
C L O W N  E N  

C I R C U S D I R E C T E U R

J O O P  T E U T E B E R G

P O E S I E V E R S J E S :  S P I E G E L

V A N  D E  T I J D S G E E S T

T I J D S C H R I F T  O V E R  T R A D I T I E S  E N  T R E N D S

Z O M E R 1 9 9 5

II

RR

LL

Ik speel de gek, ik doe gek
en ik ben gek

Let’s go LETS

Rozen 
verwelken,
schepen
vergaan

L E V E N  Z O N D E R  G E L D :  L E T S  M A A K T  H E T  M O G E L I J K



11

Bij een poesie-
album was het

gebruikelijk dat je op
de eerste pagina je eigen
gedicht schreef en daarmee

meteen aangaf dat het van
jou was. En dat waren mooie
momenten. Zo’n maagdelijk
leeg album, waarin je nau-

welijks durfde te schrijven. En
dan het gedub over hoe je zou

beginnen...

De volgende pagina’s waren voor mijn
moeder en mijn vader. Mijn moeder gaf
vooral goede raad. Zinnen als ‘Wees
een  zonnetje in huis...’ en ‘Pluk de dag’
komen me dan ook heel bekend voor.
Mijn vader, die alleen in de poesie-
albums van zijn dochters hoefde te
schrijven, maakte er een heel werk van.
Zijn gedichten waren kort, maar hij
maakte er prachtige tekeningen bij van
vrolijke blonde meisjes.

Na mijn vader en moeder was het de
beurt aan de juffrouw op school, die er
met een perfect handschrift (dun
omhoog en dik omlaag) een gedicht in
schreef, dat ze zelf bedacht had en
jaren achtereen bij iedere leerling
gebruikte. Pas daarna waren mijn zus-
jes, broertjes (als ze maar netjes schre-
ven!) en vriendinnetjes aan de beurt.

Als ik mijn oude poesiealbums nog
eens doorblader, want die dingen doe je
natuurlijk nooit weg, dan komen er
allerlei herinneringen in me op. Aan

mensen die je vergeten was, aan een
vriendin die gestorven is en aan mijn
jeugd.

En dat is natuurlijk ook de waarde van
mijn album. Het is nostalgie. Een poe-
siealbum verhaalt uit een voorbije tijd.
En het zijn vooral de mooie herinnerin-
gen die dan bij je opkomen.
Tegelijkertijd zijn de boodschappen, die
in een poesiealbum geschreven werden,
altijd toekomstgericht. De gedichten
bewaren daarom de verwachtingen die
je omgeving had van je toekomst. En
het is heel leuk om daar eens over na te
denken...

Ineke Strouken

hoofdredacteur

VV
Bij het lezen van het artikel over de geschiedenis van het

poesiealbum moest ik ineens weer denken aan mijn eigen

poesietijd. Mijn eerste album had de vorm van een

paddestoel en dat was niet zo gek, want ik was dol

op paddestoelen zoeken. 
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Aan deze lappenboom in Overasselt hangt

men reepjes textiel die een zieke op zijn

lichaam gedragen moet hebben. 

Door het contact tussen het ondergoed 

en het levende hout zou de ziekte 

overgedragen worden op de boom.

slaan in één van de wilgen voor zijn
huis en sprak, terwijl hij zich voor de
boom had gebogen, de vreemde spreuk
uit. Enige tijd later genas het kind van
de breuk. 

Het gerucht verspreidde zich snel en
van heinde en verre kwamen daarna
patiënten om genezen te worden. 
Zij kochten dan van Nijenhuis drie spij-
kers en sloegen deze in de boom, nadat
de smid een onverstaanbare spreuk had
geuit. Een andere mogelijkheid, name-
lijk dat de smid zelf de spijkers in de
boom sloeg, was beter. Dit was echter
alleen voor de rijken weggelegd omdat
dit duurder was. 

De dochter en later ook de kleindochter
van Nijenhuis volgden vader Willem op
met deze uitoefening van de genees-
kunst. Kleindochter Jantien rommelde
wat met spijkers en uitte als laatste de
onverstaanbare spreuk. Daarna sloeg
altijd de bezoeker zèlf de spijkers in een
van de bomen, indertijd populieren, die
naar men zegt vol met spijkers zouden
hebben gezeten. 

E i k  v a n  H e r c h i e s
De breukeboom van Yde is tot nu toe
de enige Nederlandse spijkerboom die
bekend is. In België zijn veel meer van
zulke bomen. Sommige daarvan wor-
den nog steeds gebruikt. Twee fraaie
voorbeelden zijn de eik van Herchies,
‘le chêne à Clous’ in Henegouwen en de
spijkerlinde van Saint-Hadelin ‘le tiyou
du Fi’ in de Ardennen. Aan deze 
‘fetisjbomen’ zijn een aantal legenden
verbonden. 

Zo wordt rond de eik van Herchies ver-
haald hoe bij een poging om de eik te
vellen de eigenaar door een plotselinge
huidinfectie werd geplaagd.
Onmiddellijk liet hij het vellen staken.
Meteen daarna verdween de kwaal. 
Dit voorval vond ruim weerklank en
pelgrims kwamen van heinde en verre
om bij de boom genezing van allerhan-
de huidziekten af te smeken. Men sloeg
daarbij niet alleen spijkers in de boom-
stam maar bevestigde tevens allerlei
ex-voto’s aan stam of takken. Deze bij-
zondere boom gaat dan ook bijna
schuil onder verschillende lagen mut-
sen, verband, hals- en hoofddoekjes en
lapjes stof die pelgrims en patiënten
hebben achtergelaten.

De andere spijkerboom staat voor het
Sint-Hadelinskerkje in het gehucht
Saint-Hadelin op het grondgebied van
Olne in de Ardennen. Ook bij deze
boom kunt u nog verschillende spijkers
in de bast van de boom zien. Vooral
patiënten met kiespijn wendden zich
voor genezing tot deze boom. Daarbij
moest de patiënt zich zwijgend naar de
boom begeven. Aan de voet van de
boom moest hij dan tien maal het
Heilige Vader bidden. Vervolgens moest
hij met een spijker de aangedane kies
of tand net zolang aanraken als nodig
is om drie keer het Heilige Vader te
bidden. Daarna moest hij de nagel in de
boom slaan en de boom zwijgend ver-
laten. 

Hoe belangrijk deze boom voor de dor-
pelingen is geweest blijkt uit het vol-
gende volksverhaal. Op een snikhete

dige praktijken rond bomen berusten
op dit principe en hebben tot doel om
de ziekte van de mens over te dragen
op een boom.

S p i j k e r b o m e n
Zo brengt de volksgeneeskunde zweren
of zwerende huidblaasjes al gauw in
verband met nagelkoppen. Op tal van
plaatsen in Europa werden daarom ter
genezing spijkers in een boom gesla-
gen. Ook andere ziektes werden op deze
manier op een boom overgedragen
door deze letterlijk aan een boom vast
te spijkeren. Vooral bij kiespijn en
breuken was het een populaire
methode.

In Nederland treffen wij in het Drentse
dorpje Yde nog een paar spijker- of
breukebomen aan. Het verhaal van
deze bomen begint in 1807 als de in
Duitsland geboren smid Willem
Nijenhuis zich in het dorp vestigt.
Omstreeks 1830 kwam deze in aanra-
king met een boer wiens dochter aan
een breuk leed. Nijenhuis vertelde aan
de boer dat hij vroeger gewerkt had bij
een Duitse arts die breuken genas door,
onder het prevelen van een spreuk, drie
spijkers in een boom te slaan. Als de
spijkerkoppen in de stam waren
gegroeid zou de patiënt weer gezond
zijn. Hij zei dat hij de beschrijving van
de handelswijze en de spreuk van de
heelmeester nog ergens moest hebben. 

De boer drong er bij Nijenhuis op aan
om de beschrijving te zoeken en zijn
dochter te helpen. En zo gebeurde. De
smid Nijenhuis liet de boer drie spijkers
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In alle voorchristelijke beschavingen
werden bomen als goddelijke wezens of
als zetel der goden vereerd. Bomen
golden als heilig. Ook in de christelijke
opvattingen komen bomen voor die in
relatie staan tot Maria of andere hei-
ligen. Dat is niet zo vreemd. De boom,
geworteld in de aarde, zijn takken
uitstrekkend naar de hemel, is bij vele
volken als vanouds het beeld van de
kosmos. Een symbool van de ver-
nieuwing van het leven.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de mens, behalve tot gewijde plaatsen,

kapellen en geneeskrachtige bronnen,
zich ook heeft gewend tot bepaalde
bomen om genezing te verkrijgen. 
Dit geloof in de geneeskracht van
bomen is zelfs zo sterk dat men op
sommige plaatsen in Nederland en
België nog steeds een beroep doet op
die levenskracht als iemand door ziekte
of ongemak wordt gekweld. 

L e e r  v a n  s y m p a t h i e  
Deze vorm van volksgeneeskunde
berust op de leer van de sympathie.
Volgens deze leer bestaat er een
geheimzinnig verband tussen de

natuurverschijnselen en de mens. 
De sympathische geneeskunde kent aan
de natuur op grond van kleur en
gedaante geneeskracht toe. Tegen geel-
zucht helpt een geelbuikige vis.
Aambeien worden genezen door een
knolvormige wortel en stekende distels
genezen stekende pijnen. 

Een ander onderdeel van de sympathi-
sche kuur is de leer van de transplan-
tatie. In deze zienswijze kan men de
boze geest die een ziekte of ongeluk
veroorzaakt op een ander voorwerp
doen overgaan. Veel volksgeneeskun-

Geneeskrachtige bomen
in Nederland en België

De gedachte dat bomen de

macht hebben om ziekten over

te nemen is al heel oud. 

Had je koorts of wilde je van

je kiespijn of breuk af zijn,

dan ging je naar een 

‘fetisjboom’, een boom

waarvan men aannam dat hij

ziekte en kwaad van de

mensen overnam.
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huis groeide. Zo gezegd, zo gedaan en
jawel hoor, Heribertha werd weer
gezond.

Walderick bekeerde zich daarna tot het
christendom en ging naar de Franse
abdij van Saint Valéry sur Somme. Hij
werd monnik en keerde vele jaren later
terug naar zijn dochter Heribertha. De
Hoemannen wilden niets meer van
Walderick weten, vermoordden hem en
zijn dochter en staken zijn huis in
brand. 

Eeuwen later bouwden de monniken
van de abdij in Frankrijk een kapel op
de plaats van Waldericks huis. Veel
mensen kwamen vanaf die tijd naar de
kapel, baden daar en knoopten stroken
van hun kleren aan de eik om te wor-
den genezen van hun ziekten.

G e l o o f  e n  b i j g e l o o f
In België vinden wij nog lappenbomen
in het Westvlaamse Poperinge en te

Stambruges in de provincie Hene-
gouwen. Op beide plaatsen ontmoeten
christelijke en heidense culturen elkaar.
In de bossen van Stambruges staat de
aloude kapel van Arconpuit. Erbij
groeit een valse acacia (ook wel robina
geheten). In de kapel branden kaarsen
voor de ogen van de Madonna, maar de
boom is een echte ‘fetisjboom’: hij moet
al het kwaad, dat de bedevaartgangers
kwelt, op zich nemen, en dat doet hij in
de vorm van allerhande kledingstuk-
ken, die vastgehaakt en vastgemaakt
zijn aan de knoestige stam en takken.
In Poperinge treffen wij dezelfde men-
geling aan van christendom en heiden-
dom. Hier wenden bedevaarders zich

nog steeds tot ‘Ons Heeren Boomke’
een populier, waar zij stukjes schors
afsnijden waaruit een helend aftreksel
wordt bereid. Tevens worden kleding-
stukken als symbool van lotsoverdracht
aan boom en omheining opgehangen. 
De geschiedenis van deze bedevaarts-
plaats gaat terug tot ongeveer 1600
toen men in een struik, midden in de
bossen ten westen van Poperinge, een
klein gekroond Christusbeeld vond. De
schouders waren bedekt met een man-
tel, de armen geboeid. Het lichaam was
vol bloedige strepen. Vol eerbied werd
het beeld naar de Sint Janskerk
gebracht. De dag daarop was het uit de
kerk verdwenen, men vond het terug in

de struik. Al gauw werd dit wonder
bekend in de gehele streek en richtte
men op die plek een kapel op. Tot op
heden is de plaats een actief bede-
vaartsoord gebleven. Koortslijders en
andere zieken komen er het
Christusbeeld aanroepen.

Tot in deze moderne tijd kan de mens
nog steeds niet zonder een beetje
geloof, bijgeloof en tovenarij. En dat is
misschien maar goed ook!

Girbe Buist

Foto’s:  H. Boudewijns
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zomerdag kwam een Belgische heilige
in Saint-Hadelin. Hij was uitgeput en
verging van de dorst. Nederig klopte hij
bij een aantal boeren aan om wat water
te vragen. Overal werd zijn verzoek
echter bot genegeerd, woedend riep hij:
‘Tant que li tiyou de fi sèrè, may du
l’êwe i-n-are’. Oftewel: ‘Zolang de linde
de Fi er is, zolang zal er in dit dorp
geen water zijn’. Het bleef inderdaad
kurkdroog en de dorpelingen stonden
voor een groot dilemma. Moesten zij de
linde nu omhakken zodat het weer ging
regenen? Uiteindelijk koos men toch
voor de boom en gelukkig was de 
heilige vergevingsgezind en kwam er
na enige weken weer regen.

7 0 . 0 0 0  s p i j k e r s
De beroemdste spijkerbomen van België
waren ongetwijfeld de spijkerbomen
van Gilly bij Charleroi. De Belgische
schrijver Jean Chalon beschrijft in zijn
boek Les arbres fétiches de la Belgique
een bezoek aan deze bomen. Op dat
moment was één van de twee linden
reeds bezweken. De resterende boom
had een stamomtrek van acht meter
vijftig en was bezaaid met spijkers.
Volgens de schatting van Chalon moes-
ten het er wel 70.000 zijn. De spijkers
waren in bepaalde patronen en figuren

gerangschikt, aangezien de symbolische
voorstelling van de ziekte natuur-
getrouw de plaatsing en het getal van
de zweren moest weergeven. Als een
soort eerbetoon aan de macht van het
kruis werden de spijkers soms ook wel
kruisgewijze geslagen. Ook beeldde
men de grootte van de zweren uit in de
grootte van de spijkers. Zo vond men
in de boom zowel kleine holle blok-
nageltjes als dikke spijkers en hele
ijzerkeggen.

K o o r t s -  o f  l a p j e s b o m e n  
Behalve het spijkeren kent de volks-
geneeskunde nog een andere methode
om ziekte van een mens te doen over-
gaan op een boom: het afbinden van
koorts en andere kwalen door linten,
kousebanden en reepjes linnengoed aan
takken of boomstam te hangen. 

In het Nederlandse Overasselt bij
Nijmegen vinden wij zo’n koorts- of
lapjesboom. Aan deze boom hing men
reepjes linnengoed die een zieke op het
lichaam gedragen moest hebben.
Hierna deed men biddend een rond-
gang. Door het contact tussen het
ondergoed van de zieke en het levende
hout zou overdracht van de ziekte
moeten plaatsvinden. 

Aan de koortsboom bij de kapel van 
St. Walrick is ook weer een interessante
legende verbonden. Ongeveer duizend
jaar geleden leefde rond Overasselt een
wilde stam, de Hoemannen, die de
streek onveilig maakte. De leider van
deze stam was ene Walderick. Deze had
een schone dochter, die veel van hem
hield, maar het betreurde dat haar
vader zo slecht en zondig leefde. 

De schone Heribertha werd op een dag
ernstig ziek, zij had de gevreesde hete
koorts. Niemand kon haar genezen. De
bezorgde Walderick ontmoette enkele
dagen later twee monniken. De monni-
ken verwezen hem naar Willibrord die
op slot Hernen het woord Gods verkon-
digde. Walderick wist Willibrord te
bewegen om met hem naar de zieke
Heribertha te gaan. Willibrord vertelde
haar over Christus en zei dat zij moest
bidden. Ook moest zij een stuk linnen
van haar kleed scheuren en dat aan de
oude eikeboom hangen, die naast het

De eik van Herchies is een 

breukeboom waar mensen

spijkers in slaan om te genezen.

De boom hangt ook vol met

verband, halsdoekjes en lapjes

stof die pelgrims en patiënten

hebben achtergelaten.

Bij de oude kapel van Arconpuit in de bossen van Stambruges staat een lappenboom die het kwaad, 

dat de bedevaartgangers kwelt, op zich neemt.  
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Het terrein van de Utrechtse bevrij-
dingskermis is gedurende enkele dagen
de standplaats van het Nederlandse cir-
cus Royal. Zesmaal per dag kunnen
bezoekers voor het luttele bedrag van
een gulden een programmaatje van een
half uur komen bekijken. Hard werken
voor de artiesten; ‘pompdagen’ heet dat
in het circusjargon.  

Samen met een menigte klein grut loop
ik de circustent binnen, waar het ruikt
naar mest en popcorn. In de tent speelt
een orkest met veel koperwerk in hoog
tempo robuuste melodieën. De drum-
mer zit vooraan, zodat hij bij spannen-
de momenten precies kan zien wanneer
hij moet roffelen. Twee oma’s deinen
samen met hun kleinkinderen mee op
de maat van de muziek. 

