-11 
-, anijsbeschuit 48: 1 
-, beleg 48:6e,7c 
-, geboorte 48:9a---e 
-, kaneelbeschuit 48: 1, 6d, 7b 
-, met muisjes 52:21 
-, theebeschuit 48: 1, 6d, 7b 
-, zoute 48:6d, 7b 
bezoek 35:1-12; 43:5; 56:17,19; 58: 

17 e, 18e, 1ge. 20e, 24a~, 25e, 30 
bezweringsformule zie ook: formule 

52:12 
biddag, gewas 31:31a-b 
-, visserij 31:31 c 
bidden 3: 15; 4:3; 28:3c; 30:3ge 
bij zie ook: imker 
bijbel 1:14a 
binden 39:2c; 41:16-17, 26; WZl:6c 
bliksem 11:2-3; 15: 11; 21: 1-2; 28:7 
bloedneus 21:IV 3a 
bloem 53:26c 
boekweit,oogst 4: 17e 
boer 14: la 
boederij zie: huis 
boerenbruiloft 26:60; 46:9 
boerenkapel 46: 15a, 15d 
boerenwagen 14a: 1-6 
boerenwagenopschrift 14a: 1-6 
boom zie ook: erf, beplanting; geboorte-

boom; kroezeboom; meiboom 
22:7; 32:3h, 4f, 10h; 33:ge 

-, huwelijk 2:II 5-7 

bakhuis - boom 



boon 38:1; 45:12 
boonkoek 12:4; 25:4, 12 
bosgeest 2:16 
boter 38:3; 45:18f 
boterlam 29:7 
botervorm 29:7 
bouillon 45: 16h; 45: 17d 
bouw zie: richtmaal; richtmei 
brandstof 43:21-25 
broer 29a:22c 
brood 5:7; 19:IIIA la, Id, 3, 4a-b; 

26:37a-d; 38: lk; 43:hele lijst; 47a:4; 
55:34-36; 56:la, 2a, 4b, 21a, 22b; 
58: 1-31 

-, aansnijden 43:6c 
-, allerheiligen 35:26h 
-, allerzielen 35:26h 
-,bakken 43:13-14,21-38,57-68,71 
-, begrafenis 30:84; 58:22, 30 
-, beleg 38:1k; 43:8, 9b; 45:13h; 

48: 15b, 15e, 16c; 58:7f, 8f, IOf, 12f, 
14f, 15f, 18f, 19f, 20f 

-, beJijdenis 58:20, 30 
-, bereiding 43:41-53,56 
-, bewaarplaats 43:69 
-, bruinbrood 47a:2 
-, communie 58: 18-19, 30 
-, crematie 58:31 a-c 
-, doop 58:17,30 
-, driekoningen 58:9,30 
-, geboorte 58: 16, 30 
-, goede vrijdag 28:31 
-, halfvasten 27:22a-c 
-, huwelijk 58:21, 30 
-, jaarwisseling 58:8a-f 
-, kerstmis 58:7, 30 
- , koppermaandag 26:16 
-,Iuilak 58: 13, 30 
-, merken 43:55 
-, pasen 29:4; 58: 12, 30 
-, palmpasen 58: 11, 30 
-, pinksteren 58: 14,30 

boon - confijten 

-, roggebrood 
- , roggestoet 
-, sint hubertus 

43: I, 3; 47a:3 
43:1,3 

35:27a-i 
-, sint nicolaas van tolentijn 35: 17a-f 
-, tarwebrood 43: 1, 3 
'- , uitdeling zie: uitdeling 
- , verjaardag 58:23 
- , witbrood 43: 1, 3; 47a: I 
- , zegening 35:27a 
broodschieter 43:58 
broodvorm 43:54 
bruidskoe 46:ge 
bruiloft zie: huwelijk 
buitensluit 22: I, 3; 26: II, 12; 29a: 

19-23 
burgerrecht 
butereedner 
buxus 28:1 

cafegebruik 
Ila-b 

40:51b-d 
26:64 

c 
24: 12m-n; 26:18; 27: 

camaval 26:47-66; 46: 11 b-e; 54:7a-b 
- , groet 54:7a 
-, kindercarnaval 26:65a-b 
- , langslaper 26: 62a-b 
-, narrenschip 26:57a-h 
-, optocht 26:56a-c 
-, prins 26:54c 
-, raad van elf 26:54a-b 
- , stropop verbranden 26:55a-b 
- , stropop verdrinken 26:55a-b 
-, tijdstip 26:66a 
camavalsvereniging 46: II a 
-, kleur 26:59 
- , krant 26:61 a-b 
-, naamgeving 26:58 
Christus 11:8 
communie 
-, brood 
confijten 

58:18a,30 
58:18-19,30 
47:61c 
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-, zondag na - 26: 19 
drinken zie oak: drank 

30:27b, 39b; 35: 1,6-8; 56: 1 b, 2b, 3b, 
4b, 5, 6b-c, 23c, 27, 29a- b, 29d--e; 
WZl: 18d-f, h-i 

-, tijdstip 19:2, 3, 4c; 56: 15a-b, 16-17, 
28a, 29c, 30a, 32, 34, 36c, 37a, 37c, 
37f-38b, 38d; WZl: 1 8g; WZ2 :A 6a 

drogen zie ook: conservering 
47:4,10,25,29,35,37c,42c,52 

drumband 46:15a,15d 
duif zie: tortelduif 
duivel 2:1 1 1; 18:1 1-4, 7 
-, toponiem 18:1 6 
duivelbanner 18:1 5 
dwaallicht 1:11; 16:1 1-6 

e 
eend 39:4 
eerste 24: 12g 
-, schooldag 32:6 
eg WZ3:1-28 
eggen WZ3: 2, 12-15, 17-25 
egel 52:5 
egypte 11:6 
ei 27:25f; 29:15; 45:16i-k; 55:25-27 
-, goede vrijdag 28:30 
-, inzamelen 12:8 
-, kleuren 12:5c, 7d; 29: 11 
-, lied 29: 18 
-, schaal 12: 11 
-, spel 29: 12 
-, witte donderdag 28:27 
eiergaren 12:8; 28: 16; 29:9 
eierrollen 12:9 
eiertikken 12:6 
eierzoeken 12:5a; 29: 10 
elf (= bovennatuurlijk wezen) 17:VI 

1-4 
erf, beplanting 13:3 
erwt 38:1 ; 45:12 
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eten 30:39b; 35:9; 45:13e; WZl:18i 
etikette zie ook: aanspreken; afscheid; 

begroeting; drinken; eten; gebaar; 
voorstellen; 
35:8b---c,9b-c 

f 
fakkelzondag 27: 14a-b 
fanfare 46: 15a, d 
februari,2 zie: maria lichtmis 
februari, 10 zie: sint scholastica 
februari, 22 zie: sint pieter 
februari, 24 zie: sint matthijs 
februari, 29 26:46 
feest zie ook: de afzonderlijke fees ten 

