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Feit of fantasie?
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Traditie op cassette
Als verwoed lezer lijkt het me vreselijk om

De kam: alledaagse
volkskunst

slechtziend of blind te worden. Geen boeken of
tijdschriften meer te kunnen lezen, al die infor-

20

Als je haar maar

matie te moeten missen, dat is bijna niet voor

goed zit

te stellen. Daarom ben ik verschrikkelijk blij
dat Traditie ook in gesproken vorm verschijnt.

24

Bonifatius

Elke keer als Traditie uitkomt, wordt de
inhoud van het hele tijdschrift door
iemand op een cassetteband ingesproken. Dat gebeurt op het Centrum voor
Gesproken Lectuur in Grave, waar ze al
ruim 40 jaar gesproken bladen uitgeven. Of zoals men ze daar liever noemt:
kranten en tijdschriften op cassette. Zij
hebben daar ruim 350 verschillende
uitgaven: van landelijke en regionale
kranten tot tijdschriften voor jong en
oud, voor elke kerkelijke achtergrond,
voor hobby, ontspanning, studie en
algemene ontwikkeling. Gesproken
lectuur wordt gesubsidieerd door het
Ministerie van OCW, zodat de kosten
geen belemmering hoeven te zijn om
gebruik te maken van deze voorziening.
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Tijdschriften op cassette bieden de
mogelijkheid om te lezen als dat niet
meer op de gebruikelijke manier gaat.
Dat kunnen slechtziende of blinde
mensen zijn, mensen die een dagje
ouder worden en het lezen te vermoeiend of de letters te klein vinden.
Daarnaast kan een lichamelijk handicap
een reden zijn: bijvoorbeeld voor
mensen met reuma, Parkinson of een
dwarslaesie. Of mensen met motorische
problemen die daardoor geen goede
1

controle over hoofd, handen of armen
hebben. Voor al deze mensen is de service van gesproken woord heel waardevol.
Bij het Centrum voor Gesproken
Lectuur is volop informatie te verkrijgen, onder andere een catalogus in
grootletterdruk of op cassette ingesproken. Als men een keuze gemaakt heeft
uit het aanbod, is het mogelijk om eerst
een gratis proefnummer aan te vragen
van één of meer tijdschriften. Als dat
bevalt kun je een abonnement nemen.
Voor het kunnen ‘lezen’ van tijdschriften op cassette is een normale cassetterecorder nodig.
Het adres is: CGL, Toegankelijke media
voor mensen met een leeshandicap,
Postbus 24, 5360 AA Grave,
tel. 0486-486486.
Voortaan is het dus: veel luister-lees
plezier.
Ineke Strouken
hoofdredacteur
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De pottenkijker is
een rubriek waarin
lezers vragen
kunnen stellen of
kunnen reageren op
de inhoud van
Traditie.

DE POTTENKIJKER
Ineke Strouken

Wat was het warm... Even wat schaduw opzoeken.

Europeade
Eind juli werd in Martigny, Zwitserland, de vierendertigste
Europeade voor Europese Volkscultuur gehouden. Elke jaar
ontmoeten folkloregroepen elkaar in een Europese stad.
Ze laten
elkaar hun
klederdracht
zien en volksmuziek
horen.

Rozenhoeddansen
De groepen de

Wij zijn bezig met een studie over de
‘Rozenhoeddansen’ of ‘Dansen onder
de Rozenhoed’. De gegevens, zoals
enkele afbeeldingen en teksten,
wijzen er op dat het om een danstype
gaat dat reeds in de zestiende eeuw
tot de danstradities in de Zuidelijke
Nederlanden behoorde.
Om te weten te komen of er vroeger
ook in Nederland ‘Rozenhoeddansen’
gedansd werden zijn wij op zoek naar
afbeeldingen of gegevens over deze
dansen.

Oud
Westfriese
Hanske de Krijger: ‘Waar blijven de Nederlandse meisjes?’’

Dansgroep
Wijdenes en
Wi’j Hold ‘t
Bi’j ‘t Olde
vertegenwoordigden

Liefde tussen

Nederland.

Sardinië en
Esland.

Groenland
stuurde een

Wie kan ons helpen?

enthousiaste
eskimogroep.

Instituut voor Vlaamse Volkskunst
F.H. Geens
Zamenhoflaan 4/8
2900 Schoten
België

De rijke dracht
van mevrouw
Weiland uit

De initiatiefnemers van de Europeade zijn nog steeds trouw vertegenwoordigd.

Duitsland.
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De temperatuurmeters van

Feit of fantasie?

V

Weercentrum Trios

olksweerkunde
Girbe Buist

Oude weerspreuken als ‘dansen
de muggen in januaar, dan wordt
de boer een bedelaar’ zijn in
onbruik geraakt. Sommige van
Jan Versteegt bij de regenmeter

die spreuken hadden een heel
behoorlijke voorspellende waarde.
De oude volksweerkunde is een
curieus mengsel van bijgeloof,
religie, astrologie, nauwkeurige

Door de eeuwen heen hebben zeelieden,
boeren en anderen geprobeerd op basis
van de volksweerkunde en persoonlijke
ervaringen het weer te voorspellen. Dat
was van groot belang, want het weer
met al zijn grillen, vormde vroeger een
veel belangrijker onderdeel van het
leven dan tegenwoordig. Tegenwoordig
is de boer niet meer zo afhankelijk van
het weer. Zelfs als alles op de akkers
verregent of de oogst om een andere
reden compleet mislukt, dan nóg zal hij
niet van de honger omkomen.

middelen: satelietbeelden, weerkaarten
van gerenommeerde instituten, neerslagbeelden van het KNMI en telexrapporten uit de hele wereld.
Hiermee verzorgt Versteegt de weerberichten voor diverse lokale media. Het
meeste inzicht in de weersontwikkelingen biedt volgens hem de combinatie
van een weerkaart met een satelietopname. De satelietopname toont de wolkenformaties, terwijl de drukpatronen
op de weerkaarten erop wijzen hoe de
lucht stroomt, waar de belangrijkste
fronten liggen en waar de luchtmassa’s
vandaan komen.

waarneming en gezond verstand.
Hoe anders was dat vroeger. Onze
voorouders moesten met overgave en
inzet en met behulp van de natuur voor
hun dagelijks voedsel zorgen. De hele
samenleving was afhankelijk van de
boer. Vanuit deze sterke band met de
natuur keken onze voorouders naar de
hemel om te voorspellen wat voor weer
het zou worden. Zij drukten hun kijken
naar het weer niet uit in weerberichten,
maar in weerspreuken.

Naast deze moderne hulpmiddelen,
blijft hij ook gewoon naar de Drentse
lucht turen. Alleen wie de natuur goed
observeert, kan een goed lokaal weerbericht samenstellen, is Versteegts
mening. Maar eigenlijk doet iedereen
dat; wie een donkere, dreigende hemel
ziet aankomen, pakt vanzelf wel zijn
regenjas. Het bijzondere aan onze voorouders is dat ze in staat waren nog veel
subtielere informatie over het weer aan
allerlei natuurverschijnselen af te lezen.

Luchtmassa’s
Aan de bekende Drentse weerkundige
Jan Versteegt (45) vroegen we of deze
spreuken voor onze tijd, met zijn weersatelieten en computervoorspellingen,
nog geldig zijn. Zijn boerderij in
Ruinerwold bevat de modernste hulp4

Kring om de maan
Een flink deel van de volksweerkunde
is gebaseerd op voor de hand liggende
5

verbanden tussen de wind, de bewolking en het weerspatroon. Zo behandelen veel weerspreuken een kring of
‘halo’ om de zon of de maan: ‘Kring om
de zon, water in de ton’ of ‘Kring om
de maan, kondigt regen aan’, ‘Kring om
de maan, dat zal wel gaan’, ‘Kring om
de zon, huilen vrouwen en kinderen
om’.
Deze spreuken stammen uit onze oude
havenplaatsen, waar de familie van de
zeevissers de lucht met argusogen in de
gaten hielden, vol angst dat er een
storm zou opsteken, waardoor het schip
van vader, broer of man zou kunnen
vergaan. De genoemde spreuken hebben een kern van waarheid, omdat
kringen of halo’s om de zon of maan
wijzen op de aanwezigheid van middelmatige of hoge bewolking, vaak een
teken van een op handen zijnde regenbui of storm.
Vrouwen en kinderen ervoeren een
halo om de maan als minder dreigend
dan een kring om de zon. Een kring om
de zon zag men niet vaak, want je
moest er voor door een stuk donker
gekleurd glas kijken, of je hand voor de
zon houden. Alleen wanneer die kring
heel opvallend was, of zich tegen de
avondhemel aftekende, zag men het
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verschijnsel en dan meende men ten
onrechte dat dat erger was dan een
kring om de maan.
Dalende stofdeeltjes
Spreuken over morgen- en avondrood,
zoals ‘Morgenrood, brengt water in de
sloot’ en ‘Avondrood teder, morgen
mooi weder’ behoren tot de bekendste
oude weerspreuken. Het zijn zegswijzen
die gebaseerd zijn op verklaarbare
ervaringsfeiten. Zo wijst morgenrood
doorgaans op een flink portie waterdamp in de atmosfeer. Als de zon
opkomt, schijnen de eerste stralen door
de voor onze waarneming onderste
laag van de dampkring. Door de fijne
waterdruppeltjes wordt het zonlicht
gebroken en verstrooid. De rode stralen
komen het sterkst door en dat geeft de
hemel in het oosten een rode gloed. Is
de lucht ‘s morgens al rijk aan waterdamp, dan bestaat er een behoorlijke
kans op regen.
Avondrood wijst niet op regen, maar
juist op goed weer. Dalende stofdeeltjes
zorgen ervoor dat het licht van de
ondergaande zon niet gebroken en verstrooid wordt door de waterdeeltjes.
Avondrood in een veel drogere stabiele
atmosfeer geeft in de meeste gevallen
nog de volgende dag een zelfde weertype.
Zwaluwen en vlinders
Spreuken waarin de schijngestalten van de maan worden
gerelateerd aan het weer
berusten op bijgeloof.
‘Staande maan, liggende matrozen;
liggende maan,
staande
matrozen’ is
er zo één.

De windmeter

Zonnevlekken zijn donkere vlekken die
zich over het oppervlak van de zon
verplaatsen. Elke elf jaar is er een piek
in het aantal zonnevlekken. De wetenschap heeft wel eens gemeend, dat de
perioden van zonnevlek-maxima in
West-Europa samenvallen met warme
zomers en koude winters. Rond 1947,
1958, 1970, 1983 en 1994 hadden we
een vlekkenmaximum en inderdaad
ook strenge winters, gevolgd door
warme zomers. Toch zijn er evengoed
voorbeelden te vinden die een tegenovergesteld beeld laten zien.

Het ‘liggen’ en ‘staan’ van de maan,
verwijst naar de positie van de punten
van de maan bij het eerste en laatste
kwartier. ‘Ligt’ de maan - zo lijkt het
dan - op de rug, dan kan het slechte
weer er niet ‘uit’ en kunnen de matrozen blijven staan. ‘Staat’ de maan - de
punten van de sikkel staan nu verticaal
tegenover elkaar - dan is er storm op
komst en de matrozen gaan van zeeziekte vanzelf wel liggen.
In de volksweerkunde komen veel
spreuken voor die zouden moeten wijzen op het voorspellende gedrag van
dieren en planten. Deze weersvoorspellingen zijn niet voor de volle honderd
procent betrouwbaar, hoewel ze soms
een kern van waarheid bevatten.
Dennenappels bijvoorbeeld openen en
sluiten zich als reactie op de luchtvochtigheidsgraad. En koeien liggen niet
graag op nat gras
en gaan daarom
al vóórdat het
gaat regenen
liggen.

Steeds sterker zijn de aanwijzingen dat
veranderingen in de oppervlaktetemperatuur van het tropische deel van de
Grote Oceaan invloed uitoefenen op het
mondiale weerspatroon. Zulke veranderingen worden in verband gebracht met
El Nino, de warme oceaanstroming, die
rond Kerstmis voor de kust van Peru
verschijnt. El Nino komt iedere twee tot
zeven jaar en kan drie tot vier jaar aanhouden. Deze warme golfstroom veroorzaakt zware regens en beïnvloedt de
patronen van de wind.

Hoogvliegende zwaluwen en
vlinders worden vaak
beschouwd als een voorteken van tijdelijk rustig weer
met de kans op een onweersbui.
Dat komt doordat tijdens een
warme dag of avond opstijgende
lucht insekten meevoert, waar zwaluwen en vlinders dol op zijn. De stijgende luchtmassa’s hangen vaak samen
met het drukkende weer dat vooraf kan
gaan aan onweersbuien.

Driekoningen
Het aantal gezegden, beweringen en
rijmpjes dat op bepaalde dagen van het
jaar slaat is ongelooflijk groot. Het
betreft de zogenoemde lotsdagen, dagen
van een bepaalde heilige aan wie op die
dag een grote betekenis voor het weer
wordt toegekend. Veel van die zegswijzen zijn boeiend, maar hebben nauwelijks voorspellende waarde. In sommige
gevallen bevatten zij een kern van
waarheid.
Opvallend is dat Driekoningen, 6 januari, vaak een omslagpunt in de winter
vormt. Als de winter zacht begint, dan
slaat het weer rond 6 januari vaak om
en begint het te vriezen. Vandaar de
zegswijze: ‘Als het Driekoningen is in
het land, komt de vorst in het vaderland’.

El Nino
De moderne meerdaagse weersverwachtingen blikken ten hoogste veertien
dagen vooruit. Veel oude spreuken
gaan er echter vanuit dat patronen in
het voorbije weer aanwijzingen
geven voor de toekomstige
ontwikkelingen. Er bestaan
ook enkele wetenschappelijke theorieën die
weerspatronen op de
lange termijn kunnen
verklaren.

Inderdaad komt er in veel winters na de
eerste week van januari een daling van
de temperatuur voor. Als een winter
echter streng begint, maar niet doorzet
6

Jan Versteegt bij
zijn computers van
waaruit de
radiouitzendingen
worden verzorgd.

betrekking op een onrustige periode
van enige weken met regenachtig weer.
‘Regent het op Sint-Margriet [20 juli],
zes weken regen dat het giet’. Op het
Groninger platteland wordt SintMargriet daarom wel Pisgriete
genoemd en vandaar ook de uitdrukking: ‘Pis-grait, zes weken regen of
nait’.

tot na 6 januari, dan zijn januari en
februari vaak zachte maanden. Dit
patroon wordt uitgedrukt met de zegswijze: ‘Driekoningen slaat de brug of
breekt de brug’.
Pisgriete
In de volksweerkunde wordt grote
voorspellende waarde toegekend aan de
richting waaruit de wind op de eerste
lentenacht - 21 maart - waait. De boeren waren verheugd wanneer de wind
in de nacht van 21 maart zuid tot west
bleef, want dat betekende een groeizaam, vroeg voorjaar.

Sint-Margriet
Jan Pelleboer verklaart dit verschijnsel
in zijn boek Volksweerkunde als volgt.
Wanneer een zomer niet al te sterk in
de schoenen staat, dan krijg je in die
tijd van het jaar bij een omslag van het
weer een Europees moesoneffect. De
warme lucht wordt boven het vaste
land verdreven na een periode van
warm weer. De hogedrukgebieden
kiezen positie bij de Azoren en Ierland
en een koele westelijke stroming van
de oceaan zorgt niet zelden voor
enkele weken regenachtig, koel weer.
Nu is daarvoor, wanneer zich die
situatie voordoet, geen enkele bepaalde
dag aan te wijzen. Die omslag naar
regenweer komt soms begin juli al
voor, een andere keer precies met

Een wind tussen noord en oost betekende een schraal, laat voorjaar. Vandaar de uitdrukking: ‘Staat op de lentedag de wind in de Noord, dan blaast hij
zeven weken voort’. Blijft het koude,
droge voorjaar tot 21 juni aanhouden,
dan is dat vaak een voorbode van een
lange, warme zomer. Dit patroon wordt
door diverse meteorologen, waaronder
Versteegt, serieus genomen.
Opmerkelijk zijn ook de weerspreuken
voor juli. Deze hebben bijna allemaal
7

Sint-Margriet of aan het begin van
augustus.
Uit deze waarneming blijkt maar weer
dat ook in onze tijd van weersatelieten
en computervoorspellingen veel oude
spreuken hun waarde hebben
behouden. Bovendien leren veel van
deze spreuken de moderne mens, die
wordt overspoeld met weerberichten in
de media, zelf weer eens te kijken naar
alles wat er in de natuur gebeurt. Want
naast de moderne weerberichten kan
hij ook uit de natuurverschijnselen een
schat aan gegevens putten over het
weer.

