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Ook over kerstmis kunt u in Traditie
lezen. Dit keer gaat het over de kerstdagen in pre-communistisch Rusland.
Hier zijn veel overeenkomsten met de
viering vroeger in Nederland te vinden.
Ook in Rusland stond het eten en de
gezelligheid centraal en mochten
kinderen in de ‘Heilige dagen’ met een
verlichte ster langs de huizen om te
zingen en te bedelen. Net als nu nog op
veel plaatsen in Nederland gebeurt.
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Mevrouw L. Schanstra-Rijnsent uit
Doetinchem schreef mij daarover in
januari dit jaar. “Ik herinner me nog
heel goed dat wij op klompjes
nieuwjaar gingen afwinnen. Wij riepen
dan bij de deur: ‘wij wensen u veel heil
en zegen in ’t nyjaor’. Grote papieren
zakken hadden wij bij ons. En hoe meer
wij kregen, hoe mooier we het vonden.
Walnoten, pöfferkens, wafels en
zuurtjes. Mijn ouders hadden twaalf

volop gevierd.
1

buren, waaronder vier naobers die op
boerderijen in de omtrek woonden. Wij
waren lang onderweg. U kunt zich
voorstellen dat wij niet meer hoefden te
eten.” Mevrouw Schanstra, geboren in
1928, stuurde mij een krantenknipsel
om te laten zien dat het ‘nyjaor
afwinnen’ nog steeds gebeurt in de
Achterhoek.
Met een poëziewijsheid van mevrouw
Kerpel uit Rotterdam wil ik u prettige
decemberdagen wensen:
“ De tijd is:
te traag voor hen die wachten,
te snel voor hen die vrezen,
te lang voor hen die treuren,
te kort voor hen die plezier hebben.
De tijd gaat snel, gebruikt hem
wel...”
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

Katholiek leven
Naar aanleiding van het artikel over het
Rijke Roomse Leven in ‘Traditie’
nummer 3 kwamen bij ons veel
herinneringen naar boven. Het is waar
dat de kerk zich met veel dingen
bemoeide. Vooral met het gezinsleven.
Toch denken wij met weemoed aan die
tijd terug. Het was allemaal erg streng
toen, maar je wist waar je je aan te
houden had en we denken wel eens dat
de jeugd dat nu mist.

Een oud kaartspel
Wie in museum Sint-Janshospitaal in
Damme (België) komt, kan daar twee
bijzondere reeksen kaartjes bewonderen.
De oorspronkelijk losse kaartjes zijn
ongeveer vier centimeter breed en zeven
centimeter hoog en zijn voorzien van
heilige en profane figuren. Zij zijn
vermoedelijk in de zeventiende of
achttiende eeuw van kopergravures
gedrukt op papier en daarna met de
hand ingekleurd.

Ook voelden we ons thuis in de kerk. Een zondag zonder Heilige Mis en
Communie was geen zondag. En als je gebiecht had voelde je je zo
schoon. Bij problemen kon je altijd bij de pastoor of kapelaan terecht.
En in ons Limburgs dorp kwamen ook de nonnen helpen als moeder ziek
was of in het kraambed lag. En we kennen de kathechismus nog steeds
bijna uit ons hoofd!
De heer en mevrouw Huigens,
81 en 83 jaar

Het museum zou graag antwoord willen
hebben op de volgende vragen:
– Wie weet hoe dit kaartspel gespeeld
werd?
– Wie kent dit type kaartspel ook met
andere figuren?

Wieringer dansers

Reacties zijn van harte
welkom!

In ‘Traditie’ nummer 3 stond een
fotoverslag van de Europeade in
Martigny. Daarin stond dat twee
groepen Nederland vertegenwoordigden. Hierin is een fout
geslopen. Het waren Wi’j Hold ‘t
bi’j ‘t Olde uit Aalten en de
Wieringer Dangsers uit
Wieringen die in Zwitserland
optraden.

Mieke de Jonghe
Sint-Janshospitaal
Kerkstraat 33
B 8340 Damme
tel: 00-32-(0)50-354621
fax: 00-32-(0)50-370871

De twee bijzondere reeksen kaartjes uit de zeventiende of achttiende eeuw.

2

3

W

I

N

T

E

R

1

9

9

7

Sinterklaas op prent en muziek

E

en grote verzameling
Sint Nicolaasrealia
Al bijna vijfentwintig jaar verzamelt Frits Booy oude
kinderboeken en ongeveer negen jaar geleden viel het
hem op dat hij nauwelijks sinterklaasboeken bezat.
Dat was merkwaardig, omdat het sinterklaasboek toch
een echt Nederlands kinderboek genoemd kan worden.
Sinds die tijd is Frits Booy boeken en later ook
voorwerpen over de Sint gaan verzamelen.
Frits Booy

Speculaasvrijers
Met Sinterklaas worden nog altijd veel
speculaasvrijers verkocht. Dat komt
omdat ‘goedheiligman’ ‘goedhuwelijkman’ betekent. Sinterklaas was een
huwelijksmakelaar. Die betekenis heeft
Sint Nicolaas gekregen door de legende, waarin hij drie huwbare, doch arme
meisjes van stand redde door te zorgen
dat ze een bruidsschat kregen, waardoor ze fatsoenlijk konden trouwen.
Daarom gaven geliefden elkaar vroeger
met Sinterklaas een speculaasvrijer,
vaak versierd met bladgoud en glazuur.

De heilige Nicolaas,
Russische icoon uit de derde eeuw

Sinterklaasprent
De kinderprent ‘Het leven van sint
Nicolaas’ wordt ook wel centsprent
genoemd naar de cent die men er
indertijd voor moest betalen. Deze
prenten zijn de voorlopers van het
kinderboek en zeker van het stripverhaal, want ze bestaan meestal uit
een reeks plaatjes met onderschrift. Op
de sinterklaasprenten staan aanvankelijk gewone ruiterfiguren, in de
bijbehorende tekst Sint Nicolaas

De oudste afbeeldingen van Sint
Nicolaas zijn te vinden in de beeldende
kunst: iconen, beelden en schilderijen.
Ze stellen de heilig verklaarde bisschop
van Myra voor, al dan niet uitgebeeld
met zijn wonderen. Ze zijn bijna altijd
te vinden in kerken van steden aan zee
of een rivier, aangezien Sint Nicolaas
de beschermheilige van zeelieden, reizigers en kooplieden was. Eenmaal veilig
aan wal dankten dezen de heilige in de
aan hem gewijde kerken.
4

5

genoemd, omdat een rooms-katholieke
bisschop in het calvinistische Nederland van de zestiende en zeventiende
eeuw natuurlijk niet mocht worden
afgebeeld. In de achttiende eeuw werd
de overheid milder en verschijnt Sint
Nicolaas als belonende, maar ook
straffende kindervriend op de prenten.
Sinterklaasboek
Het sinterklaasboek voor kinderen
stamt uit het eind van de achttiende
eeuw. Dan verschijnen er boekjes die
St. Nicolaasgeschenk of St. Nicolaasalmanak worden genoemd, maar die
geen enkele sinterklaastekst bevatten.
Het zijn boekjes om met Sinterklaas
aan de jeugd te geven.
Vanaf circa 1800 verschijnen er kinderboekjes waarin de jeugd naar aanleiding van het sinterklaasfeest vermanend of prijzend wordt toegesproken,
maar waarin Sint Nicolaas zelf niet
wordt afgebeeld, wel zaken als lekkers
en de roe. Zie het boekje St. Nikolaas
Geschenk aan de Jeugd (1814) van mr.
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Zwarte Piet aan de ketting

Standbeeld van Sinterklaas in
Sint-Niklaas (België)

En gij dan ook wordt gepreezen,
Met veel lekkers bij u in.”

Nederland is, waardoor er allerlei spannende dingen gebeuren. Bijzonder onthullend is een verhaal dat zich afspeelt
in 1944 in ons land, namelijk Waarom
St. Nicolaas in 1944 niet bij de
Rotterdamsche kindertjes kon komen
rijden (1945) van B. Stroman.

Men ziet dat Sint Nicolaas zijn preek
positief besluit. Van een zwarte
knecht is in dit boek nog geen sprake.

E.J.B. Schonck. Hierin staat een sinterklaaspreek, gericht tot een veeleisend
stout meisje, die niets te raden overlaat.
Het slot ervan luidt:
“Zou ‘k mijn’ koek aan u verspillen?
Neen, ô ongehoorzaam kind!
‘k Ben wel, ja, een kindervrind,
Maar ik heb, voor stoute billen,
Ook een’ berken geesselroê;
Die ‘s voor u, zij komt u toe.
Maar zoo gij uw wangebreken
Aflegt, koom ik, tot een teken
Dat ik zoete kinders min,
Als ‘t weêr Sint Niklaas zal wezen,

Zwarte Piet
Sinterklaas én zijn zwarte dienaar
worden in de kinderliteratuur voor
het eerst én samen afgebeeld in het
boekje Sint Nikolaas en zijn knecht
(circa 1845) van de Amsterdamse
schoolmeester Jan Schenkman.
Opvallend daarin is dat de dienaar
alleen maar ‘zijn knecht’ wordt
genoemd (“Zijn knecht staat te
lagchen”). Ook nieuw is het feit dat
men aankomt per stoomboot en vertrekt per luchtballon. Verder lezen we
voor het eerst over Spanje en het in de
zak stoppen van kinderen. In de tweede
druk (1850) is de knecht voor het eerst
gekleed zoals we hem nu nog kennen,
namelijk als een zestiende-eeuwse
page, en vertrekt men per stoomtrein.
Deze uitgave zal de sinterklaasboeken
tot circa 1950, grotendeels bepalen. De
naam ‘Piet’ voor de zwarte knecht vond
ik pas in Het feest van Sint Nicolaas
(1891) van Lina.

Maar men grijpt in die tijd ook nog op
een heel oud gegeven terug, namelijk
een middeleeuwse afbeelding van de
heilige Nicolaas die een zwarte duivel
aan zich onderwerpt door hem aan een
ketting mee te nemen. In de jaren vijftig verschijnt dit gegeven nog in het
boekje Sinterklaas, Kerstmis en
Nieuwjaar met tekeningen van Phiny
Dick, met als tekst:

In het boek ‘Een Sint met rode oortjes’ beleeft Sinterklaas
avonturen die niet bij zijn leeftijd passen.

laten optreden. Zij krijgen van
Sinterklaas natuurlijk vele cadeaus,
maar geven zelf voedsel en speelgoed
aan arme kinderen. Zo leren ze al jong
aan liefdadigheid, immers een christelijke deugd, te doen.

Een bijzonder aspect van een enkel sinterklaasboek is het feit dat het indirect
verwijst naar de omstreden opvatting
dat Sint Nicolaas de plaats van de
Germaanse oppergod Wodan zou hebben ingenomen. Een voorbeeld daarvan
is Sint Nikolaas-vertellingen voor de
jeugd (1852) van C. van Schaick, waarin we Sinterklaas met een zwarte muts
op te paard hoog boven het landschap
zien vliegen, zoals indertijd volgens de
overlevering Wodan op zijn schimmel
deed.

heel leuk voorbeeld hiervan is het Kris
Kras Sint Nicolaas Boek (1965), van
het jeugdtijdschrift Kris Kras, samengesteld door Ilona Fennema.

“Piet, zijn knecht, zo zwart als roet,
Met een ketting aan zijn voet,
Kijkt door ‘t vensterglaasje.
Als dan allen, groot en klein,
Goed en wel naar bed toe zijn,
Roept hij Sinterklaasje.”

Heel vergaand zijn boeken als Een Sint
met rode oortjes (1992), een verhalenbundel van Vlaamse en Nederlandse
auteurs, waarin Sinterklaas wel erg
dolle avonturen beleeft, die niet stroken met zijn leeftijd en waardigheid.
Té ver gaan boeken als Sinterkerst
(1989) van Ingrid en Dieter Schubert,
waarin de Pieten Sinterklaas verrassen
met een doos vol verkleedkleren, waaruit de Sint uiteindelijk een kerstmanpak kiest en dan in een slee met de
schimmel op pad gaat. Dit zijn
geforceerde verhalen die leiden tot
cultuurverwarring beter gezegd
cultuurvervlakking en die moet men
daarom afwijzen.

Ook verschijnen er sinterklaasboeken
vol verhalen, liedjes, surprisetips,
recepten, puzzels en dergelijke. Een

Een keerpunt in de sinterklaasverhalentraditie ligt in 1915, dan verschijnt het
spannende prentenboek Mee in den zak
van Oom Abraham met vrolijke prenten
van Daan Hoeksema. Het nieuwe is dat
dit verhaal begint waar traditionele sinterklaasverhalen vaak eindigen, namelijk met het in de zak stoppen van stoute kinderen. Vervolgens worden deze
door Sint en Piet naar Spanje meegenomen om daar heropgevoed te worden.
Na vele avonturen keren ze een jaar
later in Nederland terug.

In de zak
Verder is het kenmerkend voor de
romantische negentiende eeuw om in
sinterklaasverhalen kinderen uit de
gegoede burgerij als weldoeners te

Sinterklaas met rode oortjes
Na circa 1940 verschijnen er talloze
van de traditie afwijkende sinterklaasverhalen zoals het geestige Sinterklaas
blijft een zomer over (1940) van
Henriëtte van Eyk, waarin kinderen
ontdekken dat Sinterklaas ‘s zomers in

Sinterklaas vertrekt per stoomtrein
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Sinterklaas op muziek
Het ligt voor de hand dat er vele sinterklaasliedjes in muziekboeken en op
grammofoonplaat, cassetteband en cd
zijn verschenen.
De zeventiende-eeuwse voorbeelden
van deze liedjes zijn heel curieus,
omdat die vaak gaan over Sint
Nicolaas als huwelijksmakelaar: de
huwbare jeugd vraagt aan de goedheiligman om een vrijer of vrijster van
vlees en bloed in plaats van speculaas!
En de meisjes beloven aan Sint
Nicolaas dat zij hun eerste zoon naar
hem zullen noemen, als de heilige snel
voor een echtgenoot zorgt; vandaar dat
vele jongens in die tijd Klaas heten:

Prentbriefkaart: Sint met damespopje

7

“Zoje mijn gebed verhoort,
‘k Zal je dienen al mijn leven:
Breng ik dan een Zoontjen voort,
‘k Zal ‘t de naem van Klaasjen geven;
Schoon ‘t door jou niet word geheven,
Echter zulje Peter zijn.
Als ik in de Kraam zal leggen,
Zal ik het straks leren zeggen,
Sinter Klaas is Peet van myn.”
In de negentiende eeuw vinden we de
eerste voorbeelden van de traditionele
sinterklaasliedjes met muziek van
bekende componisten, zoals Zie, de
maan schijnt door de bomen van J.P.
Heije op muziek van J.J. Viotta (1845)
in een bundel met andere liedjes van
Heije. Er zijn ook bundels met alleen
maar sinterklaasliederen, zoals St.
Nicolaasliedjes, voor harmonium en
piano, uitgegeven door Joh. de Heer
(circa 1935). Sommige sinterklaasverhalen zijn doorspekt met liedjes met
muziek, zoals Het Sinterklaasboek
(1969) van Jaap ter Haar en Rien
Poortvliet. Een bekend koor, de Leidse
Sleuteltjes, onder leiding van Henk
Franke, zette traditionele liedjes in
1981 op de plaat. Maar er werden en
worden ook nieuwe sinterklaasliedjes
gemaakt, onder andere te vinden in
Decemberliedjes speciaal voor kleuters
(1972) van Herman Broekhuizen,
bekend door het AVRO’s kinderkoor.
Sinterklaasspelen
Natuurlijk is het fenomeen Sint
Nicolaas ook in de spelletjeswereld
doorgedrongen. Dat gebeurde al in het
midden van de negentiende eeuw met
een groot uitgevoerd spel in de vorm
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Sint Nicolaas koopt het boek ‘A is een Aapje’. Het is
verkapte reclame voor een andere uitgave van de
uitgever.