De trompettist van het orkest lijkt ver-
dacht veel op circusdirecteur Joop
Teuteberg. Tijdens de voorstelling blij-
ken ook de clown en boer Harmsen, die
de ‘dompteur’ is van een koe en een
mini-stiertje, zijn rondbuikige postuur
te hebben. Joop Teuteberg is blijkbaar
geen type om zijn circus vanuit een
ivoren toren te bestieren. 

H o n d e r d  j a a r   
Circus Royal is dit jaar voor het derde
seizoen op tournee, maar de naam
bestaat al bijna honderd jaar. Het was
de opa van Joop die in 1896 circus
Royal oprichtte en Joops vader werd er
voor de oorlog directeur van. In 1953

gaf deze er de brui aan en begon een
café in Dordrecht. Dat was het einde
van circus Royal.   

In café de Wijngaard, in de volksmond
de Teut, groeide Joop op. Het was er
vaak een dolle boel. Elke avond was er
live muziek en de oude Teut kon het
vaak niet laten om af en toe de clown
uit te hangen of wat te tapdansen. De
kleine Joop bleek erg muzikaal en zijn
vader droomde van een zoon op het
conservatorium.  

Maar Joop zag eerder een carrière in
het circus voor zich. Als puber liep hij
regelmatig van huis weg om met het
circus van zijn oom Toni Boltini mee te
reizen. Op zijn eenentwintigste koos hij
definitief voor het circusvak en nam als
muzikale clown een betrekking aan bij
het Belgische circus Piste.  

L o s  G i n o s
Daar ontstond al direct een probleem.
De komische clown met wie hij optrad
keek regelmatig veel te diep in het
glaasje en daarom vloog de man de
laan uit. Voor hem moest á la minute
een vervanger komen, het gaf niet wie.
Alle ogen richtten zich op Marianne,
Joops vrouw met wie hij nog maar net
getrouwd was. Dit ‘burgertrutje’ had
echter nog nooit in de piste gestaan. 

Maar de nood was hoog en Marianne
werd geschminkt. Niet wit, maar bruin,
dat stond haar beter. “Die eerste paar

keer in de piste was ik verschrikkelijk
zenuwachtig”, herinnert ze zich nog
goed. “Maar ik heb altijd veel steun van
Joops moeder gehad. Die leerde me de
fijne kneepjes van het vak en Joops
vader leerde me muziekinstrumenten
bespelen. Toch heeft het nog zo’n drie
jaar geduurd voordat ik goed werd.” 

Na deze leertijd vierde Marianne,
samen met Joop als het clownsduo Los
Ginos, grote triomfen. Ze reisden rond
met circussen als Boltini, Sarassani,
Bouglione, Giovanni Althoff. Ze
schnabbelden bij de Italiaanse, Neder-
landse en Duitse t.v. Ze traden op met
Mini en Maxi en het Brabants Sym-
fonie orkest en speelden voor de
koninklijke familie van Monaco en
voor Helmut Kohl. 

Dat ging door tot in 1989 de muur viel.
Toen kwamen er Oosteuropese clowns
op de markt die voor een hongerloontje
wilden werken. Joop en Marianne hiel-
den het circus voor gezien en streken
neer in Dordrecht. Daar zetten ze een
bedrijfje op dat authentiek circusmate-
riaal aan t.v.-producenten, winkeliers-
en buurtverenigingen verhuurde. Met
enkele schnabbels per maand erbij zou-
den ze rustig kunnen leven. Althans,
dat was het plan.  

W i n t e r c i r c u s
Het was Marianne die het idee kreeg
om een wintercircus in Dordrecht te
organiseren. Joop: “Ik was er op tegen,

Circus Royal brengt authentiek circus en daar horen

dierenacts bij. Dit jaar had Joop Teuteberg een num-

mer met een koe en een mini-stiertje. 

gek en ik ben gekII
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Clown en circusdirecteur Joop Teuteberg:
Nooit zonder ballonnetje de piste in

Drie jaar geleden begon Joop Teuteberg een nieuw

Nederlands circus: circus Royal. Daarmee ging een

droom van deze clown en telg uit een oud

circusgeslacht in vervulling. Met zijn circus wil hij het

authentieke circusvermaak voor Nederland behouden.

“Want circus is cultuur, net als opera”, vindt hij.   

Martin Jansen

Vader en zoon Teuteberg

hebben samen de leiding

van circus Royal

k speel de gek, ik doe
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maar zoals zo vaak heeft ze gelijk
gehad. Al vanaf het begin in 1989 liep
het lekker. Maar al dat werk voor twee
weekjes in december vonden we eigen-
lijk zonde. We konden veel beter met
ons circus het hele jaar door gaan rei-
zen.”  

Naar een naam hoefden ze niet te zoe-
ken en in 1993 reisde het aloude circus
Royal, na een afwezigheid van 41 jaar,
weer door het land. Marianne hield het
clownsvak voor gezien en nam de
zakelijke leiding op zich vanuit haar
woning in Dordrecht. Joop reist met het
circus mee, treedt op als clown en heeft
de artistieke leiding.       

P u i k  o r k e s t
Gezeten in de bedrijfskantine, een stok-
oude, omgebouwde bus, praat ik met
hem over de filosofie achter zijn circus.
Die luidt dat circus Royal menselijk en
warm vermaak moet bieden en geen
commercieel, gelikt spektakel met bal-
letten en zangeressen mag zijn. Circus
Royal biedt authentiek circusvermaak.  
Joop: “Het begint al vóór de tent. Onze
wagens zijn mooi geschilderd. Er is
geslepen glas, fluweel en pilaartjes.
Voor de ingang geeft een steltloper
handjes aan de kinderen en een clown-
tje draait aan een orgeltje. En in de tent
zit al een half uur van te voren een
negenkoppige band te spelen.”  
Ook over de voorstelling zelf heeft Joop

een uitgesproken mening. “Een authen-
tiek circus moet minstens een puik
orkest, een trapeze-act, acrobatiek en
goede clownerie bieden. En dieren.
Regelmatig enquêteren wij onze gasten
over wat niet aan een voorstelling mag
ontbrekenen. Werkelijk iedereen zegt
dan: dieren.”   

B e u n h a z e n
Hoewel Joop naar het verleden kijkt,
naar de traditie van het circus, schuwt
hij de vernieuwing niet. Dit jaar dres-
seerde hij een koe en een mini-stiertje

en voor volgend jaar is hij bezig met
zeven schapen. Koeien en schapen zijn
nu niet bepaald traditionele circusbees-
ten.  

Geen enkele waardering heeft hij voor
de beunhazen in het vak, “die met een
lang gezicht een slecht programma
brengen. Ze verpesten het voor ons”,
zegt Joop. “Ga maar na, er komen men-
sen in onze tent die in tien jaar niet
naar het circus zijn geweest en daar nu
spijt van hebben. Zij waren te vaak
besodemieterd.” 

De naam ‘circus Royal’ bestaat bijna honderd jaar.

De opa van Joop Teuteberg richtte in 1896 het

bedrijf op.
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“Je moet eens kijken naar Italië en
Frankrijk. Daar staat het circus op het-
zelfde plan als opera. Maar die landen
kennen ook families die al generaties
lang circusartiesten afleveren. De kwa-
liteit is daar zo hoog dat de beunhazen
er geen kans hebben.”  

G r a p p e n  e n  g r o l l e n
Met zijn zoon doet hij de clownsacts.
Als zijn sterke punten noemt hij zijn
muzikaliteit en improvisatievermogen.

“Als ik optreed staat het piste-personeel
altijd weer te kijken wat ik er nu weer
van maak.” 

Als er bij dat improviseren eens wat
mis gaat is er geen man over boord.
Joop heeft een enorm reservoir aan

grappen en grollen achter de hand om
een mislukte act te redden. “En voor
onverwachte situaties heb ik altijd een
ballonnetje op zak.” 

Nieuwe acts bedenkt hij zelf, maar of
die leuk zijn is van te voren nauwelijks
in te schatten. “Het is wel voorgekomen
dat we zelf dubbel lagen om een nieu-
we act, terwijl het publiek er niets aan
vond. Je weet pas of het goed is als je
het voor het publiek uitprobeert.” 

sche zorgen bij. Is er dieselolie voor de
vrachtwagens? Is de brandweerauto in
orde? Zijn de vergunningen rond?
Waar laten we de mest en het vuilnis?” 

Iets van die zorgen wordt duidelijk als
de t.v.-jongens van John de Mol, waar
circus Royal voor een schnabbel naar
toe moet, elk half uur aan de telefoon
hangen met nieuwe wensen. Het
gemopper in de oude bus is niet van de
lucht. “Hoe kunnen ze nou denken dat
die tent op zo’n klein parkeerplaatsje
vol hobbels kan staan, de paarden bre-
ken hun benen.”   

R o m a n t i e k
Waarom haalt een mens zich al deze
zorgen op de hals, vraag ik aan de
familie Teuteberg. “Een ziekte”, roept
Joop. “Hobby”, beweert zijn vrouw.
“Verslaving”, zegt zoon Tonie. De fami-
lie Teuteberg heeft het hart aan het cir-
cus verpand. 

Maar ze doen ook al die moeite voor de
toekomst van zoon Tonie (21). Hij is
spreekstalmeester in de piste, heeft een
nummer met paarden, heeft met zijn
vader een muzikale clownsact en is ook
nog eens junior-directeur. Toch runt
Joop het circus niet alleen voor hem.
Het gaat verder. “Als Herman Rens en
ik zouden stoppen, dan heeft
Nederlands geen circussen meer. Dat
zou heel erg zijn. Circus is cultuur. “

Over het circus hangt een waas van
romantiek en dat moet volgens Joop
ook zo blijven, want dat is één van
haar charmes. “Maar het is ook een
gewoon bedrijf. Met romantiek alleen
houd je een circus niet overeind. Het is
hard werken, maar ook doen waar je
zelf zin in hebt.” Beide is Joop
Teuteberg wel toevertrouwd. 

Foto’s:  Pieter H. Nijdeken

H o b b e l s
Circusmensen werken keihard. Ze spe-
len tot ’s avonds laat, breken af, rijden
naar een volgende plaats, bouwen de
tent ’s ochtends weer op en geven
’s middags al weer een voorstelling.
Daar komen dan duizend en één prakti-

Acrobatiek is onmisbaar

in een authentiek 

circusprogramma.
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Als een jongen je leuk vond, dan kwa-
men ze langs je huis wandelen, soms
wel tien keer op een dag. Of ze kwamen
je achterna als je naar je werk ging. Ze
kwamen eigenlijk alleen maar flauwe-
kul verkopen. 

Ik was een jaar of zeventien toen mijn
vriendje bij mij thuis mocht komen.
Maar denk maar niet dat we ooit alleen
waren. M’n vader zei altijd: “als jullie
maar braaf zijn”. En dan mocht je zelf
invullen wat hij daar mee bedoelde. 

Je ging niet verder dan wat kussen en
knuffelen. Het was oorlog en in die tijd
werd er waarschijnlijk extra op je gelet.
Er waren veel militairen en veel meisjes
vielen daarvoor. Het waren die unifor-
men hè.  

In die tijd ging ik naar een cursus,
gegeven door de kapelaan. Die zei: “Als
je vriend ooit aan je vraagt of hij aan je
mag komen, dan moet je het meteen
uitmaken”. Er zijn toen heel wat meis-
jes geweest die het hebben uitgemaakt
met hun vriend.

Je kreeg dus een soort voorlichting van
de kapelaan, want thuis zeiden ze niks.
Ik heb wel een boekje van m’n moeder
gekregen dat heette: ‘trouwen in het
wit’. Eigenlijk wist je niets. Totdat een
keer een nicht bij ons op vakantie
kwam, die meer wist. Zij heeft me toen
verteld waar de kinderen vandaan kwa-
men. Nou ja, ik wist wel dat ze uit de
buik kwamen, maar niet hoe ze erin
kwamen. 

In de oorlog gingen we trouwen. Op de
eerste huwelijksnacht was er luchtalarm
en moesten we de kelder in.

Mevrouw van Kessel-Beckers (73), Geleen

Luchtalarm tijdens
de huwelijksnacht

H H H E R I N N E R I N G E N

Enkele van mijn kleinkinderen hebben al een tijdje verkering.

Als ik zie en hoor hoe het er bij hen aan toe gaat, denk ik

terug aan mijn eigen tijd. Wat is er veel veranderd...

P a k  d i e  m a a r ,  d a t  i s  e e n  g o e d  m e i s j e

IK LEERDE MIJN MAN WIM KENNEN IN HET

CAFÉ VAN ‘TANT’ AN, WAAR IK DESTIJDS

WERKTE. IK WEET NOG GOED DAT HIJ ME

NA EEN AVOND DANSEN NAAR HUIS

BRACHT. TOEN WE BIJNA THUIS WAREN

WILDE HIJ EEN ‘MUULKE’, EEN KUSJE.
“NEE”, ZEI IK, “IK HEB MAAR ÉÉN ‘MUUL-
KE’ EN ALS IK DIE AAN JOU GEEF, DAN

HEB IK ER GEEN MEER”. IK KUSTE HEM

NIET, MAAR GAF HEM GEWOON EEN HAND.
TOEN HIJ VROEG OF HIJ NOG EENS TERUG

MOCHT KOMEN, ZEI IK: “JA HOOR, KIJK

MAAR EENS OF JE NOG ZIN HEBT”.

ZES WEKEN LANG HEB IK HEM TOEN NIET

GEZIEN. MAAR INTUSSEN HAD HIJ AL

GEINFORMEERD BIJ DE KAPPER WAT IK

VOOR MEISJE WAS. “PAK DIE MAAR”,
HADDEN ZE DAAR GEZEGD, “DAT IS EEN

GOED MEISJE”. OP EEN VRIJDAGMIDDAG

NA ZIJN WERK LIEP HIJ INEENS VOORBIJ.
WE ZIJN TOEN NAAR DE KERMIS GEGAAN.
DAARNA IS HIJ BLIJVEN KOMEN. 

NA DRIE MAANDEN HAD MIJN MAN AL

STILLETJES BIJ ZICHZELF BESLOTEN OM MET

ME TE TROUWEN, MAAR IK WAS NOG NIET

ZO VER. DAT IK VERLIEFD WAS KAN IK

NIET ZEGGEN. WEL VOND IK HET RAAR

ALS HIJ EENS EEN KEER NIET KWAM.

WE BESLOTEN TE GAAN TROUWEN EN IK

BEN TOEN GAAN WERKEN VOOR MIJN

TROUWKLEREN EN DE UITZET. DRIE MAAN-
DEN LATER WAS HET ZOVER. VAN EEN

JONG STEL HAD IK WEL EENS IETS

GEHOORD OVER DE EERSTE HUWELIJKS-
NACHT. MIJN MAN HAD ME OOK AL INGE-
LICHT OVER HOE JE KINDEREN KREEG EN

WAAR ZE VANDAAN KWAMEN. MIJN REAC-
TIE WAS TOEN: “BAH, IK VIND HET HELE-
MAAL NIET LEUK DAT HET ZO MOET

GAAN”.

OP DE HUWELIJKSNACHT ZORGDE IK DAAR-
OM DAT IK SNEL BOVEN WAS EN MIJN

NACHTJAPON AL AAN HAD, VOORDAT MIJN

MAN NAAR BOVEN KWAM. OCH, JE WAS IN

DIE TIJD VOOR ALLES BANG. ALS MEISJE

WERD JE NIETS VERTELD.

Mevrouw Salden-Nispel (80), Geleen



lijk 80 en 10 cent van de hand gingen. 
Dit zullen misschien bijbelse voorstel-
lingen zijn geweest, maar er was ook
een markt voor sociaal-realistische
afbeeldingen naar Engels model, vooral
in de steden.

O v e r d r u k p a p i e r
Najaar 1882 hoorde Van Gogh van een
soort kopieerpapier waarmee tekenin-
gen makkelijk konden worden overge-
bracht op de stenen die voor het druk-
ken van litho’s werden gebruikt. Het
overdrukpapier was bedekt met een
laag gelatine waarin de kunstenaar zijn
tekening aanbracht. Als de tekening
klaar was, werd het papier omgekeerd
op de lithografische steen gelegd en
vochtig gemaakt, waardoor de gelatine-
laag losliet. Steen en papier werden
daarna onder een pers doorgehaald,
zodat de tekening in spiegelbeeld op de
steen werd overgebracht. Na fixatie
konden er afdrukken worden gemaakt. 

Van Gogh zag in dit procédé een kans
om zelf alternatieven voor de zielloze
Zwaluw-prenten te maken. De kosten
waren laag, afdrukken voor een paar
cent per stuk waren al bij kleine
oplagen haalbaar.
Voor iemand als Van Gogh, die voort-
durend geldgebrek had, was dat een
belangrijk voordeel.

E e r s t e  s u c c e s
Toen Van Gogh in november ‘82 hoor-
de dat een drukker bij hem in de buurt
het overdrukpapier in huis had, kocht
hij direct een vel en had binnen enkele
uren een afbeelding klaar, de Weesman
met stok. Voor deze litho poseerde een
van Van Goghs favoriete modellen, de
Haagse weesman Adrianus Zuyderland.
Hoewel hij in het weeshuis leefde,
straalt de man beslist waardigheid uit.
Een opvallend detail is de medaille die
hij op zijn revers draagt, verdiend in de
oorlog tegen België in 1831.