Foto’s: Henk Boudewijns

☞ Het weercentrum Tiros van Jan Versteegt
staat open voor bezoekers tussen 31 maart
en 1 november op vrijdagmiddagen.
Groepen kunnen er terecht na afspraak.
Weercentrum Tiros, Haakswold 5,
Ruinerwold, tel. 0522-482629.
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Willem Boxma
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Poëzie op
boerenwagens
Op een enkele na rijden de onvervalste boerenwagens niet meer over
onze landwegen. De meeste zijn
verdwenen, veelal gesloopt of
opgeborgen in musea. Ze raakten in
onbruik, omdat het moderne landbouwbedrijf behoefte kreeg aan andere,
doelmatiger wijzen van vervoer. De
ambachtelijke wagenmaker kwam er
niet meer aan te pas. Luchtbanden hebben de
houten wielen, tractors de paarden vervangen.

Met de afgang van de boerenwagen
raakte ook de versiering, met vaardige,
dilettante hand vaak op de wagens
aangebracht, uit het zicht. Niet alleen
het doorgaans weelderige en vindingrijke snij- en schilderwerk, ook de
opmerkelijke teksten op schamel, achterkrat of voerkist. Vooral het krat, het
losse achterschot van de wagen, leende
zich voor een dichterlijke ontboezeming. Boer en dichter plegen immers
dicht bij elkaar te staan. Hoewel - het
zullen niet uitsluitend landbouwers en
veehouders zijn geweest die zich met de
dichtkunst op boerenwagen vermaakten. Het komt mij voor dat ook poëtisch
aangelegde predikanten en schoolmeesters aan dit authentieke rijmwerk hebben bijgedragen.
Dat boeren dicht bij de natuur en dus
bij de schepping leven, bewijst het rijm

op het krat van een boerenwagen in
Hoogwoud:
“Adam is de eerste boer
Maar ook de eerste Heer
Wat willen nu de Heeren
Als boeren wezen meer.’’

Weer een
andere agrariër,
minder zakelijk
misschien, zag het
anders. Hij gaf op
de voorplank van
de voerkist liever
uiting aan zijn trots
op zijn span:
“Twee paarden
voor een wagen
Dat is zo kostelijk
hier
Als dan de voerman
zonder slagen
Zijn span mag rijden
met plezier.’’

bloeide. Zoals in Almkerk, waar een
zekere Koekkoek boerde. Lag het gezien
zijn naam niet voor de hand dat hij op
zijn wagen vermeldde:
“Mijn naam die niemand gladder
sprak
Dan ‘t vogeltje op zijn gemak
Die is, zo gij het raden zult
Met koek en koe en ’k vervuld.’’
Van de boer, die volgens het versje zijn
wagen had volgeladen met ouwe
wijven, maar er liever jonge deernen in
had, weten we dat de boerenwagen ook
gebruikt werd om er met het hele gezin,
buren of kennissen mee naar de markt
te gaan of er familie mee te bezoeken.

Boeren hadden
schik in hun vak
en lieten dat
ook lyrisch
blijken. Wat te zeggen van deze hartekreet:
“Hoort een blijde juichtoon galmen
Maaiers gaat de sikkels slaan
Ziet hoe buigen zich de halmen
Met een vracht van goud belaan
Gij die hoopvol zaad ging zaaien
Moogt nu rijke garven maaien
Want de dag van d’oogst breekt
aan.’’

Een hele verantwoording voor die voerman in Heusden, die zich dan ook door
dit vers op de voorplank van de voerkist liet leiden:
“Rijdt onbevreesd
Gerust van geest
Op deze wagen
De voerman zal
Ende God vooral
Wel zorg en dragen.’’
Voor niks gaat de zon op, moet een
andere boer hebben gedacht en dus
leek het hem zinvol op de wagen aan te
kondigen:
“Al wie dees wagen voor vervoer
komt vragen
Wil ook iets tot het onderhoud bijdragen.’’

Plattelanders gaan door voor een
godvrezend volkje. Vandaar dat ook op
de schamels van de boerenwagens
getuigenis van het geloof wordt
afgelegd. Wat te zeggen van deze,
weliswaar ruimte eisende versregels:
“Als in de grote dag de oogst van
alle volken
Zal worden afgemaaid boven in de
wolken
Uw schuren dan zijn leeg Uw zolders zonder graan
Dan zal ‘t naar Gods bevel U
eeuwig kwalijk gaan.’’

hinderlijke eigenschap van zijn wagen
te wijzen:
“Hier ziet ge Krelis en de wagen
Waarom ik hier ryd, dat moet ge
niet vragen
Te letten op ‘t kabaal, weet gy ‘t
beter dan ik
Ik weet alleen: niet gy rydt hier,
maar ik.’’

Was deze boer overdreven voorzichtig
van aard of had hij eens met zijn wagen
een onprettige ervaring gehad?
Hij gaf althans de passant als goede
raad mee:
“Wanneer Gy uitrydt bedenk
Uw wegen
Smeert Uw wagen wel ter deegen
En uw lenzen wel omziet
Want een ongeluk
Waarschuwt niet.’’

Dan die boer in Meerkerk, die het
kennelijk niet op had met stadslui en
daarom tot het volgende vers kwam:
“De boer die rustig z’n pijpje rookt
Denkt dat het op de wagen spookt
Wat zijn die steelui rare snaken
Die op deez’ wagen zich
vermaken.’’

Als ene boer Krelis tussen land en
hofstee reed, was hij zo vriendelijk
achteropkomers bijvoorbaat op een

Het schijnt dat vooral in Zuid-Holland,
en met name in Het Land van Heusden
en Altena, de boerenwagenpoëzie
8

Of deze:
“Al is de landman vol praktijk
Van zijn arbeid wordt hij nimmer
rijk
Maar van ‘t gewas wat God hem
geeft
Dat is ‘t waar hij van leeft.’’
En nog eentje:
“Wat beloften de wereld U biedt
Van voorspoed en van zegen
Vervullen kan ze dezelve niet
‘t Is alles aan Gods gunst gelegen.’’
9

En voor dit vers dat stellig met moeite
binnen het oppervlak van het krat
gehouden kon worden:
“Als God zijn zegen niet gebiedt
Zo baat het ook den sterveling niet
Ofschoon hij werkt en zwoegt en
waakt
Als God het niet ten zegen maakt
Maar die niet werkt zal ook niet
eten
Al wil hij ‘t dikwijls beter weten.’’
Ook bij bijzondere gelegenheden was
de boerenwagen vaak het gebruikelijke
vervoermiddel. Hij reed bruidsparen
naar gemeentehuis en kerk en de kist
met de overledene naar het kerkhof. In
Dussen bezat iemand een wagen die
kennelijk steevast voor begrafenissen
van stal werd gehaald. Vandaar het
volgende dichtwerkje op de voerkist:
“Rechtvaardig is de dood
Hij ontziet geen vorst noch koning
Hij komt zowel aan ‘t hof
Als aan een boerenwoning.’’
Tot slot een boer die lak had aan
iedereen. Hij gaf op zijn wagen den
volke te verstaan:
“Al die mij ziet
En niet mag lijden
Die keert zich om
En laat mij rijden
Al is de weg
Ook recht of krom
Ik rij maar voort
En zie niet om.’’
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Een Elfstedentocht van
de oude stempel?

Tijdens de laatste Elfstedentocht op 4 januari 1997

De authentieke stempelpost uit Hindeloopen staat nu in volle glorie in het
Openluchtmuseum naast het huis met
de Hindeloper kamer, weliswaar niet op
echt ijs, maar wel op speciaal ontworpen museaal ijs. Het geheel wordt
buiten gecompleteerd door feestverlichting, vlaggen, foto’s van de
Hindeloper fotograaf Albert Draaijer en
een videoprogramma van NOS Studio
Sport waarin de misser van Piet Kleine
nog eens wordt vertoond en bediscussieerd.

miste kanshebber Piet Kleine de stempelpost in
Hindeloopen. Stempelde hij wel of stempelde hij
niet, zo vroeg de televisieverslaggever zich
‘s ochtends vroeg in het nog donkere Hindeloopen
af. Telkens werd het stempelhuisje en de doortocht
van de kopgroep op de televisie herhaald en iedereen
kon het zien: Piet Kleine stempelde niet en reed in
razende vaart de post voorbij.
Het oordeel van de wedstrijdleiding was
hard: diskwalificatie. De discussies in
de huiskamers liepen hoog op. Waren
de televisiebeelden niet voldoende
bewijs, dat Piet Kleine in Hindeloopen
geweest was? En was dat ouderwetse
stempelen nu wel nodig? Of vormen
zulke wonderlijke gewoonten juist de
kern van wat de Elfstedentocht zo bijzonder maakt?
De stempelpost en stempelaars uit
Hindeloopen waren de hele dag in binnen- en buitenland op de buis. Een
onaanzienlijk keetje werd door de aandacht van de media een historisch
voorwerp van belang. Wat een toeval
dat het incident rond het gebruikelijke
stempelen uitgerekend in Hindeloopen
plaatsvond!
Hindeloopen is immers een van de traditierijkste stadjes van de
Elfstedentocht, beroemd vanwege de
bijzondere volkscultuur, zoals de

Tentoonstelling
Binnen, in het zijvertrek naast de
Hindeloper kamer, is een kleine
tentoonstelling gemaakt over de
geschiedenis van het stempelen. De
presentatie gaat in op de spanning, die
ontstaat tussen ‘de traditie’ met
eigenaardigheden als het stempelen, de
topsport waar elke tiende van seconde
telt, en de televisie die alles registreert
en in de huiskamer brengt.

Ad de Jong

beschilderde meubels en de klederdracht. Daarom is Hindeloopen ook
vertegenwoordigd in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem. Waar
past de discussie over het stempelen
beter dan bij een museum dat gaat over
tradities? Zo was de link gelegd.
Dankzij medewerking van rayonhoofd
Bijker en de gemeente Nijefurd kreeg
het Openluchtmuseum al gauw de toezegging de stempelpost dit seizoen te
mogen tentoonstellen.

Dankzij diverse bruiklenen is een aantal
bijzondere voorwerpen rond de
Elfstedentocht te zien, zoals het kistje
met de stempels, stempelkaarten, de jas
en de ijsdiktemeter van het rayonhoofd.
Een mogelijk nieuwe traditie dient zich
aan in de vorm van een schaats, waarbij een chip aan de veter is geregen.
Zodra de chip boven een zogenaamde
antennemat komt, zendt hij zijn unieke
code door. De mat is gekoppeld aan een
computer, die het exacte tijdstip
registreert en de persoonsgegevens
toevoegt.

De stempelpost
In 1977 maakte de stadstimmerman
van Hindeloopen, Ab van der Laan, het
stempelhokje. Het staat doorgaans
opgeslagen in de werkplaats van de
gemeente Nijefurd en komt te voorschijn voor iedere Elfstedentocht. Dan
wordt het op het ijs geplaatst.
Verwarming is er niet in aangebracht.
Het houten vloertje moet de
stempelaars tegen al te koude voeten
beschermen.

Maar zonder folklore geen Elfstedentocht! Dat laatste blijkt duidelijk uit de
foto’s van het stempelen en de door10

Elfstedenkoorts
De Elfstedentocht wordt georganiseerd
door de Vereniging ‘De Friesche Elf
Steden’. Deze organisatie drijft geheel
op het enthousiasme van vrijwilligers
en heeft geen commercieel doel. Velen
werken al jaren mee. Sommige rayonhoofden zijn uitgegroeid tot nationale
persoonlijkheden. Dit heeft te maken
met de grote belangstelling van de
media sinds de eerste officiële
Elfstedentocht. De komst van radioverslaggeving versterkte al snel het
effect van de Tocht der Tochten en later
deed de televisie de rest.

tocht van de schaatsers door het stadje.
Deze foto’s zijn gemaakt door de
Amsterdamse fotografe Rosa Verhoeve,
die voor het Dutch Rituals Project (een
onderzoeksproject om hedendaagse
rituelen in Nederland te documenteren)
de sfeer en de gebruiken rond de
Elfstedentocht in Hindeloopen heeft
vastgelegd.
Stempelen
In de achttiende en negentiende eeuw,
vóór de officiële Elfstedentochten, probeerden groepjes schaatsers al in één
dag langs alle elf Friese steden te
rijden. Herbergiers in de verschillende
steden gaven hun als bewijs een handtekening op een papiertje. Met de eerste
georganiseerde Elfstedentocht in 1909
kwamen de controleposten.
Aanvankelijk tekende de burgemeester
persoonlijk de kaarten af in Hindeloopen. Sinds 1940 wordt er
gestempeld.

Zodra de kans op een Elfstedentocht
groot wordt, komen de bestuursleden
en rayonhoofden bijeen en worden de
draaiboeken uit de kast gehaald.
Wanneer er vergaderd wordt over het
mogelijk uitschrijven van de tocht,
wordt op het dak van het kantoor van
Waterleiding Friesland, in het centrum
van Leeuwarden, de Elfstedenvlag uitgehangen. Vanaf dat moment ontstaat
er een landelijke Elfstedenkoorts en
worden ijsdikte metende rayonhoofden
op de voet gevolgd. Als nationale
gebeurtenis is de Elfstedentocht niet
meer weg te denken.

De route is verdeeld in 21 rayons. De
rayonhoofden in de elf steden krijgen
vlak voor de tocht van de organisatoren in Leeuwarden een kistje met de
naam van hun rayon daarop. Daarin
zitten onder andere de stempels en
stempelkussens voor de controlepost.
Enkele rayonhoofden buiten de elf
steden krijgen kniptangen in hun kistje.
Deze zijn voor de extra controleposten
tussen de steden. De plaats hiervan
wordt strikt geheim gehouden.

Bestuursleden en rayonhoofden zijn
bijvoorbeeld pas sinds 1986 herkenbaar
aan de bekende wit-rode jassen en
officiële banden om de arm. Toch is er
sprake van een rijke traditie bij de
Elfstedentocht. Dit komt doordat de
nieuwe gebruiken naadloos worden
ingepast. Dit jaar waren de rayonhoofden voor het eerst uitgerust met
buzzers en zaktelefoons, evenals vele
schaatsers, en meteen is dit fenomeen
als nieuwe folklore omarmd.
Vervangen straks de chip aan de veter
en de contactmat op het ijs het rijtje
doorgewinterde koppen in de stempelpost? Wordt ook de toertocht straks een
wedstrijd, wanneer de computer geruisloos aan alle deelnemers hun tijden tot
op tienden van seconden op een briefje
levert? Zoals het er nu naar uitziet,
mag de computer straks misschien wel
stilletjes zijn werk doen, maar zullen
wedstrijd- en toertochtrijders minstens
nog bij de stempelaars op het matje
moeten komen. De stempelpost kan niet
definitief naar het museum, maar gaat
tijdig voor de winter terug naar
Hindeloopen.

☞ De authentieke stempelpost uit
Traditie en vernieuwing
Tradities zijn meestal niet zo oud als
men denkt. De Elfstedentocht is nog
geen eeuw oud en kent al veel veranderingen en moderniseringen.
11

Hindeloopen is tot en met 26 oktober te
bezichtigen in het Nederlands
Openluchtmuseum, Schelmseweg 89,
Arnhem, tel. 026-3576111.
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GASTRONOMIE

Pekelvlees
Eén van de manieren om vroeger vlees te
conserveren was het inzulten of pekelen.
In Brabant wordt gepekeld vlees gebruikt voor
‘Perenspekke’, op Tholen kent men een
gerecht onder de naam ‘Om de schuttel’,
op Texel verwerkt men het in de
‘Koolwarmoes’, in Friesland eet
men ‘Tsjettelkost’ en in het NoordHollandse West-Friesland creëert men
‘West-Friese Ketelkost’.