“Lieve Jongens
Jullie hebt zeker gehoord, dat ik eerstdaags jullie wat kom brengen. Ik ben
over jullie beide heel goed tevreden. Ik
vind het ook zoo mooi, dat Albert een
goed rapport heeft. Nu jongens ga zoo
door!
Jullie vriend Sinterklaas!”
Sint in de reclame
Sint en reclame horen nu onverbrekelijk bij elkaar, dat is vanaf circa 1800 al
te merken. Cabaretier Wim Kan noemde
Sinterklaas al “de heilige van de middenstand”. Hierboven wees ik al op

van een ganzenbord, dat qua illustratiestijl erg veel lijkt op de tweede uitgave van Schenkmans boek Sint Nikolaas
en zijn knecht.
Prentbriefkaarten
Deze kaarten zijn een Europees verschijnsel te noemen: ze verschenen en
verschijnen niet alleen in ons land,
maar ook in Zwitserland, Oostenrijk,
Hongarije en Tsjechoslowakije. Hiermee
konden kinderen weer op een andere
manier verrast worden. Op sommige
kaarten staat de Sint met een kerstboom, hij lijkt dan ook meer op de
Weihnachtsmann. Zo’n kaart komt dan
uit Duitsland of Oostenrijk.
Staat er op een kaart een Sinterklaas
die een damesschoen met een herenpopje of een herenlaars met een
damespopje vult, dan zien we de
goedheiligman weer in zijn rol als
huwelijksmakelaar. Zijn er ook engeltjes op de kaart aanwezig, dan verwijst
dat naar het roomse geloof dat onze
heilige in de hemel woont. Een duiveltje duidt op Sint Nicolaas z’n ‘natuurlijke vijand’, die volgens de overlevering zeer zondige zielen in een zak (!)
naar de hel sleepte.
Op een enkele kaart (circa 1915) treffen
we nog een geschreven tekst van de
oude kindervriend aan:

Reclameplaat met een witte Piet!

8
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achttiende-eeuwse boekjes die St.
Nicolaasgeschenk heten en die op het
sinterklaasfeest cadeau moesten worden
gedaan. Uitgevers van sinterklaasprenten en -boeken maakten via die uitgaven vaak reclame voor hun andere
publicaties. De firma Brepols uit
Turnhout (België), die talloze kinderprenten heeft uitgegeven, laat op een
prent zien dat Sinterklaas prenten van
de firma Brepols aan kinderen cadeau
doet.
Een ander voorbeeld is de folio-uitgave
van Sint Nicolaas en zijn knecht van
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Politieke prent uit ‘De Volkskrant’

Een apart verschijnsel is de rijmkaart:
een kaart van briefkaartformaat waarop
een rijmpje staat, die bij een pakje werd
gedaan. Uit het rijmpje blijkt dat de
gever te bleu is om de ontvangster die
hij heimelijk bemint, direct iets te
geven; hij doet dit dan via Sinterklaas,
die dus net zoals in de zeventiende
eeuw dienst doet als bemiddelaar!

Schenkman (1907) van uitgever
Vlieger, waarin we zien dat Sint
Nicolaas het bekend geworden abcboek A is een Aapje koopt, óók een uitgave van Vlieger. Curieus is een reclameplaat uit circa 1870, waarop
Sinterklaas cadeautjes en een witte (!)
knecht een pak slaag met een roe uitdeelt!
Bekend zijn de reclameplaatjes met
liedjes en rijmpjes van de firma’s De
Gruyter en Haust in de jaren
veertig/vijftig. Ook apart is een reclameplaat van de firma Gastec uit
Apeldoorn (1996), die gaat over schonere verbranding bij cv-ketels. Daarop
zien we een zwaar beroete Sinterklaas
met de tekst: “Zijn er geen CV-ketels
met een iets schonere verbranding?”
Sinterklaascartoon(tje)
Ook in cartoons en op politieke prenten
wordt Sinterklaas gebruikt, of beter
gezegd misbruikt, vooral op politieke
prenten. Iedere politicus die royaal geld
belooft of uitdeelt, wordt al gauw ‘een
sinterklaas’ genoemd. Ook bij het hard
aanpakken van anderen door politici
valt deze term, maar dan uiteraard in
negatieve zin. Dat verschijnsel is al in
kranten van ver vóór 1945 te vinden.
Surprises
Sinterklaasfeest vieren eist nogal wat
creativiteit: surprises maken, dichten en
voor een kleine groep: verkleden en

Sinterklaasverzamelingen
Naast zaken als boeken, prenten, kaarten, folders en dergelijke zijn er nog
talloze andere voorwerpen die met
Sinterklaas te maken hebben en die
fanatiek verzameld worden: postzegels,
lepeltjes, sleutelhangers, speldjes, legpuzzels, plakplaatjes, inpakpapier, chocoladeletters en -figuren, hun vormen
en hun verpakkingen, plastic tassen,
etalagemateriaal zoals pop, masker,
paard, boot, staf, mijter, roe, jutezak,
vlaggetje, banier, display. Ik heb zelfs
een telefoonkaart uit 1996 met
Sinterklaas erop!

schminken. Om dit alles te stimuleren
verschijnen, soms al in de negentiende
eeuw, hulpmiddelen als rijmkaarten,
rijmwoordenboeken en uitgaven met
allerlei achtergronden en tips. Er zijn
boekjes met gedichten, bestemd voor de
toen meest voor de hand liggende
geschenken zoals handschoenen, pantoffels, sigaretten, boek en stropdas.
Maar er staat vaak ook een gedicht in,
dat op elk geschenk van toepassing is:

Er zijn mensen die alleen maar sinterklaaskaarten of sinterklaasprenten of
sinterklaaspapier verzamelen. Er zijn
ook mensen die alles verzamelen wat
met Sint Nicolaas te maken heeft. Ik
ken iemand die al zo veel divers materiaal bijeengegaard heeft, dat hij er
serieus over denkt om ergens een
sinterklaasmuseum te beginnen, maar
dat is uiteraard een zeer kostbare
aangelegenheid!

“Bij een verrassing
Tingeling! De bel, warempel,
Kijk! Een pakje in de gang,
Vast een mop van Sint natuurlijk,
Even kijken hoor, niet bang,
Wacht, er staat wat op: Voor .......
Geen abuizen dus, dat klopt!
Wat er ook te voorschijn kome:
‘t Is er netjes ingestopt,
Hier een knoop en daar een lusje,
Knippen? Neen, dat mag niet hier!
Nog een krantje, weer een touwtje,
Krantje, bandje, pakpapier.
Nu, daar zal het dan toch komen,
Nee maar, kijk eens, dat is kras,
Wie had dat nu kunnen denken:
‘t Is oké Sint, juist van pas.”

Al met al kan ik vaststellen dat velen
zeer intens en liefdevol met het gehele
sinterklaasverschijnsel bezig zijn, met
verzamelen, stimuleren, coördineren,
intochten, lezingen, tentoonstellingen,
publicaties en natuurlijk met pakjesavond! Daardoor zal dit waardevolle
traditionele feest in onze cultuur
hopelijk altijd bewaard blijven!
☞ Frits Booy is bestuurslid van de Stichting

Het leuke van deze tekst is, dat men
kan zien in welke trant indertijd werd
gedicht en hoe cadeautjes werden verpakt en gegeven. Deze tekst staat in
Surpriserijmpjes (circa 1940) door
H.J.L. (nummer 16 uit de reeks Sparo).

Nationaal Sint Nicolaas Comité, die een boek
heeft uitgegeven ‘Sint Nicolaas van A tot
Z’. Voor meer informatie: Stichting Nationaal
Sint Nicolaas Comité, Postbus 28006,
5602 JA Eindhoven. Fax 040-2424517
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Sint als vriend en Zwarte Piet als speelkameraad
Sinterklaasbeleving in Nederland

Rien van den Heuvel

Begin negentiger jaren leek het helemaal de verkeerde kant op te gaan
met de Sinterklaasviering in ons land. Een NIPO-onderzoek uit 1991 gaf
aan dat nog maar 51% van de Nederlanders Sinterklaas vierde. In 1980
was dat nog ruim 70% van de bevolking. In 1992 luidde Nicolaas Matsier
in een viertal artikelen in het NRC-Handelsblad de noodklok voor de
Goedheiligman. Hij gaf de Sint nog hooguit tien tot vijftien jaar.

Publicist Bertil Huizen legde in een
artikel in De Gelderlander Pers van 16
november 1996 de vinger glashard op
de pijnlijke wond. “In een door ontkerkelijking en individualisering geteisterd
landschap is Sinterklaas in een gure
storm verzeild geraakt en lijkt een
warm in het bont gestoken trol van
Duits-Amerikaanse makelij beter te
kunnen overleven. Het voorbeeld van
de eerste kerstyuppen heeft alom navolging gekregen en het ‘inspanningsloze
feest van de niet-dichtende managers’,
zoals Matsier het noemt, wordt reeds in
groten getale gevierd”, laat Huizen
somber weten.
Maar medio negentiger jaren blijkt
duidelijk dat de Nederlanders zich hun
eigen Sint Nicolaas niet zo maar laten
ontnemen. Symptomatisch is het
nieuwsfeit dat in 1993 de politie
van Assen onder luide
bijval van de bevolking
de kerstman de stad
uitzette.
Het tij lijkt zich te
keren ten gunste
van de Goedheiligman en zijn zwarte
knecht.

Uit een onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel blijkt dat in
1995 weer in 58% van de huishoudens
Sinterklaas werd gevierd, terwijl de
kerstman bij 35% van de gezinnen
langs kwam.
Bij 57% van de gezinnen werd gedichten gemaakt, 47% maakte surprises en
43% trok loodjes. Hetzelfde Hoofdbedrijfschap berekende dat in 1995
65% meer werd besteed aan Sinterklaas
dan aan de kerst. Van belang was ook
dat maar liefst 87% van de ondervraagden het vreemd vond dat er kerstetalages zijn voordat de Sint in ons
land is aangekomen. Van de geënquêteerden vond 78% dat de kerstdecoraties pas na 5 december in de winkels
mogen verschijnen. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel concludeert
daaruit dat “Sinterklaas leuker is dan
de Kerstman. De Sint moet weer terug
in de winkels. De klant is immers
koning.”

belangrijk vond dat het Sinterklaasfeest
in ere wordt gehouden.

staat. En aan Piet met zijn zak en roe.
Dat is een duivel.”

Socioloog Herman Vuijsje heeft er wel
een verklaring voor: “Nederlands enige
nationale folkloristische gebeurtenis
draait niet om de cadeautjes, niet in de
eerste plaats tenminste. De Sint is geen
sullige spulletjes-uitdeler als de
Amerikaanse Santa Claus. Hij boezemt
ontzag in bij jong en oud, want hij en
niemand anders is degene die je
jaarlijks in het openbaar ter verantwoording kan roepen. In deze tijd van
‘moet kunnen’ is het heerlijk avondje
een van de weinige gelegenheden,
waarbij we nog onbekommerd kunnen
moraliseren.”

Hoe het ook zij, Sinterklaas is bezig
aan een ontegenzeggelijke comeback.
We laten nog één persoon aan het
woord die er voor door heeft geleerd.
De Utrechtse sociologe Mirjam van
Leer zegt in haar studie Geven rond
Sinterklaas uit 1995: “De commercialisering heeft de belangstelling voor het
Sint Nicolaasfeest doen toenemen. Een
pakjes- of surprise-avond was vóór de
oorlog geen algemeen verschijnsel en
werd dat in de jaren vijftig, zestig wel.
Vóór de oorlog zetten veel kinderen
slechts hun schoenen, waarin ze weinig
méér aantroffen dan een suikerbeest of
een speculaaspop. Over een wat langere periode bezien, heeft Sinterklaas
juist een enorme vlucht genomen”,
aldus Van Leer.

In zijn pamflet ‘Was Sinterklaas maar
een gracht’ zet Nicolaas Matsier grote
vraagtekens bij dat moraliseren. “Het
idee van een morele beoordeling nodig
om überhaupt te kunnen moraliseren al is het maar voor de grap - is morsdood. Dreigen en straffen, het is al
decennia lang uit den boze bij pedagogen. Het Sinterklaasfeest is in feite
een vrolijke voorafbeelding van het
Laatste Oordeel. Denkt u maar aan de
Sint met zijn grote boek, waarin alles

Geen sullige
spulletjes-uitdeler
Ook het NIPO getuigt van de terugkeer
van de grijze bisschop. Uit een door het
NIPO in 1995 gehouden onderzoek
blijkt, dat 80% van de Nederlanders het
12

Stralende kindersnoeten
alom
Sinterklaas is in Nederland springlevend. Dat leert ook een onderzoekje
onder een aantal organisaties, die de
jaarlijkse intocht van de
Goedheiligman in hun stad en dorp
voor hun rekening nemen. “Bij ons zie
je het Sinterklaasgebeuren groeien”,
meldt de vertegenwoordiger van de
Stichting Die Blide Incomst van
Sinterniclaesz uit Arnhem. Marie
Louise Hehenkamp van het Sint
Nicolaascomité Amersfoort laat weten:
“Het enthousiasme is even groot als
vroeger. Het feest kenmerkt zich door
gezelligheid en vrolijke sfeer in de stad.
Stralende kindersnoeten alom.”
Fred van Hummel van het inrichtende
comité uit Duiven plaatst evenwel een
kritische kanttekening. “Ouders met
grotere kinderen laten duidelijk merken
dat ze er voor kiezen om iets met de
kerst te doen. Ik denk dat het steeds
moeilijker wordt om het feest te handhaven. Wij als organisatoren proberen
in ieder geval om het in stand te houden.” Van Hummel lijkt met zijn ietwat
pessimistische visie echter de uitzondering die de regel bevestigt dat de Sint
13

anno nu in ons land steviger in het
zadel zit dan ooit.
De vrijwilligers en het geld
Er moet ieder jaar door talrijke vrijwilligers heel wat werk worden verzet
voordat Sinterklaas en zijn knechten
hun opwachting kunnen maken.
In Zevenaar zijn zo’n 300 mensen bij
de organisatie betrokken. De plaatselijke brandweer zorgt voor een aantal
Zwarte Pieten, voor begeleiding en
bewaking van de stoet samen met de
politie, maar ook voor faciliteiten in de
vorm van accommodatie voor schminken en aankleden, alsmede vervoer.
Aan de bonte stoet verlenen voorts hun
medewerking: de scouting, een showband, harmonieën en fanfares die
muziekpieten leveren, een kinderkoor,
een turngroep met kunstjespieten, een
balletschool met danspieten, een
manege die zorgt voor de schimmel en
begeleider, leveranciers van pony’s,
ponykarren, bakfietsen en kostuums,
licht, geluid en podiumwagen. De
dienst gemeentewerken zorgt voor de
dranghekken. De kern van de
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weerkazerne. Op de dag van de inkomst
op de televisie bereikt hij gezeten op
zijn paard Amerigo om half drie ‘s middags het Raadhuisplein in het centrum
van het stadje. Op het plein is dan
inmiddels een kinderkoor begonnen om
de jeugdige gelovigen in de juiste stemming te brengen.

organisatie in Zevenaar wordt gevormd
door het Sinterklaascomité, bestaande
uit vertegenwoordigers van de plaatselijke middenstandsorganisatie en een
aantal particuliere bedenkers van het
programma, die tevens de rollen van
Hoofdpieten en Sint voor hun rekening
nemen. In Zevenaar werkt men jaarlijks
met een budget van ƒ 12500,-, waarvan
de gemeente ƒ 2500,- voor zijn
rekening neemt.
In Duiven zet de Sinterklaasgroep van
het Gilde Sint Remigius ieder jaar weer
de schouders onder de intocht. Men
kan rekenen op de steun van de plaatselijke harmonie, de middenstand, de
vendeliers van de schutterij en het
bejaardenhuis. In totaal komen 50
mensen in het geweer. Men heeft in
Duiven telkenjare een budget van
ƒ 5000,- te verspijkeren. De gemeente
vertrouwt er op dat de Sint zelf geld
genoeg heeft en laat het in financiële
zin afweten.
In de Gelderse hoofdstad Arnhem pakt
de Stichting Die Blide Incomst van
Sinterniclaesz stevig uit met een jaarlijks budget van maar liefst ƒ 30000,voor de intocht. De gemeente neemt
daarvan 10% oftewel ƒ 3000,- voor zijn
rekening. Zo’n 500 vrijwilligers zorgen
er voor dat in Arnhem de kinderen een
waardige intocht beleven. Naast
gemeente, middenstand en politie mag
de organiserende Stichting rekenen op
steun van de Arnhemse Federatie van
Muziekgezelschappen.