12a:I-3; 46:1-10; 46a:l-1O 
feliciteren zie: verjaardag, kaart 
fluit 52:23a 
fluiten 16:II 6 
fooi WZl: 19d 
formule zie ook: bezweringsformule 

4:3; 7: 13b; 28:3c; 30:34b, 36d 
fornuis 53:41a 
foto zie: portret 
fret 52:5 
fruit 45:14l-m, 19; 47:8-18d, 20a-b, 

61c 

g 
gaffel 1:I1I 5 
galdagen 35:24a-d 
garf zie: schoof 
gebaar 35:7 
gebak 38: 1; 48:5 
-, abraham 57:21 
-, driekoningen 12:4; 25:4, 12 
-, halfvasten 27:22 
-, oliebol 24:4a-b; 38: I 
-, pasen 29:4 
-, sara 57:21 

driekoningen - gebak 



-, sint maarten 4:23 
-, vastenavond 27:3a-<: 
-, verjaarstaart 57:7a, 35 
geboorte 2:4; 52:21 
-, beschuit 48:9a--e 
-, brood 58: 16,30 
-, tijdstip 7:5; 28:32 
geboorteboom 2:11 1-3 
geest zie oak: bosgeest; korengeest; spo

kerij; vrouw holle; vrouw, wit; water
geest 
2:1 1 

geestelijke 51:16; 52:16 
geheimtaal 51: 13 
geldstuk 30:21 
geluid 52: 11 
geluk 7:5,7 IV, 8; 11:2 
geluksdag 5:4a--e; 20: 1,4-5 
geneeskunde 29:27 
geneesmiddel zie oak: ziekte 

50:8-10; 52:26 
gerecht zie oak: voeding; nagerecht; 

voorgerecht 
8:4e;26:8;28:31;45:5b-c, 17f, 199-h; 
48:5; 56:26b; WZ2:A6e2, CI5b 

-, allerheiligen 35:26h 
-, allerzielen 35:26h 
-, aswoensdag 27:9 
-, begrafenis 30:80 
-, pannekoek 38:1; 55:41--43; 56:4b 
-, pap 45: 18; 55:37-38 
-, pasen 29:6a-b 
-, pudding 45: 18j-l 
-, sacramentsdag 33:8n 
-, soep 45: lOa-f 
-, stamppot 38: 1; 45: 11, 13b, 14b, 14e, 

14h 
-, vastenavond 27:3a-<: 
geschenk zie oak: dode, grafgift; schen

ken 
26:14, 18,21; 27:11; 29:5, 7c-d, 8; 
35:11; 57:20-21, 27c, 34 

gebak - helderziend 

getuige 51:22d 
gezegde zie: zegswijze 
gezelligheidsvereniging 46: 14b 
gif 52:8 
gilde--{)s 28: 17a-1 
gist 43:43, 45 
godsdienst 55:30a 
-, katholiek 28:8, 11 b 
-, protestant 28:8a, lib 
goede vrijdag 28:28-35 
gootgat 52:22d 
gordijn 53:22a, 22c, 37a, 37c 
graan 55:32-33, 39--40, 42; WZ1: 

16f-g 
graan, zaaigraan 26:30c; 39:3a 
graf zie oak: dood 

28:5 
-, aankruisen 30:68 
-, kind 30:71 
-, ligging 3:26 
grensschenner 17: 1-2 
groente 38:1; 45:8, 14a-k, 14m, 15d; 

47:1-7, 61e; 55:11-14 
groet zie: begroeting 

h 
haalleiden 1:111 2-3 
haanproef 1:14b 
haardracht, vrijen 40:5b 
halfvasten 27:21, 22a-<: 
-, gebak 27:22 
hand, afdruk 16:11 5 
haren, zeis 41:15; WZ2:AI3-17, 

D6a-7 
haringrijden 27: 10 
heilig hart 33: II 
heilige zie: sint 
heiligschennis 51: 14d 
heks zie: magie, toverij 
heksenkring 6a:7 
helderziend zie: magie, waarzeggerij; 
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omina, voorloop 
hellewagen 2:1 8 
helm/helmdrager 7: 10 
hemelvaartsdag 15: 1--4 
-, dauwtrappen 15:2-3 
herberg 30:76 
heulen 12b: la-b 
hik 21:5a 
hoefijzer 18:II 1--4 
hok zie: schovenstand 
hond 52:5 
hondsdagen 33: 13 
hoofd 39:14 
-, krans 30:22a-f 
-, werpen over 25: 17 
hoofdpijn 21:1V 4b; 23:1 8 
hooi 22:9-10; 39:6a; WZ2:Cl--c3 
-, bederf WZ2:CI4 
-, berging WZ2:Clla-13 
-, laatste voer WZ2:CI5, a, c 
-, laden WZ2:C2, C4-lOa, d, 12 
-, opperen WZ2:B6 
hooien WZ2:hele lijst 
hooier WZ2:D4j2 
hooifeest 4: 16 
hooigereedschap WZ2:B7c 
-, hark WZ2:D8, 9a-b 
hooiland WZ2:B 1 0-11, C I d 
hooi wagen WZ2: C 1-1 0 
hop, oogst 4: 17 b 
huis, bakhuis 43: 14 
-, deel 49:9 
-, richtmei 32: 1 a-j, 10 
-, geveltop 7: 17-g 
-, inrichting zie ook: meubel 

53: 18-27d, 30-31, 33-39c,41a-58 
-,keuken 53:40-50 
-, pronkkamer 53:28-39 
-, slaapkamer 53:51-56 
-, zegening 29:21 
huisdier 14:2; 53:27 
huisslacht zie: slacht 
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huiszegen 25:18 
huurpenning I:II Ib--c 
huwelijk zie ook: verloving 

I:III 1-2; 42:[4]-[6]; 57al:33b 
-, aantekenen 42:[1] 
-, boom 2:II 5-7 
-, brood 58:21,30 
-, kerkelijk 42:[2], [5] 
-, maaltijd 43:5; 58:21d 
-,ondertrouw 42:[3] 
-, ondertrouw, tijdstip 28:24 
-, tijdstip 5:4c; 20:3 
-, trouwring 30:14; 31:1-11b, 12, 