Met deze eerste litho had Van Gogh
direct succes bij het publiek waarop hij
mikte: tot zijn verrukking vroegen de
arbeiders in de drukkerij waar hij de
litho liet afdrukken, spontaan om een
exemplaar dat ze in het bedrijf konden
ophangen.

In de loop van november volgden nog
vijf tekeningen. Om het lithograferen in
de vingers te krijgen en gevoel te krij-
gen voor de mogelijkheden van het
procédé, stond Van Gogh telkens met
zijn neus op de werkzaamheden bij de
drukker. Bij de vijfde afbeelding voerde
hij het afdrukken eigenhandig uit.

Als autodidact experimenteerde Van
Gogh volop. Het achteraf aanbrengen
van retouches op een gefixeerde steen
was te kostbaar, maar hij onderzocht
wel het effect van allerlei correcties op
de afdrukken. Zo tekende hij bij met
pen en inkt, bracht met een roller verf-
banen aan en probeerde wat het effect
was van het spoelen van de afbeeldin-
gen. Litho’s waarover hij tevreden was,
stuurde hij soms op naar bevriende
kunstenaars. Met slechts enkele platen
was Van Gogh zo ingenomen dat hij er
nooit iets aan veranderde. Een daarvan
was Sorrow.

S o r r o w
De meeste litho’s die hij in november
‘82 maakte, beelden gewone mensen
uit, zoals werklieden of oude mannen.
Alleen Sorrow is puur symbolisch, een
personificatie van het leed van vrou-
wen die door de industriële revolutie
tussen wal en schip waren geraakt. De
litho was gebaseerd op een tekening die
hij een half jaar eerder had gemaakt.
Model stond Sien Hoornik, waarmee hij
op dat moment een relatie had. Zij was
een naaister, die door de industrialisatie
haar werk was kwijtgeraakt en tot pros-
titutie was vervallen. Ze was moeder en
in verwachting van een tweede, maar
de vader had haar in de steek gelaten.

Op de oorspronkelijke tekening zit de
vrouw in een landschap: op de achter-
grond wat bloeiende takken, op de
voorgrond bloemen. Daarmee verwees

Voor deze litho poseerde de

Haagse weesman Adrianus

Zuyderland. Adrianus had in

1831 in de oorlog tussen

Nederland en België

gevochten en daarvoor een

medaille gekregen.
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Van Gogh (1853-1890) had een passie
voor ‘gewone mensen’. Dat blijkt niet
alleen uit schilderijen als De
Aardappeleters, maar ook uit zijn
verlangen om kunst te maken die bij
gewone mensen zou aanslaan. 

G o e d k o o p  d r u k w e r k
Zijn voorbeeld waren de populaire tijd-
schriften die rond 1870 in Frankrijk en
Engeland begonnen te verschijnen. 
Ze stonden vol houtsneden, die door
ervaren graveurs waren vervaardigd
naar tekeningen van gerenommeerde
kunstenaars. De inhoud was sociaal-
realistisch, het waren uitbeeldingen van
het leven van gewone mensen, werk-
lieden, armen, bejaarden. Om alle 
misverstand over de strekking te 
voorkomen, werden ze voorzien van
ondubbelzinnige titels zoals Houseless
and hungry. 
Sommige van deze platen werden ook
in aparte edities op duurder papier in
de handel gebracht, om als wandversie-
ring te worden gebruikt. Van Gogh was

een enthousiast verzamelaar van zulke
afbeeldingen. Op het laatst bezat hij er
meer dan duizend.

Ook in Nederland kwam sinds januari
1882 een dergelijk blad uit, De Zwaluw,
maar de kwaliteit daarvan viel Van
Gogh zwaar tegen. Hij moest niets
hebben van de slaafse navolging van
Engelse voorbeelden en de kneuterige
braafheid van de illustraties.

V e r b u r g e r l i j k i n g
Het uitbrengen van opvoedende
prenten die als wandversiering konden
worden gebruikt, hangt indirect samen
met de industrialisatie. Steeds meer
arbeiders werden uit traditionele
ambachtelijke beroepen weggedrongen
en moesten fabrieksarbeider worden. 
In de krottenwijken van de snel-
groeiende steden bedreigden hen
ziektes en verloedering door drank-
misbruik en speelzucht, prostitutie of
‘duivelse’ ideeën zoals het socialisme.
De sociale controle die vroeger een

tegenwicht had geboden tegen zulke
gevaren, was in de anonimiteit van de
massa’s sterk verminderd.

De ‘fatsoenlijke burgerij’ bezag deze
ontwikkelingen met afgrijzen en nam
allerlei initiatieven om de arbeiders tot
beschaafde mensen op te voeden:
vaders moesten arbeidzame en god-
vruchtige kostwinners worden, moeders
dienden voor de kinderen te zorgen en
het huis gezellig te maken. In dit
klimaat paste toenemende aandacht
voor het gezellig inrichten van de
woningen, bijvoorbeeld door prenten
aan de muur.

En niet zonder succes. In het Oost-
Brabantse Nuenen, waar Van Gogh
geboren was, hadden zelfs de armoe-
digste wevers in de jaren 1880 prenten
aan de muur hangen. Zo vinden we op
een lijst uit 1885, die werd opgemaakt
bij een boedelveiling, tussen één paar
klompen, keukengerei en een klok, ook
twee schilderijtjes die voor respectieve-

Een Van Gogh 
voor 15 cent

Vergeleken bij de 1700

schilderijen en tekeningen

die Vincent van Gogh

maakte, vallen zijn negen

litho’s en één ets een beetje

in het niet. Toch zijn ze

interessant door het motief

waarmee hij ze maakte: voor

hem waren het oefeningen in

het maken van kunst 

‘voor het volk’.

Vincent van Gogh maakte in 1882 een litho van zijn toenmalige levensgezellin Sien Hoornik. Met `Sorrow’ wilde

Van Gogh het leed uitdrukken van vrouwen die door de industriële revolutie tussen wal en schip waren geraakt.
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P o r t r e t  v a n  d r .  G a c h e t
Kort daarop verloor Van Gogh zijn
geestelijk evenwicht en liet hij zich
opnemen in een zenuwinrichting in
Saint-Rémy. Van daaruit vertrok hij in
mei 1890 naar Auvers-sur-Oise bij
Parijs, waar dr. Paul Ferdinand Gachet
zijn gezondheid in de gaten zou hou-
den. Gachet was amateurschilder en in
het bezit van een etspers, die Van Gogh
gratis mocht gebruiken. Als oefening
maakte hij een ets met een portret van
dr. Gachet.
Van Gogh had legio plannen voor meer
etsen, maar het zou bij deze ene blij-
ven. Letterlijk als een bezetene stak hij
al zijn tijd in schilderen, bijna elke dag
een nieuw schilderij, tot hij op 27 juli
1890 een schot op zichzelf loste waar-
aan hij twee dagen later bezweek.
Gachet, en later diens zoon, vervaar-
digden van het portret vele tientallen
afdrukken, die ze aan critici en kunste-
naars cadeau deden. Zo werd dit portret
postuum Van Goghs meest verspreide
werk.

Een originele Van Gogh is voor
‘gewone mensen’ niet meer te betalen,
maar als gebaar in de geest van 
Van Goghs oorspronkelijke opvattingen 
verkoopt het Van Gogh Museum
kopieën van Sorrow voor de prijs 
van 15 cent.

Hans van Deukeren

Van Gogh naar het kind waarvan Sien
in verwachting was. Op de litho ontbre-
ken deze verwijzingen. Een landschap
is niet aangeduid, de vrouw is met
enkele krachtige lijnen neergezet.
Sorrow is een van de weinige litho’s die
Van Gogh nooit geretoucheerd heeft.
Hij had kennelijk zolang met het beeld
in zijn hoofd rondgelopen, dat hij
naderhand geen correcties meer had. 

‘ V o o r  h e t  v o l k ’
Naar aanleiding van zijn experimenten,
rijpten bij Van Gogh plannen voor een
serie van dertig litho’s onder het motto
‘Uit het volk, voor het volk’. Het was de
bedoeling dat deze litho’s door gewone
arbeiders als wanddecoratie zouden
worden gekocht. De prijs hoefde geen
beletsel te zijn, want bij 10 of 15 cent
per stuk was Van Gogh al uit de kosten.
Zijn idee was dat een groep mensen
samen de produktie van de litho’s op
zich zou nemen, niet commercieel maar
op coöperatieve basis. Door gebrek aan
startkapitaal en omdat Van Gogh eerst
zijn tekentechniek wilde verbeteren
bleef het bij een plan.

Het duurde na de eerste groep van zes
litho’s tot juli 1883 voor Van Gogh er
weer twee maakte. Ditmaal tekende hij
het leven van boerenmensen in
Drenthe, waar hij een paar maanden
doorbracht. Zijn ideële motief lijkt ver-
zwakt, want Van Gogh wilde de
afdrukken vooral als ‘reclamefolder’
gebruiken: door ze naar tijdschriften te
sturen hoopte hij tekenopdrachten te
krijgen. Om dezelfde reden liet hij kort
daarna foto’s maken van zijn meest
geslaagde schilderijen. 

A a r d a p p e l e t e r s
Eind 1883 verhuisde Van Gogh terug
naar Nuenen. Hij schilderde er graag
wevers, die hij als sober levende,
onbedorven plattelanders idealiseerde.
In april 1885 werkte hij er aan De

Aardappeleters. Van Gogh was vol zelf-
vertrouwen over de kwaliteiten van dit
werk en wilde er een litho van maken.
Zo zelfverzekerd was hij, dat hij dit-
maal noch overdrukpapier noch een
voorbeeld gebruikte, maar uit het hoofd
direct op de steen tekende, onder de
verontruste ogen van de drukkers die
hem waarschuwden dat hij de tekening
op de steen bedierf door vetvlekken
van zijn vingers. 
Van Gogh was zeer ingenomen met de
afdrukken. Zijn vriend de schilder
Anthon van Rappard had echter een
ander mening en schreef een sarcasti-
sche brief waarin hij de anatomie van
de aardappeleters hekelde. Van Gogh
was verbitterd dat Van Rappard zijn
artistieke beweegredenen niet appre-
cieerde en verbrak de vriendschap. Het
was een van de vele relaties met colle-
ga-kunstenaars die met een flinke ruzie
eindigden.

Pas in het voorjaar van 1888, toen hij
inmiddels naar Arles in de Provence
was getrokken, richtte hij zijn aandacht
opnieuw op litho’s. Paul Gauguin, die
in Bretagne een kunstenaarskolonie
had gevestigd, benaderde hem om
gezamenlijk litho’s uit te geven. Van
Gogh was daar echter niet meer warm
voor te krijgen, misschien omdat hij in
Parijs een tijdlang vergeefs had gepro-
beerd zijn eigen litho’s te slijten. Hij
schreef aan Gauguin dat het project
veel te duur zou worden en dat hij uit
ondervinding wist dat de litho’s bij het
publiek niet zouden aanslaan. Later dat
jaar draaide hij iets bij. Hij wilde wel
litho’s maken, maar alleen als reclame-
materiaal om zijn werk in kunstkringen
meer bekendheid te geven.

Voor zijn dood liet Van Gogh zich behandelen door 

dr. Paul Ferdinand Gachet. Van Gogh maakte

gebruik van de etspers van Gachet. Als oefening

maakte hij een portret van de arts. Gachet liet na de

dood van Vincent van Gogh dit portret tientallen

malen afdrukken om uit te delen aan kunstkenners.   

☞Gegevens en illustraties: Van Gogh Museum

Amsterdam en S. van Heugten, F. Pabst, 

The graphic work of Vincent van Gogh

(Zwolle 1995)
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w a a r  w o o r d ?

E e n  k r i m p e n d e  w i n d  
i s  e e n  s t i n k e n d e  w i n d

Met deze uitdrukking bedoelt men dat
wanneer de wind krimpt, er regen te
verwachten is.
Een krimpende wind is een wind die
tegen de wijzers van de klok in draait,
bijvoorbeeld van west- zuidwest- zuid
naar zuidoost. Deze zegswijze bevat een
kern van waarheid, want een krimpen-
de wind wijst meestal op de nadering
van een depressie of een wat zwakkere
storing.
Het tegenovergestelde van een krim-
pende wind is een ruimende wind. Bij
ruimende wind draait de wind met de
wijzers van de klok mee, bijvoorbeeld
zuid- zuidwest- west- noordwest. Dit

laatste gebeurt meestal wanneer een
depressie noordelijk van ons passeert of
wanneer een koufront overtrekt. In de
regel wordt dit koufront gevolgd door
opklaringen.

W i n d  i n  d e  n a c h t
r e g e n  i n  d e  g r a c h t

Ook deze weerspreuk bevat een kern
van waarheid. Gemiddeld is de wind-
snelheid overdag het grootst als gevolg
van verwarming waardoor meer turbu-
lentie in de atmosfeer ontstaat. 
’s Avonds bij het ondergaan van de zon
neemt de wind, als het weer stabiel is,
af. Blijft het ’s nachts waaien of gaat de
wind ’s nachts toenemen, dan kan de
zon daarvoor niet verantwoordelijk

In spreekwoorden en gezegden legden onze voorouders hun

levenservaring vast. Er bestaan erg veel spreuken die met het

weer te maken hadden. Het weer kunnen voorspellen was

belangrijk voor boeren, herders, zeelui, reizigers en iedereen

die van het weer afhankelijk was. Komen deze weerspreuken

echt uit? De rubriek

‘spreekwoord, waar

woord?’ onderzoekt

het waarheids-

gehalte van 

spreekwoorden en

gezegden.

S S S P R E E K W O O R D

zijn. De oorzaak ligt dan bij de toene-
mende luchtdrukverschillen. Kortom
een depressie heeft een aanval ingezet
en dat zal zoals deze weerspreuk aan-
geeft, vaak regen tot gevolg hebben.

K r i n g  o m  d e  z o n
w a t e r  i n  d e  t o n

Als gevolg van lichtbreking door ijs-
kristallen in de hoge sluierwolken ziet
men regelmatig een kring om de zon of
om de maan. Volgens het volksgeloof
wijst dit optische verschijnsel op
naderende regen. Dat is juist. De hoge
ijswolken (type cirrostratus) komen
voor op een hoogte van circa 10 km,
waar het ook midden in de zomer altijd
vriest. De stand van de ijskristallen
bepaalt of er alleen de normale kring
om de zon voorkomt, of dat veel meer
kringen, bogen of bijzonnen te zien
zijn. De meeste van deze optische ver-
schijnselen zijn ook bij de maan
mogelijk.
Nu wil het geval dat depressies bijna
altijd vooraf worden gegaan door een
geleidelijk dikker wordende, maar aan-
vankelijk ijle bewolking, bestaande uit
ijskristallen. Wanneer hierin als gevolg
van de lichtbreking een kleurrijke ring
ontstaat, wijst dit verschijnsel op de
aanwezigheid of komst van een depres-
sie of zwakke storing. Het regengebied
ervan kan heel goed juist langs, in
plaats van over ons, trekken, maar
gemiddeld in zeven van de tien geval-
len mag, als er een duidelijke kring om
maan of zon is waar te nemen, in de
komende 24 uur enige regen worden
verwacht. 

Girbe Buist

15
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Zoete en zure citroenen

Men was afhankelijk van wat er op het
land groeide. In de zomer moest je het
voedsel verwerken voor de winter. 
Hele gezinnen zaten dan snijbonen af
te halen, bessen te ritsen, bonen in te
leggen, appeltjes te drogen, groenten te
wecken, bieten in te kuilen, worst te
maken en ga zo maar door. 
Elk gezinslid droeg zijn steentje bij en
groot was de voldoening als het karwei
geklaard was. 

Er zijn heel veel recepten die te maken
hebben met het conserveren van groen-
ten en fruit. Heel bijzonder zijn die van
het inmaken van citrusvruchten.
Citroenen konden zowel in zoet als in
zuur bewaard worden voor de winter.

Neem grote citroenen en snijd ze in
vieren. Verwijder de pitten en kook ze
gaar. Laat de citroenen uitlekken in een
zeef. Doe bij het kookvocht evenveel
suiker als het gewicht dat u aan citroe-
nen hebt (verhouding 1 : 1). Laat de
stroop opkoken. Dit driemaal herhalen.
Leg daarna de citroenen in een mooie
glazen pot en giet de nog lauwe stroop
er op. Sluit de pot goed af.

Voor citroenen in het zuur kerft men de
citroenen kruisgewijs in en vult die met
grof zout, waarna men ze een paar
weken laat staan. Wel af en toe het nat
afgieten en de citroenen weer met zout

vullen. (Gepekelde citroenen zijn ook in
delicatessenwinkels te koop.)
De wijnazijn opkoken met een beetje
mosterdzaad en wat spaanse pepers,
waaruit de zaadstreng is verwijderd. 
Er kan ook nog een knoflookteentje bij. 
Giet het kokende vocht over de citroe-
nen en laat ze even rusten. Leg daarna
voorzichtig de citroenen in een glazen
pot en kook het nat wat over de citroe-
nen gegoten is weer op, laat het een
beetje afkoelen en vul daarmee de pot
met citroenen. 

Ineke Strouken

B e n o d i g d h e d e n  v o o r  
z o e t e  c i t r o e n e n :
■ 1 kilo citroenen
■ 1 kilo suiker
■ een glazen pot

B e n o d i g d h e d e n  v o o r  
z o u t e  c i t r o e n e n :
■ 1 kilo citroenen
■ 1 liter wijnazijn
■ grof zout
■ een beetje mosterdzaad
■ een paar spaanse pepers
■ eventueel een knoflookteentje
■ een glazen pot

Zo'n 100 jaar geleden was het opslaan van voedsel voor de

winter een bittere noodzaak. Men had nog niet het comfort

van tegenwoordig, zoals een vriezer, groenten in blik en een

supermarkt waar voedsel uit de hele wereld vers te koop is.

