
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

Jaargang 3 , nummer 1

Voorjaar 1997, prijs ƒ 7,95 Bfrs 160

E e n  n e g e n t i e n d e - e e u w s e  

F r i e s e  d a m e  o p  d e  V e l u w e

EEEen kunstig eitje
T

D e  l a n g e  g e s c h i e d e n i s  v a n  

e e n  V l a a m s e  v o l k s h e l d

P a a s e i e r e n  v e r s i e r e n :  

e e n  o u d e  v o l k s k u n s t

TTTijl Uilenspiegel

SSStoomzuivelfabriek Freia



1

In Traditie daarom dit keer aandacht
voor de bekendste bij-de-neus-nemer:
Tijl Uilenspiegel. De oudste opgeteken-
de en gedrukte verhalen van deze
schelm dateren uit 1510-1511 en stam-
men uit Duitsland. Vijf eeuwen later
zijn de avonturen van Tijl Uilenspiegel
nog steeds leuk om te lezen.

Uilenspiegel was heel populair bij het
volk. Niet alleen de hogere kringen
waren het mikpunt van zijn grappen,
ook de gewone ambachtslieden werden
de dupe. Uilenspiegel neemt alles heel
letterlijk, waardoor er voortdurend
lachwekkende situaties ontstonden en
mensen in hun hemd gezet werden.

Dat de verhalen van Tijl Uilenspiegel in
de vorige eeuw een andere betekenis
kregen, kwam door Charles De Coster,
een Franstalige schrijver met een warm

hart voor Vlaanderen. De Coster maak-
te van Uilenspiegel een vrijheidsstrijder
voor Vlaanderen en Nederland en
plaatste het verhaal in de Tachtigjarige
oorlog.

In het boek van De Coster is de band
tussen Vlaanderen en Nederland een
belangrijk thema. 

“Noorden, dat is Nederland
Zonsopgang is België
Gordel, dat is hun verbond
Gordel, dat is hun vriendschap.”

Zo werd een Duitse bij-de-neus-nemer
– door toedoen van een Waal – een
Vlaamse volksheld met een bijzondere
band met Nederland.

Ineke Strouken 

hoofredacteur

Het is bijna 1 april, de dag waarop men

volgens de traditie ‘de gekken stuurt waar

men wil’. Op die dag werden mensen die

goed van geloof waren, weggestuurd om

twee kilo muggentongetjes te kopen, om

een bloedboor of een glazen strijkijzer te

lenen of om een koffiedikkijkmachine op

te halen. De achterblijvers hadden dan

heel veel lol om zo’n dommigheid. Want

als je éven nadenkt weet je dat het niet

kan en dat je er dus tussen wordt

genomen.

Tijl Uilenspiegel

Glasraam Frans van Immerseel
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Dan groeit je hand
boven het graf
Wilt u in uw rubriek eens aandacht
besteden aan de zegswijze: ‘Wie niet
goed is geweest voor zijn ouders, diens
handen groeien boven het graf uit’.

P. Will, Historische Vereniging
Ameide-Tienhoven

De uitdrukking ‘Wie niet goed is
geweest voor zijn ouders, diens
handen groeien boven het
graf uit’ is bedoeld als
waarschuwing. Angst
inboezemen werd in
het verleden vaak
gebruikt bij de
opvoeding van
kinderen.
Volkskundigen
noemen dat de
Kinderschrik. 

De Volkskunde Atlas, die in de jaren
zestig door de volkskundige H. Voskuil
van commentaar werd voorzien, maakt
melding van allerlei vormen van kin-
derschrik. In de meeste gevallen is er
sprake van witte wieven, spoken, weer-
wolven, boemannen of tenensnijders,
die zorgen dat kinderen op het rechte
pad bleven. Soms werden kinderen

Eetbare bloemen
In een van de nummers van Traditie las ik dat mensen vroeger

bloemen aten. Kun je dat nu ook nog?

L. Westerlaken

Vroeger werden veel bloemen in de keuken gebruikt. Oost-Indische
kers en viooltjes bijvoorbeeld die in sla werden verwerkt. Bloemen

zijn heel vitaminerijk. Andere eetbare bloemen zijn
madeliefjes, paardebloemen, vlierbes en -bloesem,

tulpen, zuring, brandnetels, aardbeienbloemen, roosjes
en bloesem van fruitbomen. Je kunt ze gewoon

plukken, afspoelen en eten.

Op 6 juni 1997 organiseert de Academie
voor Cultuur en Gastronomie op de
Heerlijkheid Mariënwaerdt een
kookcursus waarin het verwerken
van bloemen centraal staat.
Inlichtingen: 0168-486022.

gedreigd met iets dat ze
zou overkomen als ze

niet oppasten.
Bijvoorbeeld ‘als je liegt,

krijg je een kruis op je hoofd’
of ‘van koffiedrinken krijg je

rood haar’. 

Voskuil vermeldt ook de uitdrukking
‘Als je je ouders slaat, groeit je hand
boven het graf’. Het slaan van de
ouders en met name de moeder getuig-
de van een groot gebrek aan respect.
Het werd gezien als een ernstig ver-
grijp. Daarom kreeg je als je je ouders

sloeg glazen vingers, houten handen of
- nog erger - je handen vielen er af.

Niet alleen in Nederland, maar ook in
Duitsland, was in de vorige eeuw het
boven het graf uitgroeien van een hand
bekend. Ook in veel sagen kwam het
thema voor. Het ging hierbij vaak om
kinderen die hun ouders vermoord
hadden.
Dat een hand boven het graf groeit,
maakt de straf nog erger. Iedereen kan
ook nog na jouw dood zien wat je
gedaan hebt. Het draagt je na tot in de
dood.
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DDD E  P O T T E N K I J K E R

De pottenkijker is
een rubriek waarin
lezers vragen
kunnen stellen of
kunnen reageren op
de inhoud van
Traditie.

Ineke Strouken

Het reclame-ei was al
eerder uitgevonden
Het Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren

bracht vorig jaar een bericht in de pers dat de

eerste Nederlandse eieren met een reclametekst

binnenkort te koop zullen zijn. Een en ander

gebeurt op verzoek van de Europese Commissie

in Brussel. In Groot-Brittannië zijn dergelijke

reclame-eitjes al toegestaan.

In de dertiger jaren waren er echter al eieren met een
informatieve gedrukte tekst in de gemeente Dordrecht. 
Als gevolg van de Beurskrach te New York in 1929 breidde
de daaruit ontstane economische crisis zich als een olievlek
over de gehele wereld uit. Zo ook in Nederland waar de
werkloosheid een toen ongekende omvang kreeg. De over-
heid moest diverse maatregelen nemen tot ondersteuning
van de werklozen. De uitvoering daarvan werd aan de
gemeentelijke overheid overgelaten. Zo ook in Dordrecht
waar de Dienst Sociale Zaken werd belast met de distributie
van de door de regering beschikbaar gestelde voedingsmid-
delen.

Het Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren wil ‘termen of
afbeeldingen die een negatief effect hebben op het imago
van het ei of maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn’
weren. Maar in de dertiger jaren had men daar toch minder
moeite mee. Alle eieren die aan werklozen werden uitge-
deeld, werden door de ambtenaar van de Dordtse Dienst
Sociale Zaken, kantoor levensmiddelen, keurig van een
stempeltje ‘REGEERINGS EIEREN’ voorzien. 

Regeringsreclame op een broze ondergrond! Met dat broze had men overigens reke-
ning gehouden. De stempel was zo gemaakt, dat het na be-inkten en afdrukken op
de eierschaal met de afronding daarvan meeboog. 
Er worden nog steeds twee originele stempels bewaard in het gemeentearchief van
Dordrecht.

W. Veerman

doorsnede 
houten 
eierstempel

afstempelinegn



Bokma de Boer (1847-1909) werd
geboren in Leeuwarden en haalde zijn
kandidaats rechten in Leiden. In 1871
vestigde hij zich als kandidaat-notaris
in zijn geboorteplaats. Als woonplaats
koos Bokma de Boer Veenwouden,
alwaar hij de nog steeds bestaande villa
Eldorado liet bouwen. 

Maar hij had meer plannen. Na een
studiereis naar Denemarken kocht hij
grond achter Eldorado op, om daar een
zuivelfabriek te bouwen. Het is niet
duidelijk waarom Bokma de Boer nu
juist koos voor Veenwouden. In de
omgeving woonden in ieder geval veel
kleine boeren, die misschien gemakke-
lijk hun melk aan de fabriek zouden
gaan leveren. Een andere reden was
wellicht de omstandigheid dat de
fabriek direct aan de spoorlijn tussen
Leeuwarden en Groningen kwam te lig-
gen, waardoor een goede verbinding
met de afzetmarkt mogelijk was.

N o o r s e  g o d i n  v a n  d e
v r u c h t b a a r h e i d
Na enige aanloopproblemen werd in
1878 begonnen met de bouw. Als naam
werd gekozen voor ‘Freia’, de Noorse
godin van de landbouw en de vrucht-
baarheid. Toen zij uiteindelijk in 1879
in bedrijf kwam, was Freia - na de
Leidse melkinrichting - de tweede
zuivelfabriek in Nederland. 

In de beginperiode maakte deze parti-
culiere zuivelfabriek een moeilijke tijd

door. De meeste boeren in de omgeving
van Veenwouden wilden toch liever
leveren aan een coöperatieve fabriek,
waardoor de melkaanvoer slechts moei-
zaam op gang kwam. Als extra klap op
de vuurpijl viel de voor Friesland zo
belangrijke Duitse afzetmarkt weg,
doordat Duitsland haar eigen zuivelin-
dustrie wilde beschermen. Het nog zo
jonge bedrijf leed enorme verliezen.
Voor Bokma de Boer, die al zijn vermo-
gen in Freia had gestopt, zat er niets
anders op dan de fabriek al in 1882 te
verkopen.  

K l a a s  W y b e  A n e m a
In de periode die volgde boekte het
bedrijf wisselende resultaten. Nadat de
fabriek nog twee keer van eigenaar
wisselde, beleefde Freia in het begin
van deze eeuw een bloeiperiode. In
1906 kocht Klaas Wybe Anema het
bedrijf voor 15.000 gulden. Anema was
tot dan toe directeur van de kleine par-
ticuliere zuivelfabriek in Oudega en
stond niet alleen bekend als een goede
vakman op zuivelgebied, maar ook als
een uitstekende zakenman. Meerdere
malen werd de fabriek uitgebreid en de
productie van boter en kaas vervijf-
voudigde. 

Voor het dorp Veenwouden was de
groei van Freia van grote betekenis. De
fabriek was fysiek gezichtsbepalend en
bood werkgelegenheid voor de dorpe-
lingen. Zo telde het bedrijf in 1919
ruim 50 werknemers, een aantal dat in
de zomer soms bijna verdubbelde door
de hogere melkproduktie. Veel werkne-
mers waren familie van elkaar en het
was niet ongebruikelijk dat ook zonen
al op jonge leeftijd in de drukke zomer-
periode meehielpen bij de productie
van boter en kaas.

De bloei van Freia duurde tot ver in de
jaren ‘30. De economische crisis bracht
met zich mee dat er steeds minder melk
naar de fabriek werd gebracht. Ook na
de tweede wereldoorlog bleef de pro-
ductie vaak onder de maat. Wel werd er
door de Anema’s regelmatig geïnves-
teerd in nieuwe en tweedehands machi-
nes, maar uiteindelijk kon Freia al die
moderniseringen niet meer bijbenen. De
zuivelindustrie kreeg te maken met
enorme schaalvergroting, waardoor de
particuliere melkfabrieken het uiteinde-
lijk af moesten leggen tegen de steeds
groter wordende ‘coöperatieven’.
Daarnaast zorgde de Europese land-
bouwpolitiek voor een sanering van de
kleine boeren en dat waren nu juist de
leveranciers van Freia. In 1969 werd in
een verouderd Freia de productie
definitief stilgelegd.

Z u i v e l m u s e u m
In eerste instantie bleef de fabriek nog
deels in gebruik. Freia was overgeno-

Freia in de jaren ‘20. De fabriek is inmiddels flink uitgebreid.

Foto: archief familie Anema

Klaas Wijbe Anema, directeur en eigenaar 

van Freia (1906-1935)

Foto: archief familie Anema
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Sinds 1992 pronkt in het park van het Nederlands

Openluchtmuseum de Stoomzuivelfabriek Freia uit het Friese

dorpje Veenwouden. Freia was in 1996 het best bezochte

gebouw in het museum. Maar voor het zover was, had het

oude zuivelfabriekje al heel wat achter de rug. Over hoe een

Friezin een tweede leven op de Veluwe kreeg...

4
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SStoomzuivelfabriek
Freia

Erwin te Bokkel

Een negentiende-
eeuwse Friese dame
op de Veluwe

In de tweede helft van de negentiende
eeuw kreeg de Friese boterproduktie te
maken met enorme concurrentie vanuit
Denemarken. De Deense boter was van
een veel betere constante kwaliteit door
een gelijkmatiger samenstelling en
doordat er niet zoveel mee geknoeid
werd door de boterhandelaren. Na
enige mislukte pogingen om via voor-
lichting op de boerderijen de boterkwa-
liteit te verbeteren, groeide het besef
dat het misschien beter was om boter in
fabrieken te gaan maken. 

A a n  d e  s p o o r l i j n
L e e u w a r d e n  e n  G r o n i n g e n
Freia werd gebouwd in opdracht van
Mindert Bokma de Boer in 1879.

Stoomzuivelfabriek Freia in het 

Nederlands Openluchtmuseum



de oudste gedeelten van de fabriek in
1991 naar het museumterrein overge-
bracht. Stap voor stap werd een deel
van de fabriek (situatie 1908) weer
opgebouwd en ingericht met bewaard
gebleven werktuigen en machines. 

De totale opbouw en herinrichting van
de fabriek in het Nederlands
Openluchtmuseum duurde ongeveer
één jaar en verliep niet altijd zonder
problemen. Zo kon het gebeuren dat in
de nacht voor het transport naar
Arnhem zo’n beetje alle - reeds gebun-
delde - koperen leidingen in
Veenwouden werden ontvreemd. Een
schadepost van circa 30.000 gulden...
Ook tijdens de bouw kwam men meer
dan eens voor verrassingen te staan.
Een elektricien vergiste zich en zakte
pardoes door de gipsplaten van de
kaaszolder, terwijl de machinist tijdens
een onbewaakt moment van een stel-
ling viel. Beide heren kwamen er won-
der boven wonder zonder kleerscheuren
vanaf.
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S t o o m m a c h i n e
In april 1992 werd Freia in Arnhem
heropend en begon zij aan een tweede
leven. Zonder nog daadwerkelijk boter
of kaas te produceren wordt in de nieu-
we opstelling stap voor stap duidelijk
gemaakt hoe vóór de tweede wereld-
oorlog fabrieksmatig boter en kaas
werd gemaakt. Zo zijn er twee centrifu-
ges te zien, die in het verleden de melk
scheidden in room en ondermelk (‘ont-
romen’). De room werd dan afgevoerd
naar een afdeling waar er boter en kar-
nemelk van werd gemaakt. In het
museum ziet de bezoeker een gedeelte-
lijke reconstructie van deze afdeling,
met als middelpunt de hardhouten
karnton met een inhoud van circa 1200
liter. Van de ondermelk werd in Freia
magere kaas gemaakt, welke door ver-
tegenwoordigers in Duitsland vaak aan
de man werd gebracht als ‘die goede
ouderwetse kaas’. Ook een flink deel
van de werktuigen die voor de kaasma-
kerij gebruikt werden, zijn nog in de
fabriek te zien.

De karnton in Freia, hoewel niet in pro-
ductie, draait nog dagelijks zijn rondjes
en wordt aangedreven door de stoom-
machine. Deze zogenaamde horizontale
expansie stoommachine stamt uit 1931
en drijft met z’n 125 pk ook diverse
andere werktuigen aan. Mooi gere-
construeerd is tevens het laboratorium,
waar in het verleden zowel de melk als
de verschillende eindproducten op kwa-
liteit werden gecontroleerd. Ook het

Het personeel in 1908. Het jongetje links op de voorste rij is

Auke Boersma. Hij zou later net als zijn vader - die op de

foto achter hem staat - en zijn zoon bedrijfsleider worden.

oude lab is ingericht met originele
apparatuur en wordt nog steeds
gebruikt door de stoommachinist ter
controle van het ketelwater voor de
stoommachine. Daarnaast worden er
regelmatig korte proefjes met betrek-
king tot het vet- of eiwitgehalte in
melk of karnemelk gedaan, waarbij ook
kinderen worden betrokken. Voor veel
kinderen betekent dit een eerste kennis-
making met een laboratorium... en wat
voor één!