Mijn grootvader en overgrootvader van
moeders zijde waren sluiswachter/
molenaar te Kolhorn. Dit plaatsje
gelegen aan de West-Friese Omringdijk
met z’n pachtige overtuinen heeft nog
steeds een speciaal plekje in mijn hart.
Dat zelfde was bij ons thuis het geval
met de West-Friese keuken. Mijn moeder mocht graag gerechten uit haar
eigen jeugd klaarmaken. Dus ook
gerechten met pekelvlees.

■
■
■

8 zoete appeltjes
1 klein groen of wit kooltje
boter

De groene erwten in een vergiet
afspoelen, losse velletjes verwijderen en
in ruim water een nacht laten weken.
Ook de gort in ruim water een nacht
laten weken. Als u vluggort gebruikt is
het weken niet nodig. De peertjes vanaf
het steeltje in de lengte voor de helft
schillen. Zet ze rechtop in een zeer
grote pan met 3 dl. water en laat ze
anderhalf uur stoven. Giet de gort en
de groene erwten af en doe beide in een
ruim katoenen zakje of een stuk kaasdoek. Voeg de gort, de erwten en het
pekelvlees aan de peertjes toe en laat
het nog een uurtje zachtjes doorkoken.
Giet zo nu en dan wat van het kookvocht over de gort, zodat het een mooie
kleur krijgt die past bij de rode kleur
van de stoofpeertjes.

Pekelvlees is rundvlees dat overgoten is
met in water opgelost pekelzout en
salpeter, waarin het ruim een week
moet blijven liggen. Het pekelvlees dat
we nu bij de slager kopen is daarin
gekookt, zodat het direct als broodbeleg
gegeten kan worden.
West-Friese ketelkost
Benodigdheden:
■ 250 gram gedroogde groene erwten
■ 100 gram gort
■ 4 plakken mager pekelvlees van
100 gram
■ 8 stoofpeertjes

Haal de bladeren van de kool los, snijdt
de harde nerven eruit en bindt ze dan
als een pakketje met bindgaren of een
13

lintje bij elkaar. Schil de appeltjes
gedeeltelijk vanaf het steeltje. Doe kool
en appel daarna voorzichtig bij de
overige ingrediënten in de pan en laat
het geheel nogmaals een half uurtje
doorsudderen.
Schik het geheel in een grote schotel en
serveer het gerecht met gesmolten
boter. Eventueel kunt u er gekookte
aardappelen bij serveren. Neem dan de
Opperdoezer Ronde, een eveneens uit
West-Friesland afkomstige overheerlijke aardappel.
Wat kunnen we erbij drinken?
Brandewijn met suiker en boerenjongens waren geliefde drankjes in het
West-Friese. Een glaasje wijn? Wacht
dan tot in de tweede helft van november als de Beaujolais Primeur op de
markt verschijnt. Deze fruitige wijn
past goed bij een niet gekruid gerecht.
Eet smakelijk.
Cees Tempel
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Flessenpost

In 1939 werd een Engelse

Flessenpost
Nieuwsgierigheid naar het
onbekende, het onverwachte van
een reactie op een boodschap in een
fles. De term ‘message in a bottle’ is
over de hele wereld bekend. Er zijn
zelfs mensen die flessenpost gebruiken
als studieobject. Waarom ook
niet. Om een doorsnee te
geven van mogelijke
vormen van flessenpost
of de inhoud van brieven,
die op deze wijze via de zeestromingen
ooit ergens aan land komen, volgt hier
een opsomming.

piloot, Chanty Smith
genaamd, getroffen door een
Duitse vlieger.
Bij de
Texelse
vuurtoren werd later een
thermosfles gevonden waarin
een broodzak zat met de

kurk. Daarnaast zien we dat sommige
schroefdoppen echt waterdicht blijven.
Soms doet men een met vet of was
ingesmeerd touwtje om de hals van de
fles zodat de dop heel strak op de fles
komt te zitten.

Gekozen is voor een periode van
enkele jaren (1992-1996), waarin
flessen met berichten aanspoelden op
het Texelse strand.

aanwijzing over de plaats
waar hij ronddreef.
Gelein Jansen

Een goed afgesloten fles kan maanden,
zelfs jaren ronddrijven op zee, totdat
hij ergens de kust bereikt en iemand de
fles in een rotsige inham of aan het
open strand vindt.
Flessenpost is al honderden jaren
bekend. Deze wijze van postverzending
sprak en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Soms is er sprake van een
noodsituatie waarbij de flessenpost een
missie te vervullen had. Men kan zich
de omstandigheden wel indenken: een
schipbreuk, een geslaagde redding aan
een stuk wrakhout om dan aan te spoelen op de kust van een onbewoond
eiland. Vaak bevatten flessen echter
ook mindere dringende boodschappen.
Afgesloten met was
Traditioneel werd een fles waterdicht
gemaakt door een met was afgesloten

Inmiddels zijn de flessen niet meer
alleen van glas. Ook hier deed de
kunststof zijn intrede. De mens blijft
vindingrijk. Omdat dit materiaal door
zijn gewicht niet echt lekker met de
stroom meedrijft, worden ze wel verzwaard met stenen of zand.

Drankflessen
Anno 1995 blijkt dat flessenpost nog
steeds sterke banden heeft met sommige bedrijven; namelijk de gerenommeerde distilleerders. Zo spoelden in
het begin van de jaren ‘90 op Texel
vele flessen met brieven aan waar men
aan het etiket de oorspronkelijke
inhoud nog kon aflezen: onder andere
Dimple van John Haig & Co Scotland,
Donald Fisher Ltd. Scotland, 10 Years
old Bushmills Ireland en verder
enkele Coca Cola flessen (van glas
en plastic) en een Smirnoff
wodkafles.

Een fles met een vochtige zandige
inhoud met daartussen allemaal minuscuul kleine papiersnippers laat zien dat
er niet altijd wordt nagedacht over de
duur van de tocht van de fles.
Een afstand over zee kan
soms heel snel gaan, maar
ook erg lang duren. Er
is een geval bekend dat
een fles in negen dagen
de oversteek EngelandNederland aflegde.

In juli 1995 haalde een
Texelse kunstenaar op een
bijzondere wijze de kranten.
Door hem vervaardigde
tekeningen stopte hij in
flessen en wierp
per keer zo’n
stuk of tien werkjes van zijn hand
in zee. In een paar

In de tijd dat de eerste fotorolletjes verschenen in een
aluminium doosje
werd deze nieuwe
mogelijkheid
benut voor ‘flessenpost’.
14

gevallen bleef de reikwijdte helaas
beperkt tot enkele kilometers verwijderd van de plaats waar hij zijn kunst
aan de woelige baren had toevertrouwd. Jutters vonden zijn flessen
weer terug op het Texelse strand.

vriendschappen zijn ontstaan, kunnen er ook
opdrachten of vragenlijsten in
de flessen zitten. Zo kwamen er
verzoeken van dergelijke aard
uit de U.S.A. en Egypte.

Ter gelegenheid van de vierhonderdste
verjaardag van de vuurtoren de
Brandaris op Terschelling gooiden
scholieren aldaar honderden flessen
met een briefje erin in de Noordzee. De
vinder wacht een beloning... Wie weet
brachten de golven een dergelijk
bericht naar Scandinavië of Engeland.
In ieder geval kwamen er twee van die
flessen op Texel aan. En enkele dagen
daarna: twee jongemannen, Job en
Onne uit Enkhuizen, die riepen: ‘Help,
we zijn van de boot naar Terschelling
geflikkerd’.

Bijna dwingend was de
oproep van P. Weijers uit
Hippolytushoef te
Wieringen. Hij bestudeerde het gedrag van de
stromingen der Nederlandse
zeeën en vroeg iedere vinder om mee te
werken aan dit belangwekkende onderzoek. Men diende enige gegevens op te
sturen en de brief besloot met: ‘Als u
geen kaartje terugzendt bedenkt u dan
dat er veel gedane moeite verloren
gaat!’
Een zekere Daniël - 15 jaar - uit
Gronau-Epe (Dld) gooide een oproep in
zee, toen hij met z’n klas een weekje
Londen bezocht. Hij beschreef zijn
familieomstandigheden en zei over zijn
omgeving thuis: “We live not in a city,
we live on the land, but we are not a
farmer”.

Romantiek
Op 3 augustus 1993 gooide Jodie
Hodgate een brief in zee om haar
‘perfect partner’ op deze wijze te
vinden. Twintig dagen later spoelde dit
verzoek op Texel aan.
Een overheerlijk menu van de Franse
croiserie ‘Capitales de la Baltoque’ werd
op 13 augustus 1993 ergens te water
gelaten. Voor het diner werd, volgens
het ingesloten menu in de fles, een
Cotes du Rhone à 35 Franse franc aanbevolen. Tegelijkertijd met de Engelse
huwelijksadvertentie bereikte dit culinaire aanradertje het Texelse strand.

Een groep Belgische jongedames uit
Hove wilde via de flessenpost het
‘geluk’ verspreiden door de vinders het
‘aller-aller-allerbeste’ te wensen. Met
de toevoeging: ‘Moge God ons daarbij
helpen’.
Schatkaarten
Sedert jaren spoelen flessen aan met
bedrieglijk echt lijkende zeekaarten met
aanwijzingen om een waardevolle
schat te vinden.

Vanaf een boot van de Stena Line
kwam de noodkreet ‘Please write me!’
van ene Thomas Siegel uit Duitsland.
Maar ook van verder weg - zoals uit
Rusland en Georgië - bereikten brieven
via de fles ons eiland.

Begin jaren ‘60 werd een geheimzinnig
briefje in een fles gevonden. Voor wie
eens een weekend wil gaan zoeken,
moet naar België. Dan volgen de
gegevens om snel rijk te worden. Ik
wens u het aller-allerbeste.

De basisschool ‘De Strandjutter’ uit
Julianadorp nabij Den Helder stuurde
in het Engels gestelde flessenpost de
wereld in en één fles werd later gevonden door een Texels sprekende strandjutter.

“Kapitein Kruyskens der schoenerpiraat
‘Zeemeerminne’ heeft op 18 april 1803
een schat verborgen: 18 miljoen
kronen en florynen. Ergens op een
aangegeven kruispunt 10 mijl ten oos-

Naast de vele algemene verzoeken om
contact, waaruit soms jarenlange
15

ten van Brugge. In de buurt van een
zwin nabij Brugge, 10 mijl NW van
Lissewege.”
Schipbreuk
Dat er ook wel belangrijke en dringende mededelingen via de fles verzonden
worden getuigt een droevig bericht
waarmee ik wil afsluiten.
Op 23 december 1883 lijdt Jacob Corn.
Bruyn van het naburige eiland Vlieland
schipbreuk met de driemaster ‘Louise’,
een schoener, toebehorend aan de
rederij De Groof & Co te Vlissingen. Na
enige tijd wordt een deksel, afkomstig
van de scheepskist van de stuurman,
gevonden, tevens een lijst van de
lading en het naambord Louise. Er zijn
geen overlevenden en ook de lijken
spoelen nooit meer aan.
Dan vindt iemand een
bericht in een fles:
“In de nacht van 23 december 1883
zijn wij in nood in de bocht van
Dantzig heden 10 uur avonds. Ons
schip staat 4 voet water in en alle
zeilen weg. Zoo wij moeten stranden.”
Hierna volgen de namen van de opvarenden. Twee Vlielanders, vier zeelui
uit Vlissingen en een Harlinger. Op de
andere zijde van het briefje staan de
woorden:
“Louise’ Kapitein J.C. Bruyn
Op den 23 December diep in nood in de
bogt van Dantzig.
Groet mijn lieve vrouw en kinderen.
Tot in Eeuwigheid J.C. Bruyn.”
Tekeningen: Joh. Reydon
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Grensmarkeringen
Jan Hellinx

Grenzen en grenspalen hebben in de geschiedenis van
mens en land altijd een nogal mysterieuze sfeer
gehad. Onbewust, omdat het overschrijden van een
grens steeds als iets bijzonders

In het grijze verleden waren grenzen
meestal nogal vage, ruime gebieden als
bergketens, vlakten, rivieren of stromen
of andere natuurlijke hindernissen.
Later ontstond de vraag aan duidelijke
grenzen door het aangroeien van de
bevolking en het dichter bij elkaar
wonen van de bevolkingsgroepen.

werd beschouwd. Bewust
omdat de heersers van
het land er alle (eigen-)
belang bij hadden om
dat overschrijden zoveel
mogelijk te beperken.
Voor de moderne mens
ligt dat anders: het
toerisme heeft de grenzen
letterlijk en figuurlijk
doorbroken. Wie met het
vliegtuig reist, ziet geen
grenzen meer.

Grenspaal in het Openluchtmuseum Bokrijk
Foto: Jan Hellinx

17

En omdat grenzen een mogelijkheid
waren voor de heersers om hun eigen
economische en militaire veiligheid te
waarborgen, voelden zij de nood aan
duidelijke grenzen en grensafbakeningen. Grote stevige bomen, zware
stenen of rotsen waren de aangewezen
voorwerpen om die grenzen aan te
duiden.
Tussen de gemeenten Kortessem en
Wellen bijvoorbeeld duidde eertijds een
reusachtige boom de grens van het
graafschap Loon aan. Te Nismes zou de
berg Roche a L’homme volgens de
geschiedkundige kannunik Roland
eertijds de functie vervuld hebben van
grenspaal die het grondgebied van de
Pagus Lommensis afbakende.
In de Aeneis van Virgilius lezen we het
volgende fragment: “Bijna aan het
einde van de strijd om de stichting van
Rome besluiten Aeneas [van de
Trojanen] en Turnus [van de Rutuli] dat
een tweegevecht tussen de beide leiders
de oorlog zal moeten beslechten.” Voor
ze met de strijd aanvangen heeft er
echter een kleine woordenwisseling
plaats: “Meer zei hij niet, en al rondkijkend zag hij [Turnus] een enorme
steen, een oude steen, geweldig groot,
die in het veld lag, geplaatst als
begrenzing voor de akkers om betwisting over landbezit te beslechten.
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Grenspalen in de buurt van Goirle
Foto: Ton Fischer

Op grenspalen roven stond geen geluk
Illustratie: © Standaard Uitgeverij - Suske en Wiske
“De vonkende vuurman”, W. Vandersteen

Soms gebeurde dat op een prettige
manier. Een voorbeeld is de Coeput,
een grenspunt tussen de gemeenten
Zundert, Meer en Loenhout. De mensen
die de put voor de paal groeven, braadden ter plaatse een hele koe en aten de
koe op, terwijl ze tonnen bier dronken:
“tot een eeuwige memorie, dat opten
Coeput der drie heeren heerlycheden
scheyden en affgepaalt werden”.

De bijbel kent nog andere uitspraken.
Zo lezen we in Deuteronium 27, vers
17: “Vervloekt is hij die de grensscheiding van zijn naaste verlegt”. Of, in
Boek 19, vers 14: “Gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgelegd, niet verleggen”. En Spreuken 22, vers 28 zegt:
“Verleg de aloude grenzen niet die uw
vaderen vaststelden”.

Andere manieren waren echter minder
prettig voor diegenen die er het
slachtoffer van werden. Zo werden bij
een andere grensmerk jongens gehaald
die daar aan het spelen waren. Die
werden zo onbarmhartig afgerost dat
hun gehuil tot ver in de omtrek te
horen was. Maar na de ranselpartij
kregen de jongens overvloedige
geschenken en lekkernijen en woorden
van veel lof en troost. Dat maakte op
de jongens zoveel indruk dat ze tot op
hoge leeftijd zich nog heel goed de
plaats konden herinneren waar het
gebeurde en ook het merkteken dat
daar geplaatst was. Zij konden dan bij
eventuele latere grensverschillen
optreden als getuigen.

Eeuwig ronddolen
Maar omdat vervloekingen alleen ook
niet altijd afdoende waren om grensverleggingen te voorkomen, werden er
ook straffen bedacht.