16--18 
-,-,afdoen 31:13 
-, -, inscriptie 31: llc 

1 

ijsheiligen 33:2 
imker 26:36 
inhuren, dienstpersoneel 37:6 
inhuurtermijn I:II 1; 6:1-1V 
initiatie zie: inwijding 
inmaak zie: conservering 
intocht 1:III 2-3 
invaren, hooi WZ2:C 1, 3 
invriezen zie: diepvriezen 
inwijding 1:III 2-3; 5:lOh,j; 51:14b 
inzouten zie: zouten 

J 
jaarmarkt zie ook: markt 

37:2--4; 40:30 
jaarvuur 4:27; 5:1a-b, Id-f, Ih-i; 

26:45 
-, kerstmis 22: 14 
-,lied 5:1c 
-, mei 32:9 
-, jaarwisseling 24:7a 
-, pasen 29:23-24, 26 

helderziend - jaarvuur 



-, sint maarten 4:25 
-, sint matthijs 26:45a--e 
-, sint pieter 26:45 
-, vasten 26:63 
-, zegening 28:37 
jaarwisseling 8:2b, 3d, 4e; 24:3, 4c, 9, 

10c, 12g, 13a-f, 15; 43:5; 58:8a 
-, brief 24: 12b 
-, brood 58:8a-f 
-, geschenk 24:3e, 12c--d, 12m-n, 

14a-b 
-, klokluiden 24:6 
-, lied 24:2j 
-, muziek 24:8 
-, schieten 24: lOa-b, lOd-f 
-, slepen 24: 11 
-, uitdeling 24:2k-1 
-, visite 24: 12j 
-, vuur 24:7a 
-, wensen 24: 1-2, 12a-b, e-f; 25: 14 
-, winnen 24: 12h-i 
-, zingen 24: Ij-m, 12k-I, 
jam 47: 17a-b 
januari, 2 8:3c 
-, 14 zie: sint pontianus 
-, 17 zie: sint antonius 
-, 25 zie: sint pauli bekering 
jongelingschap 5: 10a-t 
juk 39:8a-c, 12a-c 
juli 33:14 
juni 33: 11 
juni, 24 zie: sint jan 
jus 45:13d--e,17g 

k 
kaars 3:30; 5:2a; 12:3; 25:7, 8; 26: 

30b--d,33 
-, branden 23:11 1-5, 6b-8; 25:8a-b 
-, dragen 30:60 
-, zegening 26:30a 
kaartspel 25:6 

jaarvuur - kerstboom 

kaas 43:8a, 8d; 55:23-24 
kabouter 2:14; 17:1--4; 52:22f 
kachel, aansteken 35: 13a 
-, uitdoen 35: 13b 
kandij 35:3 
kaneelbeschuit zie ook: beschuit 

48:1, 6d, 7b 
kam 19:13 
kamemelk 47:32, 38, 42e 
kamen 31:33b 
kast zie: meubel, bergmeubel 
kat 52:5 
katholiek zie: godsdienst, katholiek 
katrijnsmelken 13:6; 33:7 
kerfstok 32: 13a-b 
kerk 22: 11 a-b, d--e, 18d; 51:7-8 
kerkgang 37:6 
-, eerste 7:12a-f, 14a-d; 26:31a-b 
kerkgenootschap, katholiek 37:7 
-, protestant 37:7 
kerkhof zie ook: dood 

23:11 1-8 
kermis 33:81; 37:6, 10; 40:30-32; 43:5; 

58:25a-c 
kermisos 28: 17a-1 
kerstblok 1:1 5a-d 
kerstboom 1:1 5e-f; 23:11 6b; 25: 13; 

36: 1-2, 3e, 6a-b, 6e, 7-8, 13a, 16k-I, 
23 

-, bedrijf 36: 12a 
-, brenger 36:3e 
-, brood 58:7, 30 
-, geschenk 36:6c--d, 6f, II b, d, 16i 
-, horeca 36: 12a 
-, kerk 36:10a 
-, openbare 36: 13 
-, schip 36: 12a 
-, school 36: 12a 
-, tuin 36: 12a 
-, verbranden 36:9c--d 
-, verlichting 36:4, 160 
-, versieren 36: 3 a--d , 5, 1Ob-c, 16m-n 
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-, verwijderen 36:9a-b, 13d 
-,zondagsschool 36:lla,e-d 
kerstgroen 36:2c, 14a-f, 23 
-, verwijderen 36: 14g 
kerstkind 36:6f 
kerstkrans zie ook: adventskrans 

36:15 
kerstkribbe I :I5e-f;36:2e, 16a-l, 17-19 
-, verwijderen 36: 16j 
kerstman 36:6f 
kerstmis 8:2a, 3a-b, 3d, 4e; 22:7, 9, 

10-11, 14a, 16, 18c; 43:5; 58:7a, 30 
-, maaltijd 8:4a-b 
-, nacht 22:8, 12-13 
-, ommegang 22: 17 
-, tweede kerstdag 22: 17a-20 
-, vuur 22: 14 
-, zang 22: IS; 36:7, 13b-c 
ketelmuziek zie ook: volksgericht 

1:11 2 
kiespijn 21:IV 4a 
kind zie ook: dode, kind; doodkist, kind; 

wisselkind 
7:5, 7-9; 22: 1 a, d-g, 2; 28:32; 56:5, 
6e-d,20 

-, eerste 7: Ie 
-, geslaeht 7: I a-c 
-, herkomst 7:15a-b; 11:4; 20:1-3 
-, ongedoopt 16:1 3 
kindersehrik zie ook: korengeest 

17:1-2; 20:1-4; 21a:I-2 
kip 14:4d; 22:11e; 39:4 
-, zwartel:1 4b 
kiststro zie: dode, stro 
klaagvrouw 3:24; 30:60 
klaas vaak 9:30 
klederdracht 12: 12; 57al: 1-3, 6-8, 

lOa-17, 19-31, 32d; 57a2:1, 6-12 
kleding zie ook: dode, kleding 

37:9; 40:6, 7a-c; 57al:4, 9, 18, 23, 
32a-c; 57a2:2-3 

-, aanzegger 30:33 
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-, begrafenis 3:20; 30:58 
-, dode 3:6; 30:1ge-f, k-I, 12 
-, huwelijk 57al:33a, e-d, 34 
-, kind 28:38b 
-, rouw 3:31; 30:88; 57al:7, 16 
-, vrijen 40:5a 
-, zondagse 57a2:4-5 
kleur, doodkist 30:26a-b, 42e 
-, kerstversiering 36: 10e, 20f-g 
-, kleding 57al:5, 19; 57a2:3, 5 
-, rouw 3:31 
kliekje 45:6a-b 
kliekjesdag 45:6e 
klok 30: 1 a-6; 53:23a-b, 39a-b 
-, toponiem 18:III 3 
klokluiden 3: 17; 8:3d; 18:III 2; 25: 10; 

