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Mensen enthousiasmeren en aanzetten
tot het schrijven van een brief is ons
aandeel in het vormen van het nationale archief van het dagelijks leven anno
1998. Wij doen dat door een grote landelijke publiciteitscampagne en door op
lokaal niveau een heleboel instellingen
en mensen actief mee te laten doen.

De grote dag komt al heel snel naderbij.
Te snel lijkt het wel. Als ik even de tijd
krijg om na te denken – tussen het
schrijven van persberichten en het
versturen van honderdduizenden
folders en kranten door – dan begin ik
h’m een beetje te knijpen. Aan de ene
kant kan ik me niet voorstellen dat er
iemand níet schrijft – het is immers een
unieke kans om een eigen steentje bij te
dragen aan de vaderlandse geschiedenis – en aan de andere kant ben ik
bang dat wij de 50.000 brieven niet
zullen halen. En als iemand roept:
“maar die 50.000 brieven, ... die haal je
gemakkelijk”, dan heb ik de neiging om
het gauw af te kloppen. Ik ben niet bijgelovig, maar sommige tradities zitten
er toch diep in.

Inmiddels zijn er in de meeste gemeentes mensen die ons fantastisch helpen.
Bestuursleden van historische verenigingen die hun leden activeren, maar
ook naar de scholen gaan om voorlichting over het project te geven.
Archieven, musea en bibliotheken die
alle bezoekers een folder in de hand
drukken en nog eens benadrukken dat
het belangrijk is dat iedereen schrijft.
Lokale omroepen die vóór 15 mei
zoveel mogelijk het lied Nederlanders
draaien. Burgemeesters die hun
gemeenteleden oproepen tot meedoen.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur – en ik dus – is verantwoordelijk voor de werving van de brieven.
1

Op lokaal niveau wordt er druk publiciteit gemaakt. Ik krijg dan ook veel
leuke reacties. Mensen die nu al een
brief schrijven: “waarom wachten tot
15 mei”. Het streekmuseum Jan
Anderson dat een 15 mei ontbijt in het
museum wil organiseren. Het verzorgingshuis Valkenhof in Valkenswaard
dat een schrijverscafé aan het organiseren is voor haar bewoners en de plaatselijke journalisten. Scholen die met
alle klassen en leraren meedoen en ook
nog hun eigen lied gemaakt hebben op
de melodie van Nederlanders.
Afdelingen van ziekenhuizen die gaan
schrijven. Een mevrouw van 86 jaar die
haar hele familie wil laten meedoen.
Mensen die migranten helpen bij het
schrijven van hun brief. En de lokale
omroep Heerhugowaard die vier weken
lang een heel omroepspectakel
organiseren.
Zoveel leuke reacties. En dan heb ik het
nog niet eens over onze landgenoten in
het buitenland. De ambassade van
Ghana stuurde met de uitnodiging voor
de koninginnedagreceptie een folder
van Brieven voor de Toekomst mee.
De ambassade van Canada die de
Nederlandse pers in Canada benaderde.
En een Nederlandse kinderkrant in Abu
Dhabi die kinderen stimuleert een brief
met tekening te sturen.
Allemaal mensen die meewerken om
het project Brieven aan de Toekomst
tot een succes te maken.

Lees verder op pagina 2
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Hallo iedereen,
Vervolg van pagina 1

U als lezer van Traditie
doet – hoop ik – ook
mee. Als geen ander
weet u hoe moeilijk het
is om de achtergronden van tradities te
achterhalen. Gewone
alledaagse dingen werden niet opgeschreven.
Je dacht en denkt er niet bij na. Dat die
gewone dingen ooit weleens anders
geweest kunnen zijn en misschien ooit
wel eens verdwijnen, daar sta je niet bij
stil.
Een beetje raar voorbeeld verduidelijkt
het. Ik noem het, omdat ik bezig ben
met een tentoonstelling over hygiëne.
Wanneer is men closetpapier gaan
gebruiken? Tot in de jaren vijftig deed
men het soms nog met in stukjes
gescheurd krantenpapier die met een
touwtje aan de wc deur werden gehangen. Ik heb zelf enkele staaltjes closetpapier uit de jaren twintig en dertig
van deze eeuw. Maar hoe deed men dat
daarvoor? In de achttiende eeuw, in de
middeleeuwen, in de prehistorie.
Anneke Boonstra, een van de leden van
het onderzoeksteam dat zich in het
Prehistorisch Museum in Eindhoven
terugtrok om twee ‘manen’ lang te
leven als in de prehistorie, gebruikte
gras. Maar het blijft raden.
Als u het nu niet opschrijft, weet men
dan over tweehonderd jaar nog dat in
1998 closetpapier iets was dat elk gezin
altijd in huis had. Want dan doen ze
het vast helemaal volautomatisch.
Ik hoop dat ik u allemaal overtuigd heb
van het belang van het Brieven aan de
Toekomst project. En ik reken er op dat
u allemaal een brief schrijft en uw
omgeving warm maakt om ook mee te
doen.