In een boek over Antwerpse sagen
wordt verteld van de grenspaal-verzetter die na zijn dood met de paal op zijn
schouder voor eeuwig ronddoolt, al
roepende: “Waar laat ik mijn paal,
waar laat ik mijn paal?” En dan is er de
stem van de geest die antwoordt: “Zet
hem waar dat ge hem gehaald hebt”.

In de eerste plaats waren er de zogenaamde ‘bovennatuurlijke’ straffen die
de boosdoener na zijn dood zouden
treffen als gevolg van de vervloeking.
Zo lezen we in het Limburgse Sagenboek dat men in de omstreken van
Heerlen van iemand die grenspalen
heeft verzet, zegt “dat hij na zijn dood
tussen hemel en hel of tussen hemel en
aarde zal blijven zweven”.

In een album in de reeks van Suske en
Wiske van Willy Vandersteen, De vonkende vuurman, heeft Paul Geerts een
grensschenner als thema genomen. Hij
laat Jantje Smet, al 134 jaar dood, in
de streek van Turnhout de hele dag
rondsjouwen “met vuurrode ogen en
een brandende blik en
met een grenspaal op de
schouder”, roepende
“Waar blaaif ‘k mé
menne poal?” Het verhaal kent een happy end,
maar pas wanneer de
grensschenner zijn paal
heeft teruggezet op zijn
oorspronkelijke plaats.

Maar wee degeen...
Hoe groot en zwaar de grenssteen ook
was of hoe moeilijk te verplaatsen, toch
was dit niet altijd een afdoende maatregel om te voorkomen dat ze verplaatst werden. Dus haalden de heersers
er goden bij om een vloek af te spreken
tegen hen die het aandurfden de grenspalen te verzetten.
Nauwelijks hadden twaalf, uitgelezen
mannen, zoals de aarde ze nu voortbrengt, hem op hun nek kunnen dragen, maar deze held nam hem met trillende hand op en gooide hem
slingerend weg in de richting van de
vijand.”
Groot, zwaar en moeilijk
te verplaatsen
Grensmarkeringen hebben in de loop
der tijden verschillende vormen gekend,
hoewel ook voor de moderne vormen
van grenspalen het principe van groot,
zwaar en moeilijk te verplaatsen bleef

bestaan. Maar al die vormen hadden
uiteraard maar één doel: om de grens
zo duidelijk mogelijk te markeren en
voor zo lang mogelijk vast te leggen.
Daarom is ook het aantekenen op
kaarten van belang.

Totterdood
Maar de bovennatuurlijke straffen waren niet
voldoende en dus werden
er ook lijfstraffen uitgesproken en toegepast. En
die waren uiteraard meer,

Bij de Romeinen waren de grensstenen
opgedragen aan een speciale god:
Terminus. En de Babyloniërs beitelden
in hun grensstenen zware vervloekingen tegen de overtreders. In het Boek
Job worden de zware beproevingen
beschreven die Job moest ondergaan.
En wanneer zijn vrienden Elifaz, Bildad
en Zofar hem komen troosten, kan Job
alleen maar bitter reageren en zich
afvragen waarom híj precies met al die
plagen beladen moest worden.
“Waarom ik die rechtvaardig ben? Er
zijn er zelfs die grensstenen verzetten,
die kudden roven en ze weiden.”

In een tijd dat weinigen konden lezen
en schrijven was de persoonlijke herinnering van het grootste belang. Dus
probeerde men de plaatsing van de
grensstenen of -palen op een zodanige
manier te laten verlopen dat de betrokkenen het zich hun hele verdere leven
niet meer zouden vergeten.
18

De grens tussen Nederland en
België, op het hoogste punt in
Noord-Brabant: Luyksgestel
Foto: Ton Fischer
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en directer voelbaar dan al die andere
waarschuwingen.
In het oude Mexico van de Azteken
konden zware straffen tot en met de
doodstraf worden uitgesproken. In een
artikelenreeks ‘150 jaar grensleven’
gepubliceerd in Het Nieuwsblad van 25
augustus 1980, vertelt Neel Vermeire
over een gruwelijke straf. “Op het verzetten van grensstenen stond vroeger
de zwaarste en onterendste straf. De
ongelukkige die op heterdaad werd
betrapt, stond een gruwelijke dood te
wachten. Hij werd in de grond
begraven zodat alleen hoofd en borst
boven de grond uitstaken. Dan werd
een jonge, ongeoefende os voor de
ploeg gespannen en na vele mislukte
pogingen sneed het scherpe mes door
het hart van de grensschenner.”
Tuinversiering
Ook in onze dagen wordt diefstal van
grenspalen nog bestraft, zij het dan niet
meer op die wreedaardige wijze zoals
men die in het verleden placht toe te
passen.
In 1986 hadden een tuinarchitect uit
Bellegem en zijn zoon ‘een stuk arduin’
langs de weg Avelgem-Spiere zien
liggen en meegenomen om het te
gebruiken als tuinversiering. Bij
onderzoek door de gealarmeerde rijkswacht bleek het hier te gaan om een
stuk van een grenspaal die op die plek
de provincies West-Vlaanderen en
Henegouwen scheidde. De zaak kwam
voor de rechter en die veroordeelde de
overtreders tot een boete van 5000
Bfrs. Het stuk grenspaal werd teruggeplaatst waar het hoorde.
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Als je haar maar goed zit

D

e kam: alledaagse volkskunst
Martin Jansen

Weinigen zullen beweren dat een alledaags voorwerp als een haarkam hen
kan ontroeren. De Groninger Kars ten
Have echter wel. “Ga maar eens na
hoeveel kammen er in ons geheugen
opgeslagen moeten zitten. Het zijn er
tientallen. De eerste die over je babyhoofdje streek. Of die vieze, die altijd
uit het borstzakje van je Franse leraar
stak. Of die mooie gevlamde van je
vader.’’
Ten Have (54) verzamelt al ruim 20 jaar
kammen en heeft in die tijd een respectabele collectie opgebouwd. Zijn
hobby ontstond door zijn vrouw. Ten
Have: “Toen ze jong was, droeg ze het
haar tot op de heupen. Om dat
prachtige haar nog mooier te laten
uitkomen, kocht ik sierkammen, alles
onder het motto: ‘niet iedere vrouw kan
de mooiste zijn, maar wel mag iedere
vrouw zich de mooiste voelen’.’’

Ten Have’s verzameling telt nu ruim
1100 kammen, wat overigens lang niet
de grootste collectie ter wereld is. In
Tampa, Florida, woont iemand met een
verzameling van ongeveer 3000
kammen en de grootste collectie
bevindt zich in Homer, Alaska, waar
een kapster die fortuin maakte, een
aantal verzamelingen opkocht en nu
5000 exemplaren bezit.

De vorm van de
kammen is
cultuurbepaald.

Slechte plastic kammen
Zijn exposé over kammen begint Ten
Have met de klacht dat tegenwoordig
niemand meer beseft wat een
kwaliteitskam is. “Je koopt al een kam
voor 50 cent. Maar waarom gunnen de
mensen zich geen echte kam van
vijftien gulden? Je voelt immers het
verschil tussen zo’n plastic ding en een
kam van rubber. Veel kapsels leiden
onder het geweld van een slechte kam.’’

Zij is tevens de voorzitster van de
Antique Comb Collectors Club International, een club die wereldwijd 100
tot 150 leden telt. Ten Have behoort
met twee andere Nederlanders tot dit
selecte gezelschap, dat overigens lang
niet alleen kappers telt. Zo kent Ten
Have een verpleegster in Londen, een
juwelier en een huisvrouw in Nederland
die kammen verzamelen.

Als Ten Have in zijn kammenkamer de
lade met modern spul opent, springen
tientallen schreeuwerig gekleurde plastic kammen te voorschijn. “Hoe moet ik
die troep rubriceren?’’, vraagt hij zich
af.

Twintig jaar geleden sneuvelde dit
lange haar. Voor Ten Have een ramp,
want volgens hem moet iedere vrouw
lang haar dragen. “Toen alles eraf was,
wilde ik al die kammen wegdoen. Maar
mijn vrouw zei: ‘Ga ze toch verzamelen’. Toen ik kort daarop een leuke
antieke collectie op de kop kon tikken,
was de basis voor mijn huidige verzameling gelegd.’’

Een gouden
kam van de
Scyten, circa
450 jaar voor
Christus

Zakdoek, kam of mes: drie voorwerpen die hoog

Kammen in de vorm
van een stemvork
In de tientallen andere laden ligt het
respectabele deel van zijn verzameling
opgeslagen, alles keurig gerubriceerd
naar land en materiaal. Het zijn antieke
en moderne kammen uit de hele wereld.
Ten Have krijgt ze van bereisde vrienden, of koopt ze van antiquairs.

Kapper
Dat kammen verzamelen Ten Have’s
hobby is, heeft behalve met zijn vrouw
ook alles met zijn beroep van kapper te
maken. Ten Have is thuiskapper die zijn
clientèle aan huis bezoekt. In de kar
achter zijn fiets zit alles wat nodig is
om bij iedere klant een fraai kapsel
achter te laten.

scoren op de hitlijst van de meest alledaagse
dingen. Pure gebruiksvoorwerpen zijn het, maar
sommigen zien er meer in. Zoals de heer Kars ten
Have, die kammen verzamelt.
20

Een echte kapperskam is van natuurrubber. Het productieproces bij een
firma als Hercules-Sageman is ruwweg
als volgt. De ruwe natuurrubber wordt
bewerkt en in een loden mal gegoten.
Dat levert een kam op met ‘dichte
tanden’, die later worden los gefreesd
en gepolijst. Dan heb je een kwaliteitskam die de hoofdhuid niet beschadigt
en het haar niet statisch maakt.

Haarkam van gewei, circa 150-300 na Christus.
Gevonden in 1929 in Ezinge.
Foto: Gronings Museum
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Zijn collectie telt: kapperskammen,
snorkammen, wenkbrauwkammen,
baardkammen, kammen om krullen te
draaien, haarspelden, moderne uienkammen en spaghettikammen. Zijn
oudste exemplaren dateren uit de
zeventiende eeuw en komen uit
Afghanistan. Het zijn smeedijzeren
gevaartes die op stemvorken lijken. Ze
waren bedoeld om het haar na het was-

materialen is dat ze in de lengterichting
de meeste druk kunnen opvangen. Wie
die materialen zo gebruikt, heeft echter
maar een beperkte breedte tot zijn beschikking. Om toch een kam te kunnen
maken, werden verscheidene plaatjes
been naast elkaar gelegd, met daaroverheen een dwarsplaatje. Met koperen
nageltjes werd alles vastgezet, waarna
de tanden eruit werden gezaagd. Binnen de Antique Comb Collectors Club
International proberen mensen met
deze techniek kammen na te maken,
wat zelfs met onze moderne technieken
helemaal niet gemakkelijk is.

de voor- als aan de achterzijde is die
voorstelling puntgaaf afgewerkt.
Niet alle kammen dienen overigens een
praktisch doel; er bestaan ook toilet- of
sierkammen. In veel culturen pronken
de mannen er mee. In Nederland loopt
bij de mannen alleen een enkele
excentriekeling met sierkammen rond.
Sierkammen kunnen extreem groot
zijn; in Argentinië zijn exemplaren van
driekwart meter breed en een halve
meter hoog in gebruik.
Cultuurbepaald
Elke cultuur gebruikte zijn eigen
materialen om kammen van te maken.
Ten Have laat een kam van kamelenbeen uit Turkije zien en één van
karbouw-hoorn uit Sri Lanka. Een kammetje van heel dun, licht hout komt uit
Mongolië. Uit Afrika stamt de kam van
katoen, riet en darm. Een handbeschilderde lakwerk-kam komt uit Japan. De
parelmoeren haarspeld, in de vorm van
een bloeiende kruidnagel, stamt uit
Indonesië; de kam met veertjes en een
kippenbotje komt uit Paraquay.

Kam van Bernhard Schobinger, 1989
Foto: Michiel S. Krzyzanowski
Galerie Marzee, Nijmegen

Ontwerp van Susanne Kolb, 1989
Foto: Michiel S. Krzyzanowski
Galerie Marzee, Nijmegen

Sierspeld
ontworpen door

sen los te werken, zodat het sneller
droogde en om het haar vast te zetten
bij het opsteken.

Marion Herbst,
1989

Sierkammen
Het is verbazingwekkend te zien dat de
grondvorm van de kam over de hele
wereld bekend is en al eeuwenlang
hetzelfde is. De oudst bekende exemplaren dateren van 3300 voor Christus
en zijn gevonden in uiteenlopende landen als Egypte, Lybië en China. Een
hele fraaie oude kam is in het bezit van
de Hermitage in St Petersburg: een
gouden exemplaar van de Scyten, uit
ongeveer 450 voor Christus. Boven de
tanden bevat deze kam een fries met
vier figuren: een man te paard, twee
soldaten en een dood paard. Zowel aan

Foto: Michiel S.
Krzyzanowski
Galerie Marzee,
Nijmegen
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Een ware revolutie op kammengebied
was de uitvinding, rond 1870, van
celluloid. Met dit kunstmatige materiaal
konden kammen in de duurste materialen worden nagemaakt: ivoor, ebbenhout en schildpad. Schildpad heeft een
gevlekt uiterlijk en daarom kregen ook
de kammen in celluloid en later plastic
vaak een gevlekt uiterlijk.

Kammen in de vorm van een stemvork

Het conserveren van die oude kammen
van celluloid is geen sinecure. Normaal
is celluloid doorzichtig, maar Ten Have
laat enkele ‘zieke’ exemplaren zien die,
als je ze tegen het licht houdt, vlekjes
blijken te hebben. Als zo’n kam erg
‘ziek’ is, kan hij zelfs helemaal verpulveren.

Eén van zijn fraaiste kammen is een
verfijnd gouden exemplaar uit
Indonesië. Uit dit land komt veel moois,
maar toch durft Ten Have de archipel
niet het Mekka op kammengebied te
noemen. “Als je er één land uithaalt,
dan doe je de rest tekort. Een rijk
bewerkte kam uit Indonesië kan heel
mooi zijn, maar ook een eenvoudige
Eskimo-kam, vaak gemaakt onder barre
omstandigheden, kan fraai zijn. Een
object moet binnen zijn eigen cultuur
beschouwd worden.’’

Familieleden, vrienden en kennissen
van Ten Have zijn inmiddels ruimschoots op de hoogte van alle kammenverhalen. Sommigen van hen blijven
een kammenverzameling vies vinden,
ondanks alle zorg die Ten Have er aan
besteedt. Typisch iets van deze tijd,
vindt hij. “In het pre-plastic-tijdperk
deelden hele families zo’n kostbaar
voorwerp als een kam met elkaar. De
mensen hadden het toen niet over mijn
kam, maar over onze kam.’’

Ten Have vindt dat Nederland een arme
kammencultuur heeft. Volgens hem
komt dat door de traditionele huiver
van Nederlandse vrouwen om zich te
versieren. Maar ook door de kapjes uit
de streekdrachten, waaronder de haren
vaak helemaal verdwenen.

Een parelmoeren haarspeld, in de vorm van een
bloeiende kruidnagel, uit Indonesië.

“De kam is van een wonder nut,
De kam is wonder net,
De kam heeft menig hoofd in
goede order gezet.’’
Jacob Cats

Celluloid
In vroeger eeuwen werden veel
kammen van been, hoorn en ivoor
gemaakt. Een eigenschap van deze

Benen kam
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Charlotte Broer

B

onifatius
Brieven van een vroegmiddeleeuwse heilige

De aanhef van een brief van Bonifatius uit 752 aan abt Fulrad van Saint Denis. Ze luidt in vertaling: ‘Bonifatius,
dienaar der dienaren Gods, bisschop door de genade van Christus, wenst zijn dierbaarste medepriester en pres-

U weet het misschien nog van de geschiedenisles op

byter Fulrad het eeuwige heil en de liefde in Christus’. De brief is niet in origineel, maar in een negende-eeuws

de lagere school: in het jaar 754 werd Bonifatius bij

afschrift overgeleverd.

Dokkum vermoord. Voor de meeste mensen zal de
kennis over deze missionaris niet veel verder reiken.
Toch is zijn betekenis voor ons land en vooral voor
Utrecht groot geweest.

met de paus, politieke leiders en landgenoten in Engeland, komen we behalve over het praktische missiewerk ook
veel te weten over wat Bonifatius persoonlijk bezighield.