30: 10; 31:23a-b 
-, fooi 24:6g 
klopkensdag 24:9 
kloppen 24:9 
kneehtsjesdinsdag 22: 1,3; 26: J 1, 12; 

29a:19-23 
knikker 44:7a-8a, d-lO 
knikkeren zie ook: spel 

44:1-19 
koe 14:4b 
-, bonte 12b: Ie 
koek zie ook: gebak 

38:1; 48:12-18b, 21-22c 
-, kruidkoek 48:12-14, lSd, 16b 
-,ontbijtkoek 48: 12-14, lSd, 16d 
-, ouwewijvenkoek 48: 12-14, lSd, 

16b 
koekhakken zie ook: spel 

48:20 
koekhappen zie ook: spel 

48:19 
koken 1:1 4b; 47:25b, 26b 
koolzaad,oogst 4: 17e 
koppermaandag 26:10a-15b, 17a-18 
korengeest 4:4 
korenpalmen zie: palmsteken 

kerstboom - korenpalmen 



korenschop WZ1: 16a--e 
kraamvrouw 3:27; 7: 16; 20:4; 30:43, 70 
krans, hoofd 30:22a-f 
kransos 28: 17a-1 
krent 45: ISd 
kroezeboom 13:2a-d 
kruid 45:1Sd; 47:61d 
kruidkoek 48:12-14, lSd, 16b 
kruidwis 33: 16a-r 
kruis 7:13b; 30:26c; 36:8b, 13b 
kruisdagen 31:33a-b 
kus 12b: la-3 

1 
laadboom WZ2:C6a, 7 
laatste 4:5-6,10,14; 9: 17-19; 22:13; 

WZ1:14 
laden, hooi WZ 2: C2, 4-10a, 10d, 12 
lam zie: boterlam 
landbouwer 14:1a 
-, person eel WZ2:D 1--4jl, 3 
landbouwgereedschap zie oak: dorsge-

reedschap; eg; maaigereedschap; 
oogstgereedschap; zaaigereedschap 
37:9 

landrol WZ3: 29--41 
langslaper zie oak: luilak 

22:4a-c 
licht (=lichtverschijnsel) 1:1 1; 16:1 1-6 
lied zie oak: dorsen, lied; driekoningen, 

lied; ei, lied; jaarvuUf, lied; kerstmis, 
zang 
4: 12-13, 22; 5: 1 c, g, 8b, 9b; 8:Se, 61; 
9:31; 11:7; 12:6h, 8e, 10; 22: 17c; 25: 
2p; 27:1k, 2h,4g, 13e, 14d, ISd,2Sb; 
28: 16d, 38c; 29: 12f, 23i, 26c; 31: 17; 
32:17; 33:21b; 40:21e-f; 52:28; 57: 
4a-b 

-, drie ruitertjes 7: 18 
-, een meisje van achttien jaren 33:21 a 

korenschop - maaltijd 

-, en daar waren twee gezusters 33:20 
-, halewijn 32:14 
-, in frankrijk buiten de poorten 33: 19 
-, klippen van brontius 32: 15 
-, wat hoor ik hier ... 32: 16 
lijkstro zie: dode, stro 
Iijmstok 52:7 
lood 24:4a-b; 25: 17 
luchtreis 51:22 
luilak zie oak: langslaper 

27:2 
-, brood 58:13,30 
luis 21:IV 6 

m 
maaien, graan 41: 11-12, 14 
-, gras WZ2:Al-S,7, IOc, 12 
maaigereedschap, gras 41: 13 
-, machine 34:5-6; 41:18-19; WZ2: 

A2a-c 
-, sikkel 34: 11; 41:20-27b 
-,strekel 41:15 
-,zeis 34:11; 41:1-14; 41 bijlage I 

[1]-[5]; bijlage 2 [6]-[9]; bijlage 3 
[1]-[5]; bijlage 4 [6]-[9]; WZ2:Al, 
DS 

-, zicht 34: 11 
maaltijd zie oak: voeding 

19:IIIA I,B I,C; 26:38; 43:7;45:1-7, 
19; 53:45--46, 49; 55:28b, 37b, 41 b; 
56:6a, 7a, 8c, 9, 26a, 28a, 29c; 
58:7d--e, 8d--e, 9d, 10d--e, lIe, 12d--e, 
13d, 14d--e, ISd--e, 16e, 17d, 18d, 19d, 
20d, 24d, 2Sd; WZ2:A6c, e 

-, aswoensdag 27:9 
-, begrafenis 3: 16,28-29; 30:74-75, 

77-79,82,85; 58:22d 
-, doop 5:Sb 
-, dorsen WZ1:18a, c 
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-, huwelijk 43:5; 58:21 d 
-, jaarwisseling 8:4c-d; 24:5a-b 
-, kerstmis 8:4a-b 
-, tijdstip 19:IIIA I,B 1; 43:6a;45:1a, 

19b; 48:6b, 15b; 56:1-3a, 4a, 6b, 21, 
22a, 23-25, 26b; 58:26e, 27d; WZ2: 
A6b 

-, vastenavond 27:3 
-, verjaardag 57:22i, 37d; 58:23d 
-, warme 43:6d 
maan 7:la, 9b; 9:23, 25, 27 
maandag, gekke 26:50 
maanmannetje 8: 1 a, 1 b; 20: 1-2 
maart, 5 zie: sint pieter, oude 
-, 12 zie: sint gregorius 
-, 17 zie: sint geertruid 
-, 19 zie: sint jozef 
-, 21 zie: sint benediktus 
-, 25 zie: maria boodschap 
magie, duivelbannerij 18: 1 5 
-, toverij 1:1 4a~; 2:1 II; 7: 13a-b; 

11:7; 19:13,6; 21:4; 52:22b, 23 
-, waarzeggerij 1:14; 24:4a-b; 25: 17; 

26:30b 
majorette 46: 15b~ 
man 24: 12g; 26: 15; 30:57d; 31:2,4, 

15a~; 56:5, 6c-d 
mand zie ook: dragen 

39:4b,6b 
manieren zie: etikette 
mannekeszondag zie: buitensluit 
margarine zie ook: vet 

38:6 
mana 32:11 
-, boodschap 31:24 
-, geboorte 35:16 
-, hemelvaart 33: 17 
-, lichtmis 26:30-40 
-, -, brooduitdeling 26:39 
markt zie ook: vrijen, markt 

31:22; 37:1-10; 40:31-32b; 49:13 
marskramer 39: II 
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mayonaise 38:9 
mei 32:12 
-, I, dauwtrappen 15:2-3,5 
-, lied 32: lOi 
-, lopen 32: 10 
-, oude 32: 12 
meiboom 32:3a-4r, 4t-4z 
-, lied 32:4s 
-, liefdemei 32:2a-h 
-, richtmei 32:la-j,lo 
-, schandmei 32:5a-i 
-, vacantiemei 32:7a-g 
meikever 5:9a~ 

meikoning(in) 31:34-35; 32:8 
meikroon 31:36-37 
meisjesmaandag 22: I, 3; 26: II, 12; 

