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VAN DONDERSTOK NAAR PIRON

P.J. Th. Langeveld

Tal van soorten bijgeloof van onze voorouders stammen uit een duister 
Germaans verleden. Diepgewortelde heidense gebruiken komen vandaag 
de dag toch nog steeds voor in dakversieringen. We zijn echter de oor-
sprong van die versieringen vergeten. We hebben het over de zogenoemde 
'makelaars', die we nu nog op verschillende daken in ons dorp aantreffen. 
In andere plaatsen en streken van ons land komen ze echter nog in behoor-
lijke aantallen voor. In lang vervlogen tijden geloofde men dat een hele 
horde duivels, demonen en andere kwelgeesten het leven van de dorpsbe-
woners trachtten te vergallen. Om zich te beschermen tegen allerlei kom-
mer en kwel maakte men gebruik van voorwerpen die het onheil moesten 
keren. Zo plantte men vlierstruiken bij de woning. Dat was een probaat 
middel tegen tjoensters (heksen) en demonen. Het kappen van zo'n struik 
was dan ook vragen om narigheid. Het spijkeren van een paardenschedel 
tegen de gevel was een machtig middel om nachtmerries en demonische 
geesten buiten de deur te houden. Deze vorm van afweer is in het oosten 
van ons land soms nog te zien. Op sommige boerderijen treft men op de 
nok van het dak uitgezaagde gekruiste paardenhoofden aan. Nog steeds 
bestaat het gebruik om een hoefijzer op te hangen bij of boven de deur. Het 
hoefijzer is het wapen van de duivel en daarom moest deze met zijn eigen 
wapen worden bestreden. Nog in het begin van de vorige eeuw gooiden 
sommige boeren een gloeiend hoefijzer in de met melk gevulde karnton als 
het karnen niet tot een goed resultaat leidde. Ook bestaan er vermengingen 
van heidense en christelijke gebruiken. Zo treft men op sommige plaatsen 
in Zuid-Holland en ook elders boven het kelderraam een witgekalkt kruis 
aan om het bederf van de zuivelproducten tegen te gaan. De duivel en zijn 
trawanten waren voor veel mensen bedervers en verwoesters van geluk en 
de oorzaak van misoogsten, honger en (vee)pest. In de Germaanse tijd tim-
merde men vaak een bezem op de nok van het dak om bescherming tegen 
het kwaad te verkrijgen. In de loop van de tijd werd de bezem vervangen 
door een zogenaamde 'donderstok' tegen de bliksem. De vorm en de waarde 
van deze dakattributen veranderden op de duur in echte gevelversieringen. 
Er werd van de makelaar, een verticale steun op de hanebalk aan de buiten-
gevel, dan ook dankbaar gebruik gemaakt als versiering. Zo ontstonden in 
het noorden van ons land prachtige geveltopversieringen met naar elkaar 
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toegewende zwanen, steigerende paarden, bloemen en andere versieringen. 
In het westen en ook in ons dorp kregen deze versieringen een eenvoudiger 
en later zelfs een veel strakkere vorm. Deze eenvoudige topgevelversierin-
gen of makelaars zijn nog hier en daar in ons dorp te vinden. Omstreeks het 
begin van de 20ste eeuw veranderde de huizenbouw en kwam de mansarde- 
of gebroken kap in zwang. Door die andere dakconstructie verschoof de ma-
kelaar naar de plaats waar drie kapdelen bij elkaar komen. Hierdoor kreeg de 
makelaar een andere vorm en werd hij pure versiering. Meestal kregen deze 
makelaars de vorm van zuiltjes die dienden om de dakpunten waterdicht te 
maken Ze zijn nog op een aantal huizen in ons dorp te zien. Omstreeks 1910 
werden met name aan de Hoofdstraat van ons dorp prachtige bollenvilla's ge-
bouwd. Op het dak van deze villa's treft men vaak de zogenaamde piron aan; 
een van klei gebakken, net als de dakpannen, meestal rood geglazuurd zuiltje 
waarop een bol staat. Deze piron was een uiting van aanzien. Kijk maar eens 
naar de daken van villa's aan de Hoofdstraat zoals 'Nancy' (nr. 85), 'Hestia' 
(nr. 149), 'Bijdorp' (nr. 151), Sunbeam' (nr. 155) en aan de Teijlingerlaan 
zoals 'Willem's Hoeve' (nr. 11), 'Anny Home' (nr. 53) en 'Herwildi' (nr. 57), 
om er maar eens een paar te noemen. Op de villa's van na 1930 is de piron 
verdwenen. Zo lijkt de rol van het heidense gebruik in de dakversiering te 
zijn verdwenen. Als de makelaar eens wordt aangebracht op een nieuw pand, 
is dat een nostalgisch teruggrijpen op oude versieringen waarvan men de 
oorsprong meestal niet meer weet.

Op de volgende pagina zijn een zestal afbeeldingen geplaatst van verschil-
lende makelaars in Sassenheim met daarbij een aanduiding van de panden 
waarop ze zijn te zien.

Bronvermelding:
'17 Nederlanden', P.H. Witkamp, 1873
'Nederlandse Volksverhalen', K. van Hulst, 1973 'Ornamenten', J.H. Kruizinga, 1963

Tekst voor de foto's van bladzijde 18 
A = Hoofdstraat 100 (W.J.N. van Hage); B= Rijksstraatweg 75 (C.E .Goyers); 
C = Hoofdstraat 143 (villa 'Siwah' ); D = Teijlingerlaan 63 (J. Bontje);
E = Hoofdstraat 210 (Royal Fleur); F = Hoofdstraat 323 (B.W. Langeveld).
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