In het algemeen weten we maar weinig
van mensen uit de vroege middeleeuwen; dat geldt vaak al voor hun optreden in het openbaar, maar zeker voor
hun persoonlijke aangelegenheden.
Hiervoor ontbreken meestal de bronnen.

Leven in Engeland
Bonifatius - zijn oorspronkelijke naam
was overigens Wynfried - werd tussen
672 en 675 geboren in ZuidwestEngeland (Devon). Zijn ouders droegen
hem op zevenjarige leeftijd over aan
een klooster, om daar als monnik te
worden opgeleid. Na zijn priesterwijding en carrière als leraar op de kloosterschool, voelde Bonifatius zo rond
zijn veertigste de drang om bij de nog
heidense volkeren op het continent het
christelijk geloof te gaan verkondigen.

Van de belangrijke missionaris
Willibrord is weliswaar iets bekend uit
vitae, heiligenlevens, maar die kennis is
nogal algemeen en stereotiep.
Willibrord blijft daardoor een schimmige figuur.
In het geval van Bonifatius is het bijzonder dat we over een kort na zijn
dood geschreven vita beschikken, maar
ook over een flinke brievencollectie.
Brieven die zowel door als aan hem
zijn geschreven in de tijd dat hij als
missionaris in onze contreien werkzaam was. Uit deze correspondentie

Missie op het continent
Zoals in Friesland, dat toen nog het
gehele Nederlandse kustgebied met de

Miniatuur uit een omstreeks 975 in Fulda
vervaardigd boek. Hierop is links te zien is hoe
Bonifatius bekeerlingen doopt, terwijl rechts de
moord op Bonifatius is afgebeeld. Het is voor zover
Deze Ragyndrudis-codex zou het boek zijn dat Bonifatius ter bescherming boven zijn hoofd hield toen hij in 754 bij Dokkum door de Friezen werd ver-

bekend de oudst bekende voorstelling die op

moord. Het vertoont aan de boven- en onderzijde sporen van zwaardhouwen. Het boek wordt thans bewaard in Fulda in het Dommuseum.

Bonifatius betrekking heeft.
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huidige provincie Utrecht omvatte. Hier
was de eveneens uit Engeland afkomstige Willibrord op dat moment al zo’n
twintig jaar actief. Zijn missie richtte
zich vooral op die delen van Friesland
(het huidige Noord- en Zuid-Holland,
Utrecht) die kort voor zijn komst naar
Utrecht in 695 door de christelijke
Franken op de Friezen waren veroverd.
Van Willibrords werk was men in
Engeland betrekkelijk goed op de hoogte en Wynfried lijkt zich te hebben
voorgenomen Willibrord te gaan assisteren.
Zijn eerste reis naar Friesland in 716
was echter weinig succesvol. Onder
leiding van hun koning Radboud hadden de Friezen het gebied rond Utrecht
heroverd, zodat Willibrord zijn toevlucht elders had moeten zoeken.
Wynfried keerde daarom aanvankelijk
naar Engeland terug, maar in 718 vertrok hij opnieuw en nu definitief naar
het continent. Hij bracht toen eerst een
bezoek aan de paus in Rome en kreeg
van hem behalve een opdracht tot
missionering ook de nieuwe naam:
Bonifatius.
Apostel van Duitsland
Inmiddels hadden de Franken Utrecht
en omgeving weer heroverd op de
Friezen. Gedurende een drietal jaren
werkte Bonifatius nu, waarschijnlijk
vanuit Utrecht, samen met Willibrord
in Friesland. In 721 trok hij evenwel
naar elders, naar Hessen en Thüringen,
om daar zelfstandig de missionering
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Afbeelding van de St.-Salvators- of
Oudmunsterkerk in Utrecht, zoals
deze er aan het eind van de zestiende

aan te pakken. Gedurende een lange
periode was hij hier en ook in Beieren
actief als geloofsprediker en voorts ook
organisator van de kerk. Hij dankte er
zijn latere eretitel `Apostel van
Duitsland’ aan.

dood van haar broer Wunnibald de
leiding overnemen van het klooster
Heidenheim.

ons verder onbekende abdis Eangith en
haar dochter Bugga. De brieven van
Bonifatius aan de beide dames zijn verloren gegaan, maar de brieven door
hen gericht aan Bonifatius zijn wel
overgeleverd.

eeuw, kort voor de afbraak, moet
hebben uitgezien. Deze kerk, die in de
jaren veertig van de achtste eeuw

Steun en bemoediging
Uit de brieven blijkt dus dat Bonifatius
vanuit zijn vaderland steun kreeg voor
zijn missiewerk op het continent.
Tegelijkertijd zien we dat hij zich
tegenover vertrouwde correspondenten
soms ook in meer persoonlijke zin uitlaat. Zo bijvoorbeeld over de moeilijkheden die hij ondervindt bij zijn werk,
de ergernis en soms ook de moedeloos-

door Bonifatius werd gesticht, was in

In de jaren veertig van de achtste eeuw
werd Bonifatius vervolgens de taak toebedeeld om de Frankische kerk, waarin
in de loop van de tijd allerlei misstanden zich hadden ontwikkeld, te hervormen. Aanvankelijk leek hij succes te
boeken, maar al spoedig ontstond er
met name in de hoogste kerkelijke
kringen verzet tegen zijn hervormingsplannen. De reorganisatie stagneerde en
Bonifatius, inmiddels op leeftijd, zag
zich op een zijspoor gerangeerd. De
hem beloofde belangrijke (aarts)bisschopszetel Keulen kreeg hij niet. Wel
werd hij daarna benoemd tot bisschop
van Mainz.

waren voortgeschreden. In het kielzog
van deze verovering had toen ook de
kerstening plaats. Tijdens een missietocht in 754 werd Bonifatius samen
met een groep metgezellen in de buurt
van Dokkum door heidense Friezen, die
vooral uit lijken te zijn geweest op buit,
aangevallen en gedood.

In 753 keerde Bonifatius als missionaris
terug naar Utrecht en Friesland, waar
de veroveringen van de Franken inmiddels ook tot in het huidige Friesland

Correspondentie
Gedurende zijn hele leven als geloofsprediker, kerkelijk organisator en
hervormer, heeft Bonifatius de kerk en

later tijd ook aan hem gewijd.
Foto: Rijksarchief Utrecht, archief
kapittel van Oudmunster

de paus in Rome als richting- en
leidinggevende autoriteit gezien. Met
praktische vragen, bij problemen, maar
ook met informatie richtte hij zich tot
de paus. Dat deed hij in persoon, want
na zijn eerste Romereis in 718 bezocht
hij deze stad opnieuw in 722 en in
738/9. Maar vooral deed hij dat door
middel van brieven, die door bodes
werden weggebracht. Diezelfde bodes
namen vervolgens de antwoorden op
de gestelde vragen, maar ook liturgische voorwerpen en vooral boeken
vanuit Rome mee terug naar Bonifatius.
Vanuit persoonlijk opzicht interessant
zijn de brieven die over en weer werden
geschreven door Bonifatius en tal van
zijn landgenoten. Gedurende de gehele
periode van zijn werkzaamheden op het
continent is Bonifatius via brieven
intensief contact blijven onderhouden
met Engeland. Met bisschoppen, kloosterlingen en leken correspondeerde hij
regelmatig en soms gedurende een heel
lange periode; zij volgden zijn werk
met belangstelling, boden materiële en
morele steun en vroegen hem in allerlei
zaken advies en hulp. Maar ook
Bonifatius richtte zich tot hen met
allerlei zaken.
Vrome vrouwen
Opmerkelijk is dat zich onder zijn
correspondenten - maar zelfs ook onder
degenen die zich als medewerkers bij
hem voegden - betrekkelijk veel vrome
en bijzonder ontwikkelde vrouwen
bevonden. Illustratief hiervoor is de
briefwisseling tussen Bonifatius en de

Schedel van Bonifatius,
zoals deze bewaard wordt
in Fulda in het
Dommuseum.
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Hieruit blijkt dat ze geld, maar ook
voorwerpen - bijvoorbeeld een altaarkleed - stuurden om zijn missiewerk te
ondersteunen. Beloofd wordt ook te
zorgen voor door Bonifatius gevraagde
boeken die bij het geloofsonderricht en
de liturgie nodig waren. Van hun kant
verzoeken de dames Bonifatius bepaalde geschriften toe te zenden.

Miniatuur uit een elfde-eeuwse codex, waarop in het
midden is afgebeeld Bonifatius die geflankeerd wordt door
de broers Willibald en Wunnibald. Willibald is afgebeeld als
bisschop van Eichstätt, Wunnibald als monnik.

Tenslotte willen ze ook zijn mening
horen over het feit dat er vanuit
Angelsaksisch Engeland niet alleen
mannen, maar vooral ook vrome
vrouwen pelgrimstochten naar Rome
willen ondernemen. Bonifatius’ directe
antwoord op deze vraag is, zoals
gezegd, niet overgeleverd, maar zijn
mening is uit andere brieven wel
bekend; gezien alle gevaren onderweg
was hij geen voorstander van pelgrimstochten door vrouwen.
Hulp bij het missiewerk
Dat neemt niet weg dat naast vele
mannen ook tal van vrouwen vanuit
(Zuid-)Engeland naar Rome en naar
Bonifatius trokken met de bedoeling
hem bij te staan in zijn werk. Zo meldden zich niet alleen de uit Wessex
afkomstige broers Willibald en
Wunnibald als medewerkers aan, maar
ook hun zuster Walburg. En in de jaren
dertig reisde de kloosterlinge Lioba
samen met dertig andere nonnen vanuit Engeland naar Bonifatius in Hessen
en Thüringen.

heid hierover. Hij spreekt dan over de
gewetensnood waarin hij verkeert,
wanneer hij gedwongen is om te gaan
met geestelijken die zich in hun leefwijze niet houden aan de regels van de
kerk, die voor Bonifatius heilig waren.

Net als de mannen die zich bij hem
voegden, werden ook deze vrouwen
door Bonifatius ingeschakeld bij het
missiewerk, zij het dan vooral binnen
de beslotenheid van het klooster. Lioba
kwam aan het hoofd te staan van
Tauberbischofsheim, één van de vele
kloosters die Bonifatius in deze contreien als steunpunt voor zijn kersteningswerk had gesticht. Walburg zou na de

Met name in de latere jaren veertig,
toen het hervormingswerk binnen de
Frankische kerk stokte en Bonifatius
het idee had terzijde te staan, spreekt er
wanhoop uit sommige brieven; hij is er
niet zeker van zijn werk goed te hebben
gedaan en dus na zijn dood de hemelse
zaligheid als beloning te bereiken. De
contacten per brief met landgenoten met abdis Eadburg in Engeland, maar
27

ook met Lioba in Tauberbischofsheim bieden hem dan soms troost en
bemoediging.
Gezaghebbend
Maar ondanks zijn teleurstellingen en
inmiddels ook gevorderde leeftijd, liet
Bonifatius zich niet uit het veld slaan.
Hij bleef actief. Niet alleen de politiekkerkelijke ontwikkelingen in het
Frankische rijk bleef hij volgen, maar
ook die in zijn vaderland Engeland. Zo
bereikten hem op een gegeven moment
berichten over de koning van Mercia
(midden-Engeland), van wie de handel
en wandel naar christelijke normen te
wensen overliet. Bezorgde landgenoten
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kerk vooralsnog geen doorgang. Toen
omstreeks 752 de bisschop van Keulen
probeerde de Utrechtse kerk bij zijn
eigen kerk in te lijven, sprong
Bonifatius persoonlijk in de bres. Hij
richtte zich in brieven tot de paus en de
Frankische koning Pippijn, waarin hij
pleitte voor een zelfstandig voortbestaan van de Utrechtse kerk en wees
de aanspraken van Keulen van de hand.
Bovendien trok hij, ongeveer tachtig
jaar oud, opnieuw zelf naar Utrecht.
Zijn interventie lijkt succes te hebben
gehad. De Utrechtse kerk behield haar
zelfstandigheid, maar een echt bisdom
Utrecht zou pas geruime tijd na de
dood van Bonifatius tegen het eind van
de achtste eeuw tot stand komen.

Duidelijk blijkt hieruit hoe Bonifatius in
die tijd - meer dan op het continent
wellicht - in zijn vaderland als een
gezaghebbende figuur gold. Zijn
ingrijpen lijkt ook succes te hebben
gehad, want de koning beterde zijn
leven, terwijl op een synode maatregelen tegen verschillende misstanden in
de Engelse kerk werden afgekondigd.

Afbeelding van een zogenaamd Bonifatiuskruis.
Toen in 754 het stoffelijk overschot van Bonifatius
van Mainz naar Fulda werd vervoerd, zouden de
begeleiders op elke plek waar overnacht werd een
dergelijk kruis hebben opgericht. Het kruis heeft een
inscriptie H B q, die men heeft uitgelegd als
‘Hic Bonifatius quievit’, `Hier rustte Bonifatius’.

verzochten Bonifatius hier iets aan te
doen. Bonifatius riep daarop - en
mogelijk gebeurde dat in Utrecht - een
vergadering bijeen van verschillende
andere op het continent werkzame
Angelsaksische missiebisschoppen,
waar de situatie in Mercia werd
besproken. De uitkomst was dat een
ernstige en vermanende brief gericht
werd aan de koning, waarin deze
gewezen werd op zijn christelijke
plichten.

Bonifatius en Utrecht
De laatste jaren van zijn leven lijkt
Bonifatius weer gewijd te hebben aan
het missiewerk in Friesland. Al jaren
eerder, in 741, was hem na de dood
van Willibrord in 739 de zorg voor de
Utrechtse kerk toevertrouwd. In diezelfde tijd vielen hem echter ook andere
belangrijke taken toe, zoals de hervorming van de Frankische kerk als
geheel. Daarom heeft Bonifatius toen
de directe leiding over de kerk van
Utrecht, het klooster aldaar en de van
hieruit ondernomen missieactiviteiten
overgelaten aan een door hem aangestelde hulpbisschop en (later) vooral
aan de abt van het Utrechtse klooster,
Gregorius.

Martelaarsdood bij Dokkum
Bonifatius ondernam uiteindelijk in
zowel 753 als 754 vanuit Utrecht nog
missietochten naar Westerlauwers
Friesland. Toen hij begin juni 754 in de
omgeving van het latere Dokkum
predikte en aan tijdens zijn eerdere reis
tot het christendom bekeerde Friezen
het vormsel toediende, werd hij met
zijn metgezellen door andere, nog
heidense Friezen overvallen en gedood.

Dit alles wil overigens niet zeggen dat
Bonifatius zich in die jaren helemaal
niet bemoeid heeft met Utrecht.
Integendeel. Mogelijk heeft hij hier in
de jaren veertig zelfs langere tijd doorgebracht. En zeker heeft hij zich er voor
beijverd Utrecht tot zetel van een echt
bisdom te maken. In dat kader heeft hij
hier een nieuwe Sint Salvatorskerk
laten bouwen naast de eerder door
Willibrord gebouwde. Deze nieuwe,
grotere kloosterkerk, die behalve aan
Sint Salvator (of de Verlosser) later
eveneens aan Bonifatius zelf gewijd
was, stond ook bekend als de
Oudmunsterkerk. Ze is in 1587
gesloopt. Bonifatius zal van deze kerk
de Utrechtse kathedraal of bisschopskerk hebben willen maken.

De stoffelijke overschotten van
Bonifatius en de zijnen werden daarna
overgebracht naar Utrecht, waar ze
aanvankelijk werden opgebaard.
Bonifatius had echter de wens kenbaar
gemaakt om na zijn dood te worden
begraven in het klooster Fulda, dat hij
in de jaren veertig zelf gesticht had in
Hessen. En hoewel men ook in Utrecht
graag het lichaam van de heilige had
behouden, werd het uiteindelijk eerst
naar Mainz maar daarna toch naar
Fulda vervoerd, waar het tot op de dag
van vandaag rust.