29a:19-23 
melk 3:7; 39:8a-b; 55:18-21 
melken zie ook: pinksteren, melken; sint 

catharina, melken, sint nicolaas, mel
ken 

mestrijden 31:24 
meubel, bergmeubel 53:21, 36 
-, tafel 53:20, 35a~ 
-, voetenbankje 53: 19h 
-, zitmeubel 53: 19a-g, 34 
mis 40:54d 
moeder 29a: 19a-b 
molen 12b: Id 
-, kafmolen 49: 16 
muis 52: I a-25b, 26b--d, 28-29 
-, kop 52:27a 
-, maken 52:23b 
-, staart 52:27c 
muizeval 52:6 
muziek 22:8a-b, d 
-, in de lucht 51:22c 
muziekgroep 46: 15a, d 
muziekinstrument zie ook: fluit; wilgen-

fluit 
22:8c; 24: If; 25: Ii; 27:4f; 53:24 

muziekvereniging 46: 15H 

maaltijd - muziekvereniging 



n 
naamdag zie ook: verjaardag 

8:6b-1; 57:lla--c, 12a, 17 
naamgeving 14:2 
nabuurschap 30:86; WZ1:5f 
nachtmerrie 2:1 10; 19:1 4 
nageboorte zie ook: helm/helmdrager 

7:6 
-, koe 21:III 2 
-, paard 21:III 1-2 
nagerecht 45:2e-f, 14k, m, ISb, 199 
naloop 16:1 3, II 3; 17: I 
neusbloeding 21:IV 3a 
nieuwjaar zie: jaarwisseling 
noot 47:61b 
notenschieten 29: 13 
november, I zie: allerheiligen 
-, 2 zie: allerzielen 
-, 3 zie: sint hubertus 

o 
offer 23:llb;51:14e 
oktober 35:25 
-, I zie: sint bavo, sint remigius 
-, 9 zie: sint dionysius 
olie zie ook: vet 

47:55 
oliebol 24:4a-b; 38: I 
omina zie ook: magie, waarzeggerij 

1:1 3a-d; 3: 1-2; 7:5, 7-9; 11:2; 13:1 I; 
16:14a, II 4; 20:1-4; 25:17 

-, dier 2: II; 52:22e 
-, meikever 5:9c 
-,onze-lieve-heersbeestje 5:8c 
-, voorloop 13:1 I; 16:1 4c 
-, zout morsen 19:1 1-2 
ommegang 5: I 00 
ondertrouw zie: huwelijk, ondertrouw 
onderwijzer zie ook: school 

26: 13a; 29a:22d 

naamdag - palmsteken 

onderwijzeres 29a:21 d 
ongedierte zie: dier, schadelijk 
ongeluksdag zie: dag, ongeluksdag 
onkruid 49:4 
onkwetsbaar 19:1 5 
onnozele kinderen 22:2,6 
ontbijtkoek 48: 12-14, lSd, 16b 
on weer 6a:8; 26:30a 
onze-lieve-heersbeestje 5:8 
oogst zie ook: arenlezen; schoof, laatste 

43:51 
-, hooi WZ2:hele Iijst 
oogstfeest 4:9-11, 16, 17 
oogstgereedschap zie ook: landbouwge-

reedschap 
-, graan 34:1-10 
oogsttijd, graan 4:7 
ooievaar 11:1-10 
opper, hooi WZ2:B7d-9 
opschrift, wagen 14a: 1-6 
optocht 46a:6b 
oranjefeest 46: 13b 
oranjevereniging 46: 13 
oude wijvenbal 26:53 
oudejaar zie: jaarwisseling 
ouwewijvenkoek 48: 12-14, lSd, 16b 
oven 43:14-21, 28, 31, 33,62,5b-d 

p 
paard 14:4c; 22: 17b, 18b; 23:1 2a--c; 

24:3b-d; 30:54 
-, drachtig 30:S4a 
paardenheilige 23:12a-b 
pachttermijn 9:29 
paddestoel .6a:I-19 
palm 28:1 
palmen 4: I; 28:3 
palmpaas 12: II; 27:23-28; 28:4 
-, wedstrijd 27: 24f-g 
palmpasen zie: palmzondag ofpalmpaas 
palmsteken 4: I; 28:3 
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palmtak zie ook: begrafenis, groen; dode, 
palmtak 
27:28; 28:2e-f, 4-8; 30: 15, 9a 

-, verbranden 28:6 
-, zegening 28:2a--d 
palmzondag 28:9b, 1Oa-b; 58: 11 a, 30 
-, maandag na 28: 18-19 
-, uitdeling 28:9a 
pannekoek 38:1; 55:41-43; 56:4b 
pap 45: 18; 55:37-38 
pasen 12:5-7b, 8a--d, 9a-1O; 28: 11-16, 

17m, 20-23, 25-39; 29:3, 7a-b, 
12-15, 21, 27-33; 43:5; 58: 12a, 30 

-, eiergaren 12:8; 28: 16; 29:9 
-, eierzoeken 12:5a; 29: 10 
-, gebak 29:4 
-, gerecht 29:6a-b 
-, geschenk 29:5, 7c--d, 8 
-, kaars 29:22 
-, naeht 29:1-2 
-, notenschieten 29: 13 
-, os 28: 17a-1 
-, paasei 12:5, 7a-<:, 8e; 28: 16a-h,j-l; 

29:8-9, 15-17, 19-20 
-, vuur 29:23-24, 26 
-, water 29:3 
pendelen 31: 12e 
personeel 53:9; 54: Ie; 55:4b-<: 
peulvrueht 38:1; 55:8-10 
pinksteren 33: 1 f; 43:5; 58:30 
-, bloem 31:34-35 
-, brood 58:14,30 
-, derde pinksterdag 33:5 
-, kroon 31:36-37 
-, melken 33:7 
-,ommegang 31:34 
-, spel 33:4 
-, uitgaansdag 33:3 
-, water 33:6 
plant 21:11 I; 33: 16k-I; 52: 1ge; 53: 