Ik ben Peetjie Engels. Ik ben negentien jaar. Ik woon in Thull,
Schinnen. Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur heeft gevraagd of ik ook in het comité van aanbeveling van ‘Brieven aan de Toekomst’ wil zitten. En ik zei: ‘Dat wil ik
graag doen’.
Wat zijn dat ‘Brieven aan de toekomst’
De mensen die straks leven, bijvoorbeeld over honderd jaar,
(de mensen van de toekomst) willen ook graag weten hoe het nu is.
Een paar mensen hebben toen iets bedacht. Als we nu allemaal een
brief schrijven en die bewaren, dan kunnen de mensen die over honderd jaar in Nederland wonen, die brieven lezen. Er moeten wel héél
véél mensen een brief schrijven. Alle soorten mensen moeten schrijven.
Bijvoorbeeld rijke mensen en arme mensen, oude mensen en jonge
mensen, mensen die werken, die geen werk hebben en die nog op
school zitten. Blanke en gekleurde mensen. Mensen uit de stad en
mensen uit het dorp. Er moeten echt héél véél mensen een brief
schrijven. Hoe meer mensen hoe beter het is.
Ik vind het heel belangrijk dat er brieven aan de toekomst worden
geschreven. Mijn moeder verzamelt oude recepten en schrijft boeken
over oude gerechten uit Limburg. Maar dat is heel moeilijk, want de
mensen hebben in het verleden niet opgeschreven wat ze aten. Als ze
toen ook brieven aan de toekomst hadden gemaakt, dan kon mamma
daarin lezen wat ze aten en wanneer. En nu moet ze er heel veel
moeite voor doen, en dan weet ze het nog niet zeker.
Ik ben verstandelijk gehandicapt, ik heb het syndroom van Down. Bij
Brieven aan de Toekomst willen ze dat iedereen een brief schrijft, dus
ook verstandelijk gehandicapten. Het is fijn dat ze gedacht hebben aan
verstandelijk gehandicapten. Wij worden heel vaak vergeten, maar wij
horen er ook bij. Ik vind dat gehandicapten ook moeten schrijven,
zodat ze straks weten hoe het in 1998 was om met een handicap te
leven. Want de mensen van de toekomst moeten kunnen lezen hoe het
nu met de verstandelijk gehandicapten gaat. Naar welke school ze
gaan. Naar welke clubs ze gaan. Hoe ze leven, hoe ze werken. Hoe de
mensen met hun omgaan.
Wat kun je allemaal schrijven
In de brief moet staan hoe wij nu leven. Je kunt schrijven wat je die
dag doet. Met welke mensen je samen bent. Waar je over praat. Of je
t.v. kijkt en welke programma’s en wat je er van vindt. Wat je doet in
je vrije tijd en met wie je dat doet. Eigenlijk kun je alles schrijven wat
je die dag doet. Je moet ook schrijven over je zelf. Je leeftijd, waar je
woont. Maar ook wat jij er van vindt hoe ze met jouw omgaan. Wat je
graag zou willen. Wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt. De brieven
zijn dan voor de mensen van de toekomst. De mensen van de toekomst
weten dan hoe het nu is.
Veel groeten van,

Alvast hartelijk dank! Ik hou u op de
hoogte.
Ineke Strouken
hoofdredacteur

Peetjie Engels
Ik schrijf een brief. En ............ U schrijft toch ook een brief?
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Speciale 15 mei
activiteiten

Richtlijnen om een brief te schrijven

Om op 15 mei 1998 zoveel
mogelijk mensen te motiveren
een brief over hun dagelijks
leven op die dag aan de
toekomst te schrijven, zijn een
aantal activiteiten gepland.

Degene die een brief wil schrijven op 15 mei 1998 kan dit op veel
Postzegel
verschillende manieren doen: bijvoorbeeld handgeschreven of getypt.
Maar ook digitale (e-mail), ingesproken of braille-teksten zijn zeer
15 mei zal een historische dag worden. Dan zullen héél

welkom. Mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal

véél Nederlanders in binnen- en buitenland in een brief

kunnen hun brief schrijven in de taal waarin zij zich het beste

‘aan de toekomst’ hun dag beschrijven.