Muziekpiet Pavarito is een ongeduldig
en bezorgd type. Hij is de stoet al vooruit gesneld en maakt zijn opwachting
op het plein in een bijzonder voertuig.
Afgelopen jaar was hij gezeten in een
ponykarretje. Pavarito heeft een grote
mand bij zich waarin alle tekeningen
gaan die de Zevenaarse kinderen aan
de Sint willen geven. Dat zijn er heel
veel. Pavarito is een Piet die allerlei
rampspoed vreest. Zo dacht hij een paar
jaar geleden dat Sinterklaas het nooit
op tijd zou halen vanaf Ravenstein,
waar hij zijn televisie-intocht hield.
Dus probeerde de vooruit gesnelde
Zangpiet zichzelf op het podium provisorisch te verkleden als Sinterklaas,
zodat de kinderen in elk geval een Sint
te zien zouden krijgen. Uiteraard verscheen de ware Goedheiligman wel op
tijd in Zevenaar en Pavarito moest toegeven dat hij wel een beetje voor gek
stond als pseudo-Klaas.

De gemeentelijke voorlichter in het
Gelderse Huissen weet te melden dat de
organisatie aldaar in handen is van de
Stichting voor Nationale en Stedelijke
Evenementen. Daarmee houdt de kennis van de voorlichter zo ongeveer wel
op. Duidelijk is in elk geval wel dat de
gemeente Huissen niet in de buidel
wenst te tasten om de intocht mogelijk
te maken.
Dan gaat het er in Amersfoort heel wat
florissanter aan toe. Net als in Arnhem
mogen de organisatoren rekenen op de
steun van 500 vrijwilligers en een budget van ƒ 30000,-. Gemeente, middenstand en verenigingen slaan broederlijk
de handen ineen. De gemeente
Amersfoort tast met een jaarlijks subsidie van ƒ 10000,- diep in gemeentelijke
schatkist. In Amersfoort bruist het voor
dit geld overigens wekenlang van de
Sinterklaas-activiteiten.

wandeling door het winkelcentrum.

speelgoed en knuffels voor de kinderen
van Mathezalka. Vele kubieke meters
speelgoed en poppen zijn via de scholen door de kinderen bijeen gebracht.
Al die kinderschatten zijn per vrachtwagen naar de weeskinderen in
Hongarije getransporteerd. Op deze
manier probeert men in Zevenaar een
van de basisgedachten van het
Sinterklaasfeest over te brengen op de
kinderen: Sinterklaas is een feest van
onbaatzuchtig (om elkaar) geven.

Potloodpiet
In Teteringen stelt Sinterklaas zijn
komst uit tot de tweede of derde zondag na de televisie-intocht. Hij laat het
paard op stal. Sint komt beurtelings per
rijtuig en antieke auto aan bij het
gemeentehuis. Wanneer de burgemeester verhinderd is, richt de wethouder
dan wel de voorzitter van de dorpsraad
het woord tot de heilige. Vervolgens
gaat het dan in optocht door een deel
van de bebouwde kom van het dorp
naar het gemeenschapshuis voor een
feest van Sinterklaas en vijftien van
zijn Pieten met alle kinderen van
Teteringen. De optocht kent de volgende indeling: politie, Ordepiet, gezeten
in een oldtimer, de harmonie, een
wagen met strooigoed en Zwarte
Pieten, Sinterklaas met Hoofdpiet in
open rijtuig en tenslotte amazones en
ruiters. Naast de Danspiet en de
Muziekpiet maakt in Teteringen ook de
Potloodpiet zijn opwachting. Aan de
jeugd van Teteringen wordt 40 kilo
snoepgoep uitgedeeld in de vorm
van een melange van harde
pepernoten en kruidnoten. Na
de rijtoer komen de kinderen
in groepen naar de Sint. De
ceremoniepiet zorgt er voor
dat alles in goede banen
wordt geleid.

Kleurstofvrije pepernoten
In het aangrenzende Duiven laat Sint
zich een week na de televisie-intocht
voor het eerst zien in het bejaardencentrum. Volgens goed vaderlands gebruik
valt hem daar een toespraak te beurt
van de directeur. Vervolgens gaat hij in
optocht te paard naar het winkelcentrum. De stoet wordt geopend door een
auto met zwaailicht. Een tractor met
aanhanger voor de Pietenband sluit de
optocht af. Daartussenin bevinden zich
de Sint met vierentwintig Pieten, de

Zevenaar onderhoudt vrienschapsbanden met de stad Mathezalka in
Hongarije. De kinderen in de weeshuizen daar leven onder slechte
omstandigheden. Afgelopen jaar heeft
Sinterklaas de Zevenaarse kinderen
gevraagd hem te
helpen bij het
inzamelen
van

Muziekpiet Pavarito
Of de gemeente nu geld geeft of niet,
overal is het de burgemeester, voorzien
van ambtsketen, die de Goedheiligman
plechtig en waardig welkom heet.

In Huissen maakt Sinterklaas zijn opwachting een
week na zijn televisie-intocht.
Hij komt per boot, maakt een
tocht per paard dan wel per open
koets naar het gemeentehuis, waar
hij wordt ontvangen door de burgemeester. Na een rondgang door Huissen
met een muziekvereniging en ruiters te
paard belandt het gezelschap uiteindelijk in een zaal voor een feestelijke bijeenkomst met de kinderen.

muziekvereniging,
vendeliers en een paardentram. Naast
de Strooipieten, die 120 kilogram snoep
uitdelen, kent men in Duiven een
Motorpiet, een Fietspiet, een Zangpiet
en een Hoofdpiet. Het strooigoed
bestaat uit kleurstofvrije pepernoten,
schuimpjes, taai taai en spekjes. Na een
welkomstwoord van de burgemeester
maakt de bejaarde bisschop een rond-

Wanneer een gemeente niet over
bevaarbaar water beschikt, kan de Sint
uiteraard niet per boot arriveren. Uit
het onderzoek blijkt dat Sint Nicolaas
en zijn gevolg vanuit de meest uiteenlopende lokaties kunnen opduiken. In
het Gelderse Zevenaar blijkt de eerbiedwaardige heilige zijn zegetocht te
beginnen vanuit de plaatselijke brand14

Wondere werken
De Rijnkade te Arnhem biedt een uitstekende ambiance om Sinterklaas per
boot te laten aankomen. Hier verricht
Sinterklaas een van zijn fameuze won15

dere werken, want terwijl hij
nog op de televisie te zien is bij
zijn aankomst elders in het land,
meert zijn schip om 13.00 uur af
aan de Rijnkade. Hij maakt een
ronde langs de duizenden
toegestroomde kinderen aan de kade.
Vervolgens vertrekt de stoet om 13.20
uur richting stadhuis.
De optocht in Arnhem wordt geopend
door de stadsomroeper, gevolge door de
motorpolitie, een trompetterkorps te
paard, ruitergroepen, muziekverenigingen, majorettenpelotons, Sint Nicolaas
te paard, twee pages, achttien lijfwachten, wagens van de Vereniging Het
Aangespannen Paard en oldtimers. De
stoet wordt afgesloten door een ouderwetse huisvuilkar, bemand door twee
Pieten. In totaal vijfenvijftig Pieten
geven in Arnhem acte de présence. Zij
tracteren de Arnhemse jeugd met 450
kilo strooigoed in de vorm van tumtums, kruidnoten en schuimpjes.
Bij het stadhuis hebben de kinderen
vanaf 14.00 uur kunnen kijken naar
een poppenkastvoorstelling. Om 15.00
uur komt de Goedheiligman en zijn
gevolg aan bij het gemeentehuis om de
verzamelde kinderen toe te spreken. Ter
afsluiting vertrekt de Goedheiligman
naar het ziekenhuis Rijnstate waar de
verpleegde kinderen een klein presentje
krijgen.
Ezels, paarden, solexen
Niet voor niets ontving het Sinterklaascomité te Amersfoort dit jaar van het
Nationaal Sinterklaascomité de Zilveren
Stoomboot voor de meest originele
inkomst. Maar liefst 300 Pieten brengt
de Sint mee wanneer hij een week na
zijn officiële intocht in ons land
Amersfoort aandoet. Twee Pietenkapellen spelen aan boord van het
schip waarmee de grijze bisschop arriveert. Na een ontvangst aan de kade
maakt Sinterklaas een rondrit door de
oude binnenstad. In de stoet bewegen
de Pieten zich op alles wat maar vooruit gaat: fietsen, motoren, autopeds,
auto’s, ezels, paarden. solexen en te
voet. Drie Pietenkapellen en twee
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muziekkorpsen
maken deel
uit van de
stoet. Uiteraard komt Sint in Amersfoort op zijn trouwe schimmel. De
Pieten strooien in Amersfoort kwistig
met 300 kilo kruidnoten. Na de optocht
is er tot 16.00 uur een Sint Nicolaasspel
in de binnenstad. Daarna houdt Sint tot
16.30 uur audiëntie. Om 16.30 uur
wordt het tijd voor de oude baas om
naar bed te gaan.
Bij Sinterklaas op de koffie
Naast de intocht merk je ook in de
weken die er op volgen in stad en dorp
volop dat Sinterklaas is aangekomen.
In Duiven kunnen de kinderen hun
schoen zetten bij de plaatselijke
middenstand. Regelmatig worden
Dweilorkestpieten gesignaleerd in het
centrum. De winkelpassage is versierd
met Sinterklaasdecoraties. In Duiven
recruteren de scholen hun eigen Sint,
die in verband met de beperkte financiën bereid is voor een bos bloemen en
lovende woorden op te draven. Vanaf
groep vijf worden er op de basisscholen
lootjes getrokken. Het lot bepaald welk
kind voor welk ander kind een kleine
surprise met bijpassend gedicht mag
maken.
In Arnhem houdt Sinterklaas met een
klein gevolg op een woensdagmiddag
tegen het einde van november nog een
extra zitting voor de jeugd, voorafgegaan door een tocht door de binnenstad. In Huissen versieren de middenstanders hun etalages, bezoekt
Sinterklaas de scholen en maakt hij zijn
opwachting bij de bejaarden en op
bedrijven. Ter voorbereiding op de
komst van de Sint maken kinderen
tekeningen en worden de scholen sfeervol versierd.
Winnaar van de Zilveren Stoomboot,
Amersfoort, laat zich ook na de intocht

kritiek op de wijze waarop het feest
georganiseerd wordt. “Kinderen zijn
duidelijk spontaner. Tegenwoordig spelen ze met de Pieten. Wezenlijk andere
wensen dan vroeger hebben ze niet.”
De voorlichter van de gemeente
Huissen denkt dat kinderen minder
tevreden zijn dan vroeger. “De kinderen
zijn meer productgericht”, stelt hij.

niet onbetuigd.
Uiteraard zijn de etalages versierd en kunnen kinderen hun
schoen zetten in winkels. Maar
daarnaast houdt Sinterklaas spreekuren
en kunnen kinderen brieven sturen aan
de Sint. Je kunt zelfs bij Sinterklaas op
de koffie komen. Voorts is er een lampionnenoptocht met vuurwerk. Onder
leiding van deskundigen kunnen in het
tuincentrum Sinterklaasstukjes gemaakt
worden. Er is een vossen(Pieten)jacht,
een kleurwedstrijd en kinderen kunnen
bellen met Sinterklaas. Ook in
Amersfoort ontvangen de scholen Sint
en Piet elk op eigen wijze.

Volgens Marie Louise Hehenkamp van
het Sinterklaascomité Amersfoort verschillen de reacties van de ouders weinig met die van een aantal jaren geleden. Ook de kinderen zijn volgens haar
niet veranderd in hun opstelling.
“Weliswaar hebben kinderen tegenwoordig andere wensen dan vroeger.
Het is ook maar hoe de ouders er mee
om gaan. Soms spelen dure cadeaus
een belangrijke rol. Maar ook een ballon vindt elk kind nog steeds leuk.”
Volgens de vertegenwoordiger van de
gemeente Rijnwaarden moet
Sinterklaas tegenwoordig grote orders
plaatsen in de sector elektronisch speelgoed.

Goedmakertjes
Interessant zijn de antwoorden op de
vraag of het feest door ouders en kinderen tegenwoordig anders beleefd
wordt dan vroeger.
Fred van Hummel uit Duiven: “We
merken dat ouders met kleine kinderen
het Sinterklaasfeest nog steeds enorm
leuk vinden. Wel zien we dat ouders
steeds brutaler worden. Ze zorgen er bij
het uitdelen van snoep vaker voor dat
hun kind ten koste van andere kinderen
van zoveel mogelijk snoep wordt voorzien. Kleine kinderen hebben ook
tegenwoordig nog veel plezier met de
Sint. Ze gaan helemaal op in het spel
dat we met elkaar spelen. Grotere kinderen worden naar mijn gevoel steeds
agressiever en proberen regelmatig het
feest te verstoren. Kinderen hebben ook
heel andere wensen dan vroeger. Je
hebt steeds meer kinderen waarvan de
ouders gescheiden zijn. Enigst kind
komt ook veel voor. Zulke kinderen
vragen Sinterklaas dan om een vader,
een moeder, een broertje of zusje. Je
hebt kinderen die met Sinterklaas voor
honderden guldens aan cadeaus krijgen. Volgens mij gaat het dan vaak om
goedmakertjes van ouders die hun kinderen nauwelijks zien omdat ze beiden
de hele dag werken.”