26a-b 
pop 32:2a-h 
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popgroep 46: 15a, d 
portret 30: 1 d 
prijs 57:9b, 37b 
processie zie ook: driekoningen, proces-

sie 
5:2a-<:; 33: 11 

protestant zie: godsdienst, protestant 
pudding 45: 18j-1 

r 
raadsel 31: 17; 35:28-31 
-, rechterraadsel 35:29 
raam 53:37b 
-, luik 53:22b 
rabarber 45: 14k 
rat 52: la-26a, c--d, 28-29 
-, kop 52:27b 
-, staart 52:27d 
ratelen 28: 12, 16g 
rattenkoning 52: 19c 
rattenvanger 52:15, 19a, 28 
ratteval 52:6 
reuma 21:IV 5; 23:7 
reus 2:1 12 
richtmaal 32: lk-n 
richtmei 32:1a-j,10 
rijm zie ook: spotrijm 

11: 10; 30:54b 
rijst 45: 15 
ringsteken 46: 1 Oil 
rivaliteit 32:4q-r 
roggemoeder zie: korengeest 
rogge 9: 1 
roggepalmen 4: 1; 28:3 
roken (=conserveren) 47:26, 30, 36, 

42d,53 
rollen WZ3: 34,37,40 
rommelpot 8:5 
rommelpotlopen 27: 1 
roos 23:16 
rouw zie ook: dood 

palmtak - rouw 



30:2-4,6,9a-d, 16; 30:87-88; 57al:7 
-, kleding 3:31 
-, tijd 30:88 
rouwstro zie: dode, stro 
rug 39:15 
rund zie oak: koe; pasen, os; vlees, rund 

47:44 

s 
sacramentsdag, bedevaart 33:8m 
-, gerecht 33:8n 
-, processie 33:8 
sage, historische 9:33 
-, kloksage 18:I1I 1 
salon zie: huis, pronkkamer 
sara 57:21 
schaap, zwart 12b:lc 
schaapherder, brandende 17: 1 
schandmei 32:5a-i 
schandpop 32:2i-D, 5 
schat 19:17 
schelpdier 47:49 
schenken 26:14,18,21; 27:11; 29:5, 

7c-d, 8; 35:11; 57:20-21, 27c, 34 
schipper 5:4e; 20:5 
schoeisel 30: 19 g 
schonen zie wannen 
schoof 9:3-4, 15-16; WZ1:7i-k, 8d 17 
-, eerste 22: 13 
-, laatste 4:5-6, 10; 9: 17-19; 22: 13 
-, stand 9:5-14, 20-21 
school zie ook: onderwijzer 

8:6j; 22:1c; 24:lm; 29a:21b; 57:10 
schooldag, eerste 32:6 
schoolfeest 31:20,22 
schoonmaak 33: I 
schoorsteen 24: 10f 
schortelwoensdag 28:22-23 
schrikkeljaar 26:46 
schuttersfeest 46: 12b-d 
schuttersgilde 26: 17,24,26-27; 46: 12a 
september 35:20 

rouw - sint matthijs 

-, 1 zie: sint egidius 
-, 8 zie: maria, geboorte 
-, 10 zie: sint nicolaas van tolentijn 
-, 17 zie: sint lambertus 
-, 29 zie: sint michiel 
sikkel 34:11; 41:20-27b 
sint 23:1 1-2c, 3a-<::, 4a-b; 52: 14a-b 
sint, antonius 26:22-23 
-, gilde 26:24 
-, uitdeling 26:25 
sint bavo 35:21 
sint benediktus 31:23 
sint catharina 13:6d-e 
-, melken 13:6; 33:7 
sint dionysius 35:23 
sint egidius 35:15 
sint gallus 35:24a-d 
sint gertrudis 31:21 
sint gill is 35: 15 
sint gregorius 31:20 
sint hubertus 35:27j 
-, brood 35:27a-i 
sint jacob 4:8 
sint jan 33: 10 
-, dauwtrappen 15:6 
-, evangelie 1:14a 
-,kruid 15:10-11 
-, nacht 15:7-9 
-, tros 15:12-14; 33:9 
-, -, zegening 33:9g 
sint job 32: 12 
sint joris 31:28 
sint jozef 31:22 
sint lambertus 35: 18 
sint maarten 4:26 
-, gebak 4:23 
-, geschenk 4:24 
-, ommegang 4: 18-22 
-, vuur 4:25 
sint marcoen 32: 12 
sint marcus 31:29 
sint matthijs, vuur 26:45a-e 
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sint menardus 
sint michiel 
sint nicolaas 
-, ameland 

33:11 
35:19 

9:32a-<:, f; 43:5 
9:32g-n 

-, melken 33:7 
-, schoenzetten 9:32d 
sint nicolaas van tolentijn 35: 17g 
-, brood 35: 17a-f 
sint odulfus 33: 11 
sint pancratius 32: 12 
sint pauli bekering 26:28 
- , pop 26:29 
sint petrus en paulus 33: 11 
sint pieter 26:42-43; 31: 19 
-, hamer 26:44 
-, vuur 26:45 
sint pontianus 26:21 
sint quirijn 32: 12 
sint remigius 35:21 
sint scholastica 26:41 
sint sebastiaan, gilde 26:26-27 
sint servaas 32: 12 
sint stefanus 22: 16, 18d 
sint thomas zie ook: buitensluit 

8:3b, d; 22:4-5; 26: 11 
sinterklaas zie: sint nicolaas 
sla 38:1; 45:14h 
-, aanmaken 38:8; 45: 14i 
-, saus 38:8; 45: 14i 
slaan 5:3 
slaap 9:30 
-, tijdstip WZ2:6i-1 
slaapluizen 9:30 
slaapplaats zie ook: huis, indeling; huis, 

inrichting; huis, slaapkamer 
53:14, 30,43,51-52 

slaapwandelen 13: 1 
slacht 26: 1-6,9; 45:9a, d; 47:43; 55: 

2a-b, 16b, d-e, 17 
slachtfeest 26:7-8 
slapen zie: slaap 
slepen 5: lOs 
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-, oudejaar 24: 11 
sleutelgat 52:22d 
sleutelproef 1:14a 
sluiterkesdag zie: buitensluit 
snoeien 28: la-b 
soep 45: lOa-f 
spek 43:8a;45:llf, 12e, 16a-<:, 28a-33; 

55:15,16a-<: 
spekkist 47:3Ia-b 
spel 19:II 1-4; 29:14; 40:25 
-, adam had zeven zonen 6:3 
-, anneke tanneke 10:IV 
-, bikkelen 10:I1I 
-, daar ging een patertje langs 11:11 
-, daar komen twee kleine nonnetjes aan 

l1:IV 
-, de duivel in de kast 13:5 
-, eierrollen 12:9 
-, eiertikken 12:6 
- , er zit er een in een gouden ketel10:V 
-, groene zwanen - witte zwanen 12:IV 
-, hinkelen 10:11 
-, hoe zaait de boer 10:1 
-, in holland staat een huis 6:2 
-, knikkeren 44:1-19 
-, kaartspel 25:6 
-, koekhakken 48:20 
-, koekhappen 48: 19 
-, maria zat op majesteit 10:VII 
-, notenschieten 29: 13 
-, rijke en arme mariette 10:VI 
-, verstoppertje 19:II 5--6 
-, wolf en schaap 6: I 
-, zakdoekje leggen 13:4 
speldje 46a:7c 
spiegel 30: Ic; 53:23c, 39c 
spokerij zie ook: hellewagen; wi Ide jacht 