K a n t o o r  F r e i a
Flinke delen van Freia bleven dus nog
achter in Veenwouden en zijn pas
recentelijk gesloopt. Menig bezoeker
van het Openluchtmuseum vertrouwde
de zaak dan ook niet helemaal. Want:
hoe kon Freia nu in 1991 in Arnhem
wederopgebouwd zijn, terwijl zij tot
voor kort in Veenwouden nog aan de
spoorlijn stond? De bezoeker van het
voormalige fabrieksterrein achter de
prachtige villa Eldorado zal nu niet
veel meer terugvinden. Slechts het
transformatorhuisje, een bordje met
‘kantoor Freia’ en het tot woonhuis
omgebouwde kantoorgebouw, marke-
ren het eens zo levendige zuiveldomein.

☞De geschiedenis van Freia is vastgelegd in:

H. Luneborg en K. Schweizer (red),

Stoomzuivelfabriek Freia en de ontwikke-

lingen in de Nederlandse Zuivelindustrie,

1850-1970. (Arnhem, Nederlands

Openluchtmuseum, 1992)

men door een dochteronderneming van
de Coöperatieve Zuivelindustrie
Winschoten. Deze onderneming ver-
zamelde de melk uit de omgeving in
Freia, waarna deze naar Winschoten
werd getransporteerd. Hierdoor werd de
fabriek niet gesloopt en bleef een aan-
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De machinist smeert de

stoommachine.

Foto: Nederlands

Openluchtmuseum

Het oude AA-fordje van

Freia rijdt weer in het

museum.

Foto: Nederlands

Openluchtmuseum

zienlijk deel van de inventaris in het
gebouw staan.

Niet geheel toevallig was de directeur
van de zuivelfabriek uit Winschoten,
Harm Postma, persoonlijk geïnteres-
seerd in de geschiedenis van de

fabrieksmatige zuivelbereiding. Hij had
het plan opgevat om een nationaal
zuivelmuseum op te zetten en kocht
daartoe in de jaren ‘70, na zijn pensio-
nering, Freia van zijn voormalige werk-
gever. Om diverse redenen kreeg
Postma het zuivelmuseum echter niet
van de grond. Na zijn overlijden in
1983 probeerden mevrouw Postma en
haar kinderen het plan te realiseren en
de fabriek te behouden. Dit bleek echter
in de praktijk niet haalbaar, waardoor
men besloot de al eerder gelegde con-
tacten met het Nederlands
Openluchtmuseum opnieuw aan te
halen. Vanaf 1984 werden er door het
Openluchtmuseum in overleg met de
familie Postma plannen ontwikkeld om
Freia over te plaatsen naar het
museumpark in Arnhem.

O n t v r e e m d e  l e i d i n g e n
Na ongeveer zes jaren onderzoek, fond-
senwerving en voorbereidingen werden



DD

Toegegeven, zo direct in het oog springend als zijn naaste buurman, spoorbrug 

De Hef, is de fabriek niet. Toch is de 105 jaar oude margarinefabriek van Van den

Bergh aan de Rotterdamse Maas een belangwekkend industrieel monument. 

Geen van Nederlands margarinefabrieken is in zo puike staat bewaard gebleven als

dit bedrijf, waarvan de oudste delen nog dagelijks in gebruik zijn.
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De margarinefabriek
Van den Bergh: 
een belangwekkend
industrieel monument

N. Schouten

Het uitgaan van

de fabriek. Vooral

de grote groepen

boterlellen, zoals

de meisjes en

vrouwen van de

inpakafdeling

werden genoemd,

bepalen het beeld.

In mei 1891, toen Van den Bergh zijn
nieuwe fabriek in gebruik nam, bestond
margarine nog maar nauwelijks twintig
jaar. Het was ontwikkeld in opdracht
van de Franse keizer Napoleon III, die
voor de marine behoefte had aan een
eetbaar vet dat minder snel bedierf dan
boter. In 1869 gaf hij de chemicus,
Hippolyte Mège Mouriès (1817-1880),
persoonlijk de opdracht een boter-
vervangend product te vervaardigen.
Mège ging aan de slag en wist uit een
mengsel van dierlijk vet en melk de
gewenste beurre économique te brou-
wen. Hij noemde zijn vinding naar de
parelachtige glans ervan, margarine;
margaron is Grieks voor parel of parel-
moer.

Mège’s uitvinding trok al snel de aan-
dacht vanuit Nederland, het land met
de vele boterhandelaren. Eén van hen,
Jan Jurgens (1835-1913) uit Oss, bracht
een bezoek aan Mège en was in 1872 in
staat zelf margarine te maken. Vol trots
liet hij het op een avond proeven aan
zijn grootste concurrent in Oss, boter-
handelaar Simon van den Bergh (1819-
1907). Deze zou toch wel van het nieu-
we product horen en alles in het werk
stellen om het ook te kunnen maken. In
de tussentijd, zo moet Jurgens gedacht
hebben, kon een pesterijtje geen kwaad.
Inderdaad begon Van den Bergh nog in
hetzelfde jaar met het maken van mar-
garine. De beide fabrikanten zouden de
Nederlandse margarine-industrie blij-
vend gaan beheersen.

R u w  r u n d v e t
Margarine werd aanvankelijk alleen
door de lagere klassen, die zich geen
echte boter konden veroorloven, ge-
geten. Vroeger hadden zij het moeten
doen met vervalste boter: goedkoop
spul waaraan forse hoeveelheden water,
stroop, meel of andere vetten waren
toegevoegd. Wie ook dit niet kon be-
talen, gebruikte ruw rundvet dat
onaangenaam smaakte en door het
hoge smeltpunt aan het verhemelte
bleef kleven.

Voor de arbeidersklasse was margarine
dus een uitkomst en voor de Osse

boterhandelaren werd de Engelse arbei-
dersklasse, die in de negentiende eeuw
fors in omvang groeide, een belangrijke
afzetmarkt. Oss was echter voor de
export zeer ongunstig gelegen. 
In 1881 werd weliswaar de spoorlijn
Nijmegen–Oss–Tilburg geopend, maar
goederenvervoer per trein was een
kostbare aangelegenheid. In 1889
opperde Van den Bergh dan ook de
aanleg van een kanaal naar de Maas.
De aanlegkosten zouden met Jurgens
gedeeld moeten worden.

G r o t e  v e r h u i z i n g
Jurgens zag daar wel wat in, maar
voelde niets voor een haven in het cen-
trum van Oss. Hij diende een alternatief
plan in, waarin de haven dichtbij zijn
eigen fabriek lag en ver bij die van Van
den Bergh vandaan. De gemeenteraad,
waarin de familie Jurgens goed verte-
genwoordigd was, gaf aan dit laatste
plan de voorkeur.

Van den Bergh nam daarop een ingrij-
pende beslissing: hij bouwde een geheel

nieuwe fabriek aan de Rotterdamse
Nassaukade. Op zaterdag 30 april 1891
beëindigde hij de productie in Oss en in
één dag verhuisden de directeursfamilie
en 250 arbeidersgezinnen naar Rotter-
dam. Al op maandag 2 mei werd de
nieuwe fabriek opgestart. Margarine-
pionier Jurgens bleef achter en zag met
lede ogen aan hoe zijn in Oss altijd wat
zwakkere concurrent in Rotterdam snel
uitbreidde.

M e l k  e n  v e t
Wie in 1895 de fabriek van Van den
Bergh bezocht, keek zijn ogen uit. Al
op de kade was het een drukte van be-
lang. Een ploeg sjouwers laadt een
schip met margarine dat later op die
dag naar Engeland zal afvaren. Even
verderop is een andere ploeg bezig een
schip uit de Verenigde Staten te lossen.
Houten vaten met rundvet bolderen
over de kade. Ook het eigen schip van
de fabriek, de ‘Simon van den Bergh’
heeft zojuist aangemeerd om een lading
melkbussen uit de Zuidhollandse
eilanden te lossen.

Het lossen van de per schip

aangevoerde melk.

Foto’s genomen rond 1900.

De melkontvangstkamer

rond 1900. De melk wordt

overgegoten in ijzeren

kuipen.

Een deel van de melk wordt tijdelijk

opgeslagen in gemetselde bakken,

gevuld met koud water.
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Margarine bestond voornamelijk uit
melk en vet. De ruim 60.000 liter melk
die de fabriek dagelijks verwerkte,
kwam binnen in de melkontvangstka-
mer. Hier werd de melk gekeurd en
overgegoten in ijzeren bakken. 
Monsters gingen voor verder onderzoek
naar het laboratorium. In de naastgele-
gen ruimte werd de melk gepasteuri-
seerd, waarna zij werd opgepompt naar
de roomkamer op de eerste verdieping.
Langs verwarmde platen vloeide de
melk naar een aantal centrifuges,
waarin de room van de melk werd
gescheiden.

Het rundvet kwam binnen in houten
vaten, die soms zo groot waren dat ze
moesten worden doorgezaagd om hele-
maal bij de bodem te kunnen komen.
Het vet werd in grote ketels gesmolten,
door een zeef geperst en naar de
opslagkuipen gepompt. Om het vet
vloeibaar te houden, waren deze kuipen
voorzien van een dubbele wand waar
stoom doorheen geleid werd.

G r o t e  v a k k e n n i s
Het hart van de fabriek was het karnlo-
kaal, een ruimte van 55 bij 20 meter,
waarvan de wanden, net als de rest van
de fabriek, manshoog waren betegeld.
Door de elektrische verlichting baadde
de hele ruimte in een zee van licht. Op
een verhoging achter in de zaal ston-
den zeven karnen. Hier kwamen de
grondstoffen samen: de ontroomde
melk uit de roomkamer, wat kleurstof

en het rundvet waaraan wisselende
hoeveelheden reuzel en aardnoten- of
katoenzaadolie waren toegevoegd,
afhankelijk van de gewenste kwaliteit
van het eindproduct.

Iedere karn kon 1500 liter vloeistof
bevatten die gedurende een uur inten-
sief werd geroerd. Daarna openden
arbeiders de schuiven, waardoor de nog
warme emulsie naar buiten stroomde.
Onmiddellijk bespoot men de emulsie
met ijswater, zodat ze stolde. Onder de
karnen stonden hardstenen kuipen met
talloze gaatjes in de bodem, waardoor
het water kon wegvloeien. De gestolde
emulsie werd in transportwagens
geschept en via rails naar een gekoelde
ruimte gereden, waar de margarine nog
enkele uren kon uitlekken en uitkristal-
liseren.

I n  p e r k a m e n t  v e r p a k t
De karnmeester was in dit proces de
cruciale figuur. Hij was verantwoorde-
lijk voor het karnen en koelen van de
margarine. Van hem hing de kwaliteit
van het eindproduct af en van hem
werd daarom een grote vakkennis ver-
langd. Het kwam dan ook wel voor dat
fabrikanten goede karnmeesters bij
elkaar wegkochten. De laatste bewer-
king onderging de margarine in de
walsenkamer. Onder zware walsen werd
het resterende water eruit geperst.
Daarna schepten arbeiders de margari-
ne op het ronde, draaiende blad van de
‘Franse tafel’. Zij voegden zout toe en,
voor de betere kwaliteiten margarine,
ook natuurboter. Terwijl het blad rond-
draaide werd de massa onder schoepra-
deren grondig door elkaar gekneed.

De margarine was nu klaar voor ver-
pakking en verzending, een werkje
voor de vrouwen en meisjes van de
verpakkingsafdeling. Staande rond een
tafel waarop een grote homp margarine

lag, wogen zij min of meer gelijke stuk-
jes af die zij met houten mallen in
vorm brachten. De vrouwen aan de
tafel ernaast verpakten de stukjes in
tule doek of perkament en stapelden ze
in houten kistjes, die met spijkers wer-
den gedicht.

A r m e l u i s b o t e r
Tegenwoordig is margarine, vroeger
‘armeluisboter’, een volwaardig alterna-
tief voor natuurboter. De productiewij-
ze is wel sterk veranderd: steeds meer,
snellere en efficiëntere machines deden
hun intrede. Zo nam de tot ver onder
nul gekoelde koeltrommel de plaats in
van de bakken met ijswater, en kwa-
men er snellere en nauwkeuriger ver-
pakkingsmachines. 

Moderne machines maakten het rond
1940 mogelijk de grondstoffen in één
handeling tot een homogene massa te
emulgeren en te koelen, waarna de
margarine volautomatisch werd ver-
pakt. Op deze manier produceert Van
den Bergh, inmiddels onderdeel van het
Unilever-concern, nog steeds diverse
soorten margarine.

O o r s p r o n k e l i j k e  f a b r i e k  
In Oss zijn alle sporen van de margari-
ne-industrie uitgewist. Aan het
Rotterdamse fabrieksgebouw van Van
den Bergh is het één en ander gesleu-
teld. De arbeidershuisjes zijn verdwe-
nen, het ketelhuis werd vervangen en
een nieuwe kantoorvleugel nam de
plaats in van enkele oude loodsen. Ook
de fabriekssporen op de kade werden
verwijderd. Bracht vroeger de stoom-
tram van de RTM de grondstoffen tot
voor de deur, tegenwoordig passeren
vele tankwagens per dag het hek van
de fabriek. Toch zal ook vandaag de
dag nog iedereen die het complex
vanaf de Koningshaven overziet, moei-
teloos de oorspronkelijke fabriek uit
1891 herkennen.

Foto’s: Gemeentelijke Archiefdienst RotterdamDoor zware walsen (rechts) wordt achtergebleven

water uit de margarine geperst.

De verpakkingsafdeling in 1900. Aan de tafel links wordt

een grote kluit margarine in min of meer gelijke stukjes

verdeeld. Rechts op tafel staat een weegschaal, links

liggen de houten vormen. Aan de tafel rechts worden de

stukjes apart ingepakt en in kistjes gestapeld. De kistjes

worden boven op de emballage-afdeling vervaardigd.

Daar staat ook een stapel vaatjes, waarin margarine in

bulk wordt verzonden. GGG A S T R O N O M I E
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Luilakbollen
In het voorjaar moest gewerkt worden op het land. 

Want wie dat niet deed, kon later niet genoeg oogsten 

en had in de 

winter honger.

Vroeger werd op de zaterdag voor
Pinksteren luilak gevierd. Degene die
het langste sliep en dus het laatst op
stond, werd geplaagd door de opgroei-
ende jeugd. Hij of zij werd achterna
gezeten met een dode rat of werd met
brandnetels ingewreven. Ook kwam het
voor dat bij langslapers alle ramen met
zeep werden ingesmeerd of dat er
kadavers werden binnengegooid. 

Bij dat pesten zong men:

“Luilak, beddezak
staat om negen uren op
Negen uren, half tien
dan kan men de luilak zien.”

Het geplaag kon je alleen afkopen door
te trakteren op luilakbollen, die warm
gegeten werden met stroop of bruine
suiker.

B e n o d i g d h e d e n :
■ 250 gram bloem 
■ 20 gram gist
■ 1 1/2 dl lauwe melk
■ 1/2 eetlepel zout
■ geraspte citroenschil
■ 60 gram gesmolten boter
■ 100 gram rozijnen
■ 100 gram krenten
■ 1 losgeklopt ei
■ stroop
■ bruine suiker

Maak het gist aan met een beetje melk.
Kneed daarna de bloem, zout, gist-
mengsel, boter en melk tot een deeg-
bal. Laat dat op een warme tochtvrije
plaats een uur rijzen. 

Meng daarna de rozijnen, krenten en
de geraspte citroenschil door het deeg.
Vorm er bolletjes van en leg deze bol-
letjes op een bakplaat. Laat de oven
even lauw worden en zet hem daarna
uit of bijna uit. Schuif de bakplaat in
de oven en laat de bolletjes ongeveer
30 minuten narijzen.

Bestrijk de luilakbolletjes met wat eiwit
en bak ze in ongeveer 20 minuten tot
een half uur gaar en bruin. Dien ze
warm op met stroop of met boter en
bruine suiker. Heerlijk!

Ineke Strouken



lijkse krant maken met artikelen in een
heldere en toegankelijke stijl en met
veel aandacht voor human interest.