Op 8 mei komt er een speciale
postzegel van 80 cent uit over
‘Brieven aan de Toekomst’.
Deze postzegel is drie weken lang
te koop op alle postkantoren en is
te gebruiken op brieven gestuurd
naar plaatsen binnen Nederland.

kunnen uiten. Belangrijk is dát er geschreven wordt. En
CD en krant

Zo wordt 15 mei 1998 de best gedocumenteerde

iedereen is vrij om dat te doen op een wijze die het

dag van de geschiedenis. Over honderden jaren

best bij hem of haar past.

weet men dan nog hoe het leven van gewone
Wilt u de toekomst iets vertellen wat
absoluut geheim moet blijven, stuur dan de
brief anoniem. Of zet boven de brief ‘50’,
dan weten wij dat uw brief pas over 50 jaar
toegankelijk is voor onderzoek. Niemand
mag voor die tijd uw brief lezen.

mensen in Nederland er anno 1998 uit zag.

Alledaagse dingen
Archieven hebben heel veel documenten
bewaard. Maar die gaan vaak over officiële
gebeurtenissen en bekende mensen. Over
bakerpraatjes, bijgeloof, taboes en emoties
vind je bijvoorbeeld nauwelijks iets opgetekend. En als je er iets over vindt dan is
het vaak nog opgeschreven omdat men het
afkeurde of opmerkelijk vond.
Voor de mensen vroeger waren veel
gewoonten en gebruiken waarschijnlijk zo
vanzelfsprekend dat ze er niet bij na dachten. En het zeker niet opschreven. Dat heb je
bij die hele gewone dingen. Ze zijn zo
gewoon dat het lijkt alsof ze altijd al bestaan
hebben en nooit zullen verdwijnen.

Help mee
Wij willen voorkomen dat mensen later niet
weten wie wij waren en hoe wij leefden.
Daarom willen wij - met uw
hulp - het dagelijks leven laten opschrijven

In de Stichting ‘Brieven aan de
Toekomst’ participeren het Nederlands

door de belevers zelf. Wíj vertellen aan de
toekomst hoe ons leven er op 15 mei 1998
uitziet. En omdat je natuurlijk niet alles in één
dag kunt beleven en ook niet alles in één
brief kunt zetten, hopen wij op héél véél brieven. Hoe meer mensen er mee doen, des te
beter is het resultaat.
Nu moet u niet denken ‘maar ik schrijf zo
lelijk’ of ‘ik maak misschien wel spelfouten’.
Want daar gaat het niet om. Hanenpoten en
spelfouten mogen. U hoeft als u weinig tijd
hebt ook geen ellenlange brieven te
schrijven. U kiest zélf wat de toekomst
volgens u moet weten.

leuk om met zijn allen te zorgen dat de toekomst door uw brieven een historische
reconstructie kan maken van het dagelijks
leven in uw straat. Dat de toekomst alle ‘ins’
en ‘outs’ weet van uw beroep en werk. En als
een hele familie of vereniging meedoet is
daar later een prachtige familie- of
verenigingsgeschiedenis van te schrijven.
Zorg dat uw familie, vereniging, school,
werk, straat, gemeente en natuurlijk uzelf
een plaatsje krijgen in het archief voor de
toekomst.

Een eigen bijdrage
aan de vaderlandse
geschiedenis
Wij hopen dat u zich allemaal nu al voorneemt om op 15 mei 1998 een brief
te schrijven, maar dat u ook uw omgeving
warm maakt voor dit project. Want zonder
uw hulp komt het archief ‘Brieven aan de
Toekomst’ er niet en blijft de toekomst zitten
met veel vragen.

Want iedereen moet op 15 mei 1998 weten
dat hij of zij nú de mogelijkheid heeft om een
eigen bijdrage te leveren aan de
vaderlandse geschiedenis!

Centrum voor Volkscultuur, het
Meertens Instituut, het Nederlands
Openluchtmuseum en PTT Post BV.

U kunt bijvoorbeeld in uw familie, op school,
in de buurt of op uw werk proberen iedereen
te motiveren om mee te doen. Is het niet
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Boven elke brief moet altijd wél duidelijk
vermeld worden:
– man of vrouw
– geboortedatum
– geboorteplaats
– burgerlijke staat
– woonplaats
– beroep

Wim Glorius heeft speciaal voor
15 mei het lied ‘Nederlanders’
gecomponeerd. Dit lied zal op CD
verkrijgbaar zijn mét en zónder
ingezongen tekst. U kunt dus ook
uw eigen 15 mei lied schrijven en
zingen.
Daarnaast is er een krant aan te
vragen met tips voor het schrijven
van brieven, achtergrondinformatie over de uitgifte van postzegels
en informatie over (de geschiedenis van) het dagelijks leven.
CD en krant zijn te bestellen door
ƒ 7,50 aan postzegels op te
sturen naar het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur,
Lucasbolwerk 11, 3512 EH
Utrecht.