R E C E P T
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De beroemde

Afrikaanse

popmuzikant

Sunny Ade

schreef ooit op

zijn ziekbed het

liedje Ja fun mi. 

Het was een smeekbede om

genezing, gericht aan zijn

‘innerlijke hoofd’. In Afrika

is het hoofd een belangrijke

lichaamsdeel, dat daarom

vaak uitbundig versierd

wordt met fraaie kapsels en

hoofddeksels.  

en daarbovenop strengen kraaltjes. Als
de kroon op het koninklijke hoofd
stond hingen er kralensliertjes voor het
gelaat van de koning. Dat was passend,
omdat je de koning niet recht in zijn
ogen mocht kijken. Dat was not done
en zelfs gevaarlijk; de onderdaan werd
dan plotseling geconfronteerd met de
immense krachten waarover de koning
beschikte. Bij alle ceremoniële en religi-
euze optredens droegen de Yoruba-
koningen hun kroon.  

S t e k e n d e  z o n
Dit voorbeeld illustreert dat voor de
gemiddelde Afrikaan het hoofd een
meer mythische betekenis heeft dan
voor de doorsnee Europeaan. Zo gelo-
ven de Yoruba dat in het hoofd de ori
zetelt, het persoonlijke lot. De Kaguru
uit Tanzania denken dat er vanuit de
kruin een rechtstreekse verbinding met
het land van de doden bestaat. Ook uit
de taal blijkt het belang van het hoofd.
In het Bamana, gesproken in Mali,
betekent kun behalve hoofd ook leider,
eerste, hoogste, baas, bron. 

In Afrika is het hoofd een spiritueel
centrum, als we dat zo ongenuanceerd
mogen zeggen voor een continent met
ruim duizend volkeren en 52 landen.
Het hoofd is de zetel van de geest, de
plaats waar je contact hebt met je voor-
ouders. Je lot, je bestemming zetelt in
je hoofd. 

Waarschijnlijk daarom zijn veel
Afrikaanse volkeren gek op fraaie
hoofddeksels. Natuurlijk zijn hoeden in
Afrika ook functioneel, omdat ze
bescherming bieden tegen de stekende

Goed gemutst in Afrika

T E N T O O N S T E L L I N G

Koningin Beatrix zie je in het openbaar
zelden zonder hoofddeksel. Haar vaak
grote hoeden geven haar verschijning
iets voornaams. Toch is Beatrix’ verza-
meling van tientallen of misschien wel
honderden hoedjes voor ons geen
essentieel onderdeel van haar koning-
inneschap. Ook blootshoofds zouden
we haar als koningin accepteren.

Bij de Yoruba, een Afrikaans volk uit
Nigeria, was dat eeuwenlang heel
anders. Daar was het ondenkbaar dat
de koning zich zonder zijn ade, de
kroon, in het openbaar vertoonde. In
deze spitse punthoed van driekwart
meter zetelde het lot van de hele stam,
zo geloofden de Yoruba. 
De kroon bestond uit een geraamte van
gevlochten twijgen, bekleed met katoen

Hoofdtooi van krijgers

(Masai, Kenya)

Koningskroon

Deze kroon, een van de belangrijkste rega-

lia van de Oba (koning), is voorzien van

medicijnen die de koning kracht

geven kwade machten te weer-

staan.

(Yoruba, Nigeria)
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zon. Maar toch is de hoed meer dan
alleen een parasol. Bij bewolkt weer
bijvoorbeeld dragen de Peul uit West-
Afrika hun grote hoeden op de rug. De
hoed heeft dan geen beschermende
functie, maar toch wordt deze uiting
van identiteit dan niet afgelegd.   

G e m u t s t e  f i g u u r
Tot verbazing van de medewerkers
bleek het Museum voor Volkenkunde in
Rotterdam 250 Afrikaanse hoofddeksels
in de kelders te hebben liggen. Ze
waren de afgelopen eeuw door het
museum verzameld, maar niemand die
dat nog wist. 

Vijftig van die hoofddeksels, van enor-
me toeters tot kleine petjes, hangen nu
vrij in de ruimte van het museum. Pal
eronder staan op de grond voetstappen
getekend. In gedachten projecteert de
bezoeker tussen hoofd en voeten een
mens, waardoor hij een denkbeeldige
ontmoeting heeft met ‘de Afrikaan
onder de hoed’. Wie in de boodschap-
pentas op de grond duikt kan achterha-
len waar de gemutste figuur vandaan
komt, waarom hij deze hoed draagt,
van welk materiaal de muts gemaakt is,
enz.   

S p i e g e l t j e s  e n  k r a a l t j e s
Wie leeft in een multi-etnische samen-
leving, zoals de meeste Afrikanen, heeft
vaak grote behoefte om zijn culturele
identiteit uit te drukken. In Afrika
gebeurt dat onder andere via het
hoofddeksel. Daarmee onderscheiden de
Zoeloes zich van de Xhosa’s en de Peul
van de Ashanti’s. 

Ook binnen stamverband valt er voor
ingewijden veel aan de hoeden en pet-
ten af te lezen. Zo heeft bij de Dogon
de priester als enige het recht de kleur
rood in zijn hoed te verwerken. In

Kongo mag alleen de waarzegger de
zeldzame muts met rode veertjes en lui-
paardklauwtjes dragen. Wie de codes
kent kan aan de hand van de hoed de
jager van de koning, de waarzegger of
de musicus onderscheiden.
In de hoeden en petten wordt gebruik
gemaakt van zo ongeveer de complete
Afrikaanse flora en fauna: boomschors,
sisal, raffia en veren. Geweven textiel,
leer, kalebassen, vruchtenpitten en
schelpen. Bepaald spectaculair is de kap
van de Senoufo-jongens, die gemaakt
is van kaurischelpen en rode vruchten-
pitjes. 
Ook de spreekwoordelijke spiegeltjes en
kraaltjes werden in hoofddeksels ver-
werkt, maar dan alleen in die van de
rijkste mensen, omdat het kostbare
importprodukten uit Europa waren. 

De dagelijkse hoeden waren vaak klein,
functioneel,  bescheiden versierd en
gemaakt van sterke, lokaal verkrijgbare
materialen. Hoeden voor ceremoniën,
feesten, rituelen en marktdagen waren
groter, kostbaarder en versierd met tijd-
rovende technieken als borduren.    

B a s e b a l l
Vaak wordt gedacht dat inheemse
Afrikaanse kledingstijlen gedurende
eeuwen onveranderd zijn gebleven. Dat
is onzin. Vorm en versieringen waren
in alle tijden aan veranderingen onder-
hevig. Een voorbeeld is de isicholo, een
grote hoed van gevlochten vezels die
wordt gedragen door Zoeloe-vrouwen. 

Rond 1900 ontstond deze hoed uit de
gewoonte van Zoeloe-vrouwen om het
haar in een kegelvormige toeter op het
hoofd te dragen. Net als de vrouwen
hier maakten ook de Zoeloe-vrouwen
zich wel zorgen over ‘het volume’ van
hun haar. Omdat ze niet beschikten
over conditioners van Dove of Badedas
vlochten ze vezels door hun haar om er
volume aan te geven. Deze versteviging
groeide later uit tot een zelfstandig
hoofddeksel van gevlochten vezels.
Decennia lang werd de isicholo dage-
lijks gedragen, tegenwoordig alleen nog
maar op feestdagen.  

Heel duidelijk is er een westerse invloed
aan te wijzen in de vorm en versiering
van sommige Afrikaanse hoeden. Een
voorbeeld is onze hoge hoed die in de
vorige eeuw in Liberia werd nagemaakt
van luipaardhuid, textiel en veren. Net

als bij ons zetten alleen rijke mensen ze
bij speciale gelegenheden op. Een
recenter voorbeeld is de Amerikaanse
baseball cap, die tegenwoordig in heel
Afrika bekend is. Exemplaren met de
letters ANC erop gingen tijdens de laat-
ste verkiezingen in Zuid-Afrika grif van
de hand. 

E x t r a v a g a n t
De Afrikaanse mode beïnvloedt het
Westerse straatbeeld, vooral in
Amerika. In de jaren zestig verschenen
daar de eerste baseball caps met kente-
motieven van de Ashanti uit Ghana.
Kente werd een symbool van het ont-
luikende zelfbewustzijn onder de zwar-
te bevolking in Amerika.  

Op de tentoonstelling Goed gemutst zijn
ook hoeden te zien van hedendaagse
Zuidafrikaanse mode-ontwerpsters die
onder andere voor Winnie Mandela
werkten. Zij droeg heel vaak een hoed,
omdat ze inzag dat je met een extra-
vagant hoofddeksel  zelfs in grote men-
senmassa’s nog voor iedereen zichtbaar
bent. Met haar hoeden bedreef Winnie
Mandela politiek.     

Foto’s:  Erik Hesmerg

☞ De tentoonstelling Goed gemutst: hoeden

uit Afrika is te zien tot en met 21 januari

in het Museum voor Volkenkunde

Rotterdam, Willemskade 25, Rotterdam,

tel. 010-4112201.

Muts van een waarzegger

(Kongo, Zaïre)

Mutsen van gezagsdragers

(Mbala, Zaïre)
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Al 150 jaar koesteren opgroeiende meisjes hun

poesiealbums. Ouders, vriendinnen en de juf

worden geacht dit boekje met Poesie erop te

verrijken met een mooi, vaak moraliserend

poesieversje. Wie al

die versjes leest

krijgt een prachtig

beeld van de

veranderingen in de

Nederlandse moraal

sinds het midden van

de vorige eeuw.   

ozen verwelken, 
schepen vergaan...

Poesieversjes: spiegel van de tijdgeest
Peter Roggeveen

2121

Als u ooit een poesiealbum heeft gehad,
dan staat daar zonder twijfel dit
prachtvers in:  
“ Rozen verwelken,

schepen vergaan.
Doch onze vriendschap,
zal immer bestaan!”

Dit afgezaagde versje was gedurende
tientallen jaren de evergreen die in vrij-
wel geen enkel poesiealbum ontbreekt.
Er bestaan nog tientallen varianten
van, waarin niet de rozen, maar afwis-
selend leliën, bloemen of bladeren ver-
gaan. Het versje raakte zelfs zó inge-
burgerd dat het verleidelijk werd om
het te parodiëren:     
“ Kousen verslijten,

sokken vergaan.
Zit niet te melken,
doe er wat aan.”

H o o g d r a v e n d
Het poesiealbum behoort al 150 jaar tot
het domein van opgroeiende meisjes.
Jongens doen daar nauwelijks aan mee
en dat is opmerkelijk als we bedenken
dat de voorloper van het moderne poe-
siealbum, het sinds de vijftiende eeuw
bekende album amicorum, bij uitstek
een mannenaangelegenheid was.
Aristocraten, studenten en kunstenaars
bezworen elkaar in die vriendenboeken
op barokke wijze hun eeuwige trouw.
Hun romantische kijk op vriendschap-
pen brachten zij onder woorden in
lange verzen, vaak overgeschreven uit
het werk van populaire dichters. 

Dat het er vaak uiterst hoogdravend
aan toeging blijkt wel uit een voor-
beeldje uit een liber amicorum uit 1760,
afkomstig uit Franeker:
“ Ofschoon de plaats ons nu haast 

scheidt,
De vrientschapsband die blijft geleit,
Dewelk ik hoop dat nooit sal breeken,
Dit sij U ons vrintschapsteeken.”

Z o n d e r  h a n e p o t e n
Halverwege de vorige eeuw gaven de
welgestelde jongelingen de brui aan
hun vriendenboeken, maar daarmee
verdween het verschijnsel niet van de
aardbodem. De traditie werd overgeno-

men door de dames, die hun fonkel-
nieuwe poesiealbums op haast rituele
wijze inwijdden. In hun mooiste hand-
schriften schreven de trotse bezitsters
als eersten een paar regels op het nog
maagdelijke papier van het poesie-
album. 
Vaak waren dit standaardzinnen als:
“Dit album behoort aan mij / Zolang ik
hoop te leven”, of van latere datum en
pittiger: “Dit album is mij lief / Wie het
steelt is een dief.”

Dan was het de beurt aan ouders, de
meester of de juf, de klasgenootjes en
de familiekring om er een gedichtje in
te schrijven. Het versje hoorde op de
rechter bladzijde - rijmend alstublieft
en netjes schrijven, zonder hanepoten -
en op de linkerzijde kwam een kleurig
poesieplaatje, tekening of andersoortige
illustratie.

Een grote familie of een uitgebreide
kennissenkring was ideaal voor de
albumbezitster. Dat verhoogde de kans
op een vol album, wat belangrijk was,
want het poesiealbum moest van de
eerste tot de laatste bladzijde vol staan,
zodat de bezitster met een vloedgolf
aan goedbedoelde wensen en raad-
gevingen overstelpt werd. 

Zonder enige twijfel ging er van zo’n
goed gevuld album een heilzame wer-
king uit op het zelfvertrouwen en de
eigenwaarde van de eigenaresse. Het is
ook niet niks: leeftijdsgenoten die te
kennen gaven tot in lengte van jaren je
vriendje of vriendinnetje te willen zijn
en die die beloftes van eeuwige vriend-
schap zonder enig voorbehoud zwart
op wit durfden te zetten. 

E e n  e n k e l  r o o s j e
Heel oude versjes ademen vaak een
loodzware sfeer. Het is zware kost,
waarin wordt beweerd dat het bestaan
bepaald geen lolletje is en dat het pad
des levens geplaveid is met veel
doornen en maar een enkel roosje. 
Het beklemtonen van een christelijke
levenswandel en het aanprijzen van
deugden waren vanouds favoriete
thema’s.

Op 17 mei 1848 schreef een tante met
kroontjespen deze tot berusting stem-
mende boodschap:
“ Bewandel tevreden

Den weg hier beneden,
Soms strijd, soms genot;
Wat d’aarde ook moogt geven,
Begint eerst bij God.”

G e l o o f s v a s t
De albumhoudsters werden opgezadeld
met zware, bijna op preken lijkende
vermaningen waar geen lachje af kon.
Zo kreeg Maartje in 1922 ongewild het
onderste uit de kan van een oom die
het klaarspeelde om binnen zes regels
z’n dierbare Maartje een schuldcomplex
aan te wrijven:
“ O, hoe gelukkig zeit gij toch,

Want beide uw ouders leven nog.
O, als gij om de helft eens wist,
Wat of het arme weesje mist.
Geen wonder dat ik droevig word,
En op dit blaadje tranen morst.”

In de versjes werden vooral de christe-
lijke deugden en waarden in diverse
toonaarden bezongen. Veel bidden
scoorde hoog, evenals het eren van
uwen vader en uwen moeder. Anna
kreeg in 1904 iets moois onder ogen
van een geloofsvaste Allegonda die tal
van bijbelse figuren ten tonele voerde.
Om het gedicht te kunnen duiden
kwamen de catechesatie-lessen goed
van pas: 
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Pas in de jaren twintig werd de verstik-
kende zwaarwichtigheid langzaam ver-
vangen door een wat lossere aanpak.
Het graf gaapte niet meer zo onheil-
spellend, het alziende oog van de Here
zag soms iets door de vingers. Het
accent verplaatste zich naar aardsere
doelen als geduld, vriendelijkheid, rein-
heid van hart, een opgeruimd karakter,
properheid, ijver en eerbied voor ouders
en naasten. Maar echt losjes van toon
waren de verzen nog steeds niet.  

Z o n n e s t r a a l t j e
Een enkele keer brak de zon door in het
eerste kwart van deze eeuw. De over-
maat aan zwaarwichtige teksten werd
dan afgewisseld met een enkel versje
van wat lichter kaliber. Daarin werd de
lezeres een hart onder de riem gesto-
ken, bejubeld of mierzoete heilwensen
vielen haar ten deel. Het hart als sym-
bool van al het goede en reine was
daarbij een geliefd thema. Een smette-
loos blazoen werd in 1935 toegewenst
aan Lieve Henny:
“ Als sneeuw zoo vlekkeloos,

Zoo blank, zoo rein,
Moge, lieve Henny,
Je hart steeds zijn!”

‘Lieve Greta’ zag zich in 1921 gecon-
fronteerd met een in poesiekringen veel
toegepaste metafoor:

“ Een tuintje is uw hartje,
Dus houd het rein en goed,
De plant der deugd groeit enkel,
In ‘t stil en rein gemoed.”

Naast de vele geboden, verboden, deug-
den en plichten werden de meisjes ook
aangespoord om toch vooral opgewekt
en vrolijk door het leven te stappen.
Voor ‘Beste Tine’ was er in 1925 zo’n
goedbedoeld maar lastig vol te houden
advies:
“ Wees steeds een Zonnestraaltje,

Voor allen die ge ontmoet,
Dan geeft gij licht en warmte,
En hebt ‘t zelf ook goed.”

Z e l f b e k l a g
De meeste auteurs schreven volop van
elkaar over en putten uit het bestaande
reservoir aan rijmelarijen. Maar een
enkeling verzon zelf enkele dichtregels,
die meestal uitdraaiden op povere en
onbeholpen rijmpjes. Toch vormen deze
regeltjes de krenten in de pap in een
brij klakkeloos overgepende standaard-
versjes. 