R

Martin W.J. de Bruijn

Rooms leven
Katholiek zijn in
de jaren vijftig

Een ‘bruidje’ doet
haar eerste
communie. Bij het

Elke zondag naar de kerk, op

ontvangen van de

vrijdag geen vlees en regel-

hostie moest je

matig te biecht. Het waren

vanaf twaalf uur

belangrijke onderdelen van het

‘s nachts helemaal

katholieke leven in de jaren

nuchter zijn.

vijftig. Minder dan een halve eeuw later is er nog maar heel weinig
van bewaard gebleven.
Veertig jaar geleden zou dit ondenkbaar zijn geweest. De kardinaal zou,
vergezeld van de prinses en andere
kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, onder orgelmuziek zijn
kathedraal zijn binnengeschreden.
Misschien zou hij zelfs wel in purperrood ornaat hebben plaatsgenomen op
de aartsbisschoppelijke zetel. Iedere
katholiek zou eerder voor een kardinaal
zijn opgestaan dan voor een prinses.
Veertig jaar en een wereld van verschil...

Een paar jaar geleden werd er in het
Utrechtse ‘Museum het
‘Catharijneconvent’ een tentoonstelling
geopend. Het gebeuren zou namens het
Koninklijk Huis worden bijgewoond
door prinses Margriet. De plechtigheid
vond vanwege de vele genodigden
plaats in de naastgelegen kathedraal
van het aartsbisdom Utrecht. Daar hadden zij plaatsgenomen in de kerkbanken. Voor de plechtigheid begon,
verzocht de directeur van het Museum
de genodigden om op te staan wanneer
de prinses zou binnenkomen.

Herstel na de oorlog
In de jaren tot de tweede wereldoorlog
had de rooms-katholieke kerk een
sterke greep gekregen op de gelovigen.
Dat was vooral het geval in de streken
waar bijna alleen maar katholieken
woonden: Noord-Brabant en Limburg
en enkele streken boven de rivieren. De
kerk bepaalde daar het hele leven. Haar
bemoeienis strekte zich tot in de slaapkamers uit.

Kort nadat hij dit gezegd had, kwam er
een eenvoudig geklede geestelijke binnen: kardinaal Simonis. De Utrechters
kunnen hem regelmatig door de stad
zien fietsen. Natuurlijk was er voor
hem een plaats gereserveerd op de
voorste bank en werd hij door
bekenden begroet. Maar opstaan deed
niemand; daar was trouwens ook niet
om gevraagd.

Utrechts zelfstandigheid
bedreigd
Deze plannen om te komen tot een bisdom Utrecht vonden echter vanwege
het eerder genoemde verzet tegen
Bonifatius’ hervormingen binnen de
28
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Gedurende de oorlog en de Duitse
bezetting was de macht van de kerk
enigszins ingeperkt. En na de bevrijding
vierde enige tijd ‘losbandigheid’ hoogtij. Maar de geestelijkheid wist het verloren terrein snel te herwinnen, soms
met regelrechte dwangmaatregelen. Zo
werd in 1953 voor rooms-katholieken
het lidmaatschap van de Partij van de
Arbeid ‘sterk ontraden’ en dat van het
Nationaal Vakverbond (NVV) verboden.
Katholieken behoorden op de Katholieke Volkspartij te stemmen, naar de
Katholieke Radio Omroep te luisteren
en de Katholieke Illustratie te lezen.
In de praktijk werd daarmee soepeler
omgegaan. Maar wanneer de radio op
de VARA afgestemd was, zei men al
snel: ‘Zet die rooie bril eens af’. Het
kon gebeuren dat aan oprechte katholieken van wie bekend was dat zij lid
waren van socialistische of sociaaldemocratische organisaties de sacramenten werden geweigerd.

In de Heiligdomsvaart in Maastricht wordt om de zeven jaar een gedeelte van

De katholieke kerk propageerde grote gezinnen.

het gebeente van Sint Servaas meegevoerd. Processies waren een belangrijk
onderdeel van het katholieke leven.

Sacramenten waren wijdingen waarmee
bijzondere genaden werden aangeduid
en gegeven. Sommige waren volstrekt
nodig om in de hemel te kunnen
komen. Tegen conservatief-liberale
uitingen bestond minder weerstand.
Maar als een geestelijke ergens thuis
bijvoorbeeld het melig pikante moppenblaadje De Lach aantrof, kwam je
dat op een reprimande te staan.
Kerkelijke plichten
Naast een persoonlijk geloofsleven en
het op een goede manier omgaan met
de mensen in je omgeving, waren de
kerkelijke plichten van het grootste
belang. Voorop stond de verplichte
zondagsviering. Iedere rooms-katholiek
moest vanaf zijn zevende jaar ‘s zondags en op de belangrijke kerkelijke
feestdagen minstens één keer naar de
kerk. Het werd op prijs gesteld als je
dan ‘te communie’ ging, dit wil zeggen
de gewijde hostie ontving. De ‘heilige
hostie’, die tijdens de mis door de priester met een uitgesproken formule
‘geconsacreerd’ wordt, was en is voor
de roomsen ‘het lichaam van Christus’.
Het was een van de sacramenten.
Je mocht deze hostie alleen ontvangen,
wanneer je ‘in staat van genade’ verkeerde. Dat betekende dat je geen
‘doodzonden’ op je geweten mocht
hebben. Om van deze zonden verlost te
worden, kon je het ‘sacrament van de
biecht’ ontvangen. Je moest dan bij een
priester in de ‘biechtstoel’ je euveldaden opbiechten en kon daarna vergeving van deze zonden krijgen.
Het schuifje
De biechtstoel was een doeltreffend
middel om de gelovigen op het rechte
roomse spoor te houden. Bovendien
kon de geestelijkheid zo goed op de
hoogte blijven van wat er reilde en
zeilde in de parochie.
Om vergeving van je zonde te krijgen,
moest je berouw tonen en beloven het

Een veelgebruikte mogelijkheid om
onder het schuifje uit te komen, was te
gaan biechten bij de paters. Die waren
doorgaans minder streng dan de geestelijken van de eigen parochie. Toch
was het wel de gewoonte om een vaste
‘biechtvader’ te hebben.

niet meer te doen. Wanneer de priester
vond dat er van te weinig berouw en
van herhaling sprake was, kon hij je
vergeving, ‘de absolutie’, weigeren.
Omdat dan het luikje in de biechtstoel
tussen de biechtvader en de biechteling
werd gesloten, noemde men dat ‘het
schuifje krijgen’.

Wanneer je in de biechtstoel wèl vergeving van je zonden had gekregen,
kreeg je een straf, ‘de penitentie’,
opgelegd. Die bestond meestal uit
gebeden of het bijwonen van kerkelijke
diensten. Deze boetedoening betekende
echter niet dat je ter boetedoening na je
dood niet in het vagevuur hoefde.

Het middel van het schuifje werd vooral toegepast wanneer de geestelijkheid
vond dat er in een gezin niet genoeg
kinderen werden geboren. Het gebruik
van voorbehoedmiddelen was - en is
officieel nog steeds - streng door de
kerk verboden. Op beperkte schaal werd
de - onveilige - methode van de periodieke onthouding toegestaan.

Het was overigens wel mogelijk om
kwijtschelding van deze pijniging te
krijgen. Je moest daarvoor een aflaat
verwerven, die je vrijstelling van straf
voor een deel van je zonden verschafte.
Het was zelfs mogelijk om een aflaat
voor al je zonden te verkrijgen.
Populair was daarom het ‘Gebed met
volle aflaat’. Wanneer je dat gebeden
had in combinatie met een biecht,
het bijwonen van de heilige mis en
het ontvangen van de communie, waren alle straffen in
het vagevuur kwijtgescholden.

Maar er moesten vooral veel kinderen
komen. Dat waren allemaal zieltjes
voor God, maar ook toekomstige stemmen voor de KVP. En een Nederlandse
bevolking die op den duur in meerderheid katholiek was, was natuurlijk voor
de kerk niet te versmaden.
Doodzonden, dagelijkse
zonden, penitentie en
aflaat
Het krijgen van het
schuifje had in de ogen
van een gelovige
gevaarlijke gevolgen.
De kerk kende een
onderscheid tussen
doodzonden en dagelijkse zonden. Voor
kleine zonden, die
gezien het spraakgebruik kennelijk dagelijks werden begaan,
moest je na je dood tijdelijk boeten in het vagevuur. Maar als je bij je
overlijden ‘in staat van
doodzonde’ verkeerde,
ging je regelrecht naar
de hel, om daar nooit
van je ‘eeuwige leven’
nog uit te komen.

Patersblaadjes
De greep die de kerk op de gelovigen
had, werkte door in het gezinsleven. Er
werd veel gebeden. Men kon beginnen
met een ochtendgebed. Maar sommigen, ook kinderen, gingen al voor het
ontbijt naar de ‘kindermis’. Aan tafel
werd voor en na het eten gebeden,
‘s middags bijvoorbeeld de zogenaamde
‘Engel des Heren’. Wel waren het vaak
niet meer dan geprevelde rituelen, die
soms onder het opscheppen van de
soep plaatsvonden.

Toch hadden veel katholieke gezinnen
ook een abonnement op bladen als de
Revue en de Panorama. Dat was overigens vóór de tijd dat deze hun klandizie met bloot gingen vergroten. Dit
laatste heeft overigens mede tot de
ondergang van de brave Katholieke
Illustratie geleid.

Ook de lectuur droeg vaak een roomse
signatuur. In het zuiden droegen de
meeste regionale kranten een katholiek
stempel. Intellectuelen waren geabonneerd op landelijke dagbladen als De
Tijd en de Volkskrant. Een veelgelezen
weekblad was de Katholieke Illustratie.

Ook verschenen in ieder gezin regelmatig vrome tijdschriftjes die werden
samengevat onder de noemer ‘patersblaadjes’. Soms werden die meegebracht door paters, nonnen en ook wel
leken, die kwamen ‘schooien’, voor hun
eigen onderhoud of voor een of ander
vroom doel. Deze blaadjes verdwenen
vrijwel altijd ongelezen bij het oud
papier.
Dat was anders met de maandelijkse
spreuken van de Bond zonder Naam.
Het waren korte teksten om over na te
denken. Die stonden op een kaart die
altijd op een zichtbare plaats in huis
werd opgehangen. De bekendste leus
van deze organisatie was ‘Verbeter de
wereld, begin met jezelf’.

Het vooruitzicht van de gelovigen op het vagevuur leverde
de geestelijkheid inkomsten
op. Voor het zieleheil van de
gestorvenen konden familieleden en vrienden niet alleen persoonlijk bidden, maar ook diensten, ‘missen’, laten zingen of
lezen. Vaak gebeurde dat eerst
maandelijks en daarna jaarlijks,
de zogeheten maandstonden en
jaargetijden.

Briefjes op
de schaal
Veel gelovige leken waren op een of
andere manier voor de Kerk in touw.

De Amerikaanse pater Peyton begon in 1942 een
‘rozenkranskruistocht’, omdat bij de verschijningen
aan Fatima in Lourdes Maria er op zou hebben aangedrongen toch vooral de rozenkrans te bidden.

De pastoor in vol ornaat met
albe, stola en wijwaterskwast.
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Begin jaren vijftig had het Apostolaat van de Rozenkrans al meer dan tweehonderdduizend leden die
zich verplicht hadden elke dag de rozenkrans te bidden.
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De welgestelden - industriëlen, artsen,
notarissen en dergelijke - waren vertegenwoordigd in het kerkbestuur of de
armenzorg. Ze zaten doorgaans vooraan in de kerk - soms op plaatsen die
zij gepacht hadden - en waren meestal
ook collectant. Als eersten legden zij
een ‘briefje’ op de schaal om het goede
voorbeeld te geven. Naarmate de schaal
naar achter ging, werden de bankbiljetten bedekt met muntjes.
Ook de kinderen werden al vroeg ingeschakeld, natuurlijk vooral de jongens.
Wie een mooie stem had, werd uitgezocht voor het zangkoor. Rustige en
intelligente kinderen mochten misdienaar worden. Regelmatig verzuimden ze een deel van de schoollessen om
te dienen bij een begrafenis of
huwelijksmis.
Uit deze groep werden ook de toekomstige priesters en kloosterlingen
gerecruteerd. Vaak gingen ze al op hun
twaalfde jaar naar het ‘seminarie’ en
werden dan deftig ‘heerbroer’ genoemd.
Voor meisjes was een heel wat minder
prominente rol weggelegd. Het hoogst
haalbare was voor hen hoofd van een
klooster of school worden. Van de
echte kerkelijke ambten waren - en zijn
zij nog steeds - uitgesloten.
Misje spelen
Bij de jongens was al tijdens hun lagere-schooltijd ‘misje spelen’ populair.
Zoontjes van rijke ouders hadden soms
de beschikking over echte altaartjes en
zelfs misgewaden als alben en kazuifels. De armere kinderen zetten een
schoenendoos op tafel als ‘tabernakel’.
Dit was het kastje op het altaar waarin
de hosties werden opgeborgen. Als kelk
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Er mag dan in veertig jaar veel in het leven van de katholieken
veranderd zijn, met de kerkelijke leer gaat dat minder snel.
Uit `De Volkskrant’ 3 maart 1997

fungeerde een wijn- of borrelglas en
pepermuntjes als hosties. Het kerkvolk,
bestaande uit de jongere kinderen,
waren meestal snel verdwenen nadat de
‘communie’ was uitgereikt.
Boete en versterving werden van groot
belang geacht. Op vrijdag en op andere
‘vastendagen’ was het eten van vlees
verboden. Vóór Pasen werd de veertigdaagse vasten gehouden. Gedurende die
tijd mocht alleen op zondag vlees gegeten worden. Volwassenen mochten
maar één volle maaltijd per dag gebruiken. Zwangere vrouwen en mensen die
zwaar werk moesten doen, waren daarvan overigens vrijgesteld.
Kinderen spaarden hun snoepgoed op
in een ‘vastentrommeltje’. De allersterksten wisten dat vol te houden tot
Pasen. Maar meestal verdween het
snoepgoed al eerder in de kindermaagjes. Het werd al mooi gevonden als je
het tot de zondagen wist uit te houden.
Processies en bedevaarten
Het rooms-katholieke geloof werd
gekenmerkt door grote uiterlijkheid.
Dat weerspiegelde zich niet alleen in de
liturgie, maar bijvoorbeeld ook in de
kleding van zowel de geestelijkheid als
het kerkvolk. De mensen hadden ‘zondagse kleren’. Op zon- en feestdagen
mocht je geen ‘slafelijke arbeid’ verrichten. Als zodanig werd bijvoorbeeld
wel het poetsen van je fiets beschouwd
of het schoonmaken van het konijnen-

hok. Anders dan bij de protestanten
was gepast vermaak echter niet verboden.

gedragen. Enige opstandigheid van het
kerkvolk, dat veel dingen niet langer
pikte, was daar niet vreemd aan. Maar
zeker heeft ook een deel van de geestelijkheid aan de verandering
bijgedragen. Paus Johannes XXIII was
hervormingsgezind. Onder hem werd in
1962 het Tweede Vaticaans Concilie
gehouden, dat belangrijke veranderingen in de kerk teweegbracht. In Nederland benadrukte bisschop Bekkers, die
vaak op de televisie verscheen, het
eigen geweten in zaken van geloof en
vooral van moraal.

Het katholieke geloof kwam vooral in
optochten en processies tot uiting. In
Nederland was het op de meeste plaatsen van overheidswege verboden om in
het openbaar processies te houden,
maar dat verbod werd op grote schaal
overtreden. Dit heeft nog in de jaren
vijftig tot processen geleid. Een bekend
fenomeen was de sacramentsprocessie.
Daarbij werd onder een baldakijn de
heilige hostie over de openbare weg
meegedragen en in de open lucht op
een speciaal daarvoor gebouwd altaar
een heilige mis gedaan.

Toen later geprobeerd werd een aantal
van die vernieuwingen terug te draaien,
met name door orthodoxe bisschoppen
als Simonis en Gijsen, was het te laat.
De kerken waren leeggelopen en de
gelovigen luisterden niet meer zonder
voorbehoud naar het kerkelijk gezag.
Nog steeds worden er kerkgebouwen
gesloopt waarvoor geen andere bestemming kan worden gevonden. Het is
ongelofelijk hoe weinig er van het
katholieke leven van veertig jaar
geleden nog over is gebleven.