Vroeger opvoeder,
nu vriend
Over de breedte wordt ervaren dat de
rol die Sinterklaas en Zwarte Piet zich
toemeten een andere is dan die van een
aantal decennia terug. “Sint was vroeger een opvoeder. Nu probeert hij meer
een vriend te zijn, een kameraad. Het
opvoeden hoort tot de taken van de
ouders. Als Sinterklaas pakken we
regelmatig ouders aan om ze op die
taak te wijzen”, zegt Fred van Hummel
uit Duiven. “Ook zwarte Piet stelt zich
anders op. Vroeger was dat een boeman. Nu is het meer een speelkameraad
geworden voor de kinderen. Hij is een
evenbeeld van het kind en wordt als
zodanig veel meer betrokken bij hun
spelletjes en verhalen. Het uiterlijk van
Sint en Piet is overigens niks veranderd.”

kinderen om. Nee, ze zijn niet meer zo
afstandelijk. Dat vinden wij veel beter
dan vroeger. Kinderen moet je niet
bang maken. Je moet ze juist uitnodigen om samen het feest van Sinterklaas
te vieren.”
In Arnhem vinden ze dat Sint en Piet
noch in uiterlijk noch in gedrag veranderd zijn. Ook de kinderen zijn volgens
de Arnhemmers ten opzichte van het
verleden geen haar veranderd.
Eenzelfde mening is de gemeentelijke
voorlichter van Huissen, F. Hoes toegedaan. Marie Louise Hehenkamp uit
Amersfoort valt het op dat Pieten
beduidend minder dan vroeger de roe
bij zich hebben. “Sint en Piet zijn
vriendelijker geworden. Ze zijn minder
belerend en bestraffend. Dat vind ik
een prima ontwikkeling.”

erfgoed. “Ik denk dat het steeds moeilijker wordt het feest binnen de huidige
samenleving te handhaven. Natuurlijk
zullen we er alles aan doen om het in
zijn oude luister te handhaven. Of de
kerstman een bedreiging is? Dat ligt
helemaal aan de inzet van de mensen
die Sinterklaas een warm hart toedragen. Wanneer die verslappen is het een
bekeken zaak. Gelukkig zingen de kinderen de bekende liedjes nog steeds uit
volle borst mee, hoewel het met het
oudere repertoire al een stuk moeilijker
ligt. Wij kennen in Duiven de achtergronden van het feest. Die wijsheid
hebben we opgestoken in een cursus
voor de goede Sint en Piet.”

Kerstman vormt
geen bedreiging
Hoewel de achtergronden van het feest
dit logenstraffen, is de Sinterklaasviering altijd beschouwd als een
typisch oer-Hollands evenement.
Vinden de organisatoren dat het feest
valt in te passen binnen onze huidige
multiculturele samenleving?
Of ligt het kerstmannetje op de loer om
de hegemonie van de Goedheiligman in
onze gewesten over te nemen?

De Teteringers zijn van oordeel dat het
Sinterklaasfeest uitstekend past binnen
onze hedendaagse multiculturele
samenleving. De kerstman vormt geen
bedreiging. Men signaleert een redelijke
kennis van de Sinterklaasliedjes onder
de jeugd. Ook zijn kinderen nog steeds
redelijk bekwaam in het maken van
surprises. Wel is men van oordeel dat
het met de achtergrondkennis van de
historie van het feest matig is gesteld.

Ook nu toont Van Hummel zich weer
een bezorgd behoeder van het culturele

Op zichzelf staande
begrippen
“Natuurlijk past het Sint Nicolaasfeest
binnen de hedendaagse multiculturele
samenleving”, zegt Marie Louise
Hehenkamp uit Amersfoort. “Je moet
je eigen cultuur niet gaan wegstoppen.
Wel moet je altijd rekening blijven
houden met elkaar.” Voor Marie Louise

Ook in Teteringen ervaart men dat het
gedrag van het geliefde koppel is veranderd. “Ze zijn vriendelijker geworden
en maken zich klein ten opzichte van
de kinderen. Ze gaan speelser met de

Volgens de organisatoren uit Teteringen geven ouders tegenwoordig
makkelijker dan vroeger commentaar of
16
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Hehenkamp vormt de kerstman geen
bedreiging. “Het gaat steeds beter met
de aandacht voor het Sinterklaasfeest.
De kennis van het liedjesrepertoire is
redelijk tot goed. Met het maken van de
surprise vind ik dat het slecht gesteld
is. Dat past kennelijk minder in de
drukke samenleving van tegenwoordig.
Met de achtergrondkennis van het feest
is het ook niet best”, aldus Marie
Louise.
Een aantal jaren geleden is door het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel in
samenspraak met de NPS in ieder geval
wel besloten om de officiële aankomst
van Sinterklaas op de zaterdag 3 weken
vóór 5 december te laten plaatsvinden.
Dit om maar vooral uit de beurt van de
kerstman te blijven.

☞ Het rapport over de beleving van Sint
Nicolaas anno 1997 is op te vragen door
ƒ 2,50 aan postzegels te sturen naar het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht.
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I. Katrusjenko en T. Kars-Lachovetzky

K

met iconen.

oetjá eten en de
toekomst voorspellen

Tradities rondom
de kerstdagen in
pre-communistisch
Rusland

De mooie hoek in het huis

Aan het kerstfeest en de dagen er omheen waren in Rusland
altijd vele tradities verbonden. Zowel kerkelijke als
wereldlijke. Het was een vrolijk, warm feest, niettegenstaande
de bittere kou die omstreeks
eind december in Rusland
heerst. Het was ook een

Christus te vieren. Zoals ook elders het
geval is, was het kerstfeest een mengeling van enerzijds religieuze en kerkelijke tradities en anderzijds huiselijke
en andere volksgebruiken: de versiering
van de huizen, specifieke kerstschotels,
soorten van vermaak.
Kerstvasten
De inleiding tot het kerstfeest begon in
Rusland al vroeg, namelijk half november. Op 14 november werd in alle kerken de dag van de heilige Filippus
gevierd. De dag daarna begon de kerstvasten, genaamd ‘Filippovka’. Een vasten is bedoeld voor de reiniging van
lichaam en ziel. Tijdens deze vastenperiode van zes weken was het volgens
kerkelijke richtlijnen iedereen verboden
om vlees te eten, bij toepassing van
strengere regels waren ook vis, melk en
andere dierlijke produkten verboden.
Diepgelovigen dronken drie dagen in
de week alleen - meestal gewijd water. De strengheid van de vasten
nam toe vanaf 20 december.

Hoe meer de vierentwintigste naderde,
des te duidelijker werd het op handen
zijnde feest merkbaar. Langs alle wegen
trokken wagens in de richting van de
grote steden, beladen met diverse soorten pluimvee zoals ganzen, kalkoenen
en kippen en met biggetjes en varkens,
allen bestemd voor de verkoop. Overal
begon de verkoop van kerstbomen,
kerstboomversieringen en speciaal voor
het feest bereide lekkernijen en
geschenken.

langdurig feest: de
feestelijkheden besloegen een
periode van 14 dagen: van
24 december tot en met

De ‘mooie’ hoek
Tot aan de Revolutie van 1917 had
ieder Russisch huis zijn iconen. In een
boerenhut vormden die twee tot vijf
iconen de ‘mooie’ hoek. Deze iconenhoek was de huiselijke pendant van de
iconostase in de kerk. Dag en nacht
brandde er voor de iconen een lampje.
Op 24 december werd er op de bank
voor de iconen een ongedorste korenschoof gezet. Dit gebruik was terug te
voeren op een gewoonte bij de Slaven
om hun huizen tijdens het midwinterfeest te versieren met korenaren, als
een smeekbede aan de goden voor een
goede oogst. Op de vloer werd wat hooi

6 januari.

Het kerstvasten begint in Rusland op 14 november

Tot het eind van de tiende eeuw was
Rusland een ‘heidens’ land. De bewoners, de Slaven eerden vele goden aan
wie zij offers brachten. Grootvorst
Vladimir van Kievskaja Roes, zoals
Rusland toen heette, was een van de
eerste Slaven die zich tot het christendom bekeerde. In 988 bepaalde hij dat
ook zijn onderdanen tot het christen-

dom moesten overgaan. Uit Constantinopel kwamen priesters die het volk
massaal doopten. Dit gebeurde bij de
rivier Dnjepr. Alle afgodsbeelden
werden vernietigd.

Vandaar dat veel elementen van voorchristelijke tradities in enigszins gewijzigde vorm onder het christendom
bleven bestaan. Bij christelijke feestdagen vormen zij vaak de vermakelijke
en vrolijke kant van de viering.

Maar eeuwenlang heersende opvattingen en gewoonten konden niet zo maar
afgezworen en vergeten worden.

De geestelijken dragen bij de vele en lange kerst-

Sinds het einde van de tiende eeuw
begon men in Rusland de geboorte van
18

diensten prachtige mijters

19

neergelegd als herinnering aan de
geboorteplaats van Christus. In stadshuizen beperkte men zich tot het neerleggen van wat stro. Daarnaast werden
er kleine hoeveelheden van de typische
kerstgerechten onder de iconen neergelegd, als gaven aan Christus.
Kerstboom
Kerstbomen verschenen in Rusland
voor het eerst in het jaar 1700, tijdens
de regering van Peter de Grote. Het was
een van de vele gewoonten die de tsaar
in zijn land invoerde na zijn reis naar
West-Europa.
Het versieren van de kerstboom was
een geliefde bezigheid van de kinderen.
Er werden walnootdoppen verguld en
samen met andere versieringen en lekkernijen zoals kruidkoekjes, snoepjes en
mandarijntjes werden die in de kerstboom gehangen. Daarna legden de volwassenen kerstgeschenken onder de
boom en ontstaken de kaarsjes. Als dan
ook voor de kerstmaaltijd alles gereed
was, mochten de kinderen de boom in
al zijn glorie aanschouwen.
Lange kerkdiensten
Vanaf 20 december begon in alle kerken en kathedralen een cyclus van
diensten ter ere van het aanstaande
kerstfeest. De cyclus eindigde met als
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In de ‘Heilige dagen' vermaakten men zich met elkaar de toekomst voorspellen:

hoogtepunt de nachtdienst van 24 op
25 december. Op 24 december werden
er in de kerken vier diensten gehouden,
de ochtend-, de middag-, de avond-, en
de nachtdienst.

uitgevoerd door de beste solisten van
de keizerlijke theaters. De kerk was
schitterend verlicht met kaarsen in de
kroonluchters, voor de iconostase en bij
iedere icoon. De iconostase is de
iconenwand die in iedere Russischorthodoxe kerk te vinden is. Daarachter
bevindt zich het altaar dat alleen voor
de priesters toegankelijk is.

De geestelijken tooiden zich in de schitterende gewaden die speciaal voor
hoogtijdagen gereserveerd waren. Hun
mijters waren versierd met edel-, halfedelstenen en parels. In de kerken en
kathedralen van de grote steden waren
bij deze diensten altijd meerdere
kerkelijke dienaren tegelijk betrokken:
enkele priesters, een metropoliet (te
vergelijken met een bisschop binnen de
katholieke kerk) en vele diakens en hun
helpers.

Vadertje Vorst

In een Russische kerk zijn geen zitbanken, de gelovigen moeten staan en een
kerstdienst kan drie tot vier uur duren!
De kerstdienst werd afgesloten met de
Heilige Communie en met het eerbiedig
kussen van het kruis dat door een
priester in de hand werd gehouden.

bij het avondmaal genuttigd waren,
werd als belangrijkste kerstgerecht
altijd gans gegeten, gevuld met zuurkool. De zuurkool was gemengd met
stukjes spek, gebakken ui en stukjes
zure appel. De gans die daar middenop
de feesttafel prijkte met zijn goudbruine korstje zag er zeer aanlokkelijk
uit. Soms werd de gans vervangen door
een kalkoen, gevuld met lever en
paddestoelen. In rijke huizen kwam
dikwijls zelfs een compleet gebraden
biggetje op tafel. De tafel werd versierd
met deegfiguurtjes die huisdieren
voorstelden, ter herinnering aan de stal,
als geboorteplaats van Christus. De
tafel werd verder versierd met tarween roggearen,

Zowel op 24 als op 25 december klonk
tussen de diensten door, in alle kerken
en kathedralen het klokkengebeier.
Iedere klok had zijn eigen klank.
Ingewijden konden precies aangeven
van welke kerk een bepaald klokgelui
afkomstig was. Dit veelstemmige geluid
verspreidde zich door de lucht. Het leek
of de klokken een samenspraak hielden
waarin zij zich verheugden over de blijde gebeurtenis. In Rusland heette dit
verschijnsel dan ook ‘Blagovest’, mededeling van goed, heilzaam nieuws.
Koetjá en gans
Op 24 december, Sotsjélnik geheten,
zette na de avonddienst het hele gezin

Klokgelui
Op 25 december werden in alle kerken
en kathedralen diensten gehouden,
gewijd aan Maria, de moeder van God.
In de psalmen die gezongen werden,
klonken woorden van dankbaarheid
voor het ‘geschenk’ dat zij de wereld
had gegeven.

Tijdens de kerstdiensten werden de
liturgieën van Vasili de Grote of die
van Johannes Zlatoöest uitgevoerd.
Deze liturgieën bleven gereserveerd
voor de vijf á tien plechtigste kerkelijke
feestdagen van het jaar. De solopartijen
werden tijdens zulke hoogtijdagen vaak

‘Heilige dagen’
Hoewel Kerstmis in Rusland midden in
de winter valt, was het altijd een bij
uitstek vrolijk feest. Er werden vaak ritten per trojka gemaakt, sleetje gereden
vanaf de heuvels waarbij de sneeuw
schitterde in de zon en knerpte onder
de voeten.
Het verstrijken van 25 december betekende echter nog niet het einde van de
vrolijkheid. Want nu braken de Heilige
Dagen aan, Svjatkí geheten. Zij duurden van 26 december tot 6 januari en
brachten veel vermakelijke tradities met
zich mee.

In de kerstdagen is
het winter in
voorspellen met gesmolten was

Rusland en wor-

zich aan het kerstavondmaal, een vastenmaal met traditionele gerechten als
borsjtsj (bietensoep) en pirozjki (pasteitjes, onder andere gevuld met kool). De
maaltijd werd beëindigd met vzvar, een
soort compote uit gedroogde vruchten
en met koetjá, een pap gemaakt van
tarwe of rijstekorrels met rozijnen en
honing.

den er trojkaritten
door de sneeuw
gemaakt.

In de roman Oorlog en Vrede van Leo
Tolstoj wordt een prachtige beschrijving gegeven van zo’n bezoek aan een
naburige familie:
“Huzaren, dames, heren, clowns en
beren kwamen de balzaal binnen, nadat
ze uitvoerig hun keel geschraapt hadden en in de vestibule de rijp van hun
gezichten hadden geveegd. In de balzaal werden haastig de kaarsen aangestoken. De clown Dimmler en Nikolaj
als oude dame begonnen een dansje te

Tijdens deze dagen trokken ’s avonds
groepen kinderen langs de huizen met
kartonnen sterrenlampions op stokken
versierd met een icoontje van Christus.
Ze zongen liedjes voor de heer des
huizes waarin heilwensen, complimenten en soms ook grapjes over zijn
zwakheden waren vervat. Ook zongen
ze gebeden.

Na de plechtige nachtdienst werden
thuis de kaarsjes in de boom en voor de
iconen aangestoken en zette de familie
zich aan het eigenlijke kerstmaal. In
rijke huizen werd een priester speciaal
uitgenodigd om vóór de maaltijd nog
een korte dienst te houden en de spijzen te zegenen.

Als dank kregen zij lekkernijen of
andere presentjes.
Vaak namen ook volwassenen aan dit
vermaak deel. Die dosten zich uit in
binnenste buiten gekeerde bontjassen,
zetten maskers op en reden per trojka
naar andere families waar ze de boel op
stelten zetten met karikaturale voorstellingen, komische schetsen, zang en
dans.