E e r s t e  n u m m e r
In maart wordt het eerste nummer van
De GoedNieuwskrant in de kiosken ver-
wacht: 24 pagina’s met themapagina’s
over maatschappij, politiek en econo-
mie, natuur en milieu, spiritualiteit,
kinderen, onderwijs en wetenschap,
vrije tijd en sport, kunst en cultuur. 
De voor- en achterpagina bevatten
gevarieerd nieuws en één bladzijde is
gereserveerd voor ‘karakters’: inter-
views met karakteristieke types over
hun leven. 

Alle linkerpagina’s zijn gereserveerd
voor adverteerders, die echter wel een
positieve boodschap moeten hebben. 
Zo maken kortingsbonnen voor bij-
voorbeeld een avondje bioscoop de
advertenties extra aantrekkelijk, en het
is een positieve manier van reclame
maken. Als bron van positief nieuws
zijn ook lezersbrieven meer dan wel-
kom.

G o e d  d o e l
Vanaf maart is De GoedNieuwskrant,
oplage van 250.000 exemplaren, in
heel Nederland in de kiosken en boek-
handels te koop. Geprobeerd wordt de
krant ook naar ziekenhuizen, verzor-
gingscentra en scholen te distribueren,
omdat juist dáár grote behoefte is aan
positief nieuws. 

Edith Stegeman: “Als de krant winst
gaat maken, dan willen we daar allerlei
bestaande en nieuw te ontwikkelen
goede doelen mee steunen.” 
Zo staat de krant zelf aan de wieg van
toekomstig goed nieuws. 

G o e d  n i e u w s  a a n b r e n g e r s
De vrijwillige redactie van het blad,
bestaande uit de vriendenclub, wordt
ondersteund door een netwerk van cor-
respondenten dat het gehele land
bestrijkt. Deze ‘aanbrengers van
nieuws’ halen hun tips en ideeën uit
bestaande kranten, televisieprogram-
ma’s, tijdschriften, boeken, eigen waar-
neming, vakliteratuur en interviews. 

De correspondenten zijn vrijwilligers,
in het dagelijks leven student, weten-
schapper, fotograaf, leraar, kunstenaar,
verkoper of journalist. Volgens redac-
tielid Edith Stegeman betoonden vooral
de journalisten zich enthousiast:
“Eindelijk kan ik eens over positieve
ontwikkelingen schrijven”, was hun
reactie. 

P o s i t i v o ’ s
Eénmaal bezig met de voorbereidingen,
kwam de redactie enkele buitenlandse
positivo-kranten op het spoor, waaron-
der het Engelse the planetary connec-
tions. Met enkele van deze buitenlandse
tegenhangers is overeengekomen dat
artikelen mogen worden overgenomen.
Het uiteindelijke doel van het
Nederlandse initiatief is een maande-

EE

We kennen het allemaal: dat vermoei-
de, hopeloze gevoel dat je bekruipt als
het journaal weer eens louter proble-
men over je uitstort. Horen we daartus-
sen een positief berichtje - de vrede is
binnen handbereik, een nieuwe uitvin-
ding veelbelovend, dat immense pop-
concert zonder enkel incident verlopen
- dan veren we op. 

P o s i t i e f  b l i j v e n  d e n k e n
Een vriendenclub uit Amsterdam - stu-
denten en pas afgestudeerden - kende
dit verschijnsel maar al te goed. Je con-
sumeert al die ellende, maar je kunt er
niets aan doen, merkten ze op. Ze ver-
langden naar een krant met louter posi-
tief nieuws. Redacteur Edith Stegeman:
“Het lezen van goed nieuws stimuleert
mensen om iets goeds van het leven te
maken en positief te blijven denken.”  

Goed nieuws - het kan van alles zijn.
De clown die naar ex-Joegoslavië reist
om de mensen daar wat op te vrolijken.
De ex-crimineel die de politie helpt bij
het opsporen van ex-collega’s. De
goede manier waarop de slachtoffers
van een vliegtuigongeluk werden opge-
vangen, of de nieuwste technologie
waarmee vliegen veiliger is gemaakt.   

Een nieuwe ‘positieve’ trend
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‘Goed nieuws is geen nieuws’,

vindt menig journalist. De kran-

ten staan dan ook bol van de

problemen. Een aantal jongeren

ergerde zich daaraan en bedacht

‘De GoedNieuwskrant’. In maart

verschijnt het eerste nummer.  

V O O R J A A R  1 9 9 7

O n k r u i d  v e r g a a t  n i e t
Met dit gezegde gaven onze voorou-
ders aan dat minderwaardige mensen
in hun ogen maar bleven leven, terwijl
de waardevolle mensen vaak zo’n
kort leven beschoren was.
Onkruid wordt vaak gede-
finieerd als nutteloos of
schadelijk kruid dat van-
zelf opschiet op onbe-
bouwde plaatsen of tus-
sen cultuurgewassen.
Over het nutteloos zijn
van onkruid kan men
twisten, want juist
dat vanzelf opschie-
ten kan heel functio-
neel zijn, omdat zo het
verstuiven van de grond
wordt tegengegaan. Onkruid
is ook een relatief begrip, want
terwijl de een alle moeite doet
elke wilde plant als onkruid te
weren, poogt de ander juist
allerlei onkruiden in zijn wil-
deplantentuin te vergaren.

Om een aantal redenen zag men
onkruid als onvergankelijk en onuit-
roeibaar. In de eerste plaats hebben
vele onkruiden een gigantische zaad-
produktie. Zo levert een klaproos wel
50.000 zaadjes op. Daarnaast worden
zij gekenmerkt door grote kiemkracht
(soms zelfs na vele jaren) en een
gemakkelijke spontane zaadversprei-
ding. Verder moet de ongeslachtelijke
vermenigvuldiging niet worden onder-

schat. Dit alles zorgt ervoor
dat de onkruiden zich haast
altijd weten te handhaven.

Toch komen er als gevolg
van de chemische bestrij-

ding van het onkruid niet
meer zoveel onkruidsoorten
voor als vroeger: er bestaan
in Nederland zelfs al enkele
natuurmonumenten voor
akkeronkruiden. Onkruid

blijkt dus wel degelijk te kunnen
vergaan.

E e n  k o u t j e  i s  z o  g e p a k t
Veel moeders pakken hun kind warm
in om te zorgen dat zij niet verkou-
den worden. Plotselinge afkoeling

heeft echter niets met ver-
koudheid te maken.

’s Winters vatten
weliswaar meer
mensen kou dan 

’s zomers, maar dat
wil nog niet zeggen
dat de lagere tempe-
raturen daarvan de

oorzaak zijn.
Amerikaanse rekruten

werden - om de
proef op de som

te nemen - de vrieskou ingestuurd; de
helft van hen warm ingepakt, de ande-
ren met niet veel meer dan een T-shirt
aan. Ze bleven allemaal even lang in de
kou en deden dezelfde exercities. Toch

In spreekwoorden en gezegden legden onze voorouders hun

levenservaring vast. De rubriek ‘spreekwoord, waar woord?’

onderzoekt het waarheidsgehalte.

werden in de laatste groep niet meer
soldaten verkouden dan in de eerste
groep.

De enige manier waarop je verkouden
wordt, is door blootstelling aan een van
de virussen die daarvoor verantwoorde-
lijk zijn. Het betreft vooral de zoge-
naamde rhinovirussen. Je kunt in
Antarctica op een ijsschots zitten totdat
de pinguïns thuiskomen zonder dat je
kou vat. Er mag alleen niemand in de
buurt zijn om je het virus door te
geven. Verder valt in dit verband nog
op te merken dat rhinovirusinfecties
zich in tropische gebieden ook uitge-
breid verspreiden, ondanks een gering
verschil in de gemiddelde temperatuur.

D e  m u g  v l i e g t  z o l a n g  o m  d e
k a a r s ,  t o t  h i j  z i j n  v l e u g e l s
z e n g t
Men zegt dat in figuurlijke zin van
iemand die grote risico’s neemt, die wel
eens noodlottig kunnen worden. Hij
stelt zich onvoorzichtig aan gevaren
bloot en gaat zo blindelings zijn onge-
luk tegemoet. De muggen die ons in de
schemering of ’s nachts komen opzoe-
ken zijn de zogenaamde steekmuggen.
Deze diertjes hebben grote zuigende
monddelen, die bij de wijfjes bovendien
nog stekend zijn. De mannetjes hebben
als enige taak de wijfjes te bevruchten,
ze leven maar kort en voeden zich met
plantesappen. Voor de wijfjes, die een
groot aantal eieren produceren, is bloed
een noodzakelijke voedingsstof. Als zij
hun slachtoffer steken brengen zij een
beetje speeksel in het bloed van hun
slachtoffer. In dat speeksel zit een stof
die het stollen van het bloed tegen
gaat, zodat ze ongehinderd kunnen
blijven zuigen.

Het in dit spreekwoord genoemde ver-
schijnsel wordt als volgt verklaard. Uit
onderzoekingen is namelijk gebleken
dat de koers van vlinders en insekten
een hoek van 30 graden maakt ten
opzichte van een in het oneindige
staande ster. Als de lichtbron nu een
kaars is, probeert de mug dezelfde hoek
aan te houden met als resultaat dat hij
in spiralen gaat vliegen om het licht-
punt. Daarbij worden de spiralen steeds
kleiner totdat hij tenslotte in de vlam
van de kaars terecht komt met alle
gevolgen vandien.

Girbe Buist

w a a r  w o o r d ?

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

versieren
Nog steeds worden er met Pasen

eieren versierd, gegeven en

gegeten. Het is een oud

gebruik, waarbij men vond

‘één ei is geen ei, twee

eieren is een half ei en

drie eieren is een Paasei’. 

In Nederland kleurde men

vooral eieren door ze te koken 

in uien- of groentenat en daarna

glanzend te wrijven met een spekzwoerd.

In andere landen maakte men van de

paaseieren echte kunststukjes door ze te

beschilderen, met stro te beplakken of te

batikken.

U kunt nu zelf met deze volkskunst aan de slag.

Maar vergeet niet het mooiste ei te bewaren voor ‘de liefste op de wereld’.

Want dat is met Pasen ook een traditie!

C R E A T I E F

V O O R J A A R  1 9 9 7
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E e n  b e s c h i l d e r d  e i  
( t e k e n i n g  1 )
Maak een ontwerp of gebruik ter inspi-
ratie een foto en schilder deze uit de
vrije hand over op het ei. Gebruik zeer
fijne penseeltjes voor dit miniatuurtje.
Laat de voorstelling aan de achterkant
doorlopen of schilder daar een klein
motief. Bestrijk het ei met een kleurloze
vernis.

E e n  e i  m e t  b l a a d j e s  
( t e k e n i n g  2 )
Plak met een beetje eiwit kleine verse
blaadjes op het ei. Trek een stukje ny-
lonkous over het ei en maak het aan de
onder- en bovenkant stevig vast, zodat
de blaadjes goed tegen het ei gedrukt
worden. Verf het ei en verwijder daarna
de blaadjes en de nylonkous.

V i e r  m a n i e r e n  o m  e i e r e n  
t e  v e r s i e r e n .

S t a p  1
Prik met een dunne naald een gaatje
aan de onder- en bovenkant van het ei.
Maak voorzichtig met een fijne haak-
naald het gaatje wat groter en prik het
vliesje door.

S t a p  2
Vul de spuit met lucht en steek deze in
de opening van het gaatje. Spuit de
lucht in het ei. Hierdoor worden het
eiwit en de dooier naar buiten gedrukt.
Vul tenslotte de spuit met een sopje en
spoel het binnenste van het ei helemaal
schoon tot het spoelwater helder is.
Laat het ei een dag drogen alvorens je
met het versieren begint.

E e n  e i  m e t  e e n  k o o r d j e
( t e k e n i n g  3 )
Plak een baan dik koord in de lengte
om het ei. Plak een baan dunner koord
aan beide zijden hiervan. Smeer de
voorkant in met lijm en plak het dunste
koord in een of meerdere motieven
erop. Versier de achterkant op dezelfde
manier.

E e n  e i  m e t  k r a l e n  
( t e k e n i n g  4 )
Rijg een lang snoer met kraaltjes en
plak deze op het ei. Voeg de kraaltjes
(andere kleur) volgens het voorbeeld er
tussen.

Elsa Reicheld

B e n o d i g d h e d e n :
• eieren
• dunne naald
• fijne haaknaald
• plastic spuit
• acrylverf
• penseel
• vernis
• verse blaadjes
• nylonkous
• restjes dun en dik koord
• lijm
• dun nylon draad
• twee kleuren kraaltjes
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koolsap (paars-blauw). Een mooie glans
kregen de eieren door ze na het verven
in te wrijven met spekzwoerd. 

Eén meer geraffineerde decoratie-
methode was ook in ons land bekend.
Op het ei werden blaadjes of bloemetjes
gelegd. Het geheel werd strak in een
dunne (linnen) doek gewikkeld en met
uienschillen gekookt. De afdrukken van
het bladgroen waren na het koken dui-
delijk op het ei te zien. 

V ó ó r  e n  d ó ó r  h e t  v o l k
Sinds een jaar of twintig wordt het ver-
sieren van paaseieren steeds populair-
der in Nederland. Steeds uitbundiger en

“Met Pasen wor-
den de eieren
groen, geel, rood,
zwart, blauw en in
andere kleuren
geverfd”, staat ver-

meld in een
Straatsburgs archief-

stuk uit 1615. Het is
één van de oudst bekende

verwijzingen naar het ver-
sieren van paaseieren in

Europa. 

Hoe lang in Nederland met Pasen al
eieren worden versierd is onbekend,
maar zeker al enkele eeuwen. Dat ging
overigens vrij sobertjes. De eieren kre-
gen simpelweg een egaal kleurtje door
ze te koken in koffievocht (bruine
kleur), een aftreksel van uienbladeren
(geel), spinazienat (groen) of in rode

Paaseieren versieren: een oude volkskunst

EEen kunstig eitje

Lieke Geurds

Bij Pasen horen eieren. Versierde

eieren. In Nederland kennen we

daarvoor slechts simpele decora-

tietechnieken. In Oost-Europa

verfraait men de eieren echter

met groter raffinement.

Wim Rogman uit Sint Odiliën-

berg heeft een hele grote

verzameling versier-

de eieren uit de

hele wereld waar

hij boeiend over

kan vertellen.

“Op mijn reizen

ben ik altijd op

zoek naar mooie

eieren en hun achter-

grondverhalen”

Marie Procai die het eierenschilderen van haar

moeder in de Oekraine leerde.



kunstiger worden de eieren versierd.
Zelfs echte kunstenaars wagen zich er
tegenwoordig aan. Dat is onder andere
te danken aan publicaties, waarin aller-
lei buitenlandse technieken om eieren
te versieren worden uitgelegd.  

Vooral de Oosteuropese landen zijn een
waar Mekka voor paasei-gekken. In
landen als Tsjechië, Hongarije, Roeme-
nië en Polen is paaseieren versieren een
ware volkskunst: een kunstzinnige
bezigheid ván, vóór en dóór het volk.
Wim Rogman: “Het zijn de vrouwen,
boerinnen en huismoeders, die de
eieren met kwast en verf te lijf gaan.
Zij leren hun technieken weer aan
dochters. De materialen komen altijd
uit de directe omgeving: kippen- en
ganzeneieren, planten, stro en bijen-
was.”

H a l l e l u j a h
In veel van die Oosteuropese landen is
het ei symbool van de liefde. In
Tsjechië speelt het paasei een belangrij-
ke rol in de paarvorming. Met Pasen
ontmoeten jongens en meisjes elkaar.
Voordat ze op weg gaan, stoppen moe-
ders of zusters hen versierde eieren toe
om uit te delen. De jongen zoekt het
meisje op waar hij een oogje op heeft,
geeft haar zijn mooiste ei en zegt: “De
Heer is waarlijk opgestaan”. 

elkaar rode eieren; rood is immers de
kleur van de liefde. In Salzburg schen-
ken meisjes hun grote liefde drie tot
negen rode eieren in een witte doek. Op
de hoeken van de doek is met rood
garen een liefdesgedicht en de doop-
naam van het meisje geborduurd. 

Maar de meest romantische Alpen-
gewoonte is misschien wel het strak
opgevouwen liefdesbriefje dat via het
gaatje in een uitgeblazen paasei
gefrommeld wordt, of het liefdesgedicht
dat op de schaal van het ei geschreven
of gekrast wordt.  

P a p i e r k n i p k u n s t
De Roemenen versieren hun paaseieren,
zoals de Indonesiërs hun stoffen batik-
ken: met bijenwas wordt het ei van
motieven voorzien en daarna in een
rood verfbad gedompeld. Alleen daar
waar geen was zit, heeft de verf vat op
de schaal. 