U mag lange en korte brieven schrijven. U
mag van minuut tot minuut bijhouden wat u
doet en voelt; u mag ook één belangrijk
moment uit de dag kiezen en daar over
schrijven. U kiest zelf wat u aan de toekomst
wilt laten weten.

Het leukste is om de brieven met de eigen
naam te ondertekenen. Misschien kunt u in
uw brief uzelf en uw leven omschrijven en
een pasfoto meesturen. Dan heeft de
toekomst ook een echt beeld van u.

De brieven kunnen tot twee weken ná 15 mei
1998 worden opgestuurd naar:
Brieven aan de Toekomst
Postbus 15 5 98
3503 AZ Utrecht
brieven@openluchtmuseum.nl

Voor meer informatie:
Brieven aan de Toekomst/
Nederlands Centrum voor
Volkscultuur
Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht
tel. 030-2319997
fax 030-2334047

Vermeld wel altijd linksboven op de
enveloppe de postcode.
Dit is belangrijk om de brieven goed op te
kunnen bergen.
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De brieven worden bewaard in het
nationale archief van Brieven aan de
Toekomst. Zo zullen héél véél
Nederlanders een bijdrage
leveren aan de vaderlandse geschiedenis en
niet na jaren in de
vergetelheid raken.
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Urker broeksknopen met de afbeelding ‘Jozef

U

vlucht voor de vrouw van Potifar’.

rker Broeksknopen

(Particuliere collectie)
Foto: Luuk Schudde in ‘Urker Goed’

Schilden tegen onkuisheid
Elisabeth Oost

genoemd worden. Ook op Urk moeten
dergelijke knopen in omloop zijn
geweest. De heer van der Zwan maakt
melding van een Urker paar ‘rijders’
daterend uit 1827.

kon toen, 1942, weleens een dikke
twintig gulden bedragen!
Bijbelse voorstellingen
In de Nederlandse volkskunst komt
men veelvuldig Bijbelse afbeeldingen
tegen. Dit verschijnsel vindt zijn oorzaak in het godsdienstig besef, dat bij
de bewoners van de lage landen altijd
zeer levendig is geweest, en de behoefte het geloof uit te dragen.

Ook op het Zuiderzeedorp
Urk raakt klederdracht in
verval. Anno 1998 lopen op
het voormalig eiland nog

dagelijks in klederdracht.

met de Sameritaanse vrouw’. De figuur links is Jezus,
dat is aangegeven met een lichtende aureool.

Hun gemiddelde leeftijd ligt boven de zeventig.

(Collectie Vrienden van het Zuiderzee museum)

En driekwart van deze groep is van het vrouwelijk

Foto: Zuiderzeemuseum

geslacht.

Filigrain knopen
Allereerst zijn er de filigrain knopen.
Van fijn draadwerk werd rondom het
hart van de knoop een soort bloemmotief gedraaid. Deze knopen zal men
echter nauwelijks aantreffen. Ze werden
als weinig praktisch gezien, omdat de

Meubelen als dekenkisten en kasten,
maar ook betimmeringen in het huis
werden vaak voorzien van zowel
nieuw als oud-testamentische taferelen.
Deze taferelen hadden een esthetische,
moralistische, maar ook getuigende
waarde. De opkomst van deze bijbelse
voorstellingen die niet samenhing met
een devotioneel doel, zoals we dat
kennen uit de Rooms katholieke kerk,
begon gelijktijdig met de Reformatie.

ongeveer honderd mensen

Urker broeksknopen met de afbeelding ‘Jezus bij de put

“Deze kledij is in al zijn soberheid een
der mooiste, welke waar ook ter wereld
gedragen wordt...”, bejubelde een toeschouwer toen hij de Urker klederdracht zag. Deze soberheid kenmerkt
zowel de dames- als de herendracht. De
grote knopen op de klepbroek van
mannen zijn echter bijna frivool te
noemen. Deze knopen, ook wel broekstukken of in dialect ‘stòkken’
genoemd, zijn in drie soorten te
onderscheiden.

Bolle knopen
Halverwege de achttiende eeuw kwamen de bolle knopen in opkomst. Deze
knopen hadden de grote van een rijksdaalder en vertoonden diverse bijbelse
voorstellingen. Op Urk is de grootste
variëteit van deze knopen te vinden.