15: II 
spokerij, dier 2:1 II; 19:15; 21:1 1-2, 

5; 52:22c 
-, haas 21:1 4 
-, hond 21:1 3 

sint menardus - spokerij 



-, kat 21:14 
-, konijn 21:14 
-, spookvrouw 2:3 
-, vo1gen 18:1 4; 21:1 2 
spookhuis 12c: 1-7 
sportvereniging 46: 14a 
spotrijm WZ2:C 17b 
sprokkelhout 39:7 
spruw 21:1V Ic; 23:1 9 
stamppot 38:1; 45:11, 13b, 14b, e, h 
steek in de zij 21:1V 4c 
steen, blauwe lOa: 1--4 
steffenen 22: 16, 18d 
ster 7:9c-d 
sterzingen zie: driekoningen, zingen 
sterven zie ook: dood 

3:3,8; 26:30d; 51:18-19 
sticker 46a:7c 
stille week 28: 11-16 
stille zaterdag 28:36-39 
stoel 53: 19a-g, 34 
stoeteboom 32:6 
stoof 53: 16c, 19h 
straf 52:24 
strekel 41: 15 
strijken zie: haren 
stro zie ook: dode, stro; stropop 

22:7; WZ1:16h-p 
-, dakstro WZ1: 16m, 17 a, c, d 
strompelwoensdag 26:20 
stroop 45:15d, 18f; 47:18 
-, appelstroop 47: 18a 
-, perenstroop 47: 18a 
stropop 5: lOq-r; 26:29, 55a-b, 23e; 

32:2i-o 
stuipen 21:1V Id; 23:1 5 
suiker 35:2-3; 45: 15d, 18f; 47: II b, 13 
sunderklaas 9:32g-n 

t 
tafel 53:20, 35a--c 

spokerij - vastenavond 

-, kleed 53:20d, 35d, 47 
-, schikking 25: 16; 30:77; 53:45 
-, zitplaats 53:46 
tak, bloeien 26:40 
tand 52:25a-b 
-, krijgen 21:1V la, b 
tarwe 9:2 
teerdag 26: 17 
textiel 37:9 
theebeschuit 48: I, 6d, 7b 
toerisme 46:3b, 4c 
tortelduif 50: 1-16 
toverij zie: magie, toverij 
tractatie zie ook: visite, versnapering 

32: 11-0; 57:23b--c 
transport WZ3: 16 
-, wagen 14a: 1--6 
trouwring zie: huwelijk, ring 
tweeling 7: la 

u 
ui 45: lie, 14j 
uil 52:5 
uitdeling zie: begrafenis, uitdeling; ma

ria lichtmis, uitdeling; nieuwjaar, uit
deling; sint antonius, uitdeling; vaste
navond, uitdeling 

vacantie 

v 
27:7 

32:7a-g 
29a:20a-b 

-,mei 
vader 
varken 
vasten 
-, brood 

14:4a; 23:1 3a--c; 47:44 
27:12,14-20; 38:7; 40:49a-b 

58: 10a-f, 30 
-,Iopen 27:15 
-, vuur 26:63; 27: 13 
vastenavond 26:55c; 27:7 
-, fooienjagen 27:5 
-, gerecht 27:3a--c 
-, lopen 27:4 
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-, spel 27:8 
-, stropop verbranden 26:55c 
-, stropop verdrinken 26:55c 
-, uitdeling 27:6 
-, voejagen 27:5a--c 
vee 22: 18a; 23:1 4a--c 
veevoer 22: 11; 39: 1; 43:38e 
-, koe WZ2: 10b--c 
vendelzwaaien 29:23k-l; 46:8 
verbranden zie oak: vuur 

3:9; 7:6a-b 
verdwalen 16:15; 17:1,4 
vereniging zie ook: gezelligheidsvereni

ging; muziekvereniging; oranjevere
niging; sportvereniging; volksdansve
reniging; zangvereniging 
46:7d, 8d, II, 15e; 46a:5a-b 

verhuizen, tijdstip 1:11 Id-e; 9:28 
verjaardag zie ook: naamdag 

8:6; 26:46b; 43:5; 57: 1-37 
-,50 57:21 
-, brood 58:23 
-, feliciteren 57:2a-4a, 18-19,26,31 
-, geschenk 57:6 
-, kaart 57:3a, 19a, 26 
-, taart 57:7a,35 
-, versieren 57:5 
verkleinen 52:22d 
verkoudheid 21:IV 7a 
verlichting 53: 17, 33 
-, aansteken 35: 14 
verloving zie ook: huwelijk 

40:52-54, 56 
-, ring 31: 15; 40:55 
verwarming 53: 16, 32 
-, stoof 53: 19h 
verzenden 31:27 
verzien 7:3 
verzonken 18:III I 
vet zie ook: olie 

43:8a; 45: 13d-e, 17g; 47:37, 55 
vis 38:1;39:lOa;45:15d,17;47:49-60; 
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55:28-31 
vIslte 25:15;35:1-12;43:5;56:17,19; 

57:13-14, 22a-i, 27a-g; 58:17e, 18e, 
1ge,20e,24a--c,25e,30 

-, drinkgewoonte 35:6 
-, versnapering 35:5 
vIsser 5:4d; 20:4; 39: 10 
vlag 4: 17a; 32: I a-j 
vlas,oogst 4: l7a 
vlees 38: I; 45:9c, II f, 12e, 15d, 16d-h; 

47:21-33,35b,44-45;S5:15-16 
-, eend 47:47 
-, gans 47:47 
-, geit 47:47 
-, kip 47:47 
-, rund 
-, schaap 

47:41-42,46 
47:47 

-, varken 47:34-40,46 
-, verbruik 45:9b 
vloerbedekking 53:25,38 
voeding zie oak: aardappel; beschuit; 

boon; bouillon; brood; dode, eetwa
ren; drank; ei; erwt; gebak; gerecht; 
groente; kamemelk; koek; krent; krui
den; maaltijd; melk; rijst; soep; suiker; 
vlees; zelfvoorziening 
39:5; 40:26a, c; 45:8a-9d; 47:6Ia; 
55:hele lijst; 56: 10b--c, 11 b, 13d-e, 
15c-d, 30b, 32b, 33e-f, 37b, 37d; 
WZ2:A6b, d, e I, f, g, D3e 