Populair waren ook de bedevaarten. Zij
dienden om te gaan bidden bij een heiligdom dat gewijd was aan een heilige,
heel vaak aan Maria. Soms ging men
naar verre oorden, zoals Fatima en
Lourdes. Dat was vaak om genezing
van een of andere ongeneeslijke kwaal
af te smeken. Meestal lag het doel dichter bij huis. Voor kinderen waren deze
uitstapjes vooral aantrekkelijk vanwege
de kraampjes bij het bedevaartsoord
waar snoep en prullaria als fluitjes,
speelgoedvogeltjes en molentjes werden
verkocht.

Foto’s uit: Memoriale

☞ Herman Pijfers en Jan Roes, Memoriale,
‘Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw’ (Zwolle 1996). Daarin is het leven

De populaire bisschop mgr. W.M. Bekkers

Abrupt einde
Aan veel van dit alles is in de jaren
zestig een tamelijk abrupt einde
gekomen. Daaraan heeft zeker het
algemene streven naar vernieuwing bij-

van de ‘beminde gelovigen’ van het roomse
volksdeel vastgelegd. Dat gebeurt in enkele
inleidingen, maar vooral door middel van
foto’s en getuigenissen.
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Jeannette Kok

Op de gravure is een kamer te zien, met in een hoek
op een verhoging een verlichte kast. Het lijkt wel

E

wat op een televisie met een ombouw in de vorm
van een Grieks tempeltje. Er staat een man met een
viool naast, en een groepje kinderen dromt tussen

Een verjaardagspartijtje in 1832

enkele volwassenen door de kamer in.
Die kast is een illuminatiekast. Hetgeen ìn de kast
werd vertoond speelt een veel grotere rol in het
verhaal dan het gebruik van de kast zelf.

deels ook weer anders.

de vaderlandse geschiedenis zijn onder
andere: Scheveningen, in het jaar 1813,
toen Koning Willem I aan land stapte,
“en door zijne trouwe Hollanders werd
ingehaald”. En het oproer te Brussel, op
25 augustus 1830. “ ‘Hoe akelig is dat
toch! Och, die lieve beste Koning!’
riepen de kinderen. ‘Wat moet die
goede man toen veel verdriet gehad
hebben! Hij meende het zoo goed met
dat leelijke volk.’ ”

doen spelletjes. ‘s Avonds krijgen ze
slemp, gebakjes en boterhammetjes en
komt er tot ieders verrassing een speelman die een voorstelling geeft met een
illuminatiekast.

De speelman vertoont dan iets waar de
groep opgewekter van wordt: het uittrekken van de schutterijen. De jongens
reageren enthousiast en verklaren dat
zij wel willen vechten voor de meisjes,
zolang ze kunnen.

Verjaarsfeestjes werden ook meer dan 150 jaar geleden
gevierd; wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon.
De vorm waarin het feest werd gevierd is deels nog hetzelfde,
Illuminatiekast

In een boekje uit 1832, aanwezig in de
kinderboeken-collectie van Informatiecentrum Boek & Jeugd wordt een verjaarsfeest beschreven. Het gaat om het
verhaal ‘Betjes verjaardag’ in Geschenk
voor lieve kinderen van de schrijfster
J.J. Böeseken.
Het verhaal speelt zich af bij de grootouders van Betje, waar zij ‘steeds
logeert’. Ze heeft ouders en een zusje,
dat blijkt uit brieven die ze op haar
verjaardag ontvangt. De grootouders
behoren tot een gegoede klasse; zij
hebben personeel in dienst; in elk geval
een oude man die de boodschappen
doet en een dienstmeid. En Betje heeft
een huismeester die haar les geeft.
Surprise-party
Betje is acht jaar oud geworden en verwacht geen kinderfeestje, omdat zij
weet dat de tijden moeilijk zijn. Ze
krijgt op haar geboortedag enige
presentjes van haar grootouders, en
trakteert met geld uit haar spaarpot op
koek bij de koffie.
Maar als ze van een wandeling met
haar grootvader terugkomt staat haar
een verrassing te wachten! Haar grootmoeder heeft ondertussen een - wat
men nu zou aanduiden als een ‘surprise-party’ georganiseerd.
De jongens en meisjes drinken thee en
eten een beschuit, praten met elkaar en

Het verhaal is verschenen in 1832, en
de verwijzingen erin betreffen de periode van 1813 tot 1832. De lezers worden
verondersteld op de hoogte te zijn van
de situatie in het land, waarnaar voortdurend wordt verwezen.

Illuminatiekast
“De eerste vertooning was eene kermisvreugd. Eene markt met allerhande kramen, waarbij die voor poffertjes en
wafels niet ontbraken, beesten-, wassebeelden-spellen, en wat niet al.
Naardien de man, die de illuminatiekast
vertoonde, eene goede uitlegging van
alles wist te geven, en de muzijk niet
vergat, verbeeldden zich de kinderen
bijna, dat het kermis was.”
De prenten worden vertoond in een
kast, waarin de speelman ‘een doorgeslagen papier voor het licht’ plaatst.

In 1813 hadden de Franse troepen
Nederland verlaten en was Koning
Willem I als soeverein vorst geïnstalleerd. In 1815 wordt België met
Nederland verenigd, en in 1830 komt
daar een einde aan. In augustus 1830
jagen de proletariërs van Brussel Prins
Frederik Hendrik en zijn troepen de
stad uit. In september zijn er straatgevechten waarbij 700 Nederlandse doden
vallen en 500 Brusselse. België krijgt
een eigen regering en een eigen
koning: Leopold van Saksen-Coburg. In
augustus 1831 volgt de tiendaagse
veldtocht, die voor Nederland in het
begin succesvol was. Later moet men
zich terugtrekken in Brabant. De agressieve politiek van Willem I wordt in
mei 1833 beëindigd door de
‘Overeenkomst van Londen’.

In het begin hebben de vertoonde prenten een verstrooiend karakter, met
voorstellingen uit de kinderwereld. Na
een pauze komt het zwaardere werk
aan de orde. Eerst moet er gezongen
worden: ‘Wie Neêrlands bloed door de
adren vloeit’. Dan komen prenten voor
het licht die betrekking hebben op de
actuele politieke omstandigheden.

Het verhaal met de prenten
De viering van Betjes verjaardag vindt
plaats in oorlogstijd, waarin veel geld
nodig is voor de schutters en vrijwilligers, die tegen de Brabantse muitelingen en oproermakers gaan vechten.
De prenten die volgens het verhaal vertoond worden en betrekking hebben op

Vaderlandsliefde
Iets van de actualiteit was al te lezen in
het begin van het verhaal, waarin
wordt meegedeeld dat Betje geen feestje
verwacht, omdat de tijden moeilijk zijn.
34

Dan worden vijf zeer actuele prenten
vertoond: de citadel van Antwerpen,
“waar Papa Chassé staat”. David
Hendrik Chassé was een Nederlandse
generaal die in 1830 vanuit de Citadel
van Antwerpen standhield en de stad
bombardeerde. De jongens heffen een
lied aan waarvan het tweede couplet
luidt:
“Onz’ ouders zeggen, dat ons land
Den besten Koning heeft,
Die ieder hoort, die ieder mint,
En wijze wetten geeft.
Maar ‘t Brabandsch volk heeft nooit
gedeugd;
‘t Is een ondankbaar goed:
Daarom waagt elk voor land
en Vorst
Vrijwillig ‘t Hollandsch bloed.”

eerste letters van de regels de kreet
‘Vivat Chassé’ vormen.

gave van het gebruik van een illuminatiekast op een verjaarsfeestje.

De voorstelling is nog niet afgelopen:
er volgen nog prenten van het kamp
van Rijen, de optocht van het
Hollandse leger naar Brabant, het
gevecht en het innemen of bezetten
van Turnhout, en verdere gebeurtenissen tijdens de tiendaagse veldtocht: de
vloot op de Schelde voor Antwerpen,
tot de Slag bij Leuven. “Hetwelk aan de
kinderen, maar vooral aan de jongens,
een groot genoegen gaf.”

Maar nog opmerkelijker is het belang
dat de auteur hechten aan het aanbrengen van vaderlandsliefde bij de jeugd.
In oude kinderboeken is dat vaak een
thema, maar de mate waarin in dit verhaal alle beschikbare middelen worden
ingezet kan misschien wel uitzonderlijk
worden genoemd. Het is geschreven in
oorlogstijd, en dat kan een verklaring
vormen. Nader vergelijkend onderzoek
naar andere boeken uit dezelfde periode
zou dat aan het licht kunnen brengen.
Onderzoek naar mogelijke Belgische
tegenhangers is ook interessant.

Na al dat oorlogsgeweld, waarbij de
huidige discussie over het geweld op
televisie en video in gedachten komt,
zeggen de grootouders tegen Betje:
“Voor kinderen, die gehoorzaam zijn en
goed leeren, doen de ouders ook zoo
veel zij kunnen, en daarom gaven wij u
dezen vrolijken (sic!) avond.”
Deugden
Uit het verhaal valt op te maken welke
deugden en karaktereigenschappen de
auteurs belangrijk vonden: gehoorzaamheid en vlijt, spaarzaamheid,
deugdzaamheid en vooràl vaderlandsliefde.
De schrijfster richt zich herhaaldelijk
rechtstreeks tot de lezer: “Toen zij des
morgens wakker werd, en gebeden had
- zulks vergat zij niet (nu, dit zult gij,
lieve kinderen! immers ook niet vergeten?).”

De meisjes wensen dat het vrede is,
maar zijn bereid om pluksel te maken,
om de dappere gewonde soldaten te
verzorgen. Ook willen ze “handschoenen, sokken en borstrokken breijen”.
De volgende beschreven prent heeft
ook weer betrekking op de held Chassé,
en bevat de tekst van een gedicht in de
vorm van een acrostichon, waarbij de

Het zo gezellig begonnen verjaardagsfeestje verandert al snel in een les in
liefde voor Koning en Vaderland, een
liefde die geheel onvoorwaardelijk en
kritiekloos dient te zijn. De auteurs zetten geen vraagtekens bij de beschreven
gebeurtenissen, en verwachten dat van
hun lezers ook niet. Het lijkt erop dat
zij kinderen zien als wezens die slechts
volgegoten moeten worden met de
gewenste informatie, waarna de juiste
houding vanzelf zal volgen.
Ook bijzonder is de actualiteit in dit
verhaal voor kinderen, waardoor het
snel verouderd zal zijn geweest.

☞ Voor meer informatie over jeugdliteratuur
en over kinderboekencollecties: Nederlands

Verjaardagsfeestje
Het verhaal van Betjes verjaardag is
opmerkelijk vanwege de heldere weer35

Letterkundig Museum, Willem Alexanderhof
5, 2595 BE Den Haag, tel. 070 - 3471114
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Een Mercedes Benz als westers status symbool

E

Paa Joe, 1993

Een fantastische
hemelreis
Spectaculaire doodkisten uit Afrika

allerlei voorwerpen mee in zijn graf,
zoals wapens, gereedschap en tabak,
zodat hij niet met lege handen in het
hiernamaals aankomt. De begrafenis
wordt dusdanig bijzonder aangekleed
dat de nabestaanden deze laatste plechtigheid niet snel zullen vergeten. Zo
blijven de overledenen voortleven.

Dood en sterven hebben altijd een centrale plaats
ingenomen in de Afrikaanse culturen. Veel tijd en geld
worden besteed aan begrafenisfeesten,
aan het afsluiten van de rouwperiode
en aan het herdenken van de doden.

Doodkist voor een visser

Gemaakt voor een vrouw die rode pepers verkocht

Kane Kwei, 1993

Paa Joe, 1992

Vrouwen laten zich graag begraven in een kip
Kane Kwei,1988

Een begrafenis is niet direct een
feestelijke gebeurtenis. Toch zijn de
uitbundig vormgegeven doodkisten uit
Ghana een ware lust voor het oog. Ze
waren tijdens de zomermaanden te zien
in een tentoonstelling in de Beurs van
Berlage in Amsterdam.
Een persoonlijk accent
Ook Nederland kent tegenwoordig zo
zijn bijzondere uitvaartrituelen.
In 1995 overleed de Amsterdamse
discotheekeigenaar Manfred Langer. Hij
was een kleurrijke figuur in het
Amsterdamse uitgangsleven en wilde
dat dit ook in zijn begrafenis tot uiting
zou komen. Daarom kregen al zijn

vrienden en bekenden bij de ingang
van de begraafplaats een flesje wodka
uitgereikt dat zij moesten leeg drinken
en vervolgens in het open graf op de
kist dienden te deponeren.

leven’, waarbij de zorg om de voorouders centraal staat. De mensen op
aarde leven dankzij de welwillendheid
van de voorouders. Deze oefenen
invloed uit op ondermeer gezondheid,
voorspoed en vruchtbaarheid, van mens
én aarde. Omgekeerd is het voor de
voorouders belangrijk dat zij niet vergeten worden. Als de voorouder niet
meer herinnerd wordt, dan leeft hij niet
meer voort als zelfstandig persoon,
maar wordt hij onderdeel van een bundeling van krachten. Voor Afrikanen is
vergeten worden erger dan de dood.

De eenvormige en donkere grafcultuur,
zoals die sinds de jaren zestig in
Nederland is gegroeid, wordt de laatste
jaren steeds vaker doorbroken. Manfred
Langer is al lang geen uitzondering
meer.
Feest van het leven
In Afrika werd altijd al veel geld uitgegeven aan de begrafenis. Het uitvaartritueel is daar een ‘Feest van het

Bijzondere kist
Ruim veertig jaar geleden ontstond in
Ghana, bij de bevolkingsgroep de Ga,
een nieuwe uitvaartcultuur, die door
zijn rijkdom in kleur en vorm fascineert. Werden vroeger de doden in
textiel gewikkeld ter aarde besteld, nu
worden daarvoor hele bijzondere kisten
gemaakt, die bij het leven van de overledene passen.
In 1951 maakte de Ghanese timmerman
Kane Kwei een vliegtuig voor zijn
grootmoeder. Zij woonde in de buurt
van een Engels militair vliegveld en
droomde ervan in zo’n machine haar
hemelreis te maken. Later zou Kane
Kwei ook voor zijn oom een bijzondere
kist maken. Deze oom hoopte na zijn
dood uit vissen te gaan. Daarom moest
zijn kist de vorm hebben van een boot.
Op de morgen dat de kist klaar was en
aan zijn oom getoond werd, overleed
deze.

navolging en daarmee was een nieuwe
traditie geboren. In de Beurs van
Berlage stonden dertig doodkisten
opgesteld, de één nog kleuriger dan de
ander. Een olifant, een rode peper, een
leeuw, een kip met zes kuikens, een
stier en nog veel meer.
De meeste kisten zijn geïnspireerd op
het werk van de overledene, werk dat
de overledene voorspoed en welvaart
heeft gebracht. De rode peper was bijvoorbeeld bedoeld voor iemand die in
de handel ervan veel geld had verdiend.
Andere kisten zijn geïnspireerd op de
symbolische betekenis van dieren: de
dapperheid van de leeuw of de snelheid
van het luipaard. Moeders verzochten
vaak om een kist in de vorm van een
kip met kuikens.
Symboliek
Niet alle gehanteerde symbolen zijn
onmiddellijk thuis te brengen. Dieren
worden veel gebruikt. De kist in de
vorm van een adelaar komt bijvoorbeeld veel voor. De adelaar is een
koninklijke vogel en een symbool voor
grote macht. Vooral lokale Afrikaanse
stamhoofden laten zich hier graag in
begraven. De doodkist in de vorm van
een haan staat nog een stapje hoger. De
haan ontwaakt ver voor iedereen, wekt
de hele gemeenschap, loopt voorop en

Deze twee bijzondere kisten van Kane
Kwei kregen onmiddellijk navolging.
Het aansprekende voorbeeld vroeg om

Een zware roker krijgt een sigaret
op zijn doodsbed. Later wordt hij
begraven in een sardine, de vis die

Een fantastische begrafenis is dan de
ideale remedie. De overledene krijgt
36

zoveel voor hem betekende.

begeleidt. Daarom is haan slechts voorbehouden aan de allerbelangrijksten:
grote wetenschappers en leiders van
nationaal postuur.
Ook meer westerse symbolen komen
voor. Wat bijvoorbeeld te denken van
de kist in de vorm van een kerk of van
een bijbel? Deze vorm wordt meestal
gehanteerd als een pastoor of een
dominee overlijdt. Maar ook meer profane westerse vormen zijn in zwang
zoals bijvoorbeeld een auto of zelfs een
oliedrum.
Ook in Afrika is de auto inmiddels hét
teken van welvaart en succes. En het
beste van het beste is natuurlijk een
Mercedes Benz. Mensen worden bij
voorkeur in deze luxe Duitse auto
begraven. Deze kist wordt veel
gevraagd door rijke handelaren en
industriëlen en ook wel door well to do
taxichauffeurs.
De man die in een oliedrum begraven
wenste te worden is een verhaal apart.
In Ghana wordt een drum niet zo snel
met olie geassocieerd. De ijzeren vaten
werden daar al snel door plastic jerrycans verdrongen. De drum is daarom
bij uitstek de kist voor producenten van
sterke drank. Het is vanzelfsprekend dat
zij hun laatste tocht willen maken in
het symbool van hun productieve
leven.
In Nederland zijn de meeste kisten nog
tamelijk eenvormig. Mogelijk dat de
Ghanese doodkistenmakers ons op
nieuwe en frisse ideeën brengen.
Begraven worden in een jerrycan gaat
misschien wat ver, maar daarnaast is er
nog een heel scala aan andere
mogelijkheden.
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Europese quilts:
een bijzondere kunstvorm
Alles Banane, 1996

dat de quilts als kunstvorm afkomstig is
uit Amerika is en pas later in Europa
populair werd?
Het was een lange omweg. Toen vanaf
de zeventiende eeuw steeds meer
mensen vanuit Europa naar Amerika
trokken, namen zij natuurlijk ook de
kennis van lapjeswerk en doorgestikte
dekens naar Amerika mee. Ook in hun
nieuwe vaderland hadden zij het arm.
Verstel én herstelwerk was noodzaak.
In de vorige eeuw zouden de quilts
echter uitgroeien tot een ware kunstvorm. Een kunstvorm die, vanaf de
jaren zestig van onze eeuw, weer
terugkeerde naar Europa, en daar een
ware rage werd.

