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p de Grote Bredeplaats in Harlingen staat

een bronzen beeld van een man in een tobbe,

aangeboden door de Rotary-club. Het beeld is

vervaardigd door de dit jaar overleden kunstenaar

Lammet Kiewiet.

Harlingers worden'tobbedounsers' (tobbedan-

sers) genoemd, Het beeld van de tobbedanser'ís een verbeelding

van deze scheldnaamvoor de inwoners van Harlingen (in het Fríes,

Harns).

In Harlingen woonden van oudsher veel wevers, die een sooït van

linnen- (later katoenen-) stof vervaardigden. Djt stond wel bekend

onder de naam'Harnser btnt' (Harlinger bont). Het weven en verven

van die stof gebeurde in het klein, in het eigen woonhuis. Wanneer

het linnengaren blauw was geverfd, moest het in wateÍ uitgespoeld

worden, voor het geweven werd. Dat uitspoelen gebeurde in een

grote kuip of tobbe, waar de verver met blote voeten in sprong. Hij

trappelde net zo lang op het garen, totdat het spoelwater helder en

ongekleurd werd.

Friezen van andere plaatsen zeiden ook wel dat Harlingers geen

echte Friezen zijn, omdat veeI wevers en verveïs oorspronkelijk, om

hun geloof, in de zestiende en zeventiende eeuw uit Vlaanderen naar

Friesland zijn gekomen.

De scheldnaam'tobbedanser'wordt in ieder geval a[ in 1894 aan

verzamelaar Gerit lacob Boekenoogen opgestuurd door een leerlinge

van de kweekschool uit Groningen, P.S.L. van Deinse.

Het volksverhaal wil het, zoals wel vaker, beter weten . In rgTg ver-

telde Binne Hedzers Hooijenga een verhaal aan de voor het Meeïtens

Instituut rondtrekkende volksverhalenverzamelaar Dam Jaarsma, die

de naam'tobbedanser' moet verklaren.

Het gaat ongeveer als volgt:

"Er was eens een dief, die enorm lui was. Zíjn bijnaam luidde dan ook

'Luie Peter'. Luie Peter was zo groot als een reus. Op een dag werd

Luie Peteï te pakken genomen. De djef werd in een vat gestopt. 'En

doe rotlen se dat fet yn'e sé' [En toen rolden ze het vat in de zeel.

Een schipper op zee zag het vat drijven en haalde het aan boord.

Luie Peter kroop op het schip uit het vat en zei: "Se wolte my koaníng

meitsje, en dat wol ik net!"

["Ze wi[en me tot konjng maken, en dat wil ík níet!"]. Een matroos

op het schip voelde er wel wat vooÍ koning te worden. Hij kroop in het

vat, waarop het weer Ín zee werd geworpen. Toen het vat bij Har-

lingen aanspoelde, vermoedden de stedelingen dat Luie Peter weer

aangespoeld was. ]uist toen de stedelingen (van blijdschap) om het

vat begonnen te dansen, kwam plotseling de matroos tevoorschijn-

Hij zei: "Ik wol wol koaning wurde." ["Ik wilwel koning worden."]

Sindsdien heten de inwoners van Harhngen 'tobbedansers'."
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Beeldverhaal
Steeds vaker ctaimen steden, dorpen of regio's een volksver-
haal en gebruiken zij een verhaal ter promotie van stad, dorp
of streek. ïn de vorm van (sagen)routes, brochures, informatie-
borden, verhalenactiviteiten en -festiviteiten en diverse versna-
peringen wordt een volksverhaal gebruikt voor recreatieve of
toeristische doeleinden. In de rubriek'beeldverhaal'treft u een
(stand)beeld of kunstwerk aan, dat tijdens veldwerk door het
DOC Votksverhaal is aangetroffen, en dat gerelateerd is aan een
voIksverhaa[.
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