De tafel was beladen met traditionele
spijzen. Behalve de gerechten die ook al
20

met kaarten
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met spiegels
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Het voorspellen werd door meisjes ook
vaak gedaan met spiegels. Een meisje
moest alleen in een donkere kamer
gaan zitten voor een tafel waarop een
grote en een kleine spiegel tegenover
elkaar stonden. Aan weerszijden stond
een kaars. Als het meisje in de spiegel
tegenover haar keek, zag zij een lange
corridor van spiegels. Als zij maar lang
genoeg ingespannen tuurde kon het
gebeuren dat zij aan het einde van de
corridor als in een visioen een bepaalde
persoon of situatie ontwaarde, waaraan
dan een bepaalde duiding werd
gegeven. Dit tijdverdrijf was alleen
voor de moedigsten weggelegd. Niet
iedereen waagde zich aan zo’n riskante
onderneming!

Voorspellen
Een andere wijdverbreide vorm van
verstrooiing tijdens de Heilige Dagen
was het ‘voorspellen van de toekomst’
(gadánje). Het waren natuurlijk vooral
jonge mensen die zich hiermee bezighielden. Het aantal manieren waarop
het werd gedaan, was zo groot dat het
onmogelijk is ze allemaal te beschrijven. Maar hier zijn enkele voorbeelden.

In de dorpen werden bij het voorspellen
vaak dieren gebruikt. Bijvoorbeeld in
een hut legden meisjes ieder een glimmend voorwerp in het midden op een
hoopje: een ringetje, een kruisje, een
oorringetje. Er werd dan een haan of
kip binnengebracht en in het midden
neergezet. Het dier kon niets onderscheiden, omdat hij vanuit het donker
in het licht kwam. Men wachtte vol
spanning af, in wiens voorwerp hij het
eerst zou pikken. Een ringetje betekende natuurlijk een huwelijk, een kruisje
ongeluk.

Het voorspellen met was: gesmolten
was werd in een kom met koud water
gegoten. Bij het stollen nam hij grillige
vormen aan. Uit die omtrekken of uit
de schaduwen die zij op de muur wierpen, trachtte men concrete voortekens
voor de toekomst af te leiden. Kon je er
bijvoorbeeld, zij het met enige moeite
en fantasie, een huis in zien dan werd
dat geïnterpreteerd als een aanstaande
verhuizing of mogelijk een huwelijk.

Oudejaarsdienst
Aan het einde van de vorige eeuw ontstond de gewoonte om in de nacht van
31 december op 1 januari in alle kerken
een speciale, plechtige dienst te
houden. Dit was een dankdienst aan
God en tevens een belijdenisdienst. Ook
bad men natuurlijk om een goed verloop van het komende jaar. Deze dienst
werd gewoonlijk door heel veel mensen
bijgewoond.

Uit de literatuur is een verhaal bekend
over een Petersburgse familie waar
tijdens het ‘voorspellen’ de dochter des
huizes een ster in de wasvorm zag.
Niemand kon hier iets bij bedenken.
Maar twee maanden later verloofde het
meisje zich met een officier met de
naam Stern. Toen herinnerde iedereen
zich de ster van was.

Veranderingen na de
Communistische Revolutie
Na de revolutie van 1917 zijn er enorme veranderingen in het land op gang
gebracht. De Bolsjewistische partij
begon direct met een heel actieve, om
niet te zeggen agressieve anti-religieuze
propaganda. Aan iedereen werd de
mening opgedrongen dat het belijden

Kinderen gaan in de ‘Heilige dagen' met een ster
langs de huizen om te zingen en lekkers te krijgen.

maken. Met de juichende kinderen om
hen heen bogen de komedianten voor
hun gastvrouw, trachtend hun gezichten te bedekken en hun stemmen te
veranderen en verspreidden zich door
de zaal.
‘O gunst, je zou ze niet herkennen. En
Natasje! Kijk toch eens op wie die lijkt!
Ze doet me aan iemand denken... Nee
zeg, mijnheer Dimmler is ook goed, ik
herkende hem eerst helemaal niet! En
kijk hem eens dansen. O gunst, en kijk
daar ‘s , een Circassiër. En wat staat het
haar goed, die lieve Sonja. Wie is dat?
Wel, wel, jullie hebben ons werkelijk
verrast!’ “
Van mensen die nooit zo’n onverwacht
bezoek kregen, werd beweerd dat zij
geen erg goede mensen waren. Ze
werden het immers niet waard geacht,
toegezongen te worden en goede
wensen in ontvangst te nemen.
Voor kinderen werden in diverse huizen kerstfeestjes georganiseerd, waar
spelletjes werden gedaan en cadeautjes
uitgedeeld.

22

van een godsdienst de opbouw van de
socialistische maatschappij belemmerde. De kerken werden grotendeels
gesloten en voor gebruik als club,
opslagplaats of zelfs zwembad ingericht. Een deel werd vernietigd. Vele
geestelijken werden gevangen gezet,
verbannen of geëxecuteerd. Het aantal
kerkbezoekers nam hierdoor natuurlijk
sterk af.

Sneeuwwitje. Zo’n nieuwjaarsfeest had een volkomen a-religieus karakter.
In theaters en clubs
werden tijdens de wintervakantie feestelijke
bijeenkomsten voor de
kinderen georganiseerd,
met diverse voorstellingen en cadeautjes.

In de resterende kerken werden kersten nieuwjaarsdiensten als voorheen
gehouden, maar ze trokken minder
gelovigen. Het kerkbezoek was zeker
niet zonder risico’s. Een deel van de
mensen trachtte ondanks alles een deel
van de oude feesttradities in ere te
houden. Bij hen verschenen met kerstmis koetjá en gans op tafel.

In Rusland beleefden en
beleven de mensen dit
nieuwjaarsfeest als een
van de mooiste en
vrolijkste feesten
van het jaar. Maar
toch is het te
hopen dat ooit de
oude kersttradities
zoals die voor de
Revolutie bestonden
weer in ere zullen
worden hersteld.

Kerstbomen werden verboden, binnenshuis en in het openbaar. Maar in 1935
deed het bewind een concessie en werden ze weer toegestaan. Alleen... in
plaats van kerstbomen werden het
nieuwjaarsbomen. En de cadeautjes
voor de kinderen werden gebracht door
Vadertje Vorst en
zijn dochter

Nieuwjaarsfeest
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verdedigingsreactie zorgt het lichaam
er voor dat de verbranding op een zeer
laag pitje komt te staan. Zo kan een
maximum aantal calorieën toch nog
worden benut en energie geven aan het
hongerende lichaam.
Voortdurend geeft je lichaam signalen
af dat het meer voedsel nodig heeft: je
hebt honger. Op het moment dat je je
niet langer aan de dieetvoorschriften
houdt en je eet weer gewoon, dan slaat
het lichaam al die ‘plotselinge’ extra
calorieën op in de vorm van vet. Dat
gebeurt op die manier, omdat het
lichaam alvast reserves kweekt om een
eventuele nieuwe hongersnood (dieet)
de volgende keer nog beter te kunnen
doorstaan. Dit gegeven resulteert uiteindelijk in het bekende jo-jo-effect:
tien pond er af..., twaalf pond er bij;
zestien pond er af..., twintig pond er
bij. En ga zo maar door. Wie zijn
afslankdieet maar korte tijd volhoudt,
loopt het risico daarna weer vlot aan te
komen.

SPREEKWOORD

w a a r

w o o r d ?

Elk pondje komt door het mondje
De vermageringsindustrie
stelt dat mensen zelf
schuld hebben aan hun
overgewicht. Als dikke

Hoewel het jo-jo-effect dus een natuurlijke barrière opwerpt tegen pogingen
om gewicht te verliezen hoeft afvallen
geen hopeloze onderneming te zijn, zo
blijkt uit een experiment van onderzoekster K. van Kempen. De helft van
de twintig vrouwen die er aan meededen volgde naast een twee maanden
durend caloriebeperkt dieet ook drie
maal per week anderhalf uur aerobicsen fitnesstraining. Bij deze vrouwen
bleef het verbruik van vetten voor de
energiehuishouding op een hoger peil
dan bij vrouwen die alleen een dieet
volgden. Met een combinatie van lijnen
en sporten lijkt de averechtse reactie
van het lichaam op een caloriebeperkt
dieet enigszins binnen de perken te
blijven en krijgt het jo-jo-effect een
minder grote kans.

mensen echt zouden willen
en ze zouden hun best
doen, dan zouden ze heus
niet zo dik zijn. Zo simpel
is het helaas niet. Uit
onderzoek blijkt dat dik zijn niet betekent dat iemand dan
ook automatisch een eetstoornis heeft.
Studies die werden opgezet om te
bewijzen dat dikke mensen veel meer
eten dan niet dikke mensen faalden en
konden geen meetbaar verschil in
voedselgebruik tussen dikke en niet
dikke mensen aantonen. De ene mens
maakt nu eenmaal gemakkelijker
gebruik van vetten voor de energiehuishouding dan de andere, slaat
gemakkelijker vetten op of heeft juist
spiercellen die voornamelijk glucose in
plaats van vet als brandstof gebruiken.
Aanleg speelt daarom zeker een rol bij
de ontwikkeling van overgewicht.
Volgens de onderzoekster K. Kempen is
het denkbaar dat ook het pas ontdekte
eiwit leptine een belangrijke rol speelt
bij de bepaling van het lichaams-

gewicht. Leptine is het product van het
‘zwaarlijvigheid-gen’ obese dat in de
vetcellen tot expressie komt en dat de
hersenen het signaal geeft dat het
lichaam verzadigd is.

Het experiment bevestigt dat minder
eten en meer bewegen het beste recept
is voor afvallen en slanker blijven.
Maar het betekent nog niet dat overgewicht een kwestie van eigen schuld zou
zijn. Het zou te eenvoudig zijn tegen
mensen met overgewicht te zeggen:
had je maar minder moeten eten en
meer moeten bewegen. Het spreekwoord ‘Elk pondje gaat door het mondje’ is maar gedeeltelijk waar.

Daarnaast wordt je gewicht ook
bepaald door je dieet-verleden. Dat wil
zeggen: aankomen-afvallen, aankomen-afvallen, aankomen-afvallen. Je
lichaam stabiliseert zich van nature op
een bepaald gewicht (Setpointtheorie).
Het is bekend dat een lange geschiedenis van lijnen, het van nature bepaalde
gewicht behoorlijk kan verhogen.
Dit komt doordat het lichaam een Laag
Calorisch Dieet beschouwd als een
heuse hongersnood. Als een soort

Girbe Buist
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Martin de Bruijn

V

Schoolklas met frater. Toen de foto gemaakt werd,
was er kennelijk bezoek van een militair of
politieagent.
Foto: ‘Armhoefse akkers, Tilburg tussen de Heuvel en
Moerenburg’

Vrolijk volkje

Lagere-schooltijd bij de fraters
Veel van deze geestelijken waren werkzaam in het onderwijs. Daartoe behoorden bijvoorbeeld de fraters van Tilburg,
een ‘congregatie’ die in de negentiende
eeuw door de latere aartsbisschop van
Utrecht, mgr. Johannes Zwijsen, was
opgericht.

Wie katholieke Zuid-Europese landen bezoekt, komt nog
volop zwart-, bruin- en witgerokte geestelijken tegen. In onze
streken zijn deze priesters, paters, fraters en nonnen al lang

De fraters werden vooral gerecruteerd
uit het gewone volk. Intelligente
jongens, die anders in de fabriek
terecht zouden zijn gekomen, kregen zo
de mogelijkheid om te studeren en als
geestelijke hun kennis aan toekomstige
generaties over te dragen. Universitair
onderwijs mochten zij niet volgen,
maar wél was het toegestaan om bijvoorbeeld middelbare onderwijsakten te
halen. Door hun intelligentie en omdat
het kloosterleven hen van veel
dagelijkse beslommeringen vrijstelde,
verwierven veel fraters een omvangrijke kennis en een groot aantal vaardigheden. Sommigen grossierden in
onderwijsakten. Bij staatsexamens
gingen ze in burgerkleding op om niet
door antipapistische examinatoren
benadeeld te worden.

uit het straatbeeld verdwenen. Nog geen halve eeuw geleden
was dat heel anders. Toen werden de straten van met name
de katholieke streken in Nederland nog drukbevolkt met
geestelijken gekleed in toog en pij.

Mgr. J. Zwijsen
(1794-1877), stichter van
de congregaties van fraters
en zusters van Onze Lieve

Kleding
Hun gebruikelijke kleding bestond uit
een lange zwarte, niet altijd vlekkeloze
toog met knoopjes aan de voorzijde.
Het waren er minder dan de knoopjes
aan de toog van een wereldgeestelijke;
ze waren ook groter. Vaak stond op
borsthoogte een knoopje open en daar
stak dan een witte zakdoek tussen. Aan
de nek zat een ongemakkelijk stijf wit
boordje. De fraters droegen een zwart
kruis met corpus aan een lang koord,
dat meestal tussen hun brede ceintuur
gestoken en naar de rug geduwd werd.
Deze ongemakkelijke outfit belette de
jongere fraters overigens niet enthousiast aan het voetbalspel deel te nemen.

Vrouw Moeder van
Barmhartigheid te Tilburg.
Zwijsen was hier pastoor
van de parochie ’t Heike en
werd in 1853, bij het herstel
van de bisschoppelijke
hiërarchie in Nederland, de
eerste aartsbisschop.
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Een veelgebruikte leesmethode heette
Vrolijk volkje. De vrolijkheid was van
de brave soort. Het ging om een huisgezin dat trouw zijn katholieke plichten
vervulde. Zo sneed het mes aan twee
kanten: de kinderen leerden lezen en
bovendien hoe ze dienden te leven.

Fratersscholen
In veel steden en dorpen waren
dergelijke fraters werkzaam in het
‘bijzonder’, sinds 1917 overigens geheel
door de staat betaalde, onderwijs.
Ofschoon op deze scholen ook wel
leken voor de klas stonden, was het
hoofd altijd een frater. Het waren
vrijwel altijd jongensscholen; meisjesscholen werden gerund door nonnen.

Aangezien de kerkelijke leer van alle
tijden was, gingen deze boekjes lang
mee. De mensen op de illustraties
vielen op door hun ouderwetse kledij.
Een probleem vormden natuurlijk de
spellingsveranderingen van 1947 en
1954. De schaarste en zuinigheid van
de naoorlogse jaren brachten met zich
mee dat boekjes in verouderde spelling
nog lang werden gebruikt.

Er bestond een nauwe samenwerking
met de parochiegeestelijkheid. De
communicatie was niet lastig; vaak
stonden school en pastorie naast elkaar.
Voor belangrijke beslissingen vroeg het
hoofd van de school toestemming aan
de pastoor.

Godsdienstonderricht
Ieder ochtend werd begonnen met
bidden en godsdienstonderricht. Het
spannendst was de bijbelse geschiedenis. Maar ook de geloofsleer kreeg
grote aandacht. Het spraakgebruik sloot
niet erg aan bij wat kinderen toen
gewend waren. Er werden liedjes
gezongen als Maria te minnen, wat
zalig genot. Een keer per week kwam
ook nog de pastoor of de kapelaan
godsdienstles geven.

Leermethoden
Het onderwijs werd gekenmerkt door
grote degelijkheid. De fraters beschikten over eigen pedagogen, die soms
landelijke faam hebben gehad, zoals
frater Sigebertus Rombouts. Er werden
leermethoden ontwikkeld die in een
eigen uitgeverij werden uitgewerkt: het
Rooms-Katholiek Jongensweeshuis,
later Uitgeverij Zwijsen in Tilburg.
De aldus aangeboden leerstof was
doordesemd van katholicisme. Rekenen
werd bij wijze van spreken geleerd aan
de hand van de rozenkrans.