Ook de Hongaren hanteren deze tech-
niek, maar gebruiken behalve rood ook
andere kleuren. Een vergelijkbaar effect
wordt bereikt door het ei in een verfbad
te dompelen en daarna een patroon in
de verflaag te krassen. 

De Tsjechen beplakken de eieren graag
met geometrische vormen, geknipt uit
stro. De Polen, altijd dol op papierknip-
kunst, doen iets dergelijks met papier.
De motieven die in deze Oosteuropese
landen worden gebruikt zijn vaak
dezelfde als die van de borduursels op
de streekdrachten.  

S i e r b e s l a g
Doorgaans zijn het de vrouwen die de
paaseieren versieren, maar in Tsjechië
wagen ook de mannen uit een speciale
beroepsgroep zich hieraan: de smeden.
Deze gespierde lieden, dag in dag uit
met smeedijzer en aambeeld, tonen er
mee aan over een tedere, geduldige
kant te beschikken. 

“De smeden versieren hun eieren met
ragfijn ijzerbeslag. Uiterst voorzichtig

Als het meisje gecharmeerd is van de
jongen, dan geeft ze hem een ei en
zegt: “Hallelujah”. Vervolgens krijgt het
meisje een plens water over zich heen.
Daarna tikken de verzamelde jongens
met een roe stevig op haar billen en
buik, wat geluk en vruchtbaarheid zou
afdwingen. Na dit ritueel mogen de
twee voor het eerst met elkaar uit.

L i e f d e s b r i e f j e
Ook in het Alpengebied spelen paasei-
eren een rol bij de paarvorming. Zo
geven jongens en meisjes uit Tirol

Met een mand vol gekleurde eieren op pad.

Pasen in voormalig Joegoslavië. 
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Een gebatikt ei met de paashaas er op.

werkt de smid piepkleine nageltjes in
de schaal van de uitgeblazen eieren om
zó het minuscule sierbeslag op zijn
plaats te houden”, aldus Wim Rogman.

U i e r s
Dergelijke subtiele versiertechnieken
kende Nederland niet. Hier werden met
Pasen slechts egaal gekleurde eieren
door ouders verstopt onder bomen en
struiken. De kinderen moesten ze zoe-
ken. Wie een ei vond, at het op, want
volgens het volksgeloof bracht dit
kracht.

Het volksgeloof dichtte van alles toe
aan het ei. Men geloofde dat de vrucht-
baarheid van de verstopte eieren in de
grond zou trekken en voor een goede
oogst zou zorgen. Het water waarin de
eieren gekookt werden, werd tegen de
stalmuur gespat, omdat dan de uiers
van de koeien het gehele jaar door
gezond zouden blijven.  

Een andere Nederlandse paasgewoonte
was dat ouders hun kinderen op palm-
zondag een palmtak gaven, versierd
met gekleurde eieren, rozijnen, peper-

koek en broodhaantjes. De kinderen
namen deze takken mee naar de kerk
om ze daar te laten zegenen.  

E i  e n  P a s e n
In heel Europa werd het ei als bijzonder
gezien, omdat het leven bevatte dat
zonder hulp van buiten door de schaal
heenbreekt en zich openbaart. De chris-
telijke kerk zag het ei daarom als sym-
bool van het graf van Jezus, waaruit
deze zonder hulp van buiten weer
opstond. 
Op veel schilderijen over de opstanding
van Christus wordt zijn graf afgebeeld
in de vorm van een ei.  

In het huidige Griekenland verft men
alle paaseieren rood, wat zijn oor-
sprong vindt in een legende. Maria had
op een markt in Jeruzalem eieren
gekocht, toen ze het bericht kreeg dat
haar zoon was gekruisigd. Aangekomen
op de executieplaats zette ze haar mand
met eieren onder het kruis. Jezus’ bloed
droop erop, waardoor de eieren een
rode kleur kregen. Zo hebben alle ver-
sierde eieren hun eigen achtergrond-
verhaal!

In Tsjechië en Slowakije hebben de huwbare jongens en meisjes

een heel ritueel om elkaar het hof te maken. De jongen geeft het

meisje dat hij het leukst vindt een versierd ei met de woorden 

“De Heer is waarlijk opgestaan”. Als het meisje de jongen ook leuk

vindt dan antwoordt

ze: “Hallelujah”.

Daarna gooien de

jongelui water over

haar heen en krijgt

ze van de jongens

met een zweep

tikken op haar buik

en billen. Dat zou

geluk en vrucht-

baarheid brengen. 

Met Pasen gaven mensen elkaar eieren. 

Een versierd ei maakt dan veel meer indruk.

In een aantal Oostbloklanden versieren de smeden de

paaseieren met ijzerwerk dat met hele fijne nageltjes

bevestigd wordt. 
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De lange geschiedenis van 
een Vlaamse volksheld

De geschiedenis van Tijl Uilenspiegel is

ongeveer vijf eeuwen oud. Al die jaren

hebben heel wat mensen zich met hem bezig

gehouden: schrijvers, bewerkers,

illustrators, componisten, drukkers, kunstenaars, lezers en vertellers. 

Want Uilenspiegel biedt stof aan jong en oud. Om zijn grappen werd gelachen,

gegrijnsd en geknarsetand. Patricia Visscher

Uilenspiegel was erg populair onder het
volk, bij de gewone mensen. Hij nam
geen blad voor de mond en ontmoette
bisschoppen en pastoors, koningen,
hertogen en graven, geleerden en koop-
lieden. Hij was knecht bij bakkers, sme-
den en kleermakers en trad zelfs op als
dokter, schilder en soldaat. Dat naast de
hogere kringen ook de gewone mensen
het mikpunt werden van zijn schelmen-
streken, kon het plezier bij de lezers
alleen maar vergroten. 

D u i t s e  h e r k o m s t
Volgens de oudste levensbeschrijving
werd ‘Till Eulenspiegel’ in Kneitlingen
geboren, een boerendorpje vlakbij
Schöppenstedt, niet ver van
Braunschweig. Kneitlingen zelf zou
omstreeks 1340 eigendom geweest zijn
van ridder Tyl von Utzen, Uilenspiegels
peetoom in sommige verhalen.

Dat in de veertiende eeuw in de omge-
ving van Braunschweig een man heeft
geleefd die berucht was om zijn schalk-

se streken, is heel goed mogelijk. In een
briefwisseling in het Latijn uit 1411,
dus vóór de uitvinding van de boek-
drukkunst, wordt al gesproken over een
tekst met verhalen van Uilenspiegel.

H e r m a n  B o t e
De grappen en anekdoten over ‘Dil
Ulenspeghel’ werden verzameld
en op schrift gesteld door
Herman Bote, stadsklerk te
Braunschweig. De oudste
teruggevonden fragmen-
ten van een herdruk van
deze tekst dateren uit
1510-1511. De oudste
volledige Duitse druk
(Grüninger, Straatsburg)
dateert uit 1515 en berust in
het British Museum in Londen.
Dat Herman Bote de auteur is, werd pas
in 1971 ontdekt. Bote had het boek
namelijk ondertekend in de vorm van
een naamvers, waarbij de beginletters
van de negentigste tot en met de vijf-
ennegentigste historie afgekort zijn

naam weergaven: E-R-M-A-N-B.
Deze oude uitgave telt 95 verhalen en
een grafschrift en is geïllustreerd met
87 houtsneden. De tekst werd herhaal-
delijk herdrukt en al in de zestiende
eeuw in een aantal Europese talen ver-
taald. Veel drukkers aarzelden niet om

verhaaltjes en houtsne-
den toe te voegen, te

wijzigen of
gewoon weg te
laten en zo
kwamen in de
loop der tijd
verschillende
variaties van

de Uilenspiegel-
tekst in omloop. 

N e d e r l a n d s -
t a l i g e  U i l e n s p i e g e l

De relatie van Uilenspiegel met Vlaan-
deren dateert uit de eerste decennia van
de zestiende eeuw toen in Antwerpen
het eerste Nederlandstalige volksboek
verscheen, waarvan de titel luidde:

TTijl Uilenspiegel
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Ulenspieghel, Van Ulenspieghels Leven
ende schimpelijcke wercken, ende won-
derlijcke avontueren die hi hadde want
hi en liet hem geen boeverie verdrieten.
Gheprint Tantwerpen in die Rape by
my, Michiel van Hoochstraten.
Het boek moet gedrukt zijn tussen 1525
en 1547 in de periode dat Van Hooch-
straten werkzaam was in Antwerpen.
Het is de tot nu toe oudste bekende
Nederlandse tekst. Van deze kostbare
druk is slechts één exemplaar overge-
bleven, dat bewaard wordt in de
Koninklijke Bibliotheek van Kopen-
hagen. 

De oudste Nederlandstalige Uilen-
spiegelversie was een vertaling van het
Duitse volksboek, maar de omvang was
kleiner: zesenveertig in plaats van vijf-

ennegentig anekdotes. De verhalen-
cyclus begint met de doop van Uilen-
spiegel, dan enkele voorvallen uit zijn
jeugd en vervolgens allerlei gebeurte-
nissen die hij gedurende zijn leven
meemaakt. 

D e  m e n s  a a n  d e  k a a k
g e s t e l d
In de verhalen van Uilenspiegels avon-
turen werden de adelstand en de gees-
telijkheid bekritiseerd. De adel werd
beschuldigd van machtsmisbruik, cor-
ruptie, onrechtmatig gedrag en wille-
keur; de pastoors werden beticht van
wereldlijk gezag, een weinig celibatair
leven, gebrek aan respect voor het
biechtgeheim, gierigheid en vraat- en
genotzucht. Met deze kritische houding
sprak Uilenspiegel wél het volk aan,

maar joeg hij de machthebbers tegen
zich in het harnas.

Verreweg de meeste aandacht kregen
de burgers, waarbij Uilenspiegel vooral
ambachtslieden op hun zwakke punten
te grazen nam door misbruik te maken
van hun goedgelovigheid, heerszucht
en gierigheid. Boeren werden als dom,
onhandig, gierig en lichtgelovig voor-
gesteld. Diverse verhalen beschrijven
een bezoek van Uilenspiegel aan een
herberg, waarbij hij de waard en zijn
vrouw een lesje leert omdat ze zich op
kosten van anderen verrijken en de
spot drijven met hun gasten. Zoals
vaak in de middeleeuwse literatuur
voor het volk waren er veel verhaaltjes
met ‘poep’ en ‘pies’, verhalen die in
onze tijd geheel niet meer aanspreken.

De Zwitserse Uilenspiegelvorser Peter
Honegger heeft alle historische en
geografische gegevens nagetrokken en

Over de Tijl Uilenspiegellegende zijn gedurende

vijf eeuwen vele boeken verschenen.
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doorn in het oog van de machthebbers
in Spanje. Deze wisten zich gesteund
door de katholieke kerk die de dreiging
voelde van de opkomende nieuwe reli-
gieuze denkbeelden. De Spanjaarden
probeerden hun invloed te vergroten
door het land te laten besturen door
gouverneurs en door het uitvaardigen
van strengere wetten, verordeningen en
straffen voor overtreders. 

Ook op literair gebied lieten de Spaanse
overheersers hun invloed gelden. Tot
omstreeks 1520 konden de drukkers

ongecontroleerd publiceren. Door de
nieuwe druktechnieken en de toene-
mende belangstelling voor het nieuwe
geloof verschenen veel religieuze wer-
ken over de leer van Calvijn, Luther en
andere reformatoren. Dat leidde tot lijs-
ten van verboden boeken (indexen). Ze
bevatten de meest uiteenlopende druk-
sels waaronder bijbelse en theologische
tractaten, maar ook volksboeken die als
moreel aanstootgevend werden
beschouwd.

Zo treffen we ook Tijl Uilenspiegel aan
op de Antwerpse index uit 1570, omdat
het boek als schadelijk voor het volk
werd beschouwd. De index begint met
een voorwoord van de Hertog van
Alva, die verordende dat de in de index
genoemde boeken niet meer mochten
worden gedrukt, gekocht of verspreid.
Bovendien moesten ze binnen drie
maanden worden verbrand. De hier
bedoelde verboden Uilenspiegeldruk
was van de Antwerpse drukker Jan van
Ghelen II (1560). Van deze uitgave rest
ons dan ook geen enkel exemplaar
meer! 

Het valt te begrijpen dat spottende ver-
haaltjes en grappen over de katholieke
kerk, pastoors en hun meiden in het

in een chronologische volgorde
geplaatst. Ze bleken een periode van
400 jaar te bestrijken. Veel meer dan
een mensenleven lang is en veel meer
dan een ‘echte’ Uilenspiegel ooit had
kunnen meemaken! Daarnaast conclu-
deerde Honegger dat optekenaar
Herman Bote goed op de hoogte moet
zijn geweest van de geschiedenis en
beroepshalve - hij was werkzaam als
klerk - de stadsarchieven en de biblio-
theek goed kende.

O p  d e  i n d e x
In de Nederlanden van de zestiende
eeuw was de macht van de rijke koop-
lieden en edelen in de welvarende
Vlaamse en Nederlandse steden een

H o e  U i l e n s p i e g e l  z i c h  v e r h u u r d e  a l s  b a k k e r s k n e c h t

Op een keer verhuurde Uilenspiegel zich bij een bakker. Omdat zij ’s morgens zouden
gaan bakken, moest Uilenspiegel ’s nachts het meel zeven en daarom zei hij dat hij een
kaars nodig had om te kunnen zien wat hij deed. De bakker zei: “Ik gebruik nooit
kaarsen, maar zeef in het maanlicht als dat schijnt.” Uilenspiegel zei: “Dat zal ik dan
ook doen baas”. 
De baas ging twee of drie uur slapen en in die tijd nam Uilenspiegel de meelzak en
hing die uit het raam en zeefde het meel zo goed hij kon op de binnenplaats over de
grond waar de maan scheen. ’s Morgens stond de bakker op en wilde gaan bakken.
Uilenspiegel stond nog het meel te zeven over de grond op de binnenplaats. De baas
zag dat en zei: “Wat voor de duivel doe je daar? Heeft dat meel niet genoeg gekost dat
je het zo op de grond zeeft?” Uilenspiegel zei: “Ik heb het in het maanlicht gezeefd,
zoals u mij had opgedragen.” De bakker zei: “Je moest het bij maanlicht zeven!”
Uilenspiegel antwoordde: “Wel baas, wees tevreden, het is allebei gebeurd: bij
maanlicht en erin. Er is niet veel meel verloren gegaan, ik zal het gauw opgeraapt
hebben.” De bakker: “Het zal nu te laat zijn om nog te bakken en deeg te maken.”

Uilenspiegel wist een oplossing: “Baas, het deeg van onze buren ligt klaar in de
deegtrog, dat wil ik wel gaan halen.” De bakker werd boos en zei: “Loop naar de galg
en haal wat daar ligt!” Uilenspiegel zei: “Goed, baas” en hij ging naar de galg
waaronder hij de dorre ribben van een dief vond, en die bracht hij naar huis. “Baas, ik
breng wat onder de galg lag. Waar hebt u het voor nodig?” De bakker werd kwaad en
zei: “Ik zal je eens laten zien hoe ik je ga aanklagen, omdat je hebt gestolen wat de
Heer toekomt” en hij liep naar de markt.

Toen de bakker hem voor de burgemeester wilde aanklagen, stond
Uilenspiegel er bij en sperde zijn beide ogen wijd open. En toen de

bakker Uilenspiegel zo zag staan, werd hij zo woedend dat hij
zijn aanklacht vergat en tegen Uilenspiegel schreeuwde: “Wat

moet jij?”. “Niets, maar u zei dat u me zou aanklagen en
dat ik het zou zien voor de burgemeester, en als ik het
moet zien, dan heb ik mijn ogen daarbij nodig.” De bakker
schreeuwde: “Ga uit mijn ogen, je bent een schelm!”
Uilenspiegel schreeuwde terug: “Zo noemen ze me wel
vaker, maar als ik in uw ogen was, dan moest ik uit uw

neusgaten naar buiten kruipen als u uw ogen dichtdeed”. 

De burgemeester liep bij hen weg, want hij begreep wel dat het
onzin was. Maar toen Uilenspiegel dat zag, lichtte hij zijn hemd van

achter op en zei: “Baas, als je wilt bakken, daar is de mond van de oven!”, en
hij liep weg en liet de bakker staan.