Tea for two, 1997

Quilts en patchwork zijn vaak prachtig
om te zien. Het zijn kleurige lappen,
met vaste, streng geometrische patronen. De quilt als kunstvorm heeft zijn
oorsprong in het negentiende-eeuwse
Amerika. Toen het vanaf de jaren zestig
ook in Europa werd geïntroduceerd,
ontstond een ware rage. In het
Nederlands Textielmuseum is op dit
moment een veelkleurige tentoonstelling over ‘European Art Quilts’ te
zien. Maar terwijl de quilts als kunstvorm (in ieder geval in Europa) nog
maar een korte geschiedenis heeft, zijn
de eigenlijke quilts veel ouder.
Opgelapt staat netjes
De oorsprong van de quilts is een heel
praktische. Vroeger gooide je versleten
kleding niet zomaar weg. De zwakke
plekken probeerde je zoveel mogelijk
‘op te lappen’. Het resultaat was een
aantrekkelijke vorm van patchwork.

Bedevaarten in Nederland

om gezien en gewaardeerd te worden
als kunstwerken. Omdat het beddegoed
niet langer als beddegoed gebruikt
wordt, is het ook niet langer van
belang om de rechthoekige vorm van
een bed te handhaven. Steeds vaker
komt bij art quilts een formaat voor dat
meer doet denken aan een schilderij
dan aan een beddesprei. Behalve de
meer traditionele katoenen- en zijdenstoffen wordt er tegenwoordig ook
gebruik gemaakt van andere flexibele
materialen zoals papier, plastic, stro en
zelfs metaal.

Sommige delen van de kleding slijten
sneller dan andere. Vooral de ellebogen
en de kniestukken waren kwetsbaar. Op
de versleten stukken werd een nieuwe
lap aangebracht.

Echte kunst
Tijdens de Amerikaanse pionierstijd met name in de vorige eeuw - ontwikkelde zich uit het lapjeswerk de zogenaamde ‘block piecing’ techniek. Het
meest bekende patroon was de zogenaamde ‘Log Cabin’. Dit was opgebouwd uit stroken en had een rood
vierkantje in het midden. Het verbeeldde de zelfgemaakte blokhutten van de
pioniers. Het lapjeswerk maakte zich
los van zijn praktische oorsprongen en
werd een echte kunstvorm. Daarmee
kregen de quilts ook een andere status.
Van alledaags lapwerk werd het nu
‘officiële’ kunst, die voortaan ook in de
musea te zien was.

De techniek werd niet alleen toegepast
op versleten kleding. Ook allerhande
beddegoed raakte snel versleten en
moest dan weer opgelapt worden. Het
resultaat was niet altijd om aan te zien.
Daar ging het ook niet om. Als je het
beddegoed maar kon blijven gebruiken.
Maar er waren er ook die van de quilts
prachtige kunststukjes maakten, die het
nog steeds waard zijn om gezien te
worden.
Van Europa naar Amerika,
en weer terug ...
Al in de middeleeuwen waren er in
Europa vele doorgestikte dekens en
kleding in omloop. Hoe komt het dan

pelgrimages in eigen land
Sinds het bestaan van de
centraal.
heiligenverering gaan
Er zijn vijf plaatsen geselecmensen in de hele wereld
teerd uit honderden
‘ter bedevaart’. Dat wil zegNederlandse bedevaartsoorgen dat ze naar een heiliden. De meeste aandacht
ge plaats reizen, hetzij om
gaat uit naar plaatsen
een gunst af te smeken,
waar Maria wordt verhetzij uit boetedoening.
eerd: de Zoete Moeder
Bekende voorbeelden van
van Den Bosch, Onze
eeuwenoude christelijke
Lieve Vrouw ter Nood
pelgrimages zijn de
te Heiloo en Onze
bedevaarten naar
Lieve Vrouw van
Santiago de
Kevelaer. Ook
Compostella, Rome
komen Cunera uit
en Jeruzalem. Een
Rhenen en de
andere categorie
Martelaren van
vormen de MariaOnze Lieve Vrouw van Kevelaer
Gorcum aan bod.
bedevaarten, zoals die
naar Lourdes en Fatima. Maar ook in
De tentoonstelling ‘Bedevaarten in
Nederland worden jaarlijks heel wat
Nederland’ is te zien in het Catharijnekilometers naar bedevaartplaatsen
convent. De tentoonstelling maakt deel
afgelegd. In de tentoonstelling
uit van een samenwerkingsproject.
‘Bedevaarten in Nederland’ staan de

Traditionele vormen
De moderne quilts kunstenaars grijpen
in hun werk vaak terug op traditionele
vormen. Belangrijk is vooral de herhaling van geometrische vormen in
vastgelegde patronen. Ook een nette
afwerking hoort daarbij. Zomen en
randen worden keurig naar binnen
geslagen en alle losse draden worden
afgeknipt. Het stikwerk, dat met de
hand wordt uitgevoerd, bestaat uit
zoveel mogelijk kleine steken.
Traditionele quilts zijn bijzonder decoratief en hebben een connotatie met de
zachte en koesterende warmte van
dekens en de toestand van slapen en
dromen.

Een boek voor onderweg...
HET BOEK BIJ DE TENTOONSTELLING!:
Bedevaarten in Nederland, door Casper Staal en Marc Wingens. Folklore
of godsvrucht, religieuze prestatieloop of actieve devotie: bedevaarten staan
inde belangstelling van zowel devote katholieken als niet-religieuzen.
Bedevaarten in Nederland vertelt het rijk geïllustreerde verhaal van processies, verhoorde gebeden, verwerkt verdriet en wonderverhalen. Aan de hand
van vijf belangrijke Nederlandse bedevaartsoorden wordt de geschiedenis van
600 jaar bedevaarten uit de doeken gedaan. 1997, De Walburg Pers, 224 pag.,
pap., rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit, ƒ 29,50

Prikkelend
De kunstenaars laten zich uiteraard ook
inspireren door nieuwe thema’s en
vormen. Ze maken gebruik van de
traditie van quilts, maar hanteren
tegelijk ook een geheel eigen beeldtaal.
De erotiek is een voorbeeld. Het is een
voor de hand liggend thema, vanwege
de vele raakvlakken met het bed.

STANDAARDWERK IN VOORBEREIDING!:
Margry, P.J. & C. Caspers (red.). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 1:
Noord- en Midden-Nederland. De drie delen beslaan elk ca. 800 pagina’s
tekst met ca. 1500 illustraties en aparte kleurenkaterns. Ieder deel bevat zo’n
250 lemma’s (bedevaartplaatsen) met een gemiddelde lengte van ca. drie pagina’s. Eerste deel verschijnt in november 1997, tweede deel zomer ’98, derde
deel eind ’98.
1997, Verloren Uitg., ± 800 pag., geb., prijs per deel ƒ 144,00,
setprijs ƒ 390,00, teken in op dit standaardwerk!

Sommige van deze nieuwe quilts
worden ervaren als agressief en verontrustend. Vooral bij de meer traditioneel
georiënteerde quilters roept het soms
heftige reacties op. Zij vinden dat deze
nieuwe thema’s niet in de traditionele
quilts thuishoren. Het is een spanningsveld dat vele (van oorsprong) volkskunst kenmerkt. Voortbouwend op
oude tradities, maar steeds weer nieuwe
wegen inslaant.

LITERATUUROPGAVE BIJ DE TENTOONSTELLING “BEDEVAARTEN”
Een boek voor onderweg
1997, Broese Kemink, wordt op verzoek gratis toegezonden

Voor bestellingen en informatie:

Centrum:
Stadhuisbrug 5
3511 KP Utrecht
Tel. (030) 2335200
Fax (030) 2314071
e-mail: info@broesekemink.nl

☞ De tentoonstelling ‘European Art Quilts’ is
tot en met 18 januari 1998 te zien in het
Nederlands Textielmuseum, Goirkestraat 96,

De huidige quilts zijn niet meer bedoeld
als beddegoed: ze hangen aan de muur
38

Tilburg, tel. 013-5422241.
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In de Uithof:
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
Tel. (030) 2155400
Fax (030) 2540303
e-mail: uithof@broesekemink.nl
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Almanak en dagelijks leven

Cuneravaantje

Onder de titel ‘Heiligen in Nederland’
worden nog twee tentoonstellingen
gehouden. Het Museum voor Religieuze
Kunst in Uden legt met de tentoonstelling ‘Sanctus. Met heiligen het jaar
rond’ de nadruk op de volksdevotie,
waarbij de heiligenkalender als leidraad
dient. In het Museum van het Boek /
Museum Meermanno-Westreenianum
in Den Haag loopt de tentoonstelling
‘Gouden legenden. Verhalen over heiligen in de middeleeuwen’. Daar staat
het beroemde boek ‘De Legenda Aurea’
centraal, een bonte verzameling
legendarische wonderverhalen.
☞ ‘Bedevaarten in Nederland’ is te zien tot en

De almanak lijkt
een beetje op
onze huidige
agenda maar
bevatte ook een
schat aan informatie die voor
het dagelijks
leven onontbeerlijk was. Over de
Deventer almanak is momenteel
een tentoonstelling te zien in Historisch
Museum de Waag in Deventer.

In het volgende
nummer:

C

COLOFON

allerlei vormen van vermaak: kluchten,
liedjes, anekdotes en spreekwoorden.
Aan de hand van de stand van de
planeten zorgde een astroloog voor de
voorspellingen van het weer. De
planeten bepaalden ook wanneer je het
best naar de barbier kon gaan om je
haar te laten knippen.

De almanak was niet alleen de voorloper van onze huidige agenda, maar
tevens een astrologisch, medisch, godsdienstig en praktisch naslagwerkje. Er
was een jaarkalender met feestdagen en
heiligendagen in opgenomen, en ook
de data van de veemarkten en de
dienstregeling van het beurtveer
stonden erin. De almanak was ook een
vraagbaak voor allerlei medische
kwesties. Daarnaast bood almanak

Samen met de bijbel is de almanak
eeuwenlang het best verkochte boek in
ons land geweest. De almanak was een
typisch voorbeeld van gebruiksdrukwerk. Aan het eind van het jaar werd
een nieuwe gekocht. De oude werd
weggegooid, op het toilet verwerkt of
in de winkel gebruikt om zakjes van te
maken. Dat er toch exemplaren
bewaard zijn gebleven is te danken aan
toevalligheden.

met 11 januari 1998 in Museum
Catharijneconvent, Nieuwegracht 63 in
Utrecht, tel. 030-2313835.

☞ ‘Sanctus. Met heiligen het jaar rond’ is te
zien tot en met 30 november 1997 in het
Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg
1, Uden, tel. 0413-263431.

☞ ‘Gouden Legenden. Verhalen over heiligen in

De tentoonstelling toont Deventer
almanakken uit de periode 1551 tot
1982. Getoond wordt door wie ze
geschreven en gedrukt werden en welke
invloed ze hadden op het dagelijks
leven.

de middeleeuwen’ is te zien in Museum van
het Boek / Museum MeermannoWestreenianum, Prinsessegracht 30, Den
Haag, tel. 070-3462700.

☞ Een handdruk van de tijd. De Deventer
Almanak en het dagelijks leven 1500-1700

Sinterklaasbeleving
1997
Een paar jaar geleden leek
het allemaal de verkeerde
kant op te gaan met de
Sinterklaasviering in
Nederland. Een NIPOonderzoek uit 1991 gaf aan
dat nog maar 51% van de
Nederlanders Sinterklaas vierde. Toch laten de Nederlanders zich hun Sint
Nicolaas niet zo maar ontnemen. Het tij lijkt zich te keren ten gunste van
de Goed Heiligman en zijn Zwarte Piet.

Kerstfeest in Rusland
Kerstmis duurt in Rusland van
24 december tot en met 6 januari. Het
is een vrolijk warm feest waaraan
veel tradities verbonden zijn. Er
worden ritten met de
trojka gemaakt en er
wordt gans gegeten
gevuld met
zuurkool en
appeltjes.

Sinds de zestiger jaren is de traditie van
de processie in veel plaatsen verloren

Redactieraad:
prof. dr. Stefaan Top
drs. Albert van der Zeijden
Redactie:
drs. Ineke Strouken (hoofdredactie)
drs. Martin Jansen
Traditie
verschijnt vier keer per jaar.
Een abonnement kost ƒ 30 of Bfrs 600
per jaar.

Historisch Museum De Waag, Brink 56 te

Opzegging van abonnementen moet
uiterlijk op 1 december schriftelijk aan
de administratie zijn doorgegeven.

Deventer, tel. 0570-693788.

In heel Nederland geldt nog steeds een
processieverbod. Dit stamt nog uit de
schuilkerkentijd toen de uitoefening
van de katholieke godsdienst slechts
oogluikend was toegestaan. In het
katholieke zuiden van ons land werd
over het algemeen wat vrijer met deze
regel omgesprongen. Zeker in Limburg
trok in bijna elke parochie de processie
uit.
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gegaan, maar niet in Eijsden. Hier
wordt dit religieuze feest nog steeds
gedragen en beleefd door de gehele
bevolking. De gebruiken rondom de
sacramentsprocessie, de jonkheden en
het cramignondansen noemt men de
Bronk. Elk jaar op de tweede zondag na
Pinksteren wordt de Bronk gehouden.

☞ ‘Broenk ien Eèsjde’ is een (Limburgs

De geschiedenis van de schaats
Men neemt aan dat ijzeren schaatsen al
rond 1400 bekend waren. Daarvoor
gebruikte men benen exemplaren. Uit de
ijzeren schaatsen ontwikkelden zich vele regionale
verschillen. In onze eeuw vond een standaardisering van
de schaats plaats. De ‘klapschaats’ is de ontdekking van de
laatste jaren!

gesproken) videodocumentaire die over dit
jaarlijks terugkerende cultuur-historische
feest is gemaakt. Hij is te verkrijgen voor
ƒ 49,95 bij de Stichting ‘t Trümke, Postbus
93, 6245 ZH Eijsden.
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En nog veel meer...
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