Voor veel kinderen was de catechismus
- in het dagelijks spraakgebruik ‘de
kattenbak’ - een wekelijkse beproeving.
Het was een door ieder bisdom uitgegeven boekje met vragen en antwoorden
van een inhoud die voor kinderen voor
een groot deel volstrekt onbegrijpelijk
was. Iedere week moesten antwoorden
uit het hoofd geleerd worden. Dat
Een jonge frater maant op een feestelijke
bijeenkomst een zaal met jongens tot stilte.
Foto: ‘Armhoefse akkers, Tilburg tussen de Heuvel en
Moerenburg’
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begon in de derde klas. Bij iedere
volgende klas kwamen er nieuwe
vragen en antwoorden bij. De bekendste vraag luidde: ‘Waartoe zijn wij op
aarde?’ Antwoord: ‘Wij zijn op aarde
om God te dienen en hier en hier
namaals gelukkig te zijn.’ Een andere
intrigerende vraag: ‘Waar is God?’
Antwoord: ‘God is in de hemel en op
aarde en op alle plaatsen.’
De catechismus werd streng overhoord.
Een verkeerd antwoord leverde straf op,
meestal het overschrijven van vragen
en antwoorden, en een slecht rapportcijfer voor godsdienst.
Hulpmeester Jan Knol
De discipline op school was streng. Op
een teken van de schoolbel moest
iedereen op een vaste plaats in een
dubbele rij gaan staan. Vaak correspondeerden de rijen met de rijen in de
schoolbanken. Bij de tweede bel moest
iedereen stil zijn. Vervolgens gingen de
dubbele rijen een voor een naar binnen,
een rij aan de linkerkant van gang en
trap, de andere aan de andere. Op een
teken van de frater hing iedereen zijn
jas op een vaste haak. Daarna ging rij
voor rij de klas in en nam plaats in de
schoolbanken. Bij het speelkwartier of
het uitgaan van de school gebeurde dit
in de omgekeerde volgorde.
Wanneer er in de klas niet geschreven
of getekend werd, moesten de armen
over elkaar. Praten, lachen of omkijken
was streng verboden. Een veel toegepaste collectieve straf voor de hele
klas was met de ogen dicht zitten.
Individueel waren slaan, aan de haren
trekken en de oren omdraaien populair.
Een frater in Tilburg beschikte over een
stuk hout dat hij ‘hulpmeester Jan
Knol’ noemde.
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Met wilde Roos liep het slecht af. Ze speelde
liever met jongens dan met meisjes.

gestorven. De gedachten van de
kinderen waren tijdens het houden van
de kruisweg al bij de paasvakantie, die
onmiddellijk daarna begon.

getuige, uitgegeven door het RoomsKatholiek Jongensweeshuis. Het ging
over een joods jongetje uit Bohemen
dat stiekem katholiek was geworden.
Toen men daar achterkwam en hij
weigerde zijn nieuwe geloof te verzaken, werd hij door zijn vader met
behulp van een rabbijn... aan het kruis
genageld.
Siberië
Er werd natuurlijk ook voor de communisten gewaarschuwd. Er werd vurig
gebeden voor hun bekering, maar
vooral ook dat ze toch maar achter hun
IJzeren Gordijn zouden blijven. Want
als ze het in West-Europa voor het zeggen kregen, zouden de gelovigen zeker
naar werkkampen in Siberië worden
gestuurd. En dat was een ijzingwekkende gedachte, nog erger dan de hel
of de tuchtschool met dat koude bad.

Roos kreeg een ongeluk en werd naar het ziekenhuis
gebracht. O, wat had ze een pijn.
Roos deed haar eerste
communie en...

Zo werd Roos wordt weer
een goede Roos.

Een gevreesd bevel luidde: ‘Hoogste
klas!’ Het leverde je geheid een aantal
fikse draaien om de oren door de
hoofdfrater op.
Ook langdurig in de hoek staan was
een veel toegepaste sanctie, net als het
schrijven van strafregels of het maken
van ‘tafeltjes’, de tafels van vermenigvuldiging, bijvoorbeeld 1 x 363 tot en
met 363 x 363. Soms hielpen broers en
zussen mee met rekenen en strafregels
schrijven.
Dreigementen
Thuis klagen hielp meestal bitter
weinig. Als je zei dat je slaag had
gekregen, was de reactie doorgaans:
‘Dan zul je ’t wel verdiend hebben’. Bij
ernstig geacht wangedrag werd er nog
straf bovenop gelegd.
Om de wind er extra onder te houden,
werd regelmatig gedreigd met opsluiting in de ‘tuchtschool’. Er werd gezegd

De Heilig-Hartprocessie
Een spectaculair gebeuren was in
Tilburg de Heilig-Hartprocessie. Dan
trokken de kinderen van alle roomskatholieke scholen met tromgeroffel en
vlaggen en vaandels naar het centrale
plein van de stad, de Heuvel. Daar was
in 1921 een groot Heilig-Hartbeeld met
een gouden hart geplaatst. Dat hart is
overigens na enkele keren gestolen te
zijn vervangen door een van koper. Op
het plein werd gebeden en werden
triomfalistische liederen gezongen,
zoals Aan U, o Koning der eeuwen van
Schaepman. Na afloop trokken de stoeten schoolkinderen weer door de hele
stad naar de eigen school terug.

Kleuterblaadje en De Engelbewaarder.
Verder had iedere klas een leesbibliotheekje waar je voor een paar centen
boeken kon lenen. Ook hier was een
deel van de lectuur tamelijk verouderd.
Een veel gebruikt leesboekje heette
Wilde Roos. Het ging over een meisje
dat zich erg jongensachtig gedroeg.
Nadat ze door haar onbesuisde gedrag
haar been had gebroken, kwam ze in
het ziekenhuis tot inkeer. Zo werd
‘wilde Roos’ een ‘goede Roos’.

dat je daar bij ongehoorzaamheid
zonder pardon in een ijskoud bad werd
gedompeld. En dat terwijl een warm
bad voor de kachel in de keuken thuis,
waar je eens per week op zaterdag in
werd gezet, al zo’n beproeving was.
Zo’n tuchtschool leek nog erger dan de
hel, waar kinderen met een ‘zwart
zieltje’ zonder pardon naar toe zouden
gaan.
Wat ook heel erg scheen te zijn, was de
openbare school. Daar moest je naar
toe, wanneer je ‘van school gegooid’
werd. Meestal betekende dit dat je ook
op andere fratersscholen niet meer
terecht kon; het bijzonder onderwijs
was niet verplicht leerlingen toe te
laten.

Buitenschoolse activiteiten
Omdat fraters geen gezin hadden,
konden ze ook na school tijd aan de
kinderen besteden. Er werden films
gedraaid in het ‘patronaat’ bij de
school; vrome films maar toch ook wel
cowboyfilms, de Dikke en de Dunne en
tekenfilms van Walt Disney. Er waren
clubjes, zoals een tekenclub, en er werd
toneel gespeeld. Er bestond een
jongenszangkoor dat in de kerk zong,
soms samen met de kerkkoren van de
volwassenen. In de zomervakantie
werden de moeders enkele weken
ontlast doordat de kinderen konden
deelnemen aan het Kindervakantiewerk.

Biechten en de kruisweg
Van schoolwege werd ook bij verschillende gelegenheden de kerk bezocht.
Eénmaal per maand ging men klasgewijs te biechten. Dan zaten volwassen geestelijken urenlang serieus
naar kinderzonden als snoepen uit de
suikerpot te luisteren.
Een andere manifestatie was de kruisweg op Goede Vrijdag. Die kruisweg
was een soort stripverhaal in de kerk
met taferelen van het lijden van
Christus. Het gedenken daarvan vond
om drie uur ’s middags plaats, het
tijdstip waarop Jezus aan het kruis was

Dat gekleurde mensen als lui en dom
werden afgeschilderd, was in de jaren
vijftig nog heel gebruikelijk. Gelukkig
dat de missionarissen daar wat aan
deden. Populair was het boekje over het
bekeerde heidense negerjongetje Vlugge
slang.

Leesstof
Het lezen buiten schooltijd werd bevorderd. Daartoe konden de ouders een
abonnement nemen op door de fraters
zelf uitgegeven vrome blaadjes als Het

Waar het antisemitisme mede toe geleid
had, was na 1945 genoegzaam bekend.
Toch behoorde tot de leesbibliotheek
het vreselijke boekje De kleine bloed28

Schrijden per fiets
Fraters fietsten op een damesfiets met
een hoog stuur. Ze fietsten alsof ze
schreden. Petten werden na de tweede
wereldoorlog niet meer gedragen en
konden daarom niet worden gelicht.
Wie een frater tegenkwam hief daarom
de hand naar het hoofd, een soort
salueren. ‘Dag, frater!’
Dat schrijdend fietsen ging vooral bij
de oudere fraters tergend langzaam.
Tijd genoeg dus om op allerlei dingen
te letten. Zo kon het gebeuren dat de
hoofdfrater eens een stel leerlingen in
de friettent zag. En zoals Jezus de
wisselaars uit de tempel had gejaagd,
dreef hij de jongens de snackbar uit.
De eigenaar van de zaak was er natuurlijk weinig van gecharmeerd. Dergelijk
optreden zal er wel toe hebben
bijgedragen dat veel mensen over het
gezag van de clerus gingen nadenken.
De gevolgen zijn bekend. Van het
katholieke leven van minder dan een
halve eeuw geleden is weinig overgebleven. Ook de fraters, die in sommige streken zo nadrukkelijk aanwezig
waren, zijn vrijwel geruisloos uit het
katholiek onderwijs en uit het straatbeeld verdwenen...

Zoals de fraters het lager onderwijs voor de jongens verzorgden, deden de ‘Zusters
van Liefde’ dat voor de meisjes. Ook het kleuteronderwijs - ‘de bewaarschool’ of
ook wel ‘kakschool’ geheten - was in handen van deze nonnen.
Foto: ‘Armhoefse akkers, Tilburg tussen de Heuvel en Moerenburg’
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Schilderij van Grietje Luitjes Jonker, 1851

A

Schaatsende mensen, geschilderd op

ACTUEEL

een bedstedepaneel in een boederij
te Ellerhuizen, circa 1830

Driekoningenfeest

“Siet hoe de grage Starreman,
hier komt met zijne Starren an,
daar Aegt en Truij en Jaap en Nel,
staen gaepen na dit Konings-Spel,
maar wi den dicksten penninck geeft
dat is de besten man die leeft.’’

Het Driekoningenfeest van Jacob Jordaens

gers beschermen tegen allerlei gevaren
onderweg en wie in de nacht van 5 op
6 januari - het Driekoningenfeest - het
raam open zette, liet het geluk naar
binnen stromen. Het Driekoningenfeest
werd in de zeventiende eeuw gevierd
door het langs de deur gaan
van ‘sterrezangers’
en door het spelen van het
koningsspel.

Anke van Wagenberg heeft een boek
geschreven dat een overzicht geeft van
de uitbeelding van het Driekoningenfeest in de Hollandse en Vlaamse
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Ook
heeft zij zich gebogen over de vraag in
hoeverre de schilderijen een reëel beeld
geven van de wijze waarop het feest
gevierd werd.

☞ Anke A. van Wagenberg-ter Hoeven, Het
Driekoningenfeest, De uitbeelding van een

Groninger Dracht

Na het midden van de
negentiende eeuw verdween
de Groninger dracht langzaam. Het oorijzer hield het
langste stand. Veel vrouwen
waren aan hun oorijzer
gehecht. Maar op den duur
wilden ook de rijke boerinnen echt zijn zoals de
dames uit de stad.

In het midden van de achttiende eeuw
ging het op het platteland in economisch opzicht steeds beter en de
Groningers wilden dat ook laten zien.
De vrouwen gingen steeds vaker
sieraden dragen, vooral oorijzers, eerst
van zilver en later van goud. Maar ook
de beugeltas, gespen op de schoenen,
kettingen en armbanden gingen tot de
standaard outfit horen.

is dat mode en dracht steeds arm in
arm zijn gegaan.

populair thema in de beeldende kunst van
de zeventiende eeuw, P.J.MeertensInstituut, Amsterdam 1997.

☞ De Groninger Dracht, Kleding en sieraden
18e en 19e eeuw, is te bestellen bij Profiel,

De opkomst van de Groninger Dracht is
het gevolg van toegenomen welvaart
en een groeiend zelfbewustzijn. De
nieuwe rijkdom betekende ook dat
Groningers zich graag lieten portretteren, aanvankelijk door een schilder
en later door een fotograaf. Op al deze
portretten is goed te zien hoe de smaak
veranderde.

Tegelijk werd goed gekeken naar wat er
in de stad gebeurde. De mode uit de
stad werd overgenomen maar wel met
behoud van streekeigen elementen uit
het verleden. Typerend voor Groningen

Jan Steen heeft het Driekoningenfeest vele malen geschilderd.

Postbus 7, 9780 AA Bedum.

Enkhuizer
Almanak

Driekoningenfeest van
schilder Jan Miense Molenaer

De Enkhuizer Almanak 1998
biedt een schat aan bijdetijdse informatie over het weer,
de stand van de hemellichamen, de watergetijden,
markten, kermissen en
folkloristische feesten in
dorpen en steden. Het kalendergedeelte bevat een opgave van algemene,
christelijke, joodse en islamitische feest-, devotie- en treurdagen. Ook kan
ieder weer zijn profijt trekken uit de ‘Enkhuizer wijsheden’, met foefen,
trucs en tips voor huis, tuin en keuken, die het leven van alle dag
gemakkelijk maken. De Enkhuizer Almanak verschijnt in 1998 voor de
403ste keer.

Op zeventiende-eeuwse schilderijen
werden vaak feesten afgebeeld. Het
Driekoningenfeest is te zien op schilderijen die variëren van boerentaferelen
tot meer elegante scènes. Bekende
schilders als Jan Steen en Jacob
Jordaens legden het thema meerdere
keren vast.

De Drie Koningen - Caspar, Balthasar
en Melchior - waren in de middeleeuwen geliefde heiligen. Ze zouden reizi-

Portretfoto van Gerardina Huizinga en haar dochter
Geertje Koning-Huizinga, circa 1880
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De kunst van het
maken van haarwerkjes

Haarwerkjes maken en dragen was een manier om een
geliefde te herdenken.

In 1826 verscheen in een deftig damesblad een
uitvoerige praktische handleiding ‘Over het
kunstwerken in haar’. Haarwerkjes waren toen in
de mode. Het waren kunststukjes waarin haar van

opgeplakt. Halverwege de vorige eeuw
werden meestal sombere afbeeldingen
gebruikt. Heel vaak de voorstelling van
een kerkhof met een grafsteen en een
treurwilg. In Penélopé was een vel met
voorbeelden bijgevoegd. Voorbeelden
die de nijvere lezeressen konden
overtrekken.

Albert van der Zeijden

een dierbare
overledene
was
verwerkt. Ze
hielden de
herinnering
aan een

Een traditionele manier van
gedenken
Het was een hele kunst om een
haarwerkje te maken. Diverse kappers
hadden zich op dit ambacht toegelegd.
De zogenaamde ‘kunsthaarwerkers’
waren er zelfs in gespecialiseerd. Zij
maakten een smaakvol ontwerpje van
bijvoorbeeld een kerkhof met treurwilgen. Het haar van de overledene
werd meestal in de takken en bladeren
van deze treurwilg verwerkt.
Maar het maken van haarwerkjes was
ook een liefhebberij voor deftige
dames. Deze dames kregen in Penélopé
enkele praktische tips. Mogelijk
brengen ze ook de lezers van Traditie
op ideeën.