De munten die gebruikt werden lopen
zeer uiteen. Het meest gangbaar waren
de zilveren rijksdaalders, maar ook
werden er wel guldens of pruisische
daalders voor dit doel gebruikt. Het
gebruik van munten groeide in enkele
plaatsen uit tot de standaard voor
broekstukken. Ook toen de munten al
uit de roulatie waren, werd naar mogelijkheden gezocht om toch een ‘ruiter te
paard’ te dragen.

vele gaatjes konden dicht slibben met
vuil. Volgens de heer van der Zwan, die
in 1997 het boek Urker Goed schreef,
was dit ook een van de redenen dat
deze knopen nooit algemeen werden.
Filigrain knopen kwamen voor in de
achttiende en negentiende eeuw en
werden ook op het eiland Schokland
gedragen.
Knopen gemaakt van munten
De tweede soort zijn de munten. Door
middel van een schalm werden twee
munten, waar aan de achterkant twee
oogjes op gemonteerd waren aan elkaar
bevestigd. Ze konden zo door de
knoopsgaten in de broek gehaald
worden. Tot halverwege de achttiende
eeuw was dit de gangbare wijze om de
broek af te sluiten.

Het gebruik van gedreven knopen moet
er aan het eind van de negentiende
eeuw al goed in hebben gezeten, want
als de heer van Rees in 1895 een
beschrijving van de broeksknopen
geeft, doet hij de muntstukken af als
‘niet echt’.
Meertens en de Kaiser duiden in hun
boek Het eiland Urk (1942) de broekstukken die gemaakt zijn van muntstukken aan als armengoed. Ze zouden
alleen worden gedragen als er geen
geld was voor de grote bolle zilveren
knopen. De prijs van de bolle stukken

Bijbelse afbeeldingen vindt men tot het
midden van de zeventiende eeuw vooral in geletterde protestantse stedelijke
huizen, hierbij kan gedacht worden
aan de zeer kunstig gesneden beelden-

kasten. Hierna neemt de populariteit
van degelijke decoratie sterk af in
hogere kringen, maar wordt zij geliefd
bij boeren en vissers en blijft dat tot
aan het begin van de negentiende
eeuw.
De late opkomst van de bijbelse taferelen in de Urker klederdracht sluit aan
bij deze ontwikkeling. De bijbelse
afbeeldingen sloten nauw aan bij het
meubelstuk waar ze op geplaatst werden. Zo werd de terugkomst van de
verloren zoon als zeer passend
beschouwd op een haardscherm in de
Zaanstreek. De haard was het centrum
van de woning en verbeeldde daarmee
het ouderlijk huis zelf. Het spreekwoord ‘Eigen haard is goud waard’
herinnert nog aan deze opvatting.
Moralistische waarschuwing
tegen seks
Ook de afbeeldingen op de knopen van
de Urker mannendracht waren zeer
bewust gekozen en dienden in sommige gevallen als voorbeeld voor de
drager of beschouwer van de stukken,
in andere gevallen juist als waar-

‘Jezus bij de put met de Sameritaanse

In het land van Axel werden zilveren
stukken naar de oude munten gemaakt.
De beeltenis van de munten werd letterlijk overgenomen en ook het jaartal
en de inscriptie werden niet achterwege
gelaten. De broekstukken, stikken of
klapstikken genoemd, komt men ook in
Volendam tegen waar ze ‘paardrijders’
6

vrouw’. De vrouw draagt een kruik en
Jezus is te herkennen aan het aureool.
(Particuliere collectie)
Foto: Luuk Schudde in ‘Urker Goed’
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Deze knopen zijn dermate gesleten
dat nog wel te zien is dat is afgebeeld ‘Jezus bij de put met de
Sameritaanse vrouw’, maar niet om
welke figuren het gaat. De versteviging boven aan de put toont dat het
hier om een andere versie gaat.
Foto: Luuk Schudde in ‘Urker Goed’

schuwing. De plaats waar de knopen
bevestigd waren, de klep aan de voorkant ter afsluiting van de broek leende
zich het beste voor een moralistische
waarschuwing van sexuele aard. Zo
zou de drager op het moment dat hij in
verleiding zou komen eerst de verbeeldde waarschuwing langs moeten
gaan alvorens tot de daad over te gaan.
Jozef met de vrouw van
Potifar
Een zeer veel voorkomend motief is dat
van Jozef met de vrouw van Potifar. De
vrouw probeert Jozef te verleiden om
met haar de liefde te bedrijven. Jozef
weet echter uit de armen van de vrouw
te ontsnappen. Jozef is zo het toonbeeld van kuisheid die de verleiding
van de vrouw kan weerstaan. Tevens is
de voorstelling een waarschuwing voor
de vrouwelijke verleidingen.
Van dit motief zijn twee verschillende
verschijningsvormen bekend, hetgeen
aantoont dat het thema lang of door
verschillende zilversmeden werd
gebruikt. Op een van de afbeeldingen
zien we de vrouw van Potifar in een
bed liggen terwijl zij trekt aan de jas
van Jozef, op de achtergrond zien we
twee boogjes met daarin geruit glas.
Dezelfde afbeelding komen we tegen op
een beker die te vinden is in het Fries
Museum. Dit duidt op het gebruik van
eenzelfde voorbeeld. Dit was zeker niet
ongebruikelijk. Dergelijke bijbelse
afbeeldingen werden heel vaak
gemaakt naar het voorbeeld van
zeventiende-eeuwse prenten uit de
prentenbijbels.