Titelblad van het Duitse volksboek, 1515
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overwegend protestantse Noorden gre-
tig werden gelezen. In het katholieke
Zuiden echter werden die ‘histories’
weggelaten of zodanig herschreven dat
het onderwerp van spot geen geestelij-
ke meer was, maar een burger. Aan
sommige uitgaven is dus duidelijk te
zien of we met een Noordelijke of een
Zuidelijke versie te maken hebben.

S c h a n d e l i j k e  p e l g r i m a g e s
Lang dacht men dat Uilenspiegel onder
een grafsteen in de toren van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk in Damme (5 km ten
noorden van Brugge) lag begraven. In
werkelijkheid ging het om het graf van
Jacob van Maerlant, die jarenlang in
Damme werkzaam was geweest als
stadsklerk en er zijn belangrijkste wer-
ken had geschreven. Het werk van
Jacob van Maerlant was alleen bij een
kleine groep geleerden bekend, maar de
avonturen van Tijl Uilenspiegel werden
door het volk veelvuldig gelezen. Geen
wonder dus dat het graf maar al te
graag voor dat van Uilenspiegel werd
aangezien. 

Op de zerk was een uil - symbool van
de wijsheid - afgebeeld en een man die
op een katheder in een foliant zat te

lezen. De lessenaar zag men, door het
jarenlange afslijten, aan voor een soort
spiegel. Daarbij kwam dat een onbe-
kende omstreeks 1646 de volgende
tekst in de zerk beitelde: “Ghy voorby-
gaender, staet, siet hier Uylenspieghel.
Bidt Godt voor hem, hy was een recht
Cluytspeelder.”

De toeloop naar het graf van Uilen-
spiegel in Damme duurde jarenlang
voort tot een Damse pastoor, die zich
ergerde aan deze Uilenspiegelverering,
de steen liet omdraaien om zo een
einde te maken aan de schandelijke
pelgrimages. Het hielp geen zier.
Daarom verkocht de toenmalige pastoor
de afgesleten zerk in 1829 aan een
Brugse steenhouwer, die hem op zijn
beurt weer gebruikte voor de hoekpalen
van het kerkhof in Sluis.

Deze situatie heeft ertoe geleid dat in
de volksboeken uit het Zuiden Damme
de sterfplaats van Uilenspiegel werd,
terwijl in het Noorden het Duitse
plaatsje Mölln gehandhaafd bleef. Ook 
de Duitse geboorteplaats Kneitlingen
werd in sommige uitgaven vervlaamst
door er Knesselare (vlakbij Damme) van
te maken. Till Eulenspiegel werd lang-
zaam maar zeker Tijl Uilenspiegel.

G e k u i s t e  k i n d e r b o e k e n
Naarmate in de zeventiende en acht-
tiende eeuw de ‘goede smaak’ van de
burgers zich ontwikkelde, werden heel
wat ‘vieze’ verhaaltjes aangepast of
weggelaten. De gegoede burgerij keek
misprijzend neer op het leesvoer van
het gewone volk. Uilenspiegel was ech-
ter zo populair dat er gekuiste versies
van verschenen, die op school gebruikt
werden om kinderen mee te leren lezen.
En naarmate de versies meer geschikt
gemaakt werden voor jeugdige lezers,
verdween de oorspronkelijke kritische
toonzetting en ook de vieze verhaaltjes
en werd Tijl Uilenspiegel een nar met
bellen.

Vanaf het begin van de negentiende
eeuw zijn veel kinderboeken gedrukt,
die vaak schitterend geïllustreerd wer-
den, eerst met houtgravures, later met

kleurenlitho’s en nu in kleurendruk.
Generaties kennen dan ook de Tijl
Uilenspiegelfiguur als nar uit één van
deze kinderuitgaven, die thuis of op
school gelezen werden.

C e n t s p r e n t e n
Van het Uilenspiegelverhaal verschenen
vanaf de zeventiende eeuw ook cents-
prenten. Een centsprent bestond uit één
vel papier, waarop plaatjes waren afge-
beeld met enkele tekstregels - vaak op
rijm - eronder. Tegen meerprijs konden
ook met de hand ingekleurde prenten
gekocht worden, waarbij die kleur soms
niet meer inhield dan enkele gekleurde
vingerafdrukken. Wie niet kon lezen of
te weinig geld had om een boek te
kopen, kon voor een gering bedrag een
volksprent in huis halen. Je zou dit
soort prenten de voorlopers van het
stripverhaal kunnen noemen. 

Het verhaal gaat dat Tijl Uilenspiegel op één dag drie keer gedoopt werd. 

Nederlands volksboek, circa 1830

Op het grafmonument van Charles de Coster draagt Tijl het

beursje met de as van zijn vader op zijn borst.
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Naast Uilenspiegel waren er nog meer
onderwerpen voor volksprenten in trek:
heiligenlevens, allegorische platen, die-
renverhalen, educatieve onderwerpen,
ABC-prenten, oorlogstaferelen en spot-
prenten. Ook bekend waren volkspren-
ten van Jan de Wasser, die later als
Lamme Goedzak terechtkwam in de
legende van Uilenspiegel.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog waren
er nog volksprenten te koop, maar
tegen het einde van de negentiende
eeuw liep de belangstelling al sterk
terug. Er kwamen meer en meer goed-
kope kinderboeken op de markt en rond
de eeuwwisseling verschenen de eerste
strips.

C h a r l e s  D e  C o s t e r
Een nieuwe impuls heeft Uilenspiegel
gekregen door Charles de Coster, een
Franstalige schrijver met een liefde
voor Vlaanderen. In zijn La Légende 
d’ Ulenspiegel et de Lamme Goedzak 
au Pays de Flandres et ailleurs uit 1867
laat hij de volksheld Tijl Uilenspiegel
geboren worden in Damme als de hage-
doorn in bloei staat.

Uilenspiegel
wordt in een
nieuw jasje gesto-
ken en in een andere
tijd geplaatst: als Geus
en vrijheidsstrijder voor
Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, de periode waarin het
Uilenspiegelboek op de index kwam te
staan. Samen met zijn compagnon
Lamme Goedzak streed Uilenspiegel
aan de kant van Prins Willem van
Oranje tegen de Spanjaarden en de
inquisitie.

De Coster behoorde tot een generatie
Belgische kunstenaars die zocht naar
een eigen, nationale literatuur. Hij had
een zwak voor Vlaamse sagen en
legenden, hij hield van Bruegel, Bosch,
Jan Steen en oude prenten die het mid-
deleeuwse Vlaanderen voor zijn geest
opriepen. De historische roman was als
genre erg populair in de negentiende
eeuw en jonge Belgische kunstenaars
maakten er gretig gebruik van om terug
te keren naar hun wortels, een eigen
identiteit, een uitgesproken Vlaams
karakter. Tot dan toe was de Belgische

literatuur immers veel-
al geënt op de Franse.

Daarom voerde De
Coster maar al te graag

een Vlaamse, volkse figuur
als Uilenspiegel ten tonele.

De Coster haalde de Uilenspiegelfiguur
uit het Gentse volksboek van Van
Paemel uit 1848: Het aerdig leven van
Thyl Ulenspiegel. Waer in verhaeld
wordt, niet alleenlyk veel aerdige en
kluchtige Poetsen en Boeveryen, maer
ook bezonderlyk zyne wonderlyke
Avonturen, die hem gedurende zyn
leven voorgevallen zyn, zoo in België
als in andere landen.

Deze uitgave bevat veertig episoden
over het leven van Uilenspiegel, wiens
pret er grotendeels uit bestaat de woor-
den van anderen letterlijk te nemen. En
dat satirische trekje boeide De Coster.
Naast de Van Paemel editie van het
volksboek maakte De Coster ook
gebruik van L’Histoire des Pays-Bas
van Van Meteren uit 1599. De Coster
zou zich op dit werk gebaseerd hebben
voor de historische achtergrond van
zijn werk.

De zestiende eeuw fascineerde de jonge
Brusselse intellectuelen waartoe de
Coster behoorde. In de strijd van de
Geuzen tegen de Spanjaarden en de
katholieke kerk zagen zij een overeen-
komst met hun eigen streven naar libe-
rale principes, zoals een vrij geestesle-
ven. Deze toonzetting werd door hen
geuit in een nieuw tijdschrift
Uylenspiegel, journal des ébats artisti-
ques et littéraires, dat sterk liberaal en
anti-klerikaal was en veel Brusselse
kunstenaars verenigde, zoals onder
meer Charles de Coster en Felicien
Rops. Naast Rops waren ook andere
kunstenaars uit deze groep bereid 
illustraties te maken voor de eerste
twee drukken van La Légende
d’Ulenspiegel (1867, 1868 en 1869). 

Zo zag de kunstenaar Oscar Bonnevalle Tijl

Uilenspiegel in Damme. 

rijkste deugden. De gordel staat voor de
onderlinge band tussen Nederland en
België, samen zullen dat de waarborgen
zijn voor een toekomst van gerechtig-
heid en vrede.

In die dagen komt er steeds meer verzet
in de Nederlanden tegen de Spaanse
overheersing en de inquisitie. Keizer
Karel V wordt opgevolgd door Philips
II. Willem van Oranje leidt het verzet in
de Nederlanden. Nu eens als soldaat,
dan weer als spion probeert
Uilenspiegel Willem van Oranje te hel-
pen. Als voorvechter van de vrijzinnig-
heid beleeft hij al de opzienbarende
gebeurtenissen waaronder het Verbond
der Edelen, de terechtstelling van
Egmond en Hoorne en de beeldenstorm
in Antwerpen.

Nadat de Belgische provincies verloren
zijn gegaan tegen de Spanjaarden voe-
gen Uilenspiegel en Lamme Goedzak
zich bij de Watergeuzen en vechten van
daaruit verder. De Staten van Holland
verklaren uiteindelijk Philips vervallen
van de troon, maar Willem van Oranje
wordt vermoord. 

Uilenspiegel trekt met Nele naar Veere
in Zeeland waar hij torenwachter

wordt. Tijdens een visioen vernemen ze
de werkelijke betekenis van ‘de zeven’.
Het boek eindigt in de periode na de
val van Antwerpen in 1585.
Uilenspiegel sterft maar het boek heeft
een open slot: “Uilenspiegel wordt
begraven maar herrijst.”

Aan het einde van het werk wordt
tevens het raadsel van ‘de Zeven en de
Gordel’ onthuld:
“Noorden, dat is Nederland,
Zonsondergang is België,
Gordel, dat is hun verbond,
Gordel, dat is hun vriendschap.”

V e r h e e r l i j k i n g  V l a a m s e  l a n d
Het wekt verbazing dat De Costers
Uilenspiegellegende al in vele talen
gedrukt en geroemd werd voordat ze
nationale erkenning kreeg. Want
ofschoon het werk in het Frans werd
geschreven, is het toch wel een schitte-
rende verheerlijking van het Vlaamse
land en de Vlaamse volksaard en het is
verwonderlijk dat de eerste Nederlandse
vertaling pas in 1896 verscheen!

Illustraties: collectie P. Visscher

Houtsnede van 

J.C. Jegher

(Antwerpen 

1618-1666) over

het leven van 

Tijl Uilenspiegel.
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E e n  n i e u w  v e r h a a l
De Coster laat Tijl in 1527 in Damme
geboren worden, op dezelfde dag dat in
het Spaanse Valladolid Philips II, zoon
van Karel V, het levenslicht zag. Het
eerste deel gaat over de jeugdjaren van
deze twee jongens. Uilenspiegel is de
constante tegenspeler van Philips II en
van karakter zacht, vriendelijk en eer-
lijk, terwijl Philips wreed, harteloos en
achterbaks handelt.

Omdat Uilenspiegel openlijk beweerd
heeft dat de missen voor de overlede-
nen slechts aan de priesters ten goede
komen, wordt hij uit Damme verban-
nen. Bij zijn terugkeer verneemt hij dat
zijn vader Claes is opgepakt, omdat hij
onderdak heeft verleend aan een ketter.
Kort erna sterft hij op de brandstapel.
Als herinnering draagt Uilenspiegel een
beetje as van zijn vader Claes in een
zakje op zijn borst.

Tijl en zijn vriendin Nele beleven een
visioen en moeten op zoek gaan naar
‘de zeven‘ en ‘de gordel’. Met deze
opdracht geeft De Coster een diepere
betekenis aan zijn boek wanneer aan
het einde blijkt dat de zeven staat voor
de zeven hoofdzonden, die vervangen
moeten worden door de zeven belang-



Waar geld is, is valsmunterij. Bij de
Azteken werden cacao-bonen gebruikt
als betaalmiddel. En dus waren ze vaak
druk bezig met het manipuleren van die
bonen. Ze kleurden ze bij, maakten ze
dikker door ze in de warme as te leg-
gen, of gaven ze een verser uiterlijk
door ze te bevochtigen. Dat scheelde in
de portemonnaie. 

“De bonen krijgen dezelfde waarde en
achting als goud of geld bij de christe-
nen. En geld is ook precies wat deze
vrucht voor hen betekent, want ze kun-
nen er alles mee kopen”, schreef een
Spaanse geleerde in de zestiende eeuw.
Ook liefde was er mee te koop, zoals
een andere Spanjaard observeerde:
“Aangezien er hier vrouwen zijn die
hun lichaam te koop aanbieden, geven
zij die hun lusten willen botvieren hen
acht à tien bonen per bezoek, afhanke-
lijk van hun prijs.”  

De bonen dienden ook als grondstof
voor de bereiding van een drankje:
chocolade. Een dominicaner monnik
vergeleek het met wijn “die koningen
en heren drinken en die verschilt van
de wijn van het volk en die wordt
gebrouwen op basis van bonen die ze
ook gebruiken als munt.”

Eind april oogstten de Azteken hun
cacaobonen. Ze werden in de zon wer-
den gedroogd en daarna geroosterd en
fijngemalen. Het poeder werd aange-

AA A C T U E E L

Chocolade: 
drank en 
betaalmiddel 
bij de Azteken

lengd met wat water tot er een schui-
mende drank ontstond.  

Volgens een Spanjaard dronk alleen de
elite deze chocolade, warm, koud of
lauw. De Azteek wilde zijn chocola
zoet, schuimend, rozerood en zonder
klonters hebben. Sommigen voegden
specerijen, honing of rozewater toe, en
vaak ook massa’s chili.  

Aangelengd met melk en later geperst
tot repen, werd chocolade ook in
Europa bekend. Eerst genoot alleen de
absolute elite ervan, vanaf de negen-
tiende eeuw ook de rest van de bevol-
king. Dat kon, want de prijs van cacao
zakte, door een sterke uitbreiding van
de teelt. Tussen 1870 en 1900 nam de
wereldcacaoproductie met 700% toe.
Chocolade werd iets voor alleman en
alledag.   

Het boek Chocolade. Van drank voor
edelman tot reep voor alleman geeft een
veelheid aan informatie over de
geschiedenis van cacao: over flikken,
bonbons en repen, over de toenemende
populariteit ervan in Europa, over de
productie in Afrika en zelfs over choco-
lade in de literatuur.  

☞‘Chocolade. Van drank voor edelman tot

reep voor alleman, 16de-20ste eeuw‘

(Brussel 1996).
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Bruiloftsgezelschap 1752
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een bruidstafel en slaapkamer bezich-
tigde, tot het trouwen in stilte zonder
enige staatsie (de Stille Bruiloft).
Beschreven en vooral ook geïllustreerd
aan de hand van voorbeelden in de
kunstgeschiedenis worden verschillende
aspecten van het huwelijk, zoals bij-
voorbeeld het verloop van de bruidsda-
gen, het ondertekenen van het huwe-
lijkscontract, de bruiloftsmaaltijd, de
tafelschikking en -aankleding en nog
veel meer.

☞P. Knolle (red.), Een groot gedruis en eene

onbesuisde vrolykheit. Feesten in de 18de

eeuw (Rijksmuseum Twenthe 1996)

In alle tijden en in alle culturen dach-
ten en denken mensen na over de dood.
Men was en is nieuwsgierig naar de
situatie na de dood: waar blijven de
doden en waar zal ik na mijn dood
terechtkomen. In de religies worden
antwoorden op deze vragen gegeven
vanuit openbaring en overlevering.
Meer meditatief en mystiek ingestelde
mensen zoeken in de ervaring naar dui-
delijkheid omtrent de dood.
Hoe men zich een eventueel leven na
de dood voorstelt, is bepalend voor de
houding ten opzichte van het sterven
en voor de rituelen eromheen. Deze
rituelen dienen onder meer om het
onbegrijpelijke en het afschrikwekken-
de van de dood af te zwakken, door die
dood ook een zekere plaats te geven.
Dit maakt het de mens mogelijk zich
min of meer met de leegte van de dood
te verzoenen.

