De geheime waaiertaal ontdekken
De waaier was vroeger al een populaire accessoire. Ze waren niet alleen handig voor verkoeling, maar ook
een populaire versiertechniek! De dames wapperden op een bepaalde manier met de waaier om berichten
te seinen aan potentiële geliefden. Iedereen kende dan ook de betekenis van de signalen. Waaiertaal is dus
eigenlijk een soort whatsapp van vroeger! Het gebruik van waaiertaal werd in Frankrijk en Engeland zelfs
zo populair dat er in deze landen waaieracademies werden opgericht waar dames en heren deze ingewikkelde geheimtaal konden leren.
Met deze werkbladen maak je jouw eigen waaier en leer je de geheime waaiertaal net zoals de dames en
heren op de waaieracademies van vroeger. Oefen het samen met iemand! Heb jij een geliefde of rivaal?

Geschiedenis
Handwaaiers maken al vijfduizend jaar deel uit van de cultuur. De oudste archeologische vondsten zijn teruggevonden in Egypte, India en China, waar de waaiers zowel voor ceremonies werden gebruikt als om praktische
redenen. Pas rond de 4e eeuw voor Christus doken de eerste exemplaren op in Europa, vooral in het oude
Griekenland. Door de kruistochten in de 12e eeuw kwamen ze uiteindelijk ook in onze regio terecht.
Het is echter pas in de 17e eeuw dat de opvouwbare waaier wijdverspreid begint te raken over het continent,
en vooral in de rijkere en hooggeplaatste kringen aan populariteit wint. Het oorspronkelijk doel om verkoeling
te brengen en vliegjes weg te wuiven verdwijnt stilaan naar de achtergrond. In de 18e eeuw wordt een waaier
meer en meer als statussymbool beschouwd, met gespecialiseerde arbeidslieden en artiesten die er ware
kunstwerkjes van maakten.
In diezelfde periode werd de waaier dan ook een onmisbaar mode-accessoire tijdens balavonden. De sociale
etiquette van die tijd schreef voor dat er niet over alles vrijuit kon gesproken worden, met vooral voor vrouwen
erg strenge regels. Met name op het vlak van de liefde moest heel wat achter gesloten deuren gebeuren.
Waaiers werden dan ook al snel als communicatiemiddel ingezet, om geheime boodschappen over te brengen
aan (potentiële) geliefden of rivalen.
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Stappenplan:
1. Maak een gaatje in de ijsstokjes zodat de splitpen er doorheen kan. Je kan
de gaatjes boren of met behulp van een spijker en hamer er in slaan. Maak
alle ijsstokjes vast aan de splitpen.
2. Maak nu de bekleding van je waaier. Maak met een passer, bord of ander
rond object een cirkel van 40cm op een vel papier. Vervolgens maak je
binnen deze cirkel nog een kleinere cirkel van 20cm.
3. Versier jouw cirkel. Je kan hem voor het versieren eerst uitknippen, of na
het versieren uitknippen. Gebruik verf, leuke stikkers, stempels of potloden.
Wees creatief!
4. Vouw de cirkel dubbel en knip de kleine cirkel van 20cm eruit. Om de waaier
op te kunnen vouwen, vouw je een trappetje van 13 gelijke stukken
5. Vouw je halve cirkel weer open en plak de ijsstokjes aan de achterkant vast
in het midden van één helf van de cirkel. Pak de ijsstokjes in door de andere
helft eroverheen te vouwen (zie bovenstaande afbeelding).
6. Laat alles goed drogen en jouw waaier is klaar!

Benodig

dheden:

•
•
•
•

bron: https://verfijndveenendaal.nl/blog/post/waaier-maken
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werkblad leer de geheime waaiertaal
Je gaat nu de geheime waaiertaal oefenen van vroeger. Om verschillende uitdrukkingen of vragen
duidelijk te maken diende de vrouw telkens een specifieke handeling uit te voeren met haar waaier.
Oefen deze met jouw zelfgemaakte waaier! Wie wil jij versieren of wegjagen?

•

Kus me: de lippen aanraken met een halfopen waaier

•

Ik hou van je: met de rechterhand de waaier naar het hart brengen en hem daar laten rusten.
Een andere mogelijke beweging: de waaier over de rechterwang laten glijden

•

Ja: de gesloten waaier tegen de rechterwang houden

•

Nee: de gesloten waaier tegen de linkerwang houden

•

Hou je van me?: de gesloten waaier met beide handen aanbieden

•

Wanneer kan ik je zien?: met gesloten waaier het rechteroog aanraken. Nadien kan er een
gedeeltelijk geopende waaier getoond worden waarbij het aantal zichtbaar geopende waaierstrookjes aangeeft op welk tijdstip (het uur van afspraak) men wordt verwacht

•

Ik wil met je praten: met een vinger op de top van de geopende waaier tikken

•

Vergeef me: de handen samenhouden en met beide tegelijk een open waaier vasthouden

•

Ik haat je: de waaier met de rechterhand door de linkerhand halen

•

Ik ben getrouwd: traag wapperen met de waaier

•

Ik ben verloofd: snel wapperen met de waaier

•

Vergeet me niet: de waaier geopend achter het hoofd plaatsen

•

Ik ben geïnteresseerd in jou: de waaier met de linkerhand openhouden voor de onderkant
van het gezicht

•

Vertel ons geheim niet verder: met de rechterhand een gesloten waaier over het linkeroor
houden

•

Je bent gemeen: de waaier verschillende keren na mekaar openen en sluiten

•

Ik beloof om met je te trouwen: een volledig geopende waaier zachtjes sluiten

•

Wacht op mij: de waaier volledig openen

Laat jouw kunsten aan ons zien! Maak een foto
van je waaier, of upload een leuk filmpje waarin je
jouw vesiertrucs showt! Upload ze naar facebook
of instagram met @palthehuis en
#erfgoedverbindtoldenzaal