De eigenhandig geconstrueerde regel-
tjes verraadden veel van de man of
vrouw die ze zuchtend opschreef. Zo
had de opa van Gees het in 1943 niet
gemakkelijk met z’n aandeel in het
album, maar hij sloeg zich er op eigen
kracht manmoedig doorheen: 
“ Klijne Gees, Jij was mijn eerste klijn 

kind,
En daarom is het mijn plicht,
Dat ik een paar regels in je album 
dicht.”

Opa ondertekende deze ontboezeming
met een zwierige krul en voegde daar
tevens, misschien bij wijze van ver-
ontschuldiging, zijn geboortedatum en
-plaats aan toe: 15 september 1877 te
Assendelft. 

Sommige dichters of dichteressen ont-
spoorden, omdat ze de bedoeling van
het album uit het oog verloren. Zo ont-
ging het een liefhebbende vader in
1909 dat zijn dochter, voor wie hij het
vers schreef, het middelpunt van het
gedicht behoorde te zijn. In een vers
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PLAAG VOOR MEESTERS EN JUFFEN

VOORAL ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN HADDEN HET ZWAAR TE VERDUREN WANNEER

DE MANIE VAN HET POESIEALBUM BIJ HUN LEERLINGEN WEER OPLAAIDE. DE STROOM ALBUMS

DIE ZIJ ONDER HUN NEUS GEDUWD KREGEN INSPIREERDE HEN NIET ALTIJD TOT SPRANKELENDE

BIJDRAGEN. TWEE ONDERWIJZERESSEN VAN DE DORPSSCHOOL IN OOSTZAAN VONDEN VOOR

DIT PROBLEEM EEN TIJDSBEPARENDE OPLOSSING. ZIJ SCHREVEN VANAF DE JAREN TWINTIG

GEDURENDE HUN HELE SCHOOLCARRIERE MET IJZEREN REGELMAAT ÉÉN EN HETZELFDE VERSJE

IN DE POESIEALBUMS VAN HUN LEERLIN-
GEN. IN VRIJWEL ELK OOSTZAANS

POESIEALBUM KOMT DAN OOK DIT

VERSJE VAN JUFFROUW

SCHUITEMAKER VOOR:  
“ KLEINE WATERDROPP’LEN,

KLEINE KOR’LEN ZAND,
VORMEN SAAM DE TROTSCHE ZEE,
EN HET SCHOONE STRAND.’’

“ Uw zwaard zij als van Gideon,
Uw wijsheid als van Salomon,
Uw huis als Obed Edoms lot,
Uw hart als Davids hart met God.
Uw zaad zij als het zaad van Sem,
Uw dagen als Methusalem.”

J u b e l s t e m m i n g
Tientallen jaren bleef de ernstige toon
van de rijmpjes aanhouden. Daarin
werd voorgespiegeld dat een onberispe-
lijke levenswandel en een forse dosis
deugdzaamheid de sleutels waren tot
een gelukkig leven. “Lieve Ali” kreeg
rond de eeuwwisseling de volgende
wijze raad:
“ Wie op eigen krachten leunt,

Valt spoedig in de zonde,
Maar wie op ‘s Heeren hulpe leunt,
wordt altijd sterk bevonden.”

Ene Pietje had in 1909 een poesiealbum
waarin een dierbare de volgende
onheilspellende woorden, dreigementen
bijna, had opgeschreven. Of Pietje er
blij mee was?
“ Niet klagen, maar dragen,

En vragen om kracht.
Niet zorgen voor woorden,
Bij vallende nacht!
Niet beven voor ‘t leven,
Gegeven van God,
Maar het heden besteden,
Naar plicht en gebod!”
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vol dramatiek plaatste hij zichzelf
nadrukkelijk op de voorgrond:
“ In U poesie,

Door mijn gedaan,
Door mij geschreven,
God weet gelang ik zal leven,
Leef ik lang of leef ik kort,
Het is de wil van onse God.”

P o v e r e  b i j d r a g e
Een hele vreemde is ook de volgende,
waarin de schrijver zich afzette tegen
de bezitster van het album en te ken-
nen gaf dat het met hem kwaad kersen
eten was. Komt hier een onderhuidse
wrok aan de oppervlakte?
“ Hij die iets weet van mij ende mijnen,

Die ga naar huis en bezie de zijnen,
Vindt hij bij zichzelf dan geen 
gebreken,
Die komt bij mij en heeft vrij 
spreken.”

Een geheel apart hoofdstuk vormen de
versjes waarin de vriendschap wordt
bezongen. De dichter zelf neemt dan
een centrale positie in en spreekt de
hoop uit op een eeuwigdurende relatie.
Zo’n aanzoek uit de oude doos, uit
1899, was bestemd voor Geertje:

“ Wat ik u wensch,
Is dat géén mensch,
U nimmer mogen krenken.
Maar ‘k wensch daarbij,
Dat gij aan mij,
In vriendschap blijft gedenken.”

Een deel van de gelegenheidsdichters
verontschuldigde zich al bij voorbaat
voor hun povere bijdrage. 
Hun gedichtjes beginnen dan met: 
“Als dichter ben ik niet geboren /
Rijmen kan ik evenmin”. 
Nederige types hielden het op: 
“Het is van weinig waarde / Hetgeen ik
u bied”. Kordaat en recht voor zijn raap
klinkt: “Veel schrijven is maar larie /
Wees gelukkig zonder veel bombarie!”

L e v e  d e  l e u t
Een uiterst probaat middel voor wie
zich er snel van af wilde maken was
het ‘op-en-neertje’. Alles draaide daar-
bij om de vorm die als een rookgordijn
fungeerde en de aandacht afleidde van
de povere tekst (lees van boven naar
beneden en terug):
lees blij ik    mij?
op        ik    houd van
en       zeg  van    je
neer      dan  je     hou 
Ook zijn duizenden cirkels in albums
getrokken, vaak netjes langs de rand
van een ouderwetse zilveren rijksdaal-
der. Aan de binnenkant van de cirkel
werd dan een tekst geschreven als: 
“Ik schrijf niet recht / ik schrijf niet
krom / Toch kom ik op dezelfde plaats
weerom.”

Hoekteksten bevatten enkele simpele
regeltjes die als versiering de bladzijden
een voller uiterlijk gaven. Origineel
waren zij zelden of nooit:
“ Hond, poes, kat, ... is een schat!

Piet, paf, poef ... is een boef!
Rit, rat, roe, ... gehoorzaam aan je 
moe!
Trouw nooit met een man, die geen 
koffie zetten kan!”

De ernstige toon van de albumversjes
hield lang stand. Pas in de jaren vijftig
begon hij langzaam maar zeker te
verdwijnen. 

De serieuze raadgevingen verloren aan
kracht, werden losser en speelser om
ten slotte door te slaan in de vele
flauwekulvarianten van onze tijd. Leve
de leut, lijkt het motto, want iets anders
valt niet op te maken uit sommige
bedenksels:
“ Een poesje uit Drenthe,

Liet zijn staartje permanenten,
Een muisje die het zag,
Schoot hartelijk in de lach.”

E r g e r n i s
De poesieversjes van de afgelopen 150
jaar weerspiegelen de tijdgeest, maar
met enige vertraging, omdat veel vers-
jes decennia lang klakkeloos werden
overgeschreven. De meeste negentien-
de-eeuwse versjes klinken ons nu
onverdragelijk zwaar en vroom-christe-
lijk in de oren. In de jaren twintig
werden ze al wat lichter van toon en
werden niet alleen de christelijke
deugden benadrukt, maar ook goede
karaktereigenschappen als ijver, geduld
en eerbied. Pas in de jaren vijftig brak
de zon definitief door en werd het
poesiealbum een boek met frivole en
soms absurde versjes. 

Sommige gelegenheidsdichters grepen
nu de kans hun eigen ergernis over het
verschijnsel poesiealbum onomwonden
duidelijk te maken: 
“ Goeie grut, alweer een album,

Onder mijn neus gedraaid,
Het lijkt wel of de wereld,
Met die dingen is bezaaid!”
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et’s go LETS 

In twee jaar tijd werden in ruim dertig Nederlandse en

Vlaamse steden lokale ruilstelsels opgericht. Zonder

guldens of franken op zak handelen de deelnemers met

elkaar in produkten en diensten. Is de ouderwetse

ruilhandel bezig aan een come-back?  

Toen Karel de Grote over West-Europa
heerste, overleefden veel van zijn
onderdanen door produkten en dien-
sten met elkaar te ruilen. De boer lever-
de tuinbonen aan de smid, die in ruil
de zeis van de boer repareerde. Een
leven zonder geld was toen doodnor-
maal.
Maar eigenlijk was dit een omslachtige
manier om in je behoeften te voorzien.
Wat bijvoorbeeld te doen als de smid
geen tuinbonen lustte? Eén mogelijk-
heid was de bonen bij de visser tegen
vis te ruilen, in de hoop dat de smid
hiervoor de zeis wilde repareren. De
etenswaar kon zelfs via nog veel lange-
re ketens van eigenaar verwisselen. Dat
was echter een tijdrovende zaak en
intussen lagen de bonen te verleppen
en de vis lag te rotten.     

Geld maakt ruilverkeer veel flexibeler.
Met munten en biljetten is bijna alles te
koop en bederven doen ze niet. Toch
komt ook ruilhandel nog steeds voor.
Vrienden en bekenden bijvoorbeeld rui-
len onderling van alles, vaak zonder
over geld te spreken. Maar net als in de
tijd van Karel de Grote sluiten ook nu

vraag en aanbod tussen twee mensen
zelden naadloos op elkaar aan.  

LETS, het Local Exchange Trading
System, ook wel lokaal geldstelsel
genoemd, biedt hiervoor een oplossing.
Het is niets anders dan een plaatselijk
netwerk van mensen die goederen en
diensten uitwisselen. Ze betalen elkaar
met fantasie-geld dat alleen als reken-
eenheid op papier en in het geheugen
van de computer bestaat. In Amsterdam
heet de plaatselijke eenheid heel toe-
passelijk ‘noppes’ en in Leeuwarden
draagt ze de poëtische naam ‘Ljouwert-
se tuinen’. Het lokaal geldstelsel van
Utrecht ging in januari van start en telt
inmiddels ruim honderd deelnemers. 
Ze betalen elkaar in ‘sterren’, waarvan
de waarde overeenkomt met de gulden.
In de zeven maanden van zijn bestaan
was de omzet van dit ‘Sterrenstelsel’
het equivalent van zo’n elfduizend
gulden.  

M a s s a g e
Su Tomesen (25) is deelneemster aan
het Utrechtse Sterrenstelsel. Zij schetst
hoe het systeem werkt. In een maande-

lijks verschijnend gidsje, de Sterren-
krant, heeft Su haar aanbod uitstaan:
opruimen, kamers decoreren, feesten
organiseren, op het land werken, band-
jes overtapen, een bestelbusje rijden. 
Stel nu dat iemand die bijna jarig is het
gidsje leest en besluit om Su te vragen
voor de organisatie van zijn verjaardag.
Hij belt haar op, ze onderhandelen,
spreken een prijs af en Su gaat aan de
slag. Als het feest naar tevredenheid is
verlopen, krijgt Su een cheque met
daarop het overeengekomen bedrag aan
‘sterren’. 
Su stuurt dit waardepapier op naar de
centrale administratie, waar de sterren
bij haar worden bijgeschreven en afge-
boekt bij de jarige. Su kan nu tevreden
achterover leunen en bedenken waar ze
haar sterren aan zal uitgeven. In het
gidsje staan haar wensen: kamerplan-
ten, djembéles en c.d.’s lenen. Maar
misschien kiest ze wel iets totaal anders
uit het aanbod: een massage of een sol-
licitatietraining bijvoorbeeld. 

R o o d  s t a a n
Zo werkt een lokaal geldstelsel, hoewel
het nog iets ingewikkelder is. Er zijn
immers overheadkosten en die worden
gedekt door een contributie van vijf
sterren per maand en een tientje per
jaar. De deelnemer die nooit handelt,
heeft na een jaar dus een negatief saldo
van 60 sterren. Daarvan en van het
tientje betaalt LETS-Utrecht papier,
postzegels en telefoonkosten.  
Over de gespaarde sterren keert LETS
nooit rente uit en omdat bij- en afboe-
kingen elkaar in evenwicht houden, is
de totale som in het systeem altijd nul.

Leven zonder geld: 
LETS maakt het mogelijk Martin Jansen

Utrechtse LETS-leden, de moderne ruilhandelaren

In LETS màg je niet alleen in de min
staan, het is zelfs noodzakelijk dat er
leden rood staan.   

k L E T S - c a f é
De administratie, het samenstellen van
de gidsjes en de maandafrekening wor-
den in Utrecht verzorgd door de leden
van de kerngroep. Zij bemiddelen ook
bij klachten over een geleverd produkt
of dienst en ze nemen contact op met
leden die al tijden niets meer verhan-
deld hebben.   
Omdat de ervaring leert dat een goed
contact tussen de deelnemers de handel
bevordert, organiseert de kerngroep ook
maandelijks een zogenaamd kLETS-
café en een open bijeenkomst. Daar
kunnen de deelnemers ideeën opperen
en wie een idee weet te verwezenlijken,
wordt beloond met sterren. Ook wie
zich actief inzet voor de LETS-organi-
satie, bijvoorbeeld door de Sterrenkrant
rond te brengen, ontvangt een beloning
in sterren.  

B e l a s t i n g
De deelnemers van het eerste uur waren
voornamelijk jonge mensen uit de
alternatieve hoek van natuurvoedings-
winkels, alternatieve consumenten-
bond, de wereldwinkel, de kraakscene.
Inmiddels is de ledengroep wat diverser
van samenstelling geworden en zijn er
ook ouderen lid van LETS-Utrecht. Het
oudste lid is een vijftig-plusser, het
jongste begin twintig.    
Omdat lokale geldstelsels nog zo klein-
schalig zijn ligt niemand er bij de
belasting- of Sociale Dienst wakker
van. Maar als mensen in de toekomst
hun beroep (gedeeltelijk) via LETS zou-
den gaan uitoefenen wordt dat anders.
Wie een hoge omzet maakt met één en
dezelfde activiteit zal daarover belas-
ting moeten gaan betalen. Te voldoen
in klinkende munt waarschijnlijk, want

wat moet de schatkist met sterren of
noppes?

L E T S - v i r u s
De bakermat van lokale geldstelsels ligt
overigens niet in Nederland of België,
maar in Canada. Daar, in County
Commox Valley, Vancouver, werd LETS
in 1983 geboren. Het dorp zat in een
diep economisch dal met tal van
bedrijfssluitingen, resulterend in een
enorme werkloosheid. 
Iemand zag dat met lede ogen aan en
bedacht het Local Exchange Trading
System (LETS), waarvan het de bedoe-
ling was mensen weer actief aan de
plaatselijke economie deel te laten
nemen. Velen sloten zich aan en ook
plaatselijke winkeliers deden mee.
Langzaam bloeide de lokale economie
op, wat ruime aandacht in de media
kreeg. Dat leidde ertoe dat LETS uit-
waaierde over de rest van Canada en
andere Angelsaksische landen als de
V.S., Australië, Nieuw-Zeeland en
Engeland. 

In de jaren negentig raakte ook het
vasteland van Europa met het LETS-
virus besmet. Het eerste Nederlandse
lokale geldstelsel startte in 1993 in
Amsterdam, het eerste Vlaamse stelsel
vorig jaar in Leuven. Bakermat Canada
telt nu zo’n duizend systemen en in
Australië en Engeland draaien ieder
ongeveer 250 stelsels. 

J a r e n  d e r t i g
Veruit het grootste systeem draait in de
Australische regio New South Wales,
waar 2000 leden als nijvere bijen met
elkaar handelen. Voordeel van zo’n
reuzesysteem is dat vraag èn aanbod
heel divers zijn. Daardoor kunnen de
leden binnen LETS in een flink deel van
hun behoeften voorzien.   
Ruilsystemen lijken vooral in crisis-

situaties te ontstaan, als het aantal
werklozen dat over weinig geld
beschikt hand over hand toeneemt. 
De jaren dertig waren zo’n tijd en in
Duitsland en Amerika schoten toen
LETS-achtige systemen met tienduizen-
den deelnemers als paddestoelen uit de
grond. Soms konden zelfs de gemeente-
lijke belastingen in de lokale geldeen-
heid worden betaald. Met de opbrengst
betaalde de gemeente loon aan haar
ambtenaren. 

I n p a s s e n  i n  j e  l e v e n
Lokale geldstelsels brengen overduide-
lijk een aantal voordelen met zich mee.
Het activeert mensen die in de huidige
economische orde buiten de boot val-
len. Diensten en produkten worden op
een persoonlijke en contactvolle manier
verhandeld, waardoor de deelnemers
een nieuw en uitgebreid netwerk van
sociale contacten opbouwen. Zorgtaken
als buurtopbouw, kinderopvang, de
zorg voor ouderen en zieken worden
zonder morren vervuld, omdat ze eer-
lijk beloond worden. 
Bovendien zijn lokale geldstelsels
milieuvriendelijk: tweedehands spullen
worden van zolder gehaald en in de
aanbodkranten gezet en kapotte appa-
raten worden gerepareerd.