In onze Westerse samenleving wordt
doodgaan vooral ervaren als iets
beangstigends. De dood lijkt psycholo-
gisch sterk verdrongen en in sociaal
opzicht in belangrijke mate uitgeban-
nen. 
Maar hoe is dat in andere culturen? In
een reeks van artikelen wordt een beeld
gegeven van voorstellingen van de
dood en rituelen rond het sterven in de
cultuur van Afrikaanse volken, van het
hindoeïsme, van het theravada- en
Tibetaanse boeddhisme, van het daoïs-
me en de islam. 

Ook wordt ingegaan op de ontwikke-
ling van het denken over de dood bin-
nen onze eigen westerse cultuur, in
christendom en humanisme. 
De indruk die hiermee gegeven wordt
van de gevoelens en opvattingen, de
voorstellingen en rituelen die er in de

Het feest, blij of droevig, lijkt van alle
tijden, plaatsen en volkeren, van alle
rangen en standen, van elke aanleiding
en gelegenheid en van groepen mensen
van onverschillig welke omvang. Fees-
ten blijken echter ook te veranderen in
de loop van de tijd. Voor West-Europa
zou met name de achttiende eeuw zeer
belangrijk zijn geweest in een ruimere
periode van overgang tussen middel-
eeuwen en moderne tijd. Gesproken is
wel van een geleidelijke verschuiving
van een feestcultuur naar een vrijetijds-
cultuur, waarmee de aard van de fees-
ten sterk  veranderd zou zijn. 

Over deze overgang in die achttiende
eeuw handelen de verschillende bijdra-
gen in dit boek dat een gelijknamige
tentoonstelling van het Rijksmuseum
Twenthe begeleidde. Behalve een (inlei-
dend) artikel van Willem Frijhoff over
de veranderingen in de feestcultuur in
de achttiende eeuw, biedt het opstellen
van Frans Grijzenhout over politieke,
dat wil zeggen door de overheid geor-
ganiseerde feesten en van Marieke
Knuijt over het bruiloftsfeest. 

Dit laatste feest ontwikkelde zich van
een uitbundige viering, waarbij ieder-

Leven na de dood

Opstijging naar de Hoogste Hemel 

(Hiernamaals-panelen, Venetië)

Veranderende feestcultuur

diverse culturen rond de dood bestaan
geven stof tot nadenken en confronte-
ren ons met onze eigen zienswijze.

☞Douwe Tiemersma (red.), De vele gezichten

van de dood. Voorstellingen en rituelen in

verschillende culturen (Lemniscaat, 1996)
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DD
Het woord mag modern zijn, maar denk
niet dat het een eigentijdse eigenschap
van het Nederlands is om iets op die
manier te benadrukken. Als rond het
jaar 1400 een abel toneelspel als de
Esmoreit op de planken gezet wordt,
wordt daarin al van iemand gezegd dat
hij ‘al moeder naect’ zal sterven.
Moeder-naakt is een wijze van zeggen
die het inmiddels dus een jaar of 600
heeft uitgehouden. ‘Moeder-’ in een
betekenis die bijvoorbeeld ook zit in
moederziel-alleen.

We zien dus dat het eerste deel van de
samenstelling het tweede versterkt. Dat
is taalkundig gezien heel opmerkelijk,
want normaal gesproken betekenen bij-
voorbeeld razend, kei, ijs, bloed, mud
of roet helemaal niet ‘ontzettend, heel
erg’. Dat is alleen maar het geval als ze
in combinatie voorkomen, zoals
razend-snel, kei-hard, ijs-koud, bloed-
link, mud-vol en roet-zwart.

E l a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g e n
Eind vorig jaar is een studie naar dit
soort opvallende woorden in het Gro-
nings verschenen, maar dat betekent
niet dat het tot het Nederlands en die
Noordelijke streektaal beperkt is. Het
Fries, het Engels, het Limburgs, het
Achterhoeks, het Duits, het Oost-Fries
in Noord-Duitsland, het Zweeds, het
Deens en allerlei andere Germaanse
talen en dialecten kennen het type ook
en in de taalkunde is er zelfs een apart
woord voor: ‘elatieve samenstellingen’. 
Germaanse talen kennen dit type bij

uitstek, maar uit een artikel van de
Canadees Fletcher ‘Blood-hot’, ‘stone-
good’; a priliminary report on adjecti-
ve-specific intensifiers in Dutch
(Leuvense Bijdragen, 69, 1980) wordt
duidelijk dat het Frans door de tweeta-
lige situatie in zijn land ook behept
geraakt is met het elatieve virus: hij
noemt soûl-mort en ivre-mort (lazarus),
raide-maigre (erg mager) en fou-braque
(stapelgek), maar Fletcher voegt er
direct aan toe dat Franstaligen uit
Frankrijk alleen ivre-mort kennen en
dat het dus typisch Germaans is. 

Het hoort bij expressief taalgebruik en
één van de mooie kanten is, dat we
eigenlijk zomaar nieuwe woorden kun-
nen maken op grond van bekende. Van
Dale hoeft het woord helemaal niet
opgenomen te hebben om te kunnen
spreken van bijvoorbeeld ‘snik-vol’,
zoals het meisje dat deed toen ze zag
dat er zoveel passagiers in de bus
waren waar zij ook in wilde stappen.
Snik-vol, allicht naar het voorbeeld van
snik-heet en zo kunnen we het rijtje
met woorden op ‘-vol’ weer met eentje
verlengen: barstens-vol, bom-vol,
boorde-vol, mud-vol, prop-vol, stamp-
vol, tjok-vol en vast nog meer.

D i k k e  w o o r d e n
De Groningse woorden - in het boekje
erover zijn de elatieve samenstellingen
‘dikke woorden’ genoemd - zijn verza-
meld via een enquête in een regionaal
dagblad, het Nieuwsblad van het
Noorden. Zo’n royale duizend

Retegoed, retestijl en meer van dergelij-
ke woorden zijn nu nog voorbehouden
aan standaardtaalsprekers tot misschien
een jaar of 30. Dat opmerkelijke voor-
voegsel ‘rete-’ is afkomstig uit de sfeer
van broeken (jeans is vast beter uitge-
drukt) en gaf in retestrak aanvankelijk
alleen aan dat dat kledingstuk zodanig
nauwsluitend zat dat de menselijke
anatomie niet naar zich liet raden.
Kennelijk was dat iets dat nagestreefd
werd en zo kon het komen dat ‘rete-’ de
positieve betekenis kreeg van ‘iets dat
heel erg in orde is’. Vandaar ontstond
het gebruik in retegoed en dergelijke.

De verrassende wereld
van ‘Dikke Woorden’

Iemand die in 1997 beweert dat iets ‘retegoed’ is, laat alleen

al door dat woord blijken dat hij of zij een jongere is. 

Tekeningen: Trudy Kramer

Siemon Reker
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populair geval voor zulke zeer over-
treffende trappen. 
In de Achterhoek en de Liemers is dat
niet anders, daar kennen ze bijvoor-
beeld: apezat, drietevol, hagelsteerne-
zat, kanonnenzat (Zijn soldaten extra
vaak dronken? Komt het woord van het
model kanon-doof? Heeft het met het
drinkglas te maken, dat ‘kanon’ ook
betekent?), katszat, klotezat en ook
poepvol.

In De Peel wordt ook gedronken.
Woorden als knónnezat gebruiken ze
ook daar, net als stróntzat en één kopje
koffie in een plaatselijk café is waar-
schijnlijk voldoende om een complete
serie andere woorden voor hetzelfde te
vinden. Maar dat is in Katwijk,
Cadzand of Noorbeek vast en zeker niet
anders, evenmin als in Vlaanderen
waar ze bijvoorbeeld poepzaat kennen.
Sla een woordenboek van het Luxem-
burgs erop na en met een klein beetje
bladeren komen fonkelnoolsnei, mai-
schestëll en splënternei te voorschijn.
Het gaat dus om een internationaal
verschijnsel.

M i e r - z o e t
Heel wat van die dikke woorden zijn
allereerst gebaseerd op een vergelijking.
Omdat een kei hard is, kunnen we spre-
ken van ‘hard als een kei’ en dan is het
laatste stapje naar ‘keihard’ zó gezet.
Omdat beren zo sterk zijn, hebben we
het over beren-sterk dat sinds de laatste
spelling zonder die meervoudige n
geschreven moet worden, bere-sterk. En
veel dieren benutten we in dit verband.

Hondsbrutaal, kiplekker, mierzoet,
poeslief, apetrots...
Het zijn herkenbare woorden, anders
hadden zoveel Groningers er niet zo’n
enorm aantal van opgegeven. Een paar
dagen attentie en een verzameling is
zomaar een feit, vooral als de reclame
als bron ontdekt is (messcherpe prijzen,
kakelverse eieren). Opeens blijken er
ook langere woorden als spiksplinter-
nieuw te zijn die het Duits ons mis-
schien wel heeft geleerd, denk aan fun-
kelnagelneu, sternhagelfoll,
todsterbenskrank.

Hoe oud ze ook mogen zijn, er is wel
een nieuw verschijnsel te signaleren.
Erg lang spreken we nog niet van
bloedjelink, poepieduur, mudjevol of
schathemeltjerijk. Taal en dialect slui-
ten sich natuurlijk aan bij de traditie,
maar ze mogen er van tijd tot tijd ook
graag een nieuwe draai aan geven,
zoals hier met die verkleinwoorden.
Welbeschouwd kunnen die niet door de
beugel, maar in wezen geldt dat ook
voor bijvoorbeeld broodmager (wat is
het redelijke verband tussen een brood
en mager?), bloedmooi (wat voor bij-
zonder bloed heeft iemand die bloed-
mooi gevonden wordt?) en zoveel
andere bijzondere dikke woorden. Een
wereld is daar nog aan te ontdekken.

☞Dikke Woorden, Bikkelhaard, bragelvet,

strontdeurnat en hun soortgenoten in het

Gronings en verwante talen verzameld, geor-

dend, toegelicht en verklaard door Siemon

Reker, uitgeverij Profiel (Bedum 1996).

Groningers vulden allerlei vragen over
hun dialect in en een groot deel van
hen was aan het eind van die invuloe-
fening nog niet aan het eind van z’n
Latijn en zo schreven ze samen een
kleine vierduizend van die elatieve
samenstellingen op! En zo is een lijstje
van blijkbaar zéér populaire dikke
woorden in Groningen te maken:
bikkelhaard bikkelhard
bragelvet moddervet
stront(deur)nat kletsnat
smoorhailt smoorheet
stìnzat geheel en al verzadigd
bloudhait bloedheet

Sommige woorden zijn evengoed
Nederlands (bikkelhaard, smoorhait),
andere blijken specifieker voor dit dia-
lect te zijn, zoals bragelvet en stìnzat.
Je moet even weten dat bragel in het
Gronings natte modder is en dat stìn-
nen zuchten betekent, zó verzadigd dat
je ervan steunt en kreunt.

A p e - z a t
De meeste ingevulde woorden leveren
een interessant lijstje op, maar ook is
na te gaan welke voorvoegsels zich in
de grootste populariteit mogen verheu-
gen. ‘Snik’ - in dat voorbeeld van snik-
vol - was bijvoorbeeld een opmerkelijk
geval, want naast snik-heet heeft Van
Dale geen enkel ander dik woord dat
met ‘snik-’ begint, net zoals we naast
snip-verkouden ook nog geen ander
woord gemaakt hebben dat snip- voor-
op heeft. Waarom zouden we niet
kunne spreken van snip-jaloers, snip-
gelukkig, snik-verdrietig of snik-gek?
Er is niets op tegen om ze in de taal in
te voeren, we hebben het stomweg tot
nu toe vergeten.

Maar van andere voorvoegsels is veel-
vuldig gebruik gemaakt. In het Gro-
nings zijn er liefst zevenentwintig ver-
schillende woorden geregistreerd die
met dood- of doods- beginnen! En stìn-
zat is ook maar één geval van de in
totaal negentien mogelijkheden die
Groningers blijken te gebruiken, zoals
stìnaigenwies, stìndik (zo dronken als
wat), stìndoen (ook stomdronken) stìn-
dood, stìndrok... Dronkenschap is een

Gronings
doodaarm
doodallenneg
doodbedoard
doodbedruifd
doodblied
doodeerlek
doodeng
doodongelukkeg
doodgoud
doodkaalm
doodmui
doodnijsgiereg
doodnuchter
doodoetstuur
doodòf
doodsbaang
doodsbenaauwd
doodsbliede
doodschaande
doodschoon-
verlegen

doodstil
doodverkleumd
doodverlegen
doodwoar
doodzaik
doodzenewachteg
doodzunde

Achterhoek en
Liemers
apezat
doodskrank
doodslecht
drietevol
drietweek
drietzat
hagelsteernezat
kanonnenzat
katszat
klotezat
krauwendzalt
krietzalt

liedensgeerne
modernaakt
oerzolt
peddenaakt
piemernakend
poepvol
potdonker
potduuster
spiernakend
steernekloor
zakkerduuster

Vlaanderen
bòwsgek
fokswilsj
hòndskrank
hòndssjow
kotsbeu
kotsmeug
poepzaat
puitonnozel
raadgek

strontbedorven
strontevies
strontevuil
toppezot

Meijel 
(Brabant-
Limburg)
dògoe
hoarfinj
isjkaaw
izjerstàèrek
kòtsmuuch
kotsziek
kritjwit
loeëdzwaor
meusjkesstil
paeperduur
pinnekenaks
stinkriek
vliemsjàèrp
zeiklaow



Gilah Evers (37) uit Amersfoort heeft
negen kinderen en allemaal zijn ze dol
op Poerim. De kleinsten halen al dagen
van tevoren de kist met verkleedspullen
tevoorschijn, want met Poerim hoor je
te verkleden. Alles proberen ze uit, tot-
dat ze iets naar hun zin aan hebben. 

Bont uitgedost gaan ze dan naar één
van de vele Poerimfeestjes die al ver
voor de officiële feestdag georganiseerd
worden. De joodse school in Amster-
dam bijvoorbeeld bezoekt dan met de
leerlingen het joodse ziekenhuis. De
kinderen zingen er Poerimliedjes en
lopen verkleed rond. “Zo is het dagen-
lang Poerim, tot je er helemaal dol van
wordt,” zegt moeder Gilah glimlachend. 

P e r s o o n l i j k e  v e t e
Net als alle joodse feestdagen, begint
ook Poerim al op de avond tevoren: op
de avond van de dertiende van de jood-
se maand Adar. Op de westerse Grego-
riaanse kalender valt die dag afwis-

selend in februari of in maart. De der-
tiende is ook één van de zes officiële
joodse vastendagen. Alleen als Poerim
op een zondag valt, wordt er op de
donderdag ervoor gevast. Op de avond
van 13 Adar gaan de joden naar de
synagoge, waar de megilla, de feestrol
van Esther, wordt voorgelezen. Dit ver-
haal, dat in zijn geheel ook in het oude
testament staat, is de basis van het
Poerimfeest. 

De gebeurtenissen spelen zich af rond
550 voor Christus. Koning Ahasveros
regeerde toen over het onmetelijk
Perzische rijk. Zijn ‘eerste minister’
heette Haman. In het rijk woonden vele
joden, waaronder Mordechaï die een
functie aan het hof bekleedde. Haman,
die het door zijn belangrijke positie
hoog in de bol had gekregen, had een
persoonlijke vete met Mordechaï.
Daarom beraamde hij plannen om hem
en alle andere joden uit het Perzische
rijk te vermoorden.   

G e n a d e
Haman stelde de joden bij koning
Ahasveros in een kwaad daglicht en
wist gedaan te krijgen dat er naar alle
127 gewesten een rampzalig bevel uit-
ging: op één dag, de dertiende van de
twaalfde maand Adar, zouden alle
‘joodse Perzen’ uitgeroeid worden:
mannen, vrouwen, zuigelingen, grijs-
aards, iedereen. 

Toen Mordechaï van dit plan hoorde,
zon hij op mogelijkheden om aan dit
vreselijke lot te ontkomen. Hij vroeg
zijn pleegdochter Esther, die koningin
was geworden, om de joodse zaak bij
de koning te bepleiten. Esther weigerde,
want wie op eigen initiatief de koning
naderde, werd gedood. “Beeld u niet in,
dat gij alleen van al de Joden ontko-
men zult,” waarschuwde Mordechaï
haar. 