Een dergelijke opvatting stond haaks
op die van de Rooms Katholieke kerk
en kon dus heel goed een protestantse
broek sieren. Hoewel het natuurlijk te
betwijfelen is of de dragers van de
knopen ook een dergelijke interpretatie
aan de voorstelling gaven.

De andere versie van Jozef en de vrouw
van Potifar laat slechts twee figuren
zien en een zuil, ook hier trekt de
vrouw aan de jas van de man. Dit is
een duidelijke verwijzing naar de identiteit van de figuren.
Tot op de dag van vandaag kan men de
afbeelding van Jozef tegen komen op
de broeksknopen van Urker mannen.

Salomo’s oordeel
Een derde en zeer vaak voorkomende,
bijbelse voorstelling op de knopen is
die van het Salomo’s oordeel. De
afbeelding van de rechtspraak van
Salomo was vooral geliefd in de zeventiende eeuw. In recht- en raadzalen was
het een geliefd thema dat de rechtsprekers aan wijsheid en rechtvaardigheid
moest herinneren. Op de broekstukken
lijkt de nadruk echter niet op Salomo
maar op de vrouwen te liggen.
Algemeen werd aangenomen dat beide
vrouwen van lichte zeden waren. Zij
sliepen immers samen in een ruimte en
in het verhaal verscheen van beide
vrouwen geen echtgenoot ten tonele.

Sameritaanse vrouw
Ook andere motieven kenden meerdere
verschijningsvormen. Zo zijn er van de
afbeelding Jezus met de Sameritaanse
vrouw drie verschillende versies te vinden. Hoewel de andere knopen met bijbelse taferelen ook in Zeeland gedragen
werden zijn alleen op Urk knopen
bekend met de Sameritaanse vrouw. Zij
was zeer losbandig op sexueel gebied.
Volgens het evangelie van Johannes
antwoordt zij op de vraag van Jezus,
‘Ga uw man roepen’, ‘Ik heb geen man’.
Jezus antwoord dan: ‘Want u hebt vijf
mannen gehad, en de man die u nu
hebt, is uw man niet.’
Deze onkuisheid van de vrouw verdwijnt direct naar de achtergrond als de
vrouw zich tot Jezus keert. De vrouw is
in deze afbeelding zowel een waarschuwing tegen de onkuisheid, als een
voorbeeld voor de christelijke
volgzaamheid.

De vrouwen fungeren hier als waarschuwing. Het onzedige leven van de
vrouwen brengt allerlei misère met zich
mee. Uiteindelijk is het de Godvrezende
Salomo die orde moet scheppen in de
goddeloze chaos.
Adam en Eva in het paradijs
Een ander, zeldzaam motief welke men
op de broekstukken tegen kan komen is
‘Adam en Eva in het Paradijs’. Ook bij
deze afbeelding staat de vrouw die de
man verleidt centraal. Het gaat hier niet
om een misstap van sexuele aard maar
om de zonde in het algemeen.

Het thema werd door Lutherse theologen aangehaald om aan te tonen dat
genade niet verkregen wordt door
goede werken maar alleen door geloof,
in combinatie met Gods barmhartigheid.
8

Andere afbeeldingen die door de
schrijvers worden vermeld zijn ‘David
en Batseba’ en ‘Koningin Esther nadert
de troon van koning Ahasveros’.
Hoewel het volgens de Bijbel David was
die Batseba verleidde, werd toch
Batseba opgevoerd als onkuise vrouw
die niet had moeten baden daar waar
David haar kon zien. De afbeelding van
Koningin Esther is uitzonderlijk te
noemen in de reeks van de vorig
genoemde afbeeldingen. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde
vrouwen fungeert Esther als voorbeeld.
Esther, koningin Vasti, die de geboden
van haar man niet opvolgde, is trouw
en mooi. Tevens is zij een vrouw met
moed door haar man te behoeden voor
een moordaanslag. Een dergelijk voorbeeldfunctie van oud-testamentische
vrouwen kan men ook tegenkomen in
de figuren van Suzanna en Judith.
Alle knopen, met uitzondering van de
verbeelding van Esther, tonen de vrouw
als een onkuis, verleidelijk, gevaarlijk
wezen waar je als man voor op moet
passen. Dit was dan ook de boodschap
die van de knopen uitging.
De sexueel moraliserende boodschap
moet al snel aan verstaanbaarheid
ingeboet hebben. De afbeeldingen
bleven vrijwel gelijk en werden sporadisch aangevuld met nieuwe thema’s.
Stukken van latere datering laten
nieuw-testamentische gelijkenissen zien
waarbij nauwelijks iets te ontdekken is
van de vroegere morele lessen die in de
kleine stukjes zilverwerk gesloten
waren. Dergelijke stukken functioneren
slechts als verbeelder van algemeen
christelijke waarden.

