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Tenen het einde van het vorig jaar kwam ik in kontakt met mevr. Koning.
Reden: het voorbereiden van de kostumes voor een on te voeren lekespel
betreffende de Cunerelegende. lloswel ik in eerste instantie reserves bnd,
een niodevormgevinc buro opbouwen en een op handen zijnds studie in Textiele
werkvorr.er,, kunst- en kostuumgeschiedenis vereisen immers de nodige tijd en
energie, intrigeerde de geschiedenis niet alleen in kostuumtechnisch, maar
vooral ook in sociaal/cunltureel opzicht zodanig, dat ik de mogelijkheid
ging z;.en in de toskcnst een sn ander binnen ™ijn studie te brengen en zo
op het verzoek in kon gaan.
Het belangrijkst is natuurlijk cin te beginnen net een gedegen historisch
onderzoek. De manier waarop rnen zich kleedt is nu eenmaal een gevoln van
sociaal/culturele omstandigheden/stadia waarin verkeerd wordt.
>>!u is er weinig informatie bekend over de kleding die nen rond d R 4e eeuw,
het begin van de legende, in deze contreien droeg. Een reconstructie was
echter mogelijk door naar de algemene geschiedenis te kijken. Hst '.jaren
hier woelige tijden: volksverhuizingen, het ineenstorten van het Romeinse
tfijk, het Christendom floreerde hier zeker nog niet zoals het nu het geval
is. Voorts is afgegaan op de kleding en textiel die in moerassan (daardoor
vaak prachtig geconserveerd) gevonden zijn.
Wat de ouders van Gunere, betreft had dit tot gevolg dat de kleding die zij
gedragen hebben zeer sterk beïnvloed moet zijn geweest door de Romeinse
overheersers. Zo is het bekend dat de hogere klassen de toga droegen. Omdat
niet bekend is wat bijvoorbeeld de politieke overtuiging van haar ouders
was en in hoeverre de Romeinen zich ten tijde van de legende reeds hadden
teruggetrokken, ben ik er van uit gegaan, dat zij in het lekespel, ook orn
wille van de herkenbaarheid voor lT.it publiek, een soort Keltische overgangs-
vorm draqen. Daar kont noc hij dat er ook uat oosterse invloeden (zie de
biografie van haar moeder) aanwezig geweest zullen zijn.

De kleding dia in deza omgeving gedragen is, zal niet erg vesl verschild
hebben van de kleding die in moerassen in Duitsland gevonden is. En hier
kornt dan het verbazingwekkende: hoewel rnen toen ter tijd geen coupe kende
(nen ging de geweven stoffen niet versnijden) ziet deze kleding er verdacht
nodern uit. Rokken, tops, broeken (vaak met voeten) en jurk-vromen zouden
zo de winkel in kunnen. De capes (rechthoekig van vorm) zijn doorgaans van
bijzonder fraaie (mollen) stoffen, 'net ruit- en streepnotieven. Zelfs de
sieraden en spelden zouden de noodlijdende middenstanders van nu neer aan
super omzetten helpen. Schoen/sandaalvornen doen sterk denken aan dn
"Jesus"-sand3len die eniae tijd geleden grootscheeps in het modebeeld
aanwezig waren.



'.üe gaan nu met een grote sprong verder naar de Middeleeuwen. Daar is
uiteraard veel neer aan exacte gegevens van te vinden. De processie-scène
is voor deze keer gebaseerd op kledinggegevens uit de 14e eeuw. Puntschoe-
nen, beenlingsn (in het lekespel voor de draagbaarheid en de acceptatie van
iJe spelers strakke broeken), hellevensters die de kerk sterk veroordeelde
vanwege de onzedelijkjheid maar toch gedragen werden door de ook Godsvrezen-
de vrouwen, ronde capevormen, kaproenen (puntmuts aan pellerine), lage
tailles, allemaal kenmerken van die eeu:u.
Voor dit spel is gekozen voor een 'neutrale' uitwerking van deze gegevens.
Daardoor is ook niet echt gekozen voor een bepaald jaartal, zodat er exact
te zien zou zijn geweest of deze scène in 1325, 1350 of 1375 geplaatst is.
Bovendien moet een en ander ook een symbolische waarde en een herkenbaar-
heio'saspect met zich mee dragen, gezien de aard van de uitvoering van het
spel.
Alles pleit uiteraard voor het feit dat de opvoering van dit lekespel een
jaarlijks gebeuren zal gaan morden. Wanneer het aan mij ligt, worden de
kostuums dan steeds 'authentieker': stoffen voor de eerste scènes kunnen
nageueven worden; de beroemde Italiaanse granaatappelstoffen zouden in de
procsssie-scenes een prominente rol kunnen krijgen; zelfs een uitgesproken
karakter-processie zou dan gestalte kunnen krijgen (ridders, jonkvrouwen,
rijke en arme burgers, hoeren, minstrelen etc.).
Komt dus allen en overtuigt ons dat esn encore noodzakelijk wordt.

Robert Jan Jansen
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