-, bewaren 47:23, 3Ia-b; S3:41b 
voetenbankje 53: 19h 
vogelkooi 50:6-7, lIb, 15; 53:27d 
vogelschieten 46:7 
volgen 18:14; 21:1 2 
volksdansgroep 46: 15a 
volksfeest zie: feest 
volksgeloof 31:25; 35:20, 25 
,volksgeneeskunde zie: ziekte; genees-

kunde; geneesmiddel 
volksgericht 5: I Op-r 
volkslied zie: lied 

vastenavond - volkslied 



volksverhaal zie ook: sage 
51:15; 52:19, 20-24 

voorgerecht 45:2c, lOb, 18h 
voorloop zie: om ina, voorloop 
voorstellen 54:5a-b 
voorteken zie: omina 
vorstenhuis 51:7 
vrijdag, goede 28:28-35 
vrije, dag 27:7 
vrijen 5:lOq-r; 12b:I-3; 27:21; 40: 

5-8,33-35,38,39b,42c, 51,56 
-,aanzoek 40:9-17,40-41,51a 
-, geschenk 40:36-37 
-, instuif 40: 18-29 
-,Ieeftijd 40:1-4 
-, markt 40:30, 32c, 39a, 42a-b 
-, nachtvrijen 40:14,44-47 
-, visite 40:43, 45-46, 48-50 
vrijmetselarij 51: 1-23 
vrouw 24: 12g; 26: 15, 35; 30:57d; 31: 1, 

3, 15; 52:20; 56:5, 6c-d 
-, holle 2:1 2 
-,wit 2:13;17:1-3 
vruchtbaarheid 27: 13d, 14c 
vuur zie ook: jaarvuur; verbranden 

5:1g; 22:14a; 31:29b 
vuurman 1:1 1 b, 2a-b; 16:11 1-8 

w 
waarzeggerij zie: magie, waarzeggerij 
wagen zie ook: hooiwagen; transport, 

wagen 
-,opschrift 14a:I-6 
-, vurige 2:1 8 
wan 49:1-53 
wannen 49:1-17,53 
wannenmaker 49:44, 46--52 
wassen 30:3a-b 
water 3:7 
-, zegening 28:37; 33:6 
watergeest 2:15; 17:1,3-6 

volksverhaal - zegening 

wecken zie ook: conservering 
47:6, 15,39,56 

weddenschap 52: 18c 
week, stille 28: 11-16 
weer 7:9a; 23:1; 26:41; 28:13; 29:27; 

33:2a,2e 
weerregel 14:3; 50: 14 
weerwolf 2: 19; 17: 1-9 
werk 57:22f, 23 
wichelroede 15:8 
wieg 5:6 
wijden zie: zegening 
wijn, vruchtenwijn 47:20 
wijvekenszaterdag 22:1,3; 26:11, 12; 

29a:19-23 
wijwater 30: 15 
wilde jacht 2:1 7 
wilgefluitje 1:111 4 
winkelier 24: 14a-b; 28: 17m 
wisselkind 7:11a-e 
witte donderdag 28:25-27 
woensdag, tweede in januari 26:20 
worst zie ook: vlees 

47:21-27 
wrat 21:2a 

z 
zaaien 4:1,4:3 
zaaigereedschap 39:3a-b 
zaaitijd 4:2; 28: 14, 33 
-, rogge 9:22-23 
-, wintertarwe 9:24-25 
-, zomertarwe 9:26-27 
zan dmannetj e 9:30 
zanggroep 46: 15a, 15d 
zaterdag 45: 1 b 
-, stille 28:36--39 
zegening 15:12; 18:III I; 27:27; 28: 

2a-b,d,37a; 29:19; 33:6, 16a-b,d, f 
-, auto 33:12d 
-, palmtak 28:2a-d 
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zegswijze 
-, dorsen 

4:8; 18:1 7; WZl:20a, 3 
WZl:20a2 

-, geboorte 7:5h 
-, hooien WZ2:C17a 
-, huwelijk 31:17 
-, ijsheilige 33:2e 
-, maaien WZ2:CI7a 
-, muis 52:29 
-, paddestoel 6a:4 
-, rat 52:29 
-, wannen 49:26 
zeis 34:11; 41:1-14; 41 bijlage I 

[I ]-[5]; bijlage 2 [6]-[9]; bijlage 3 
[1]-[5]; bijlage 4 [6]-[9]; WZ2:AI, 
D5 

zelfmoord 51: 17 
zelfvoorziening 26:2; 45:8a-b, 9a, d, 

12g, 17h; 47: 1 b, 8b, 43, 44; 49: 13; 
55:hele lijst; 58:5 

zenden 52:23e 
zieht 34: II 
zieke 28:38a 
ziekte zie ook: geneesmiddel; naehtmer

rie 
6a:6; 11: 10; 15:7; 21:IV 6e, IV 8; 
31: 12b; 35: 27f; 50:8-9 

-, belroos 21:2d 
-, neusbloeding 21:IV 3a 
-,overdragen 2:11 8-9 
-, reuma 21:IV 5; 23:7 
-, spruw 21:IV Ie; 23:1 9 
-, steek in de zij 21:IV 4e 
-, stuipen 7:6d 
-, verkoudheid 21:IV 7a 
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-, wrat 21:2a 
-, zweer 21:2e 
ziel 52:22a 
zingen zie ook: driekoningen, zingen; 

kerstmis, zingen; jaarwisseling, zin
gen 
52:23a; 57:1Oa, 33b; WZ2:CI6 

zoetzuur 47: 13 
zomersproet 21 :2b 
zondag 3:32; 43:3a, 4, 8b; 45: Ie, 3, 4b, 

5e, 6f, 7b, 1Oe-h, 12f, 13i, 14d-f, 
18g-i, 19d; 48:7a, 16a; 56:6a--<:, 15, 
26-27,37-38; 57al:2, 16,21; 58:15, 
30 

zondagssehool 36:21 
zonde 11:6, 12 
zout 19:11-9; 45:18f; WZ2:CI3, 13b 
-, morsen 19:1-2 
zouten zie ook: eonservering 

47:3, 24, 25b, 26b, 28, 29b, 30e, 34, 
37e,42b,51,53e 

zuivel 55:22, 38, 43 
zuster 29a:21e 
zuur 47:32, 38, 42e, 54, 61 e 
zuurdeeg 43:43,44 
zwad WZ2:A8-10b 
zwaluw 11:1-12 
zwangersehap 7:2-4 
zwart, maken 29:23m 
zwarte, koningsfeest 26: 19 
-, piet 9:32e 
zweep 24: We 
zweer 21:2e 

zegswijze - zweer 
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