“Dit handwerk is onder anderen uitnemend geschikt, om het aandenken
aan een’ geliefden persoon te bewaren.
Welk een aandoenlijk genoegen voor
een meisje, hetwelk eene of andere
geliefde betrekking verloren heeft, en
haar van dezelve bezit, dit tot een
smaakvol monumentje voor haar zelve
te vormen, of wel aan een’ treurenden
vader, of eene bedroefde moeder of
bloedverwante aan te bieden.”

vriend of
vriendin
levend.

Zo begon in 1821 een artikel in het
damestijdschrift Penélopé. Dit maandblad was bestemd voor deftige dames
die het leuk vonden om aardige kunststukjes te maken. In een groter artikel
in hetzelfde tijdschrift werden vijf jaar
later “Mijne jonge Vriendinnen”
nogmaals aangemoedigd “zich te
oefenen in eenen arbeid, welke zoo
veelzijdige genoegens belooft.”

De voorbeelden van
haarwerkjes om te
maken in het damesblad `Penélopé’, 1830
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Gestrooid haar
Uitgangspunt was meestal een
tekening, waar het haar moest worden
33

Op deze tekening bracht je het haar
aan. Dit kon op twee verschillende
manieren: in gestrooid of in opgelegd
werk.
Gestrooid was het eenvoudigst. Ik
citeer:
“Men neemt het haar na hetzelve, zoo
het vettig mogt zijn, in zeepsop doorgeslagen, en in de schaduw gedroogd te
hebben. Men knipt het met eene sterke
schaar, zoo lang in alle rigtingen, tot
het de fijnte van stof heeft, en men hetzelve met de punt van een mesje plat
strijkende, niet kan onderscheiden, dat
het haar is.”
Dit fijn verknipte haar plakte je vervolgens op de tekening. “Neemt een zeer
helder en zuiver glas, legt dit op de teekening, en met deze op een stukje hout.
Nu neemt men een mengsel van zeer
zuivere gom, en brengt, door middel
van een penseel, met hetzelve eenig
haar op het palet, of glas.” Je moest
daarbij zorgvuldig te werk gaan en
bijvoorbeeld niet te veel haar tegelijk
met gom bewerken. Droog geworden
haren waren namelijk niet te gebruiken.
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Schaatsen in soorten

men die met wat fijn krijt. Nu legt men
de takken van den boom; droog zijnde,
bevochtigt men tak voor tak met de
gom, neemt voorzigtig met een fijn
penseel een blaadje op, en doet het
kleven op den vochtigen tak, plaatst
zeer digt er bij nog een tweede en derde
enz.; zoo men het verkiest, kan men
daarna over iederen tak nog éénen steel
leggen.”

V

an glisser tot
klapschaats

De treurwilg was maar één van de vele
voorbeelden die in het tijdschrift
gegeven werden. Maar omdat dit motief
veel voorkwam, ben ik er wat uitvoeriger op ingegaan.

Penélopé vervolgde: “Nu neemt men
een kort, stijf penseel en brenge, volgens de, door het glas heenschijnende
teekening, dezelve met haar op hetzelve. Zoo er slechts eene kleur van
haar is, moet de schaduw, daarna, met
eenige olieverw wat bijgeholpen
worden. Vervolgens schildert men op
de achterzijde van het glas, de lucht en
het water, met olieverw bij; of wel men
doet dit met waterverw op het papier,
waarop men vervolgens de tekening
hecht. Hierna wordt het met een glas
overdekt, en in eene lijst gezet.”
Opgelegd haar
Strooien was niet de enige methode. De
andere mogelijkheid was om een plukje
haar in zijn geheel op te leggen.
Bijvoorbeeld in een mooie krulvorm.
Dit was het zogenaamde ‘opgelegde’
werk. Het haar moest daarvoor eerst
bewerkt worden, omdat het anders alle
kanten zou uitspringen. “De haren,
welke bestemd zijn tot opgeleid of
verheven werk moeten eene moeijelijkere bewerking ondergaan, daar men
dezelve van hare veerkracht of leven
berooven moet, opdat zij opgeplakt
zijnde, niet terug springen zouden.”
Hiervoor werd de volgende methode
aanbevolen:
“Men legt deze haren, glad gekamd
zijnde, tamelijk uitgespreid op eenen
neteldoekschen lap, legt er eenen

Een gebruik verdwijnt
Het maken van haarwerkjes was in de
vorige eeuw zeer populair. Zo rond
1900 werd het haarwerkje echter
verdrongen door een nieuwe manier
van gedenken: de fotografie. In plaats
van een haarwerkje hing men steeds
vaker een portretfoto van de overledene
aan de wand. Dat was minder macaber
dan een grafsteen met haar van de
overledene. Sinds de jaren zestig is men
de dood zelfs helemaal uit het leven
gaan verbannen. Het werd een taboe
waarmee men maar liever niet geconfronteerd werd. De haarwerkjes waren
een gruwel geworden.

anderen over, en rijgt het haar tusschen
dezelve ruitsgewijze vast. Nu werpt gij
wat assche in een pannetje; daar op het
matrasje met haar, en vervolgens water.
Dit laat gij omtrent een uur koken;
neemt het dan uit het water, spoelt het
ter degen, en drukt het tusschen de
handen uit; laat het droogen, nog in
den lap zittende. Eindelijk neemt men
het er uit, kamt en borstelt het, tot het
geheel zuiver van alle asch en weer
glanzig is, en bewaart het dan tot
gebruik.”
Om te plakken had je natuurlijk lijm
nodig en ook nog enkele andere hulpmiddelen. Penélopé: “Tot het opplakken
bediene men zich, van in brandewijn
ontbondene vischlijm, of wel van niet
te stijve en zuivere gom. Ook behoeft
men een klein en zeer dun geslepen
ivoren mesje; en zoo men het krijgen
kan, een dergelijk tangetje; of anders
een dito van staal, tot het omvatten der
kleine ligchaampjes.”

Maar geldt dit ook nog voor ons? Sinds
kort zijn we anders over de dood gaan
nadenken. We beseffen dat rituelen
rond de dood nodig zijn. Nabestaanden
zoeken naar vormen waarbinnen ze
hun verdriet kunnen verwerken. Het
bewaren van een persoonlijk aandenken kan daar heel goed in passen.
De Rijswijkse kunstenares Jannie Kuil
ontwerpt bijvoorbeeld rouwsieraden
waarin het as van de overledene
bewaard kan worden. Het idee lijkt erg
op de haarwerkjes uit de vorige eeuw.
De haarwerkjes verdienen een nieuwe
kans.

Het opplakken kon nu beginnen.
Penélopé noemt als voorbeeld het
verwerken van haar in een treurwilg.
“Hiertoe neemt men een reepje aaneen
geplakt haar, omtrent eene streep
breed, bevochtigt dit door het tusschen
de vingers met gomwater te halen, en
knipt met eene fijne schaar, schuine,
smalle blaadjes er van. Om het kleven
aan de schaar voor te komen, wrijft
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Vanaf het midden
van de vorige eeuw
tot nu toe heeft men
in binnen- en
buitenland zowel
letterlijk als
Een glisser. Duidelijk zijn de glijsporen te zien. Globaal

figuurlijk aan de schaats zitten schaven om verbeteringen aan

genomen bewoog men zich op glissers op twee manieren

te brengen en om compleet nieuwe typen op de markt te

voort: of met behulp van twee stokken met punten, of met

brengen. Er zijn daarom er vele soorten schaatsen te

een grote stok, waarmee men zich tussen de benen afzette.

onderscheiden.
Glij-ijzer
De schaats waarmee echt geschaatst
kon worden, bestond hoofdzakelijk uit
een glij-ijzer, bevestigd aan een
speciaal daarvoor bewerkt stuk hout.

Algemeen wordt aangenomen dat de
eerste ‘schaats’ van been is geweest.
Hierop kon echter nog niet geschaatst
worden; het was meer een soort glijden.
Ze worden dan ook ‘glissers’ genoemd.
De ‘glissers’ zijn in vrij grote aantallen
in de terpen en wierden van NoordNederland gevonden, maar ook elders
in Europa. Deze glissers waren over het
algemeen gemaakt van de middenvoetsbeentjes van paarden, runderen of
herten en hadden verschillende
manieren van bevestiging. Sommige
hadden doorboringen in de zijkant,
zowel voor als achter; andere hadden
twee doorboringen aan de voorkant en
aan de achterkant een gat, waarin men
een stokje of staafje stak om de glisser
goed onder de voet vast te kunnen
maken. Het laatste gebeurde met pezen,
maar ook met palingvellen.

De namen van de onderdelen zijn, net
als de namen van de schaatsen zelf,
niet eensluidend. Dit is sterk afhankelijk van de plaats waar de schaats
gemaakt is. De oudste publicatie,
waarin benamingen voorkomen, is een
boekje dat in 1848 verschenen is: De
schaatsenrijder, of zekere handleiding
om in korten tijd zonder gevaar fraai te
leren schaatsenrijden.
Bij de Hollandse krulschaats onderscheiden we dan de ‘loper’, eindigend
in een krul. Deze loper wordt ook vaak
schenkel of glij-ijzer genoemd. Het
35

houten gedeelte werd vroeger ook wel
‘voetstel’ genoemd, later ‘voetstapel’ of
eenvoudig ‘het houtje’.
IJzeren schaatsen
Men neemt aan dat de ijzeren schaatsen rond 1400 al bekend waren. Als
bewijs wordt altijd aangevoerd de
houtgravure van 1498, waarop men de
heilige Lydwina op het ijs ziet liggen,
terwijl haar vriendinnen aan het
schaatsen zijn.
Een nog oudere afbeelding komen we
echter tegen in een Vlaams manuscript
uit het begin van de veertiende eeuw.
We zien daarop een schaatser
afgebeeld. Hier is echter moeilijk te
zien of deze op glij-ijzers rijdt. Ook
zien we een menselijke figuur op een
prikslee, bestaande uit de onderkaak
van een paard.
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Achttiende-eeuwse Hollandse schaats

Zeventiende-eeuwse krulschaats met
koperen voetblad

Een veel duidelijker schaatsfiguur
komen we tegen op één van de schilderijen van Hieronymus Bosch. Dit schilderij, ‘De verzoeking van de Heilige
Antonius’, is gemaakt omstreeks 1490.
Meer zekerheid hoe schaatsen er in de
zestiende eeuw hebben uitgezien
kregen we, toen er tijdens opgravingen
in Amsterdam in 1973, een schaatsijzer
werd gevonden. Het schaatsvlak hiervan is aan de voorzijde ruim 1 cm.
breed en versmalt naar achteren. De
voorzijde eindigt in een gekruld bladornament. De achterkant bevat een oog,
waardoor het schaatshout aan het ijzer
bevestigd kon worden. De schaats
draagt een merk en een decoratie: in de
krul is een bloem geslagen en op het
midden van het standvlak het romeinse
cijfer XIII.
Drie hoofdtypen
In de negentiende eeuw wordt het beeld
betreffende het aantal typen schaatsen
duidelijker. We kunnen in Nederland
drie hoofdtypen onderscheiden:
Hollandse krulschaatsen, Friese schaatsen en Zuidhollandse baanschaatsen.

Op deze drie hoofdtypen bestaan talloze variaties en soms ook andere
benamingen. Elke smid die schaatsen
maakte wilde iets eigens in zijn produkt
leggen en verfraaide zijn schaatsijzers,
wat vaak tot uiting kwam in de
versiering van de hals.

Friese schaatsen
Oude Friese schaatsen hebben - in
tegenstelling tot de Hollandse krulschaatsen - geen krul, maar een hoog
oplopende hals bekleed met hout. Ook
de voetstapel is anders: bij de Friese
schaatsen geen 8-vorm, maar een meer
rechthoekig model. Deze schaatsen
hadden waarschijnlijk ook een ander
doel: zijn de Hollandse krulschaatsen
meer bedoeld om te zwieren of rustig
‘een schaatsje te slaan’ (negentiendeeeuwse uitdrukking voor ‘een eindje
rijden’), de Friese schaats is meer
geschikt om hard mee te rijden.

Hollandse krulschaatsen
De Hollandse krulschaatsen kunnen we,
in navolging van Buttingha Wichers,
schrijver van het boek Schaatsenrijden
uit 1888, onderscheiden in: het
Lindschoter-, het Bergambachts en het
Brennermoors model.
Het Linschoter model komt het meest
voor, terwijl de Bergambachtse schaats
in principe niet veel anders is dan de
Linschoter schaats. Hij is alleen wat
zwaarder uitgevoerd; de schenkel is
hoger en de krul groter. De
Brennermoorse schaats heeft geen krul,
maar een fraai gesmede knop en werd
gemaakt door verschillende smeden in
Oost-Friesland. De allerbekendste smid
in de vorige eeuw was Koert Harm
Schmidt, die leefde van 1793 tot 1856
en werkte in het Oostfriese plaatsje
Breinermoor, waar hij zijn beroemde
schaatsen maakte.

In de negentiende eeuw waren de
namen van de schaatsen verbonden
aan de plaatsen waar ze gemaakt werden. Bekende schaatscentra waren IJlst,
Warga en Oudkerk; de naar deze
plaatsen genoemde schaatsen waren
dan ook een begrip.
De Friese schaatsen zijn niet principieel
verschillend van elkaar, hoewel er
natuurlijk wel allerlei variaties voorkomen. Een echte grote verbetering was
de Friese doorloper. Bij oude Friese
schaatsen liep het schaatsijzer tot
midden onder de hiel van de voet door;
bij de Friese doorloper daarentegen
loopt het schaatsijzer verder door dan
het houtje.

Een bekende variant op de Hollandse
krulschaats is de ‘Wicher de Salisschaats’, genoemd naar de eerste en
tweede secretaris van de in 1882 opgerichte Koninklijke Nederlandse
Schaatsenrijdersbond (KNSB), Mr. J.
van Buttingha Wichers en G. Baron de

Achttiende-eeuwse krulschaats

De kenmerken hiervan zijn: de schenkel
loopt door tot het einde van de hak, in
het houtje zitten drie doorboringen (in
tegenstelling tot de Friese, die er twee
hebben) en de hals is veel korter.
Bij de Waddinxveense schaats rijst de
hals snel omhoog: de zogenaamde
‘volle hals’. Dit type schaats was niet zo
geschikt om grote tochten mee te
maken of grote snelheden mee te
ontwikkelen vanwege de vrij korte
schenkel. De schaats leende zich echter
uitstekend voor schoonrijden.

op de voorkant van deze schaatsen een
soort schoen gemonteerd, die samen
met de koperen hak meer stevigheid
biedt voor de voeten. Deze schaatsen
worden ook wel ‘Czaar Peter-schaatsen’
genoemd, omdat het verhaal gaat dat
Czaar Peter de Grote, die in 1697 enige
tijd in Zaandam woonde, deze schaatsen zou hebben uitgevonden.
Omstreeks 1890 heeft een zeker Mr.
Vissering - directeur van de Nederlandse Bank te Amsterdam - een
schaats ontworpen met koperen hakstuk, brede koperen voetplaat en extra
brede leren banden, welke de voet veel
steun gaven. Men noemde deze schaats
de ‘Vissering Ruiter-schaats’, want hij
werd gemaakt bij de schaatsenfabriek
van G.S. Ruiter te Akkrum. Koningin
Wilhelmina bevielen deze schaatsen zo
goed, dat zij er verschillende paren van
bestelde. Onmiddellijk speelde de
reclame hierop in en sindsdien noemt
men dit type ‘koninginneschaatsen’. Op
het hout ervan vindt men dan soms
ook een ‘W’ ingeslagen.