Uiteindelijk ging Esther onder één
voorwaarde overstag: ter ondersteuning

EEEen carnavalesk joods
Het aanstaande Poerimfeest valt op de veertiende Adar 5757.

Voor niet-joden: 23 maart 1997. Van alle joodse feestdagen is

Poerim het uitbundigst. Het

is een lentefeest, de tijd van

‘lang leve de lol’, zeker voor

de kinderen. Toch heeft dit

carnavelske festijn een

serieuze achtergrond.

Martin Jansen

De kinderen van Gilah Evers op weg naar het

Poerimfeest
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roepend: “Zó wordt gedaan aan de man
wien de koning eer wil bewijzen.”

Aangeslagen verscheen Haman die
namiddag op het feestmaal, waar Esther
nauwkeurig uit de doeken deed wat een
vreselijke plannen Haman beraamde.
De koning werd woedend en beval
Haman op de paal te spiesen die eigen-
lijk voor Mordechaï bedoeld was.  

Daarop vaardigde de koning een nieuw
bevel uit, waarin de joden toestemming
kregen op de dertiende Adar al hun vij-
anden binnen het Perzische rijk te
bestrijden. Het boek Esther meldt dat
dit 75.000 vijanden het leven kostte.   

L e n t e - f e e s t
Het verhaal van Esther is het wonder-
verhaal van de ontsnapping van het
joodse volk aan de ondergang. Om die
reden is het al sinds de middeleeuwen
erg geliefd: veel joden herkenden zich
in de ellende en de onderdrukking en
tegelijk stemde het verhaal hen hoop-
vol. Mordechaï en Esther hadden
immers het joodse volk gered en in het
feit dat de koning ‘s nachts wakker was
geworden, herkenden velen de hand
van God die actief ingrijpt in de
geschiedenis.

Hoewel het Esther-verhaal populair is,
was het ooit zeer omstreden. In de eer-
ste eeuw na Christus werd het pas na
verwoede discussies tussen de rabbijnen
als canoniek, als gezaghebbend, erkend.
Opvallend is dat de naam van God in
het hele verhaal nergens voorkomt.

Andersom wordt het Poerimfeest buiten
het boek Esther nergens in de Bijbel
genoemd. 

De feiten uit het verhaal vinden ook
nergens aanknopingspunten bij histori-
sche gebeurtenissen. De in de bijbel
genoemde koning Ahasveros wordt wel
gelijkgesteld met de historische
Perzische koning Xerxes I (486-446),
maar dit is speculatief. Van Esther en
Mordechaï is in de Perzische kronieken
geen spoor terug te vinden. Sommigen
denken dat het boek Esther aan een van
oorsprong niet-joods lentefeest een
joodse grondslag heeft gegeven.

V a s t e  g e b r u i k e n
Hoe dan ook, met Poerim lezen de rab-
bijnen overal ter wereld de perkamen-
ten rol van Esther voor op een melodie
die speciaal voor dit verhaal is gereser-
veerd. Tijdens het lezen geneert nie-
mand van de toehoorders zich om, tel-
kens als de naam van de jodenhater
Haman valt, flink lawaai te maken.
Sommigen roffelen zachtjes op de ban-
ken. Anderen stampen met hun voeten
op de vloer. Enkelen hebben ratels
meegenomen, de Hamandraaiers. De
kinderen vinden het prachtig, al brengt
het lawaai de kleinsten soms aan het
huilen. 

Na het voorlezen op de avond van de
dertiende adar gaat men voor de maal-
tijd naar huis. De volgende ochtend
leest de rabbijn de megilla voor de
tweede maal voor in de synagoge.     

Hermann Junker, Maskerade der Kinder,

circa 1900

van haar daad moesten alle joden drie
dagen vasten. Op de derde dag bena-
derde Esther ongevraagd de verbaasde
koning die haar ruimhartig genade
schonk. En meer dan dat: de koning zei
dat ze alles mocht vragen, tot de helft
van zijn koninkrijk toe. Esthers enige
wens was echter dat de koning met
Haman aan een door haar georgani-
seerd feestmaal zou aanschuiven.    

S p i e s  h e m  o p  e e n  p a a l
Haman was in zijn nopjes met de uit-
nodiging voor het feest. Hij schreed
door het paleis en iedereen boog diep
voor hem, behalve Mordechaï. Haman
ontstak daarover in grote woede en
thuis gekomen vroeg hij zijn vrouw en
vrienden wat hij met de jood aan
moest. “Spies hem op een paal”, was
het antwoord. “Als die hoog genoeg is,
kun je er morgen vanaf de feestmaaltijd
van genieten.” 

Tevreden met dit plan ging Haman sla-
pen. Verderop, in het paleis, deed de
koning die nacht geen oog dicht. Om
zijn zinnen te verzetten liet hij zich
voorlezen uit de kronieken, waarin de
gebeurtenissen van zijn rijk stonden
opgetekend. Zijn bedienden lazen een
passage waarin Mordechaï een aanslag
op de koning verijdelde. “Heeft de man
daarvoor ooit een beloning gekregen”,
vroeg de koning. “Nee”, was het ant-
woord. 

V i j a n d e n
De volgende dag vroeg koning
Ahasveros aan Haman hoe je een groot
man zou moeten eren. Haman ging er
gretig op in en zei: “Laat hem op het
koninklijke paard, met de koninklijke
mantel aan door de stad rijden”. Een
uitstekend plan, vond de koning en
beval Haman het ten uitvoer te bren-
gen. Zo ervoer Haman zijn zoveelste
vernedering: voor het paard met
Mordechaï erop liep hij door de stad,

feest 
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K l e i n i g h e i d j e s
Esther 9:22 geeft aanwijzingen over
hoe het feest gevierd moet worden.
Men is verplicht elkaar geschenken en
de armen aalmoezen te geven. De ach-
tergrond van dit laatste is dat zo het
hele joodse volk in staat is om Poerim
te vieren. In Nederland schenken de
meeste joden tegenwoordig hun aal-
moezen aan de armen in Jeruzalem.
Daar wonen genoeg grote gezinnen die
het goed kunnen gebruiken. Om een
uur of drie maakt de Nederlandse vrij-
williger, aan wie alle giften zijn
gemeld, het totaalbedrag telefonisch
over naar Jeruzalem. In andere landen
kan dat weer heel anders gaan; vaste
regels hiervoor bestaan niet.  

Het geven van etenswaren behoort
eveneens tot de vaste rituelen van
Poerim. Deze giften moeten direct eet-
of drinkbaar zijn, dus je moet ze niet
hoeven koken, bakken of frituren. Elk
gezinslid is verplicht aan minimaal
twee kennissen minimaal twee van die
cadeautjes te geven. Gilah Evers: “In
het zuinige Nederland geven we klei-
nigheidjes: een pakje appelsap, een
chocolaatje, een koekje.” In het buiten-
land verwisselen soms grote fruitman-
den met een cheque erin van eigenaar.
Vaak krijgen rabbijnen zo’n grote gift.
De cadeautjes heten de sjalach-manot,
in de volksmond de sjlachmones. 

V e r v l o e k t  z i j  H a m a n
Een vast gebruik met Poerim is ook de
feestelijke maaltijd. Die kan thuis met
het eigen gezin gevierd worden, maar
ook met de plaatselijke joodse gemeen-
schap. In Utrecht en Amersfoort, plaat-

sen met een bescheiden joodse gemeen-
schap, komen dan zo’n zestig mensen
bijeen in een zaaltje.  

De maaltijd is extra feestelijk en lekker
en er wordt ruimschoots wijn geschon-
ken. Wijn is voor joden geen verboden
drank en met Poerim is de wijn bedoeld
om de vreugde van het feest extra te
benadrukken. Sommigen zijn zelfs van
mening dat je moet doordrinken, totdat
je het verschil niet meer kent tussen
‘geprezen zij Mordechaï’ en’ vervloekt
zij Haman’. 
Anderen, die deze regel ook wel ken-
nen, laten zich temperen door het
gebod dat je niet zóveel mag drinken
dat je gekke dingen gaat doen. 

Zoals oliebollen bij Oudjaar horen,
hoort bij Poerim speciaal gebak. In
Nederland heten die Hamansoren. Het
is heel dun deeg, dat wordt gefrituurd
en gegeten met poedersuiker. In Oost-
Europa kent men deegplakjes die met
maanzaad gevuld worden.  

P o e r i m b a l s
Tijdens de maaltijd lopen de kinderen
verkleed rond en altijd doen er ook wel
enkele volwassenen aan die maskerade
mee. Zo ging de Utrechtse rabbijn
Heintz in vroeger jaren verkleed als
clown en gorilla en ooit verfde hij zijn
baard knaloranje. De achtergrond van
die vermommingen is dat God zich een
tijdlang voor de ‘joodse Perzen’ verbor-
gen had gehouden. Op Poerim spelen
de mensen dat na met vermommingen
en maskers. 

Volgens Heintz lopen in steden met een
grote joodse gemeenschap, zoals New
York of Jeruzalem, met Poerim tal van
mensen verkleed over straat. Ze bren-
gen hun cadeautjes naar kennissen,
buren en vrienden. Toch is Poerim geen
straatfeest. De basis van het feest, zoals
het hele joodse leven, is gelegen binnen
het gezin.  
Voor de oorlog was het ook in sommi-
ge Nederlandse steden zichtbaar dat het
Poerim was. Verklede poerimgangers
gingen over straat en vielen bij beken-
den binnen om de boel op stelten te
zetten. Er waren poerimfeestjes en poe-
rimbals. Dat gebeurde niet op de avond
van de veertiende adar, die thuis werd
gevierd, maar op een avond in de buurt
van die datum. 

Cadeautjes, eten en drinken: Poerim is
een materialistisch feest, passend bij de
herdenking van de fysieke overleving
van het joodse volk. Het is een vrolijk
feest met een ernstige achtergrond; tel-
kens weer worden de joden in hun
bestaan bedreigd en telkens weer staan
er Hamans op. Wat is er mooier dan
eens per jaar de ondergang van zo’n
slechterik te vieren?

Op de vraag naar het belang van
Poerim binnen de joodse jaarkalender
geeft de Utrechtse rabbijn Heintz een
cryptisch antwoord: “Ach, elk feest
heeft zijn eigen waarde. Iemand zei me
ooit: ‘Het belangrijkste feest is het
eerstvolgende feest’. Zo is het in de
praktijk toch ook?” 

Foto’s: Joods Historisch Museum

Poerim bij het Joods Nationaal Fonds,

Amsterdam 1925

Sulamith Isman in Poerimjurkje, Scheveningen 1932
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De CIVC zorgt ervoor dat alle druiven-
stokken even hoog zijn, de afstand
tussen de planten gelijk is en dat de
flessen exact worden gedraaid zodat er
sprankels ontstaan. Verder zorgt het
CIVC ervoor dat er nergens ter wereld
alcohol wordt verkocht met het etiket
champagne als deze niet uit de origine-
le regio komt.

N a a m s b e s c h e r m i n g
Al zo’n 150 jaar worden flessen brui-
sende witte wijn ten onrechte verkocht
met de naam champagne. Hetzelfde
gebeurt met een scala aan andere pro-
ducten zoals badschuim, sigaretten en
chocolade. Om deze illegale praktijken
te bestrijden, probeert het Comité
Interprofessionel du Vin de Champagne
zoveel mogelijk producenten aan te
pakken die de naam champagne mis-
bruiken. 

Maar niet alleen in Frankrijk wordt
champagne regelmatig onterecht
gebruikt, ook daarbuiten. Vandaar dat
het CIVC in steeds meer landen een
verbod poogt te krijgen. Tot nu toe is
het, in samenwerking met het Institut
National des Appellations d’Origine,
gelukt de naam te beschermen in
Groot-Brittannië, Japan, China en
Nieuw-Zeeland. 

O n v o o r s p e l b a r e  o o g s t e n
De Franse instelling zorgt daarnaast al
jaren voor het beste marktevenwicht
tussen boeren en afnemers. Een moei-
lijkheid is de onregelmatige oogsten,
die soms maar de helft zijn van het jaar
ervoor of juist het verdrievoudigde. Om
de weerrisico’s zo laag mogelijk te hou-
den zijn krachtige wijnstokken geselec-
teerd: le pinot noir, le chardonnay en le
pinot meunier. 

Het CIVC doet ook onderzoek. Onlangs
ondergroef het centrum een oude tradi-
tie. Eeuwenlang dachten veel Fransen
dat je een open fles champagne goed
kon houden door er een lepeltje in te
hangen. Sommigen zweerden bij zilve-
ren lepeltjes, anderen bij stalen. Maar
research wees uit dat dit onjuist is.
Wetenschappers hebben flessen geo-
pend en in enkele zilveren en stalen
lepeltjes gedaan. Helaas bedierf de
alcohol in alle gevallen even snel.

M a i s o n  d e  C h a m p a g n e
Champagne bestaat uit vier regio’s: la
Montagne de Reims, la Vallée de la
Marne, la Côte des Blancs en la Côte
des Bars. In de streek staat een hon-
derdtal Maisons de Champagne.
Miljoenen kostbare flessen liggen hier
opgeslagen. De huizen, ook wel de
ambassadrices van Champagne
genoemd, verbouwen tien procent van
de totale oogst en werken mee aan
tweederde van de productie van de
boeren. Daarnaast verzorgen ze de
export. De tien grootste maisons verko-
pen jaarlijks vijf miljoen flessen, bijna
de helft van alle expedities. De totale
lengte van de krijtstenen kelders onder
deze huizen is tweehonderd kilometer!
In het totaal werken zo’n vijfduizend
mensen in de Maisons de Champagne. 

CCComité zet zich in voor 
het behoud van
de echtheid van
Champagne

Jaarlijks produceert Frankrijk meer dan 250 miljoen

flessen champagne. Om ervoor te zorgen dat alle

drank voldoet aan de wettelijke normen, houdt het

Comité Interprofessionel du Vin de Champagne

(CIVC) in Epernay sinds 1941 toezicht. 

Foto’s: Dubois / Collection CIVC

Heleen Waalwijk
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M i n e r a l e n
De Franse regio heeft door de eeuwen
heen veel landschapsveranderingen
ondergaan. Nadat zeventig miljoen jaar
geleden de zee uit het gebied verdween,
zorgden twee aardbevingen miljoenen
jaren geleden voor mineralen en vallei-
en. Al sinds de tertiaire tijd groeien in
de streek wijnstokken. 

In het gebied zakt de temperatuur
meestal niet onder de 10,5 graden.
Ideaal, want bij kouder weer groeien
druiven nauwelijks. Heel soms vriest
het en dat is funest voor de oogst. De
unieke krijtbodem houdt warmte goed
vast en laat vocht perfect doorstromen.
De wijnstokken mogen niet hoger zijn
dan vijftig centimeter, zodat alle drui-
ven voldoende profiteren van de mine-
ralen in de krijtgrond. 

M e t  d e  h a n d  g e p l u k t
De meeste champagne wordt samenge-
steld uit witte en blauwe druiven, maar
bij Blancs de Blanc zijn het uitsluitend

witte druiven. Tijdens de druiventeelt
worden de vruchten met de hand
geplukt. Uit honderdvijftig kilo druiven
wordt ongeveer honderd liter sap
gehaald. Na het fijnstampen (dat direct
na het plukken plaatsvindt) gaat de jus
twaalf uur in houten vaten. 

Voor de eerste gisting worden kaneel-
suiker en gistproducten toegevoegd. De
transformatie van suiker door de gist-
producten zorgt voor mousse. Als de
schuimvorming klaar is, begint de
tweede gisting. Hierbij liggen de flessen
een beetje schuin, met de kop naar
beneden. Ze worden regelmatig
gedraaid, waardoor het bezinksel vrij-
komt en bijeengroept in de flessehals.
Als het bezinksel in de kop bijeen is,
wordt het weggehaald door de hals van
de fles in diepvrieskisten te stoppen.
Door de druk springt de kurk er af en
het bezinksel schiet mee. Daarna is de
wijn mooi helder en wordt de fles
definitief afgesloten. 

Na meerdere jaren is de wijnvorming
afgerond en wordt het type wijn vast-
gesteld (brut, sec, demi-sec). Dat komt
op het etiket te staan. Daarop pronkt
ook onder andere het merk, alcoholge-
halte, suikergehalte, de naam van de
producent en de commune. Ook moet
op het etiket staan dat de inhoud
gecontroleerd is door CIVC.