Een mooi economisch systeem, maar je
moet het wel in je leven zien in te pas-
sen, vindt het ervaren Utrechtse LETS-
lid Su Tomesen. ‘’Je moet met LETS-
ogen naar het leven leren kijken. Bij
nieuwe deelnemers duurt het vaak een
maand of twee voor ze actief gaan
handelen. Door de afschrijving van de
maandelijkse contributie komen ze
rood te staan, waar men van schrikt en
dat werkt als katalysator. Maar eigen-
lijk zijn mensen die rood staan onont-
beerlijk voor het systeem.’’ 

Er draaien momenteel systemen in
onder meer Amersfoort, Amsterdam,
Arnhem, Deventer, Dongen, Eindhoven,
Enkhuizen, Gemert, Groningen, Haar-
lem, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen,
Tilburg, Utrecht, Vlissingen, Wage-
ningen, Zierikzee. In Vlaanderen draait
LETS in Gent en Leuven. In evenzovele
plaatsen is een systeem in opbouw. 
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Whisky drinken geniet een steeds grotere 

populariteit bij vooral mannen. Whisky drinken

(alleen malt whisky!) doe je niet zomaar. 

Je behoort er veel kennis over te hebben, de

verschillende distilleerderijen te herkennen en een

verzameling aan te leggen. Whiskyliefhebbers gaan

dan ook regelmatig naar whiskyproeverijen en zijn

aangesloten bij hun eigen vereniging. Whisky

drinken behoort tot een bepaalde levensstijl.

zou Sint Patrick in de vijfde eeuw de
kennis van het distilleren in Ierland
hebben geïntroduceerd. 

De oer-whisky was minder sterk dan
tegenwoordig en werd vooral veel
gedronken door de elite van de stoere
Highlanders. Het gewone volk dronk
bier. Wel werd door hen de whisky,
soms gemengd met kaneel en andere
kruiden, als medicijn gebruikt. Men
ging ervan uit dat bij het distilleren een
vorm van zuivering plaatsvond, een
scheiding van het grove en het zuivere.
De whisky zou daarom heilzaam zijn
voor bloed, maag, hart en lever, hij zou
de geest scherpen, het geheugen sterken
en het leven verlengen, en was ook nog
doeltreffend tegen vallende ziekte en
trillende handen.

M a l t  w h i s k y
Voor de originele Schotse malt whisky
zijn gerst, water en turf de enige ingre-
diënten. De gerst wordt een paar dagen
in water geweekt en daarna uitgespreid
over een stenen vloer, waar de korrels
ontkiemen. Daarbij komt een enzym

vrij dat zetmeel in de gerst omzet in
moutsuiker.
Na één à twee weken op de moutvloer
zijn de korrels zacht en kalkachtig
geworden. ‘Als je ermee op een muur
kunt schrijven, is het mouten klaar’, is
een vuistregel voor de moutopzichters. 

Om schimmel te voorkomen, worden de
korrels gedroogd. Dat gebeurt op een
ijzeren rooster waaronder een turfvuur
wordt aangestoken. Door deze manier
van drogen wordt een specifiek turf-
achtig aroma op de gerstekorrels over-
gedragen, dat later op de whisky over-
gaat. De droogovens hebben een
opvallend pagodeachtig dak, met een
trekgat in het midden.

Na het drogen wordt de gemoute gerst
vermalen en met heet water gespoeld.
Het hete water stimuleert de omzetting
van zetmeel in suiker, die in het water
oplost. Aan het suikerwater dat ont-
staat, de wort, voegt men gist toe,
waardoor de moutsuiker wordt omgezet
in alcohol en koolzuurgas. Dat is een
spectaculair gezicht, want het ontsnap-

LLLevenswater uit 
gerst, water en gist

De Glenlivet distilleerderij in 1890

Het basisrecept is simpel. Brouw bier
uit gerst die boven een turfvuur
gedroogd is, distilleer tweemaal en laat
een paar jaar rijpen. Je houdt dan een
alcoholhoudende drank over met een
geur die kenners liefdevol kunnen
omschrijven als turfachtig, rokerig of
jodiumachtig: whisky.

De letterlijke betekenis van het woord
whisky is ‘water’. Maar dan wel een
sterk soort water, want het bevat min-
stens 40% alcohol. Uisge of voluit uisge
beatha (levenswater) is de Gaelic naam,
die opkwam in het begin van de zeven-
tiende eeuw. Tegelijk kwam ook het
Ierse woord usquebaugh in gebruik.
Daarvóór werd alle gedistilleerd met de
Latijnse variant aqua vitae aangeduid.

O e r - w h i s k y
Waar de whisky oorspronkelijk van-
daan komt, is niet helemaal duidelijk.
Schotten en Ieren betwisten elkaar de
uitvinding. De oudste schriftelijke ver-
melding uit Schotland dateert uit 1494,
maar de kennis van het whiskymaken
is al veel ouder. Volgens de legende
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kan de sterkte veranderen, afhankelijk
van de luchtvochtigheid in de opslag-
ruimte. Regelmatig worden steekproe-
ven genomen om de kwaliteit te con-
troleren. Daarbij wordt niet alleen gelet
op smaak en geur, maar ook op kleur,
belletjes en dergelijke.

S m a k e n  v e r s c h i l l e n
De geur en smaak van Schotse whisky
worden voor een groot deel bepaald
door de turfrook waarin de gerst wordt
gedroogd. Die turf is meestal van lokale
herkomst, zodat je aan de whisky kunt
ruiken waar hij vandaan komt. Een
‘grassige’ smaak wijst op een zuidelijke
herkomst, uit de Lowlands, het gebied
rond Edinburgh en Glasgow. Een ziltige
smaak verraadt de kust, terwijl een
subtiele droge honinggeur een aanwij-
zing is voor een herkomst uit de
Highlands, het ruige berggebied van
Noord-Schotland. Vooral de omgeving
van het riviertje de Spey is bezaaid met
distilleerderijen.
Tenslotte zijn er nog whiskies met een
rokerige of zelfs jodiumachtige smaak,
die voor sommige kenners onweer-
staanbaar is. Deze whiskies zijn afkom-
stig van de Schotse westkust, van het
eiland Islay of het schiereiland
Campbeltown, waar het veen jodium-
houdend zeewier bevat.

In de zeventiende eeuw werd er nog
niet zoveel whisky gestookt. Toch leid-
de de eerste Schotse belasting op sterke
drank in 1644 alom tot ernstige veront-
waardiging. Dat werd alleen maar erger
na de vereniging van Schotland met
Engeland in 1707, toen het de Engelsen
waren die probeerden de belastingen op
te leggen. Het ruige Schotse bergland
gaf de lokale stokers echter oneindige
kansen zich schuil te houden. Tekenend
voor de ontduiking is dat in één jaar
tijds (1823) er 14.000 illegale stokerijen
werden opgerold. Het waren meestal
piepkleine bedoeninkjes, ergens in de
bossen verscholen in een kuil afgedekt
met plaggen.

D r i n k  P a t t i s o n ’ s  w h i s k y
In het tweede kwart van de achttiende
eeuw steeg, na het invoeren van een

belasting op bier, het gebruik van whis-
ky in Schotland tot zorgelijke omvang.
Het werd ‘de democratische drank’
onder de arbeiders in de zuid-Schotse
steden.
Highlanders dronken de uisge als water,
volgens sommige getuigenissen drie,
vier liter op een avond. Op het eiland
Lewis werkte een gemiddeld gezin vol-
gens de officiële belastingstatistieken
een halve liter per dag weg. Kinderen
van zes dronken regelmatig een wijn-
glas vol; zelfs pasgeboren baby’s kre-
gen al een lepelvol. Tot in de twintigste
eeuw was een begrafenis niet compleet
zonder whisky. 

Tot omstreeks 1825 was Engeland het
enige land waarheen whisky werd uit-
gevoerd. Toch waren de Engelsen geen
whiskydrinkers. Ze prefereerden Franse
cognac en verwerkten de whisky tot ver
in de negentiende eeuw tot jenever. 
Een Amerikaans insekt bracht daar
verandering in. Rond 1860 werden in
Frankrijk druiverassen uit Amerika
geïmporteerd die winterhard waren.
Helaas liftte er een druifluis mee. In de
jaren 1880 bereikten diens talrijke
nakomelingen het gebied Cognac, waar
ze overal de druivestruiken aantastten. 

De cognac werd steeds zeldzamer, tot-
dat in de jaren 1890 geen druppel meer
te krijgen was. Schotse whiskyverko-
pers zagen hun kans schoon en deden
met opzienbarende reclamecampagnes
de Engelsen overschakelen op whisky.
Zo vestigde Thomas Dewar in 1886 de

De droogovens hebben een pagodeachtig dak met een trek-

gat in het midden.

De whisky wordt gedistilleerd in koperen ‘pot stills’,

waardoor het alcoholgehalte stijgt tot 70%.

Het distillaat wordt opgeslagen in eiken vaten, liefst oude

sherryvaten, waarin het drie tot vijf jaar moet rijpen.

pende koolzuurgas verandert de wort
na enige tijd in een wild bruisende
massa. Na ongeveer 40 uur is een zoete,
bierachtige drank ontstaan met 6 tot
8% alcohol, de wash. Deze wordt in
twee etappes gedistilleerd in koperen
‘pot stills’ (distillatieketels), waardoor
het alcoholgehalte stijgt tot circa 70%.

De wash bevat naast water en alcohol
ook allerlei giftige chemische verbin-
dingen. Bij het distilleren komen die
vooral aan het begin en tegen het einde
vrij. De eerste en laatste vloeistof die
uit de still komt, wordt daarom apart
afgetapt. Alleen de vloeistof die in het
midden van de distillatie wordt opge-
vangen, is geschikt voor whisky. Een
ervaren distillateur kan aan de kleur
zien wanneer de vloeistof voor con-
sumptie geschikt is.

L a g e r i n g
Het sterke, nog vrijwel kleurloze distil-
laat wordt na verdunning met water
opgeslagen in eiken vaten. Het liefst
oude sherry-vaten, maar die zijn niet
altijd beschikbaar en daarom worden
ook Bourbon-, port- of rumvaten wel
gebruikt. Bij de lagering of bonding, die
minstens drie tot vijf jaar duurt, rijpt de
whisky. Er worden smaakstoffen uitge-
wisseld tussen whisky en vat, waardoor
de drank een zachtere smaak krijgt.
Bovendien krijgt de whisky kleur en
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aandacht op zijn whisky door op een
brouwerijtentoonstelling onophoudelijk
en oorverdovend doedelzak te spelen.
De gebroeders Pattison, twee voormali-
ge zuivelhandelaars, gaven bekendheid
aan hun merk door 500 papegaaien de
woorden ‘Drink Pattison’s whisky’ te
leren en ze vervolgens onder hun
wederverkopers te verspreiden.

B l e n d s
Vroeger werden de malt whiskies altijd
puur (‘straight’) verkocht, maar sinds in
1853 voor het eerst een blend (mengsel)
op de markt kwam, zijn die snel popu-
lair geworden. Whiskies van de grote
merken zijn altijd blends. In hun recla-
mes vermelden ze vaak trots hoeveel
exclusieve moutwhiskies erin zijn

gebruikt. Wat ze nooit zeggen, is dat
deze blends voor minstens de helft, en
soms wel voor 80%, zijn aangelengd
met een vloeistof die ook de naam
whisky draagt, maar misschien beter is
te omschrijven als een alcohol-water
mengsel. Het gaat om de grain whisky,
die niet uit gerst wordt gestookt maar
uit een graanmengsel dat voor het
grootste deel uit maïs bestaat.

Een Schotse herberg

Dit stoken vindt plaats in een ingenieus
apparaat, de patent still, die in 1831
werd gepatenteerd door Aeneas Coffey.
De patent still bestaat uit twee koperen
distillatiezuilen van elk zo’n vijftien
meter hoog, verbonden door een ver-
bindingsbuis. In de ene zuil wordt hete
stoom geperst, in de andere graanpulp.
Stoom en pulp stromen tegen elkaar in,
waarbij de stoom de alcohol uit de pulp
meevoert, tot bij de uitgang van de still
een vloeistof kan worden afgetapt die
voor 95% uit alcohol bestaat en voor
de rest uit water met een heel klein
beetje whisky-achtige smaakstoffen. Na
aanlengen met water en toevoegen van
caramel, voor de kleur, ontstaat een
drank die incidenteel als whisky
gedronken is, maar waarvan de smaak
door whiskyliefhebbers als ‘antisep-
tisch’ wordt afgedaan. 

Voor fabrikanten heeft de patent still
als voordeel dat hij goedkoop whisky
produceert: het produktieproces is vol-
continu en veel sneller dan bij de pot
still. Vooral in de Lowlands worden
grain whiskies gestookt. Voor de fabri-
kanten van maltwhiskies is de patent
still een gruwel, maar lange tijd waren
ze huiverig de misstand aan de kaak te
stellen uit vrees dat de blenders dan
minder malt whisky in hun blends zou-
den verwerken.

Een Londense wijkraad die werd
beheerst door sociaal-democratische
geheelonthouders zorgde in 1905
ervoor dat de kwestie toch werd uit-
gevochten. De wijkraad spande proef-
processen aan tegen caféhouders die
bedrog pleegden door industriële maïs-
alcohol te schenken als er een whisky
werd besteld. De blenders steunden de
caféhouders, de maltwhiskystokers
kozen de zijde van de wijkraad. In een
jarenlange reeks rechtszaken werd het
geschil uitgevochten tot aan de Hoge
Raad.
Die kwam echter, tot ontzetting van de
malt stokers, tot het oordeel dat blen-
ded óók whisky was. De heren hadden
dat op inventieve wijze uitgezocht door
drieëntwintig cafés binnen te stappen
en om een whisky te vragen. Overal

kregen ze een blended, nergens een
maltwhisky.

I e r s e  e n  A m e r i k a a n s e  
w h i s k e y
Behalve in Schotland worden ook in
Ierland en Amerika whiskeys (met een
extra e) gemaakt, maar die verschillen
toch wel sterk van de Schotse. Bij Ierse
whiskey komt de turfrook niet in con-
tact met het graan, waardoor Ierse
whiskey de rokerige smaak van de
Schotse drank mist. Voorts worden
voor Ierse whiskeys naast gerst ook
andere granen gebruikt, zoals rogge,
tarwe of haver en wordt niet twee maar
driemaal gedistilleerd.

Amerikaanse whiskey stamt af van de
Ierse. Kort na 1700 begonnen Noord-
Ierse immigranten in Amerika whiskey
te maken uit rogge. Rond 1790 was in
Pennsylvania het stoken al zo gewoon
dat flessen whiskey in gebruik waren
als betaalmiddel. Een nieuwe belasting
op gedistilleerd wekte er in 1794 zoveel
weerstand dat een heuse Whiskey
Opstand uitbrak. De opstandelingen
wilden zelfs een eigen onafhankelijke
republiek uitroepen maar de opstand
werd neergeslagen. Een deel van de
rebellen droop af naar Kentucky, waar
ze in het district Bourbon een whiskey
op basis van maïs en gerst gingen
stoken. Amerika kent tegenwoordig dan
ook twee soorten whiskey: rye whiskey,
bereid uit rogge, en Bourbon.

K e u z e  t e  o v e r
Whisky is ontstaan in een kil, mistig,
winderig klimaat. Daarom is het mis-
schien geen toeval dat het enige
Nederlandse whisky-restaurant ‘Het
Kompas’ is gevestigd op een plek waar
het killer en winderiger is dan op de
meeste andere plaatsen in Nederland:
in Den Hoorn op Texel. De verkleumde
toerist die er op een verregende herfst-
dag binnenstapt, kan er kiezen uit meer
dan 400 soorten ‘Scotch’. Als hij er een
paar geproefd heeft, zal hij begrijpen
waarom de Schotten deze drank
‘levenswater’ hebben genoemd...

Hans van Deukeren
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Door middel van een linosnede kunt u gemakkelijk uw eigen

kaart, ex-libris of logo ontwerpen en afdrukken.

L i n o s n e d e

30

W E R K T E K E N I N G

3131

T i p
LINOLEUM LEENT ZICH HEEL GOED VOOR MEERKLEURENDRUK. U BEGINT

MET DE LICHTSTE KLEUR AF TE DRUKKEN. 
DE DONKERSTE KLEUR KOMT HET LAATST. MAAK TUSSEN DE

VERSCHILLENDE KLEURDRUKKEN HET LINOLEUM GOED SCHOON.

OOK KRIJGT U EEN LEUK EFFECT ALS U EEN VEL PAPIER WATERIG

BESCHILDERT MET BIJVOORBEELD WATERVERF OF ECOLINE EN DAARNA HET

CLICHÉ HIEROP AFDRUKT.

Hoe maak ik een
linosnede?

S t a p  1  
Trek de afdruk van één van de lino’s op
deze pagina over op een doorzichtig vel
papier. Draai het papier om (achter-
kant). U ziet nu het spiegelbeeld van de
afdruk. Deze neemt u met behulp van
een vel carbonpapier en een potlood
over op een stuk linoleum (eerst het
linoleum, dan het carbonpapier en dan
het ontwerp in spiegelbeeld).

S t a p  2
Snij met een linoleummesje eerst voor-
zichtig langs de gedeeltes die zwart
moeten blijven. Snij daarna alles weg
wat wit moet blijven. U heb nu een
linocliché (weggesneden tekening in
linoleum) gemaakt.