Zilveren beker met Jozef en de vrouw van Potifar,

met hangende pootjes naar zijn vader
terug.
De gelijkenis was een zeer populair
thema in de zeventiende eeuw en komt
voor in diverse leerdichten, schilderijen
en gebruiksvoorwerpen. Cats roert de
verloren zoon aan in de ‘Huwelycksfuck’. Hij wijst er daarbij op dat de
berouwvolle zoon tijdens zijn sexuele
avontuur geen geslachtsziekte had
opgelopen, dan zou de vader de zoon
immers niet omhelst hebben en geen
feestmaal hebben aangericht. Dat deze
afbeelding ook in de negentiende eeuw
nog zo begrepen werd is onwaarschijnlijk.

Urker mannenkoren
Afbeeldingen op latere stukken zijn: de
barmhartige Sameritaan en de thuiskomst van de verloren zoon. Deze
laatstgenoemde vindt zijn populariteit
in de zeventiende eeuw. Voor de
mensen uit de gouden eeuw was de les
achter deze gelijkenis direct duidelijk.
De zoon had zijn erfdeel verbrast met
lichte vrouwen. En kwam uiteindelijk
9

Jan Saagman 1687. (Collectie Fries Museum)
Foto: Dikkens en Hulsinga

Hoewel de belerende betekenis van de
schitterende broeksluiting vandaag al
lang niet meer verstaan wordt, worden
de stukken toch nog met gepaste trots
bij uitvoeringen van diverse Urker
mannenkoren gedragen. Voor menig
luisteraar van de geestelijk liederen zal
na het lezen van dit artikel niet alleen
een moraliserende boodschap te horen
maar ook te zien zijn.
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GASTRONOMIE

Paté of terrine

Op de vleeswarenafdeling van menige
supermarkt en ook bij uw slager vindt u
een groot aanbod van allerlei paté’s.
Boeren-, Ardenner- en peperpaté of hoe
het allemaal ook mag heten. Eigenlijk
zijn dit geen paté’s, maar terrines.
De vleesmassa is in de schaal waarin het geserveerd wordt
‘au bain marie’ (in een bak water) in de oven klaargemaakt.
Een paté wordt ‘en croûte’ (in korstdeeg) gebakken. Op die
manier tref je ze in ons land echter zelden aan. De betere
traiteur daargelaten.
■

Het is ook wel logisch, een terrine of
gehaktbrood maak je heel eenvoudig
klaar. Een paté ‘en croûte’ vervaardigen
is veel lastiger. Vaak blijft het deeg slap
en vochtig. In een oud kookboek
troffen wij een even simpele als doeltreffende truc aan die we u niet willen
onthouden. Maak eerst het gehaktbrood
en bak die daarna af in het korstdeeg.
Het onderstaande gerecht ‘Fleis mei
rezinen’ kregen we als voorgerecht
geserveerd in een restaurant aan de
Friese Waddenkust. Daar was het overigens wel degelijk in één fase bereid.

■
■

zout, witte peper , nootmuskaat,
thijm en rozemarijn
1 pakje diepvries korstdeeg of
quichedeeg
1 ei

Snijdt de korstjes van het wittebrood en
week het daarna in het citroensap en de
rode wijn. Meng het met de fijngesneden goudreinet, de rozijnen, de suiker,
het gehakt en wat zout, versgemalen
witte peper, nootmuskaat, thijm en
rozemarijn. Kneedt alles goed door
elkaar. Verwarm uw oven voor op
200º C. Doe het mengsel in een cakevorm met een inhoud van anderhalve
liter en laat het ‘gehaktbrood’ in ongeveer 1 uur in de oven bijna gaar worden. Haal de vleesmassa voorzichtig uit
de vorm en giet het vrijgekomen vocht
weg. Vet het bakblik in met de boter en
bekleedt de binnenkant met de plakjes
korstdeeg. Laat het deeg iets over de
rand hangen en druk eventuele naden
goed aan. Plaats het gehaktbrood in de
vorm en dek het geheel af met korstdeeg. Knijp de bovenrand met duim en