H o e  c h a m p a g n e  t e  d r i n k e n ?
Een fles champagne kan het beste hori-
zontaal op een donkere plaats worden
bewaard, ver van de verwarming.
Champagne wordt gekoeld geserveerd
(6 à 8 graden). Leg een fles nooit in het
vriesvak, want door de kou breekt de
smaak van de wijn. 

Eenmaal gekoeld, kan de fles het best
geopend worden door eerst de top van
het gouden glimpapier rond de kurk
eraf te halen. Draai de fles langzaam 45
graden. Daarna komen de kurk en het
gas zonder risico naar buiten. Schenk
in alle glazen een beetje drank en vul
ze daarna voor tweederde. Het beste is
fijne glazen te nemen in tulp- of fluit-
vorm. 

Als aperitief, bij entrées of vis is Le
Brut sans année het meest geschikt. Of
Blancs de Blanc. Le Brut millésimé en
Rosé zijn het lekkerst bij gevogelte,
rood vlees of gerechten met een saus.
Bij een dessert kan het beste le Sec en
le Demi-Sec worden geschonken.

M o o i e  s t r e e k
Het is erg jammer dat Champagne
meestal niet wordt aangedaan door
Nederlandse toeristen. Het is een streek
met mooie kathedralen, zoals de prach-
tige l’Ange in Reims en een prachtige
natuur. 

Het is een uitdaging om hier druiven te
plukken, ik spreek uit ervaring. Het
weer zit vaak tegen (veel regen) en het
werk is vermoeiend, maar de gezellige
ambiance maakt alles goed. Bij alle
lunches en diners wordt menig fles
champagne geopend, een ongekende
luxe.
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Een smartlap die gemaakt is voor het huwelijk

van Sybrand Hingst en Jacoba Huidekoper op 

25 juli 1850. 

Op de bovenste rij zijn de kostschool en het

schoolplein van Sybrand in Haarlem te zien.

Daarnaast een niet te lokaliseren gebouw. 

Op de tweede rij nemen wij een kijkje in het

kantoor en in de azijnfabriek van Sybrand.

Daarnaast is het dorpje Midlum met naast de

kerk het huis van de ouders van Jacoba geschil-

derd. 

Op de derde rij doet Sybrand het huwelijks-

aanzoek en gaat de dorpsomroeper Midlum rond

om het huwelijk af te kondigen. Ook is de

Nationale militie waarvan Sybrand deel

uitmaakte afgebeeld.

Op de onderste rij plaatjes is het koetshuis en

het huis waar Sybrand woonde te zien. 

De smartlap eindigt met het huwelijk van

Sybrand en Jacoba op het Stadhuis in Franeker.

Collectie: Gemeentemuseum Het Hannehuis

Foto: W.F. Proost

MMMede namens de
wederzijdse ouders

Hoe vreeën, verloofden en trouwden de

Friezen honderd jaar geleden? De expositie

‘Mede namens wederzijdse

ouders’ in Dokkum geeft

daarvan een beeld.    

G. Dragt
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meisje vrolijk zat te praten. ‘Mijn
haring braadt hier niet’, dacht nummer
twee dan en maakte zich snel uit de
voeten. 

E e n  b l a u w t j e  l o p e n  
Maar ook als hij de enige vrijer was,
kon hij het nog moeilijk krijgen. Was
hij verlegen en zat hij maar wat naar
de betegelde wanden te staren, dan
dacht het meisje: hij is een steentjestel-
ler, ik zal mij bij hem vervelen.
Anderzijds maakte zwetsen en groot-
spraak ook geen goede indruk; de gul-
den middenweg bewandelen, dáár ging
het bij het kennismaken om.  

Het moeilijke was vooral dat vaak de
hele familie van het meisje aanwezig
was en dat de vrijer heel gemakkelijk
het object van spot en plagerij kon
worden. Als in de ogen van de familie
alles goed verliep, dan ging men rustig
naar bed en liet de jongelui alleen ach-
ter. In het gunstigste geval schoof het
paartje dan de stoelen bij elkaar om
wat zoentjes uit te wisselen. Maar als
het meisje de kachel uitdeed, dan was
dat een teken dat de vrijer op moest
krassen. Die probeerde dat moment zo
lang mogelijk te rekken, want als hij
vroeg thuis was, was het voor iedereen
duidelijk dat hij een blauwtje had
gelopen. 

De Friese bakker, later boekhandelaar
en volksschrijver te Holwerd, Waling
Dijkstra (1821-1914) begon rond zijn
dertigste in heel Friesland verdwijnende
volksgebruiken te documenteren. Na 45
jaar noeste arbeid verscheen in 1895
zijn levenswerk Uit Friesland’s volksle-
ven van vroeger en later: volksoverleve-
ringen, volksgebruiken, volksvertellin-
gen, volksbegrippen. 

Hierin beschrijft hij onder andere hoe
het er bij de Friezen in de negentiende
eeuw bij vrijen en trouwen aan toe
ging. Op basis van deze gegevens stelde
het streekmuseum Het Admiraliteitshuis
in Dokkum een expositie over trouwen
in Friesland samen. 

M i j n  h a r i n g  b r a a d t  h i e r  n i e t  
In de regel vond het kennismaken
plaats op zondagavond, wanneer de
vrijer zich om acht uur bij het meisje
aan huis diende te melden. Veel later
moest het niet worden, want dan laadde
de vrijer de verdenking op zich dat hij
bij een andere deerne was afgewezen en
nu aan zijn tweede keus begon.  

Als hij niet later dan kwart over acht
aankwam, werd de jongen altijd wel in
de huiskamer toegelaten. Hij kreeg dan
een stoel en pijp aangeboden en schatte
snel zijn kansen in: als het meisje zuur
keek, haar oorijzer van het hoofd nam
en over hoofdpijn klaagde, dan was dat
geen goed teken. Erger nog was het als
de jongeman de kamer binnenging en
er al een andere vrijer zat, met wie het

S u i k e r p a n n e k o e k
In sommige Friese streken at men bij de
boeren op zondagavond pannekoeken.
Als er op die avond een vrijer langs-
kwam, dan kon hij er ook één krijgen.
Gewoonlijk aten de boeren de panne-
koeken met vet en stroop; kreeg de vrij-
er boter en suiker geserveerd, dan kon
hij goede hoop koesteren voor als hij
met het meisje alleen was. Hiervan
komt de uitdrukking ‘hij krijgt de pan-
nekoek met suiker’. 

De bruidegomspijp werd na de bruiloft in een kistje

met een glazen deksel bewaard als aandenken. 

Foto: Foto Modern, Dokkum

De rijkere Friese bruid kreeg vroeger een knottekistje

als zij haar trouwbelofte gaf.

Foto: Foto Modern, Dokkum
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populair en in 1836 kwam er een apar-
te uitgave van uit. Een tweede druk
verscheen rond 1850 in de vorm van
het speldenboekje.

Op kaart nummer vier staat in het
Fries: ‘Het geluk straalt je de ogen uit’.
‘De ene vrijer heeft de hakken nog niet
over de drempel, of de andere heeft de
tenen er al weer op’. ‘Pas op’ en ‘laat de
vogel niet over het net vliegen, zoals
zovelen gedaan hebben; anders kom je
nog eens in de voddenmand terecht’.
‘De keus gaat eruit, en dan ben je soms
aangewezen op een oude vrijer, die een
vrouw alleen voor de warmte neemt’.

M i n  h a r t  e n  s i n  
Verloofd werd er in negentiende eeuws
Friesland zelden. In de eeuwen daar-
voor waren alleen bij aanzienlijke

families verlovingsgebruiken in zwang.
Daarbij speelden geschenken van de
vrijer aan zijn uitverkorene een belang-
rijke rol. Een zilveren doosje, het knot-
tekistje, of een geborduurde doek, de
knottedoek, werden gebruikt om een
geldbedrag aan het meisje aan te bie-
den. 

‘Knot’ betekent knoop. Als het meisje
de doek met het geld erin dichtknoopte
en het geschenk aannam, was de verlo-
ving gesloten. Ook als het knottekistje
aanvaard werd, was de verloving een
feit. Van de knottedoeken zijn maar
weinig exemplaren bewaard gebleven;
op de tentoonstelling zijn er twee te
zien. 

Van de knottekistjes zijn veel meer
voorbeelden over. Meestal zijn ze van
zilver, rechthoekig van vorm met een
bolle deksel en staande op vier bol-
pootjes. De meeste zijn fraai gegraveerd
met paartjes of bijbelse voorstellingen
erop. Soms is er een tekst op te lezen.
Zo staat op een kistje uit 1699 uit
Dokkum: “Getrout tot der Doot” en op
een kistje van vijftig jaar later: “Hout
daer Jonckvrou daer is min Trou en
anders Geen,
Want Ick u Min Met hart en Sin naast
Godt Alleen.” Een variant hierop zien
we op een Dokkumer kistje uit 1720:
“Hout daer joncfrou die ic bemin, daer
is min trou, min hart en sin.”

H u w e l i j k s s y m b o l e n
Het gebruik om een meisje als verlo-
vingsgeschenk geld aan te bieden komt
terug in de rijmpjes op Friese merklap-
pen. Ze werden door jonge meisjes op
school gemaakt om te leren borduren.
Onder de motiefjes komen ook huwe-
lijkssymbolen voor: twee ineengesloten
handen of huwelijkshandschoenen bij-
voorbeeld. Op een letterlap uit
1712/1714 staat de volgende tekst.

“Het is qualick te onder venden
dorn zonder handschoen te benden
maar noch is qualicker te onder staen
om bi die jonge frysters sonder geld te
gaan.”
Vrij vertaald: Je kunt beter doornige

S p e l d e n b o e k j e
Op de tentoonstelling is een zogenaamd
‘speldenboekje’ te zien, dat in het mid-
den van de vorige eeuw in Friesland
bijzonder populair was bij jonge meis-
jes. Het is een kartonnen doosje met
dikke kartonnen kaarten erin, waarop
steeds een voorspelling staat. De meis-
jes moesten er ongezien een speld tus-
sen steken en kozen zo een kaart uit
met de voorspelling over wat hen in de
vrijerij te wachten stond.

De oorsprong van dit speldenboekje en
met name de teksten ligt in een bundel
verhalen en voorspellingen van Maaike
Jakkeles, een boerenvrouw uit Hallum.
Zij was een literaire creatie van een
doopsgezinde dominee uit Hindeloopen
in de periode rond 1780. De waarzeg-
gingen van Maaike Jakkeles waren

Jonge meisjes probeerden er in de vorige

eeuw achter te komen hoe hun vrijerij er uit

zou gaan zien, door een kaart uit het spel-

dendoosje te trekken.
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takken binden zonder handschoenen
aan, dan bij de jonge vrijsters aan te
komen zonder geld.

In onze eeuw trouwen de bruiden mas-
saal in maagdelijk wit. In de negentien-
de eeuw was dat nergens in Nederland
de gewoonte, ook niet in Friesland. Zo
zijn op de expositie diverse gekleurde
jurken of jak-rok combinaties te zien,
waarvan bekend is, dat ze als trouwjurk
zijn gebruikt. Zo is er een bruine van
een Dokkumse burgemeestersvrouw uit
1856 en een blauwe van een Harlinger
burgemeestersvrouw uit 1860. Er zijn
een grijze en een zwarte uit 1867 en
een rode uit 1882. 

B r u i d e g o m s p i j p
Tot de meest bekende, tastbare herinne-
ringen aan Friese bruiloften horen de
zilveren brandewijnskom met dito lepel
en de bruidegomspijp. Beide deden
dienst bij de fraai gedekte bruidstafel,
een gebruik dat nog tot na 1900 bleef
bestaan. 

De verzamelde bruiloftsgasten begon-
nen met thee, terwijl de mannen een
pijp rookten. De bruidegom was dan
verplicht om de bruidegomspijp te ro-
ken. Het is een lange, Goudse kalkpijp,
voor de gelegenheid omwonden met
kunstbloempjes en papieren franje.
Mooi, maar onpraktisch in het gebruik.
Daarom nam de bruidegom er meestal
alleen voor de vorm een paar trekjes
uit.

De pijp werd bewaard als aandenken en
vaak goed weggeborgen in een houten
pijpenla met een glazen deurtje of
schuif ervoor. Men was er immers van
overtuigd dat het huwelijk eronder zou
lijden als de pijp zou breken. Na de
thee en het pijpopsteken maakten de
gasten een ommetje, terwijl ondertus-
sen de tafel werd gedekt voor het twee-
de bedrijf. 

Als de gasten terugkwamen stond op
het midden van de tafel  een zilveren
brandewijnskom, gevuld met dikke
gesuikerde rozijnen. Een zware zilveren
lepel, de geboortelepel van de bruid,

stond in die bokaal. Ernaast stonden
kristallen karaffen met brandewijn,
samen met een volle suikerpot en een
grote kom rozijnen. 

O n s  l i e d  b e s t a a t  u i t  d r a a i e n
Toentertijd getuigde dit alles van enor-
me luxe en overdaad. Op presenteerbla-
den lagen bovendien nog krakelingen
en in stukken gesneden koek en confi-
tuur- of amandeltaart. De zilveren
brandewijnskom ging van hand tot
hand en om de beurt namen de gasten
een lepel van de ‘brandewijn met boe-
renjongens’. 

Iedereen wenste het jonge paar met een
paar korte woorden geluk. De dominee
hield een toespraak, waarna men geza-
menlijk een gezang aanhief. Het zingen
werd afgewisseld met een sketch of het
voorlezen van een vers, gericht aan het
jonge paar of hun ouders. Met de bran-
dewijn erbij was het al snel een vrolijke
boel. 

Ook een dansje kon er altijd wel vanaf;
op de tentoonstelling zijn enkele
‘draailiedjes’ uit ongeveer
1860 te zien die bij dit
soort gelegenheden
werden gebruikt.
Ze heten draai-
liedjes, omdat
de teksten
in concen-
trische
cirkels

Een draailiedje op de wijze 

‘Waar is Keesje’.

gedrukt staan: “Nu eens krabben, dan
weer aaijen, dat is wat het leven biedt.
En ons lied bestaat uit draaien, draait
de hele wereld niet?”

Na dit vertier werd de tafel opnieuw
beladen, nu met witte- en krenten-
brood, boter, kaas, ham, rookvlees en
koffie. Een overvloedige dis, waar vaak
nog genoeg van over schoot om gedu-
rende weken na de bruiloft wittebrood
te eten. Vandaar dat de Friezen de eer-
ste vier weken na de trouwdag de
bôllemoanne, de wittebroodsmaand
noemden. 

☞De tentoonstelling ‘Mede namens weder-

zijdse ouders - trouwen in Friesland in

vroeger tijden’ is te zien van 26 april tot en

met 17 augustus in Streekmuseum Het

Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum,

tel. 0519-293134. 
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We i n ,  We i b
u n d  G e s a n g
C C C O L O F O N

In het volgende
nummer:

Over muziek wordt al sinds de vorige
eeuw veel gepubliceerd, de geschie-
denis van eten en drinken is pas de
laatste vijftien jaar populair geworden.
Maar waarom schreef Johann
Sebastian Bach zijn Kaffeekantate en
wat is het verhaal achter Schuberts
Forellenkwintet? Een boeiend artikel
over de relatie tussen eten en muziek.

D e  w i l d e m a n  l e e f t
Wildemannen - behaard, getooid met
bladerkrans en flinke knuppel -
ontstonden in de verbeelding van de
middeleeuwse stedeling. Hun woon-
plaats was het bos. Nog steeds roept
het woord ‘wildeman’ associaties op:
nu met body-builders, zwervers en
Tarzanfiguren.

S c h o o l p l a t e n
Tegen het einde van de negentiende eeuw was de activiteit
rond schoolplaten zo gegroeid, dat er een apart vak ontstond:
schilder van wand-
platen. De uitgevers
gingen steeds hogere
eisen stellen aan de
kwaliteit, waardoor
ook ambitieuze
schilders er toe over
gingen om voor het
onderwijs te schil-
deren.

E n  n o g  v e e l  m e e r . . .

V l a e m s c h e  E r f g o e d  G r o e d e
De stichting Groede heeft vorig jaar op één haar
na de Toerismeprijs gemist. Daarom nu in
Traditie een boeiend verhaal over een straat waar
de tijd heeft stil gestaan en je kunt rondlopen
tussen oude winkeltjes en ambachtelijke werk-
plaatsjes.
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