S t a p  3
Rol de inkt op een plaat uit tot een
dunne gelijkmatige massa. Inkt het
linocliché met een roller. Neem een vel
(niet te dik papier) en leg dat op de
linosnede. Druk het papier met de hand
aan. Leg er een dikker vel papier over-
heen en maak vanuit het midden wrijf-
bewegingen over het oppervlak. Als dat
gedaan is til dan de afdruk aan één
hoek voorzichtig op.

S t a p  4
Plak de linosnede op een stevig vel
papier. Hij is nu klaar om bijvoorbeeld
te versturen als kaart.

B e n o d i g d h e d e n :

• PLAATJE ZACHT LINOLEUM

(25 CM BIJ 25 CM)

• DRUKINKT OP WATERBASIS

• SETJE LINOLEUMMESJES

• RUBBEREN OF PLASTIC ROLLER

• PLAATJE HOUT/IJZER

(VOOR HET UITROLLEN VAN DE INKT)

• JAPANS- OF RIJSTPAPIER

(OM AF TE DRUKKEN)

• VEL DIK PAPIER

• EEN VEL OVERTREKPAPIER

• CARBONPAPIER

• HOBBYMES

• POTLOOD
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Omstreeks de eeuwwisseling was vakantie nog een bijna

onbereikbaar ideaal. Voor de gemiddelde Nederlander telde een

week zes werkdagen van 10 uur, met de zondag als

rustdag. Vakantiedagen waren een zeldzame

gunst van de werkgever, maar wie niet werkte

kreeg geen loon. En daarom konden zich maar

weinig mensen een vakantie permitteren.

Alleen de zondagen waren feestdagen.
Dan kon een familie of een groep
vrienden op stap gaan. De middenklas-
se en hogere standen werden daarbij
geïnspireerd door moderne ideeën over
de romantische schoonheid van de
natuur en de noodzaak van frisse lucht
voor stedelingen. Het groeiend besef
van hygiëne was, vanaf het begin van
de negentiende eeuw, gestimuleerd
door de medici. Zij onderkenden de
schadelijke invloeden van bedompte
arbeiderswoningen, van de vele kolen-
en turfkachels en van de kwalijke
fabrieksdampen. Wie de mogelijkheden
bezat, zou veel baat hebben bij een
dagje uit.

J a n  P l e z i e r
Wie ver wilde reizen, nam de trein.
Maar voor een gezellig uitstapje kon je
beter bij een stalhouderij een ‘voor-
ouder’ van de moderne touringcar
huren: de brik. Deze werd getrokken
door één of twee paarden, naargelang
het aantal inzittenden, dat wel kon
oplopen tot over de twintig personen.
De plezierritten gaven een bijnaam aan
de grote huurrijtuigen: de Jan Pleziers.

Maar ook postkoetsen, jachtwagens en
landauers waren geschikt om toeristen
te vervoeren.
Voor rondritten met een ‘sight-seeing’-
karakter waren de hoge chars-à-bancs
(bankenwagens) geschikt, die de passa-
giers een goed uitzicht boden. In
Ierland was een bijzonder rijtuigtype
ontstaan, de jaunting car (plezierwa-
gen). Dit was een binnenstebuiten
gekeerde brik, waarbij de passagiers
ruggelings tegen elkaar zaten en daar-
door ongehinderd van het uitzicht kon-
den genieten. Uiteraard leverde de stal-
houderij ook de koetsier.

Er waren diverse hotels die zelf rijtui-
gen en paarden bezaten en een koetsier
in dienst hadden. Allereerst was er de
omnibus, geschikt om bij elk weertype
hotelgasten met bagage van het station
te halen. Ook waren er rijtuigen,
geschikt voor  andersoortige ritten. 
Van hotel La Station in Gouda is een
tarievenboekje bewaard gebleven.
Daarin wordt gerept over ritten binnen
de stad en naar Leiden, maar ook over
toertjes rond de Grote en de Kleine
Plas. 

N a a r  b u i t e n
De goede zeden en medische inzichten
schreven voor, dat men niet zómaar
kon gaan toeren. Allereerst dienden
dames in gezelschap te verkeren van
een vertrouwde heer. Om verdenkingen
of zelfs misstappen te voorkomen
mocht een dame nooit alléén met een
heer verkeren, behalve dan wanneer het
haar broer, vader of echtgenoot was.
Dat men geen aanleiding mocht geven
tot onzedelijke gedachten, beïnvloedde
ook de keuze van de kleding. Armen en
benen, om nog maar niet te reppen
over andere lichaamsdelen, hoorden
bedekt te blijven.
Ook was het van belang dat men zich
hoedde voor lichamelijke ongemakken.
Een koutje, verhitting of zonnebrand
was immers zo opgelopen. En een blan-
ke huid was een must voor het onder-
scheid tussen burgers en bruin verweer-
de zigeuners en landarbeiders.

P i c k n i c k e n
Omstreeks de eeuwwisseling bloeide het
verenigingsleven, gestimuleerd door de
voortgaande beroepsspecialisatie en de
sociale verzuiling. Vele verenigingen

EEEen dagje uit met 
de Jan Plezier

Omnibus van de Amsterdamsche

Omnibus Onderneming
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gingen ééns per jaar de ‘pot verteren’
tijdens een gezellig dagje uit met een
huurrijtuig. Ook families waren goede
klanten van stalhouderijen, hoewel de
rijken uiteraard met eigen rijtuig en
personeel gingen toeren.

Om zoveel mogelijk van de vrije dag te
kunnen genieten, was men vroeg uit de
veren. De fouragering werd goed ver-
zorgd. Trommels en manden met brood,
beleg en andere koude mondvoorraad
gingen in grote hoeveelheden mee.
Zakken met apenootjes kwamen van
pas bij een picknick. Thermosflessen
voor koffie en thee bestonden nog niet,
maar kruiken en flessen, gewikkeld in
krantenpapier, konden redelijk goed
dienst doen. Ter verhoging van de
feestvreugde was er vaak wel iemand
met een muziekinstrument aan boord,
zoals een trekharmonika.

H e l e m a a l  n a a r  V i n k e v e e n . . .
Met een gemiddelde snelheid van zo’n
twaalf kilometer per uur kon men over
de - onverharde - wegen niet bijster ver
komen. Maar dat hoefde ook niet. Nog
geen uur gaans buiten de steden waren
altijd wel uitspanningen te vinden,
waar een slimme ondernemer een eet-
gelegenheid met aanpalend vermaak
had ingericht. De paarden werden let-
terlijk uitgespannen, de inzittenden
konden zich ontspannen. En de koetsier
kon aan het ‘achterbuffet’ een glas bier
halen...

De passagiers genoten van het mooie
weer, de rust en het landleven, hapten
in hun meegebrachte broodjes en
bestelden nog een glas bier à 10 cent.
Soms was er de mogelijkheid om een
roeibootje te huren of beschikte de
uitspanning over bijzondere attracties
als een speeltuin, doolhof, uitkijktoren,
lachspiegels of iets dergelijks. Bijzon-
dere natuurverschijnselen hadden ook
aantrekkingskracht en waren de aanlei-
ding voor menig spannend, al of niet
verzonnen kinderverhaal. Talrijk waren
de holle bomen, hoge duinen, echo-
putten en watermolens. Tegen de avond
reed de koets dan weer huiswaarts,
versierd met brandende lampions.

S t a d s r o n d r i t t e n
In 1900 waren de meeste steden nog zó
klein, dat men wandelend al snel ‘bui-
ten’ was. In de grootste steden werd het
openbaar vervoer veel benut. Er reden
paardetrams en omnibussen en een
enkele stoomtram. Onderweg waren er
vaste haltes, maar daartussen wilde de
koetsier toch wel stoppen wanneer
erom werd gevraagd. De toerist in de
grote stad zag al van verre de reclame-
borden op de paardetrams. Voor weinig
geld reed hij naar de dierentuin, een
Panorama, jaarbeurs of een andere
attractie. Er waren ook stalhouders die
stadsrondritten organiseerden.

H e t  b o e r e n g e r i j
Vanaf het platteland ging het gemid-
delde boerengezin minstens één keer
per week met de wagen op pad; naar de
kerk en de winkels in dorp of stad. Ook
waren er vele marktdagen en eens per
jaar was het kermis. Het nuttige werd
zo met het aangename verenigd. 
De traditionele klederdrachten van het
platteland gaven een extra accent aan
dit bezoek. Voor zulke ritten bezaten
veel boeren en dorpsnotabelen een luxe
rijtuig. Het ‘boerengerij’ leek nog vaak
op de boerenkarren, maar had extra
accessoires zoals vering, beklede ban-
ken met leuningen en kappen met ven-
sters. Zulke rijtuigen konden generaties
lang in bezit van een familie blijven.
Enkele veel gebruikte rijtuigtypen
waren de kapkarren, brikken, tilburies
en sjezen. 
De speelwagens (boerenwagens zonder
vering, maar met extra banken en ver-
sieringen) waren de werkelijke plezier-
rijtuigen, waarin gezelschappen hot-
send en botsend speelritten maakten.

O p  d e  f i e t s . . .
De wegen in Nederland waren zelden
verhard. Bestrating was duur, in relatie
tot het weinige wegverkeer. In de
zomertijd veroorzaakte het verkeer veel
stof. Vooral de auto’s waren berucht!
De nieuwerwetse vervoermiddelen fiets
en auto gaven echter wel de aanzet tot
een belangrijke ontsluiting van
Nederland. Er waren in de jaren ‘90
vele wielerclubs. De sport op de ‘hoge

bi’ (met het enorme voorwiel en kleine
achterwieltje) werd een algemene vrije-
tijdsbesteding op de safety (met twee
even grote wielen). Hoteliers en café-
houders kochten een fietspomp om
klanten te lokken. 

A . N . W . B .
De Algemeene Nederlandsche
Wielrijders Bond (opgericht in 1883)
pleitte voor de aanleg van grindwegen,
om het wegverkeer gemakkelijker te
maken en te stimuleren. Een vooruit-
gang kwam er met de aanleg van
verharde fietspaden. Grote gebieden
werden nu toegankelijk gemaakt.

In 1894 had de A.N.W.B. de eerste
houten wegwijzers geplaatst, tussen
Rotterdam en Utrecht. Die borden
sneuvelden snel, want de streekbevol-
king wilde niet ontdekt worden door
vreemd volk uit de stad... Toen werden
er ijzeren wegwijzers geplaatst.

Evenmin had men het aanvankelijk
begrepen op fietsers en automobilisten,
die als wegpiraten de voetgangers en
trekdieren de stuipen op het lijf joegen.
Menig fietser is door jongelui van zijn
rijwiel getrokken en mishandeld. Een
gemeentebestuur liet zelfs een waar-
schuwing bekendmaken: “De
Velocipedist zij gewaarschuwd, dat
wanneer een paard en wagen nadert,
hij van zijn voertuig stappe, zich terzij-
de van de weg opstelle, en de stuurkruk
met zijn hand bedekke, opdat het paard
niet schrikke’’.
Daarentegen propageerde het Bonds-
blad van de A.N.W.B. het fietsen voor
alle bevolkingsgroepen, zelfs voor
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dames. Een lid voorspelde zelfs in
1890: ‘’Dit jaar zal voor onze wiel-
rijderij uitblinken door een heuglijk en
allerliefst verschijnsel. Wij zullen het
aantal onzer zusjes van de sport, die
lieve wielrijderessen met heur guitig
oog, heur heldere lach, heur vlug en
kranig sportcostuum, op ongekende
wijze zien toenemen’’.
De lieve wielrijderessen werden wel
door de heren medici met een kritisch
oog beschouwd. Het snelle rijden en het
gedurige bewegen van het onderlijf zou
ongewenste opwinding en prikkelingen
veroorzaken!

A u t o b u s  v a n  7 0 0 0  k i l o
De automobilisten werden vooral
verwenst om hun tomeloze snelheid,
stof en stank. In 1900 waren er in
Nederland circa 100 auto’s. Men sprak
over ‘rijtuigen met kachels’. De eerste
auto’s waren vooral technische
experimenten. Steeds weer waren
reparaties nodig: de eerste automobilis-
ten waren echte sleutelaars. Maar wel
rijke sleutelaars, want autorijden was
een dure hobby. 

Voor de minder kapitaalkrachtigen zou
de autobus een uitkomst bieden. Hotel
Meyer in Emmen kocht in 1898 de
eerste autobus. Fabrikant Daimler
leverde een voertuig voor 16 personen,
met ijzeren banden en een gewicht van
7000 kilo. Deze autobus reed de wegen
stuk, kreeg motorpech, de passagiers
klaagden over de slechte vering. Na
enkele ritten werd de bus voorgoed
opgeborgen. Pas na 1910 zouden er
goede autobussen worden gebouwd.

Vooralsnog hield men de Jan Pleziers
in ere.

T o e r i s m e
Tijdens een dagje uit bezocht men
graag bijzondere gebouwen, tuinen of
natuurverschijnselen. De vele uitspan-
ningen zijn al genoemd. Attracties met
een nationale bekendheid waren maar
gering in aantal.

Kasteel Rosendael bij Arnhem was
bekend om zijn bijzondere tuinen en
‘De Bedriegertjes’: fonteintjes in een
terras, die onverhoeds opspoten
wanneer er bezoekers wandelden.
Valkenburg aan de Geul was bekend
om zijn romantische buitenlandse
allure: steile heuvels, grotten, een
kasteelruïne. Dit dorp ontwikkelde zich
tot een waar Kur-Ort, zodra men een
treinaansluiting met Duitsland en
België had gekregen. Hier werd in 1885
de eerste Vereniging voor Vreemde-
lingen Verkeer in Nederland opgericht.

Sindsdien verschenen meer en meer
VVV’s. Deze plaatselijke verenigingen
stimuleerden het toerisme door allerlei
activiteiten te organiseren en te stimu-
leren.

D a g j e  s t r a n d
Ten slotte kende de Nederlander in
1900 ook een aantal gerenommeerde
badplaatsen, die geschikt waren voor
een dagje uit. Was een zeebad in de
negentiende eeuw vooral een thera-
peutisch genoegen, geprezen door
menig medicus, omstreeks 1900 was
een dagje aan het strand een bron van

algemeen vermaak. Uiteraard bleef men
in Domburg, Scheveningen, Noordwijk
en Zandvoort in de kleren, maar de
frisse zeewind deed toch menig stads-
mens goed. Zeker wanneer men
bedenkt dat in 1899 58% van de
Nederlandse bevolking in een één- of
tweekamerwoning leefde en slechts
42% van de huishoudens was aangeslo-
ten op een waterleiding. Pas in 1901
zou een woningwet tot stand komen,
waarmee slechte woningen ‘onbewoon-
baar’ verklaard konden worden.

Aan het strand ontmoeten we ons laat-
ste rijtuig: de badkoets. Als een kleed-
kamertje op wielen kon de badkoets
worden gehuurd, inclusief paard, koet-
sier en badvrouw. Op het strand stapte
men in de badkoets en liet zich een
fleurig en zedig badpak aanmeten door
de badvrouw. De koetsier reed het voer-
tuig het water in tot circa 80 cm diepte,
draaide de koets met de achterdeur
naar zee en de badgast kon de sprong
wagen. Na het verfrissende bad stond
de badvrouw klaar met de handdoek,
en reed de koets naar het strand terug.
Het waagstuk was volbracht.

Luc Eekhout

☞In het Nationaal Rijtuigmuseum is tot en

met 31 oktober een tentoonstelling te

bezichtigen over de vrijetijdsbesteding in

Nederland omstreeks 1900 en wel de ‘dagjes

uit’ per koets. 

Nationaal Rijtuigmuseum, Nienoord 1, Leek,

tel. 05945-12260

Rond 1900 kleedde men

zich, als men een dagje

weg ging, decent. 

Hoeden, handschoenen,

parasols, tasjes en wandel-

stokken completeerden de 

kostuums van de jongelui

en de dames en heren.
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Impressionistische schilders

legden graag eenvoudige,

alledaagse tafereeltjes vast.

Zo probeerden ze maaltijden

in verf te vangen, die ze zich

overigens ook goed lieten

smaken.        

De Fransman Edouard

Manet schilderde in 1863

zijn Le Déjeuner sur l’Herbe,

de lunch op het gras. Het

schilderij toont een open

plek in het bos, waar vier

personen aan het picknicken

zijn: twee heren keurig in

het pak en twee dames. Eén

van de dames is schaars

gekleed, de ander helemaal

naakt. 

Inderdaad waren dergelijke lunches in
de openlucht gewilde tafereeltjes voor
impressionistische kunstenaars. Bijna
rusteloos waren ze op zoek naar
momenten van ongecompliceerd bui-
tenleven, waarna ze deze taferelen van
zorgeloosheid en plezier probeerden te
vangen in snelle verfstreken, waarmee
ze vooral kleur en licht uitdrukten.    

De maaltijd:

Kunstcritici en publiek waren erdoor
geschokt. Niet eens door de naaktheid
van de ene vrouw, maar meer doordat
het zorgeloze tafereel zich in de open-
lucht afspeelde. Later zou pas de waar-
de van het schilderij duidelijk worden
en tegenwoordig zien we de voltooiing
ervan als de geboorte van het impres-
sionisme.   
Jaren na Manet schilderden ook Claude
Monet en Paul Cézanne hun eigen,
minder schokkende versies van het
gelukkige picknick-tafereel, eveneens
getiteld Le Déjeuner sur l’Herbe.
Cézannes werk toont een vrolijke groep
mensen rond een tafelkleed vol lekker-
nijen. Ze maken de indruk zich al vrij-
end, drinkend en dommelend uitste-
kend te vermaken. De figuren waren
netjes aangekleed, dus veel stof deed
het schilderij niet opwaaien.     