Variaties
Enkele variaties op de Hollandse baanschaats en de Friese schaats springen er
zo zeer uit, dat we die apart willen
bespreken.
Allereerst de Westfriese schaats: een
tussenvorm van de Hollandse baanschaats en de Friese schaats. Deze
schaatsen zijn zeer robuust en hebben
vaak een stevige smeedijzeren knop,
meestal niet zo sierlijk, maar ook niet
zo scherp als bij de Friese.
Bijzondere exemplaren zijn die, welke
in de omgeving van Edam en
Volendam voorkomen. Deze schaatsen
zijn rood geverfd en als extra verfraaiing heeft men er met
een walmende kaars
zwarte vlekken op
aangebracht, wat een
bijzonder grillig effect
geeft.

Zoals gezegd zien we bij de negentiende-eeuwse Friese schaatsen een hoog
opstekende hals: hoe nieuwer de
schaatsen, hoe lager de hals. Deze
schaatsen hadden vrij hoog uitstekende
scherpe punten. Eind vorige eeuw werden Friese schaatsen met deze gevaarlijke punt op de Duitse ijsbanen verboden. Men heeft er toen iets op bedacht:
de scherpe punt werd vervangen door
een ‘eikeltje’, sierlijk en ongevaarlijk.

Hollandse krulschaats
De drie hoofdtypen:

Hollandse baanschaatsen
Het laatste hoofdtype met duidelijk
eigen kenmerken is de Hollandse baanschaats. Deze schaats lijkt het meest op
de Friese schaats, maar de hals is korter. Oorspronkelijk kende men twee
soorten Hollandse baanschaatsen: de
Hollands-Friese doorloper of
Ouderkerker en de Waddinxveense
schaats.

Warga maakte reeds in 1886 op
aanwijzing van de heren De Salis en
Wichers deze schaatsen.

Friese schaats

Zuidhollandse baanschaats

Salis. Waarschijnlijk hebben de heren
een snellere schaats willen ontwerpen
met een stompe en platte krul en
hebben zij zich hierbij laten inspireren
door de Noorse hardrijdschaatsen. De
schaatsenfabrikant A. Hoekstra te

Al omstreeks het midden van de negentiende eeuw komen we bij de Friese
schaatsen en later ook bij andere typen
een koperen hak tegen; bovendien is er
36

Een variant op de
Friese schaats is de
schaats van Vonk uit
Oudeschoot, die in de
jaren dertig een voetstapel heeft ontwor-

Duitse zwaantjesschaats, circa 1850
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pen van aluminium. Het doel ervan is
geweest een schaats te maken, waarvan
de voetstapel niet stuk kon gaan. Het is
een experiment geweest dat niet is
bevallen; deze schaatsen zijn dan ook
vrij zeldzaam.
Een wonderlijke variant op de Friese
doorloper en de houten Noord is rond
1955 op de schaatsmarkt gekomen.
Waren alle varianten en nieuwe typen
tot dusver bedacht door mensen die
met het schaatsen als het ware
vergroeid waren, de heren Netelenbos
en Rodijk hadden met de schaatssport
heel weinig te maken.
Netelenbos - tot die tijd textieldeskundige in Nederlands Indië - bedacht dat,
wanneer je in een schaatsijzer twee
inkepingen maakt, je sneller kunt starten op de korte baan en op de lange
baan beter door de bochten komt. Hij
had wel het idee, maar geen geld. Hij
wist zijn idee echter goed te verkopen
en vond een compagnon: de heer
Rodijk, die in Almelo een kleermakerij
en een herenmodezaak had. Deze wilde
weleens een gokje wagen en liet zich
door Netelenbos overtuigen. Zo werd er
een handelsmaatschappij opgericht,
‘Nero’ genaamd.
De firma E. Vonk werd vervolgens
bereid gevonden tweeduizend stuks van
dit type schaatsen te maken. Er werden
demonstratiewedstrijden mee
gehouden, maar al snel bleek het
principe toch niet zo’n succes en na één
schaatsseizoen verdwenen deze
zogenaamde ‘zaagjesschaatsen’ weer
van de markt.
Multiplex-schaatsen
Een zeer bijzonder experiment en iets
geheel nieuws is het multiplex-schaatssysteem geweest. Dit systeem is uitgevonden door de heer Ubel Wierda. In
februari 1891 heeft hij in Duitsland een
patent hierop gekregen.
Wat was nu het bijzondere aan deze

W

I

N

T

E

R

1

9

9

7

Engelse kunstrijdschaats,
circa 1850

schaatsen? In het kort komt zijn
systeem op het volgende neer: de heer
Wierda had een paar schaatsen ontworpen, waarmee men zowel recht kon rijden als rondjes draaien. Normaal heeft
men voor hardrijden en schoonrijden
twee verschillende schaatsijzers nodig.
Het schaatsijzer van Wierda bood de
mogelijkheid om zowel de ene als de
andere manier van rijden te beoefenen
met dezelfde schaatsen. Hij had de multiplex-schaats namelijk zó gemaakt, dat
men het schaatsijzer kon verwisselen.
Aanvankelijk zijn deze schaatsen
gemaakt in Groningen door de
Multiplex Schaats & Manufacturing
Company. Deze Company heeft eind
vorige eeuw de zaak groot aangepakt,
zoals te lezen valt uit de zeer uitgebreide catalogus, die men in vier talen
heeft laten drukken en die geïllustreerd
is door de sportpionier Pim Mulier.
Een extra bijzonderheid is de Multiplex
Schaatswals, die men voor deze schaats
heeft gecomponeerd en waarin men in
hoogdravende bewoordingen schaats
en ontwerper bejubelt. Het laatste
couplet van deze schaatswals willen we
u niet onthouden:
“Wie zou nog naar het oude vragen?
Haast is Multiplex de naam,
heel de wereld rondgedragen
op de vleug’len van de faam!”
Helaas zijn de laatste regels niet
bewaarheid geworden, want in het
begin van deze eeuw komen we de
multiplex-schaats tegen bij de fa. G.S.
Ruiter te Akkrum, maar nu onder de
naam ‘omniplex schaatssysteem’.
Overigens is door de fa. Ruiter rond
1895 nog een bijzondere variant op
bovengenoemde schaatsen ontwikkeld,
maar waarschijnlijk nooit in produktie
genomen: de zogenaamde ‘en-tout-cas-

Hollandse baanschaats, maar dan met
een halve krul. Door de schaatsfabrikanten in Friesland werden deze
schaatsen op vrij grote schaal
nagemaakt.

schaats’: je kon er
zowel mee schaatsen
als lopen. Een kluunschaats avant la
lettre, dus! Het ijzer
kon namelijk uit het
schaatshout worden geschoven en
vervolgens via een scharniersysteem
naast het hout worden geplaatst.

Duitse schaatsen
Naast specifieke Engelse schaatsen
bestaan er ook Duitse typen. Bij de
oude schaatstypen kom je exemplaren
tegen, die een prachtig afgeplatte hals
hebben en soms van een hele mooie
houtsoort (appelhout) gemaakt zijn.

Kunstrijdschaatsen
De oudst bekende kunstrijdschaatsen
waren van hout. Deze houten kunstrijdschaatsen hadden in Engeland een
specifieke vorm. Opmerkelijk is de
lange hakschroef of ijzeren pin, die uit
de voetstapel steekt (ongeveer 1,5 cm.)
en die in de hak van de schoen moest
passen. In Duitsland en Engeland
werden bijzonder mooie kunstrijdschaatsen gemaakt, echte pronkstukken. De beroemdste zijn de ‘zwaantjesschaatsen’, waarvan de hals de vorm
van een gebogen zwanehals had. Deze
hals had een dubbele functie: hij gaf de
schaats een fraai aanzien en de
punt was ongevaarlijk.

Eén apart type willen we hier nog vermelden: de zogenaamde ‘gatenschaats’.
Dit is hoogstwaarschijnlijk een Duits
ontwerp. In een catalogus van de fa.
Hoekstra uit Warga komen we namelijk
een afbeelding van zo’n schaats tegen
met de vermelding “model Johannes
van Wochem”. Deze schaats is bedoeld
voor de lange baan en het maken van
tochten.

G

GASTRONOMIE

Eten wat de pot schaft

Het werkwoord schaffen in dit spreekwoord wil zoveel zeggen als
voorzetten aan spijs en drank, opdissen. Schaften daarentegen is
het nuttigen van de maaltijd. Hoe verwarrend dit kan zijn mag
blijken uit de uitleg van het woord vijfschaft zoals ik die onlangs
tegenkwam in een ‘culinair’ blad van één van onze grootgrutters.
Schaft had natuurlijk te maken met eten en vijf zou dan het tijdstip aangeven waarop de maaltijd genuttigd werd. Die redacteur
kan waarschijnlijk wel lekker koken maar heeft geen verstand van

Als u in plaats van gedroogde bonen
een pot kant en klare bonen gebruikt
kunt u het beste beginnen met de aardappelen aan de kook te brengen om
daarna wortel, ui, appel en zout toe te
voegen. Voeg de bonen dan pas tegen
het eind van de kooktijd toe, anders
krijgt u bonenpuree.
Giet na de kooktijd het overtollige
kookvocht in een pannetje en bind het
met een in koud water aangemaakte
halve eetlepel maïzena of aardappelmeel.

tradities. Onze boerenbevolking at de warme maaltijd vroeger rond
de noen (twaalf uur) en zat om vijf uur onder de koeien om die

Omstreeks 1850 werd in Amerika
de stalen schaats uitgevonden,
die uit één stuk gemaakt was.
Naar de ‘icerink’ of het ‘palais
de glace’ gaan om te leren schaatsenrijden gold in Amerika, Engeland en
Frankrijk als een onderdeel van de
opvoeding. Schaatsen was in die tijd
een mode-trend en het aantal modellen
dat in de tweede helft van de negentiende eeuw, met name in Amerika,
ontworpen is, is dan ook opmerkelijk
groot.

van hun melk te verlossen.

De zogenaamde ‘Johannes van Wochem schaats’.
Een gatenschaats, gemaakt door Hoekstra uit
Warga (Friesland) voor het maken van tochten.
Circa 1900

Klapschaats
Vooral in de negentiende en twintigste
eeuw hebben er vele soorten schaatsen
bestaan. Maar de afgelopen decennia
heeft er een standaardisering van de
verschillende schaatstypen plaatsgevonden, zodat het aantal nu bijna op
de vingers van één hand kan worden
geteld. De evaluatie van de bestaande
modellen gaat echter onverdroten
voort. De ontwikkeling en de doorbraak
van de zogenaamde ‘klapschaats’ is
daar een mooi voorbeeld van!

Engelse schaatsen
Ook in Engeland werd veel geschaatst,
bijvoorbeeld op de Theems (wanneer
het hard vroor) en in het gebied van de
Fens ten noorden van Londen. Dit was
oorspronkelijk een plassengebied, dat
in de zeventiende eeuw voor een groot
deel is drooggelegd door Hollanders.
Aan één van deze plassen - de
Whitlesea - heeft men de naam van de
bekende ‘Whitlesea-runner’ ontleend,
ook wel ‘Go-Ahead-schaats’ genoemd.
Deze schaats lijkt nog het meest op de

Foto’s: Ton Horsting en Nederlands
Openluchtmuseum
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■ boter

Vijfschaft is een overheerlijk en vooral
voedzaam gerecht uit de provincie
Utrecht.
De naam vertelt ons dat er vijf ingrediënten in deze maaltijd verwerkt zijn,
te weten: bruine bonen, winterwortelen,
uien, appel en aardappelen.
Er bestaat ook een variant waarin een
deel van de aardappelen vervangen
wordt door witte bonen en kievitsbonen: Zeuvenschaft, een gerecht uit
Eemland.

■ aardappelmeel of maïzena
■ 1 rookworst of 2 braadworsten
■ 100 gram ontbijtspek in plakjes

Bak de plakjes ontbijtspek in weinig
boter en doe voor de smaak het bakvet
bij de saus.
Serveer het geheel op een mooie
schotel, gegarneerd met het uitgebakken spek en in plakken gesneden
rookworst of gebraden braadworst.
Serveer de saus er apart bij.

gesneden

Laat de bonen een nacht weken in
water. Giet ze de volgende dag af en
kook ze 30 minuten in ruim vers water.
Schrap of schil de winterwortelen en
snijd ze in dunne plakjes. Snijd de uien
in dikke ringen en bak ze eventuel aan
in wat hete boter, dat geeft ze meer
smaak. Schil de appel, verwijder het
klokhuis en snijd hem dan in dikke
parten. Schil de aardappelen en snijd ze
in niet te kleine stukken.
Voeg wortel, ui, appel, aardappelen en
zout bij de bruine bonen en laat alles
nog 30 minuten zachtjes doorkoken.
Breng het geheel tegen het eind van de
kooktijd eventueel met wat vers
gemalen peper op smaak.

Vijfschaft
Benodigdheden:
■ 100 gram gedroogde bruine bonen
(eventueel te vervangen door 1/2 pot
bruine bonen)
■ 400 gram winterwortelen
■ 2 grote uien
■ 1 flinke zure appel
■ 700 gram vastkokende aardappelen
■ peper
■ zout
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Wat kunnen we erbij
drinken?
Vroeger werd er bij dit soort gerechten
niet zoveel gedronken. Mischien een
koffie verkeerd, met het vel van de
verse melk. Nu zou een Elzasser
Gewürztraminer niet misstaan. Haal die
dan wel tijdig uit de koelkast anders is
hij te koud en mist u veel van de
smaak. Aanbevolen temperatuur 121/2.
Wilt u rood? Neem dan een Pinot Noir
uit de Bourgogne. Die mag juist voor
het serveren een kwartiertje gekoeld
worden tot ongeveer 161/2.
Eet smakelijk.
Cees Tempel

In het volgende
nummer:

C

COLOFON

De vier seizoenen
De vier etsen met uitbeeldingen
van de vier seizoenen werden
in 1580 gegraveerd en uitgegeven door Johannes Sadeler
naar tekeningen van Hans Bol.
In de etsen zijn zinnebeeldige
voorstellingen gebruikt om abstracte begrippen uit te drukken. De seizoenen zijn verder uitgedrukt door
middel van tekens van de dierenriem in de lucht. Onder elke prent staat
een vierregelige latijnse tekst gegraveerd.

Stijfkopje
In 1885 verscheen van de Duitse schrijfster Emmy von Roden het meisjesboek
Der Trotzkopf. Ook in Nederland verscheen het boek onder de titel Stijfkopje,
een kostschoolgeschiedenis voor jonge
meisjes. In dit bekende meisjesboek stonden de positie van de vrouw en de opvoeding van jonge meisjes ter discussie.
‘Alsof een vrouw die niet trouwt, ook niet
een nuttig lid der maatschappij kan zijn.’
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Willibord
‘Zo voer de man Gods met de zoëven genoemde
begeleiders naar Friesland, tot hij met gunstige
wind aan de monding van de Rijn voor anker
ging: daar verfristen zij zich op het welkome
vasteland en kwamen spoedig in het castellum
Traiectum, dat direct aan de rivieroever is gelegen.’ Deze regels zijn uit het Vita Willibrordi, de
levensbeschrijving van de in 658 in Engeland
geboren aartsbisschop Willibrord. Hij kreeg van
Paus Sergius de opdracht om de Friezen tot het
christendom te bekeren.

En nog veel meer...
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