T r o u w
Drie impressionistische schilders, ieder
met een Le Déjeuner sur l’Herbe op zijn
naam kan geen toeval meer zijn.

Edouard Manet, Le Déjeuner sur l’Herbe (1863)

Musée d’Orsay, Parijs

K i p  m e t  d r a g o n
1 SCHARRELKIP (CIRCA 1,5 KILO)
1 BOSJE DRAGON

KNOFLOOK NAAR SMAAK, IN HELE GEPELDE

TEENTJES

1 DL. DROGE, WITTE WIJN

ZOVEEL WATER ALS NODIG

ZOUT EN PEPER

STOP DE HELFT VAN DE DRAGON IN HET

BINNENSTE VAN DE KIP. STOP OOK WAT

TUSSEN HET VEL VAN POTEN EN BORST.
VOEG NAAR SMAAK KNOFLOOK, ZOUT EN

PEPER TOE. GIET DE WIJN OP DE BODEM

VAN EEN OVENSCHAAL EN LEG DE KIP

ERBIJ. BAK DE KIP GEDURENDE 45 MINU-
TEN GAAR IN EEN MATIG VERWARMDE

OVEN. LAAT HEM NIET TE GAAR WORDEN.
LAAT DE KIP ALS ZE GAAR IS AFKOELEN IN

HET KOOKNAT.
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Het leven van alledag had de grote
voorkeur van impressionisten als thema
voor een schilderij. Vol overgave kon-
den ze bijna banale gebeurtenissen
schilderen, terwijl ze de christelijke
symboliek en mythologische voorstel-
lingswereld van hun voorgangers
ongeïnteresseerd naast zich neer leg-
den. 

Hun vernieuwingen werden door de
critici echter niet zonder slag of stoot
geaccepteerd. Het gros van de toenma-
lige kunstkenners moest niets van die
‘jonge honden’ hebben. Toch bleven
Manet, Monet, Renoir en de anderen
hun opvattingen trouw. Ze gingen
gewoon door met het schilderen van
het gelukkige buitenleven, ook al
omdat ze op die manier het voor hen zo
belangrijke licht in al zijn gedaanten
konden weergeven. 

H a m m e n  e n  m a n g o ’ s
Voor inspiratie hoefden ze niet ver te
gaan, want het platteland lag dichtbij
de stad. Montmartre was nog een plat-
telandsdorpje met wijngaarden en
molens aan de rand van Parijs en ook
de stad zelf kreeg een steeds groener
aanzien. Dit was te danken aan baron
Haussmann, die hele stadsdelen sloopte
en omtoverde in boulevards, tuinen en

parken. In 1870 telde de stad een tien-
maal groter oppervlak aan groene
ruimte dan in het revolutiejaar 1848.  

Van die groene enclaves maakten de
jongeren uit de Parijse burgerij gebruik
om op zomerse dagen de drukke, stin-
kende stad te ontvluchten en in ver-
trouwd gezelschap te gaan picknicken.
Afhankelijk van hun welstand regelden
ze de picknick zelf, of ze droegen de
verzorging op aan hun huispersoneel of
een van de vele traiteurs in de stad
waar je tafellinnen, glazen, goede wijn
en eten kon bestellen.     

Ook de impressionisten hadden de
gewoonte er met vrienden of in elkaars
gezelschap op uit te trekken. Hun erva-
ringen en indrukken legden ze vervol-
gens vast op doek. Zo schilderde Henri
le Sidaner Thee in het bos bij Gerberoy
en Tafel buiten gedekt voor de lunch.
Renoir schilderde Kanovaarders aan de
lunch en Lunch tijdens een boottochtje.
Manet schilderde stillevens met ham-
men, zalmen en asperges en Gaugain
maakte er één met mango’s.  

Wat er allemaal kwam kijken vóórdat
een maaltijd op een schoon en glad
gestreken tafellaken stond uitgestald
interesseerde hen nauwelijks. Alleen
Camille Pisarro had daar wat gevoel
voor. Hij schilderde bijvoorbeeld De
varkensslagerij en De moestuin in
l’Hermitage. 

G e l d z o r g e n
De bekendste impressionisten waren
mannen, maar toch behoorden er ook
een aantal goede vrouwelijke schilders
toe. Zij hadden het vaak moeilijk,
omdat ze geacht werden in de eerste
plaats een goede echtgenoot, moeder en
gastvrouw te zijn. 

Berthe Morisot was zo’n vrouwelijke
impressionist uit een beter milieu. Ze
was getrouwd met Manets broer, die
het haar toestond naast haar taken als
vrouw en moeder te blijven schilderen.
Vaak schilderde ze tafereeltjes van
huiselijke harmonie en ook maaltijden
met haar gezin hoorden daartoe.   

Ook haar collega Monet schilderde met
overgave dergelijke huiselijke scènes.
Misschien wel omdat het hem afleidde
van zijn voortdurende geldzorgen. Toch
was voor hem, ondanks zijn financiële
problemen, één ding onvoorstelbaar:
bezuinigen op etentjes met vrienden, op
die momenten van intens genieten en
ultiem geluk.    

☞Riley, G., Kunst en koken. Favoriete

recepten van de Impressionisten 

(Bussum 1995)

gewild thema in 
het impressionisme 

Claude Monet, Le Déjeuner (1872-74) Musée

d’Orsay, Parijs

Paul Cézanne, Le Déjeuner sur l’Herbe (1872-82)

Musée de Picardie, Amiens

H a r t i g e  p u d d i n k j e s
4 EIEREN

1,5 DL. SLAGROOM

80 GRAM GRUYÈRE

1/2 KOPJE FIJNGEKNIPTE DRAGON EN

BIESLOOK

ZOUT

VERSGEMALEN ZWARTE PEPER

NOOTMUSKAAT

MENG ALLE INGREDIËNTEN DOOR ELKAAR

EN LAAT HET AU BAIN-MARIE STOLLEN. 
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Het is de geur die
blijft hangen
De geur van een warm fornuis. Moeder
die met een schort voor druk bezig is
met de weck. De helder witte kelder,
klaar om opnieuw gevuld te worden
met potten ingelegde bonen, bakken
gedroogde appeltjes, weckflessen met
groente en fruit. Een drukke tijd, want
de winter komt er aan en het is zaak
om dan genoeg voorraad in huis te
hebben. Voor veel mensen is dit een
bekend beeld. Want in de vijftiger jaren
werd in heel veel gezinnen nog
geweckt. 

Wecken is een bekende conserverings-
methode. Wecken deed men in glazen
potten die vooraf goed geboend waren
met kokend water en soda. Nadat ze
gevuld waren met groenten of fruit,
ging er aan de bovenkant een rubberen
ring en een glazen deksel op, met daar-
overheen een ijzeren klem. 
De weckpotten werden in een weckketel
met water gezet en verhit. In het mid-
den van de ketel zat een buis met daar-
in een thermometer, waarop de weck-
ster de temperatuur van het water kon
aflezen. De juiste temperatuur waarop
‘geweckt’ werd lette heel nauw en was
voor elke soort groente of fruit weer
anders. Bij het wecken ontsnapte, door
de hitte, de lucht uit de pot en werd de
deksel stevig op de rubberen ring vast-
gezogen.
Na die drukke weckperiode stond de
kelder vol met rijen potten groente en
fruit te wachten op consumptie in de
wintermaanden.   

In het Museumwinkeltje in Leeuwarden
is tot eind 1995 een expositie te zien
over oude conserveringsmethoden als
wecken, roken, drogen en zouten.  

de keuken gebruikt werden: pannen,
melkkokers, koffiekannen, lepelrekken,
petroleumstellen, hooikisten etc.  

☞De tentoonstelling Keukengerei rond 1900 is 

tot en met 18 november 1995 te zien in

Museum De Koperen Knop, Binnendams 6,

Hardinxveld-Giessendam, tel. 01846-11366

Seksuologie in 
golven
Eind negentiende eeuw begonnen
wetenschappers zich te buigen over de
menselijke seksualiteit, een tak die al
snel bekend werd onder de naam sek-
suologie. Artsen, psychiaters en antro-
pologen uit Frankrijk en Duitsland
lieten het eerst van zich horen, maar
Nederlandse wetenschappers bliezen al
snel hun partijtje mee. Bekende mensen
als Aletta Jacobs, Hector Treub, Arnold
Aletrino en Jacob Rutgers debatteerden
rond 1900 op merkwaardig open wijze
over uiteenlopende zaken als voorbe-
hoedmiddelen, prostitutie, de vrije lief-
de, geslachtsziekten en seksuele varia-
ties als homoseksualiteit. 

Aletta Jacobs, Nederlands eerste vrou-
welijke arts, startte al in 1882 een
spreekuur waar vrouwen voorlichting
konden krijgen over anti-conceptie-
methoden. In hetzelfde jaar introdu-
ceerde ze het pessarium in Nederland
en omdat er nog geen werk bestond
over de anatomie van het vrouwelijk
lichaam schreef ze zo’n boek.  
Wat later propageerde de gynaecoloog
Hector Treub geboortenbeperking en
bepleitte de arts en antropoloog Arnold
Aletrino een rechtvaardige behandeling
van homoseksuelen. Jacob Rutgers, de
rooie arts uit Amsterdam, schreef in
1900 een voorlichtingsboekje voor
vrouwen en meisjes. Het was uiterst
volledig, maar onhandig genoeg ook zó
beknopt dat de onervaren lezer er nog
steeds geen houvast aan had. 

A C T U E E L

☞De tentoonstelling Het is de geur die blijft 

hangen is te zien tot eind 1995 in het

Museumwinkeltje, Nieuwsteeg 5, Leeuwarden,

tel. 058-1289898

Keukengerei 
rond 1900
Het gemak waarmee tegenwoordig de
maaltijd bereid wordt, doet vaak verge-
ten wat voor moeite er vroeger voor
gedaan moest worden. Koken vond in
veel huizen tot na de tweede wereld-
oorlog plaats op een fornuis. Daarnaast
stond in iedere keuken een kook- of
petroleumstel en een hooikist.

Een fornuis diende niet alleen om te
koken, maar ook om de keuken in de
winter te verwarmen. Meestal waren
die fornuizen van gietijzer en een-
voudig van uitvoering. Maar bij rijke
families stonden prachtig geëmailleerde
of betegelde exemplaren. De meeste
fornuizen bevatten een bakoven en
soms ook nog een warmwaterreservoir.
Dat laatste was handig als er afgewas-
sen moest worden.  

Op het petroleumstel stond altijd wel
iets te trekken: stoofpeertjes, erwten-
soep of koffie. Men dronk rustig koffie
die al úren stond. Ook was het heel
gebruikelijk om groenten lang op het
vuur te laten staan. Kool stond bijvoor-
beeld ruim vier uur te stoven. Nu wij
weten dat daardoor de vitaminen ver-
dwijnen doen we dit niet meer.   

Museum De Koperen Knop in Hardinx-
veld-Giessendam heeft twee keukens,
inclusief alle attributen die vroeger in



vingers aan de seksualiteit te branden.
Wie het wel deed wachtte een gebroken
carrière. Zo keurde de Universiteit van
Amsterdam voor de oorlog het proef-
schrift van een seksuoloog af, vanwege
de zogenaamd pornografische afbeel-
dingen erin. 

Het zou na 1911 nog ruim vijftig jaar
duren voordat een goed gesprek over
seksualiteit weer in alle openheid
gevoerd kon worden. 

☞De tentoonstelling Het oog op de lust. Honderd

jaar seksuologie in Amsterdam is tot en met 

13 oktober te zien in het Universiteitsmuseum 

De Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231,

Amsterdam, tel. 020-5253339. Er is bij de

tentoonstelling een gelijknamig boekje van 

Gert Hekma en Hugo Röling (red.) verschenen.

Oude feesten en
gebruiken op Texel 
Wie als buitenstaander rondwandelt op
Texel krijgt tien tegen één dat aparte
eiland-gevoel over zich. De harde wind,
de duinen, de altijd aanwezige zee en
de veerboot als enige verbinding met
het vasteland zorgen daarvoor. Zeker
vroeger, toen die bootverbinding veel
slechter was dan tegenwoordig, her-
bergde Texel geïsoleerde gemeenschap-
pen die zo hun eigen gewoonten,
gebruiken en feesten hadden.

Een belangrijk feest in de Texelse jaar-
cyclus was Pinksteren. Dit feest mar-
keerde het moment waarop de voor-
jaarsschoonmaak geklaard moest zijn.
De kachel was dan afgekoppeld en naar
zolder gebracht, de vloeren waren
geschuurd, de muren gewit. 
Een waar schoonmaak-hoogtepunt was
de zaterdag voor Pinksteren, als de
inwoners van de Texelse dorpen geza-
menlijk de openbare weg met zand en
water te lijf gingen. Eensgezind samen-
werkend schuurde en poetste men tot-
dat elk onkruidje verdwenen was en
het wegdek er weer glimmend bij lag.
Tot in de jaren vijftig hield men aan
deze gewoonte vast en veel oudere
Texelaars hebben er gezellige her-
inneringen aan overgehouden.   

Zoals in heel Noord-Holland werd en
wordt op Texel met Pinksteren ook lui-
lak gevierd. In alle vroegte gaat de
jeugd dan met bussen, toeters en bellen

de straat op om de inwoners te wekken.
Bewoners met wie de jeugd nog een
appeltje te schillen heeft, krijgen extra
aandacht: bij hen hangen ze de voorge-
vel vol brandnetels.   

Op Pinkstermaandag was er vroeger in
Den Burg lammerenmarkt, een belang-
rijke gebeurtenis op een eiland met
zoveel schapenboeren. Voor hen was
dit hét moment om geld te verdienen
en in alle vroegte trokken zij er met
hun schapen heen. 
Tegen de middag was de markt 
afgelopen en dan trokken boeren- en
andere families uit heel Texel naar een
terrein in de buurt van Oudeschild,
waar het Bossie en de Zandkuul lagen.
Kinderen van het hele eiland speelden
daar met elkaar en voor de ouders was
dat het moment om met iedereen bij te
kletsen.  
Bossiesdag bestaat nog steeds. Tegen-
woordig zijn het de kerken die de dag
om beurten organiseren. In grote boe-
renwagens met picknickmanden en lek-
kers worden de kinderen naar het
Bossie gevoerd, om daar een dag met
elkaar te ravotten.  

Een heel apart Pinkstergebruik, dat tot
in de vorige eeuw voorkwam, is het
langs de huizen gaan van de Pinkster-
bruud. Zij was een tiener, die prachtig
aangekleed en versierd met zilveren en
gouden voorwerpen met haar leeftijds-
genootjes bedelend van deur tot deur
ging. De kinderen zongen dan een lied
over het moederschap en de huwelijkse
plichten van man en vrouw en peuter-
den daarmee geld los bij de toehoor-
ders. Met de opbrengst organiseerden
ze een feestje, de Pinksterkriek. 
Het rondgaan van de Pinksterbruud is
een verdwenen gebruik, maar op de
zaterdag voor Pinksteren wordt het nog
opgevoerd door de folklorevereniging
en later in het seizoen nog een paar
maal voor de toeristen. 

Enkele uitgevers en auteurs legden zich
toe op het populariseren van de nieuwe
wetenschappelijke inzichten. Voor een
groot en vooral nieuwsgierig publiek
publiceerden ze honderden boekjes over
alle mogelijke thema’s. Sommige van
die boeken hadden een oplage van tien-
duizenden exemplaren. 
Bekend en succesvol in dit genre was
de arts J. Schoondermark. Hij schreef
De voorbehoedmiddelen tegen zwanger-
schap (1885) en ook Van de verkeerde
richting (1894), het eerste Nederlandse
boek over homoseksualiteit. Maar net
zo gemakkelijk schreef deze veelschrij-
ver ook over onanie, ruggemerglijden,
geslachtsziekten en een boek met
beweegbare platen van het ‘vrouwelij-
ken geslachtstoestel’. 
Schoondermarks boeken vonden gretig
aftrek en waren fatsoenlijk. Zijn uitge-
vers publiceerden echter ook tal van
half-pornografische werkjes. Vaak kre-
gen die wetenschappelijk aandoende
titels mee, om ze een respectabel aan-
zien te geven, zoals De leercursus der
sexueele wetenschap uit 1905. Tegen
1910 was de tijd ook rijp voor een echt
overzichtswerk in drie delen, dat ver-
scheen onder de titel: Geschiedenis der
sexueele zeden bij alle volkeren en in
alle tijden.

Deze openheid omtrent seksualiteit zou
niet blijven duren. Er rees verzet, vooral
in christelijke kring. Dit culmineerde in
1911 in een nieuwe zedenwet die de
teugels strak aantrok. De wet verbood
onzedelijke lectuur, seksualiteit met een
minderjarige (jonger dan 21) van het-
zelfde geslacht, de exploitatie van een
bordeel en het openlijk tentoonstellen
van voorbehoedmiddelen.
Politiek en politie probeerden de seksu-
aliteit te binden aan huwelijk en voort-
planting, waarbij heteroseksualiteit de
norm werd. In de wetenschappelijke
wereld durfden nog maar weinigen hun

☞Piet de Boer, Hans van Deukeren, Mariska 

Vonk, Ineke Strouken, Texel: eilanders vertellen

(Utrecht 1995)
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