Fleis mei rezinen
Benodigdheden:
■ 2 sneetjes oud wittebrood
■ 3 eetlepels citroensap
■ 1 dl. rode wijn
■ 1 grote goudreinet (ca. 300 gram)
■ 1 theelepel suiker
■ 100 gram blanke rozijnen (geweekt)
■ 500 gram half om half gehakt
■ 400 gram rundergehakt
■ 10 gram boter
11

wijsvinger aan en snijdt het overtollige
deeg af. Maak in het midden van het
deksel een klein rond gat om het nog
vrijkomende vocht te laten ontsnappen.
Klop het ei los met een theelepel water
en bestrijk het deeg daarmee. Zet de
vorm weer in de oven, wederom op
200º C en bak het geheel af volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking
van het deeg. Mocht de bovenkant te
bruin worden dek die dan de laatste 10
minuten af met een losliggend stuk
aluminiumfolie. Plaats de pastei na
enig afkoelen op een taartrooster om
het goed te laten uitwasemen.
Vroeger at men een dergelijke pastei bij
‘grauwe erwten’ of een ‘koolgerecht’.
Wij serveerden het echter als voorgerecht met wat zoetzure uitjes en
augurkjes en voor de liefhebber wat
versgebakken stokbrood en boter.
Wat kunnen we er bij
drinken?
Vanwege het wat zoete karakter
adviseren we een lichte rode wijn.
Bijvoorbeeld een Gaillac of een simpele
Bourgogne. Natuurlijk kunt u ook de
wijn drinken die u bij het hoofgerecht
serveert
Eet smakelijk.
Cees Tempel
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Dat de mensen later weten hoe wij hier geleefd hebben

Boadskip oan
de takomst

In ‘Trouw’ van zaterdag 5 oktober
1996 vertelden twee geportretteerden
waarom ze aan het project hadden
meegewerkt.

beeldend kunstenaar Beb Mulder, die
samen met zijn vrouw Anke het project
heeft getrokken. Anke Mulder-Piebenga
is de voorzitster van de Helling
Stichting in Bristswert.

Anne Schilstra – toen vierenzestig
jaar – en een van de oudste
deelnemers heeft in zijn brief de
ontwikkeling van
zijn dorp
beschreven. “De
mensen moeten
weten hoe het hier
was. Toen wij hier
begonnen waren de
lonen vijfendertig
gulden in de week.
Ik vraag me echt af
hoe die ontwikkeling verder verloopt. Ik zou wel willen
dat ik even kon zien hoe het er dan
toegaat.”

Portretten voor
de toekomst
Het begraven van de portretten is bedoeld als groet aan
de toekomst. Er is dan ook
bij notariële akte bepaald dat
de grafkist pas na honderd
jaar – op 5 oktober 2096 –
mag worden opgegraven.
Niemand weet hoe de dorpen
Wiuwert en Britswert er dan uit zien.
Beb Mulder heeft de portretten
getekend met een 4B-potlood. Bij de
tekeningen hebben de mensen een
persoonlijke brief geschreven.
Tekeningen en brieven zijn luchtdicht
verpakt en in een kist gedaan die
vacuüm is gezogen en met hars is
dichtgemaakt. De kist is op 1.50 meter
begraven, boven de grondwaterstand
die op die plaats op circa 2.50 meter
ligt. De temperatuur is contant tussen
de 4 tot 5 graden. De vorst komt niet
lager dan 80 centimeter. Een ideale

plaats om de portretten en brieven goed
te houden. Beb Mulder verwacht dat de
tekeningen goed blijven en dat hoogstens het papier wat vergeeld zal zijn in
2096.
Alle geportretteerden hebben een
kleurenkopie van hun portret gekregen.

In oktober is het twee jaar geleden dat de inwoners
honderd jaar open gemaakt worden.

van de dorpen Wiuwert en Britswert in Friesland een
kist met portretten en brieven begroeven voor de
toekomst.

Ineke Strouken

In 1996 hebben deze dorpen in een
vrolijke begrafenis de portretten van
honderdvijftien dorpsgenoten begraven
op de kerkterp van Britswert. Deze
portretten zijn gemaakt door de
12

In de kerk van Britswert is de
notariële akte te zien, waarin bepaald
wordt dat de kist pas na honderd jaar
geopend mag worden.

Deze kleurenkopie verbleekt langzaam
en zal over honderd jaar niet meer
bestaan.
Micro-historie
Het was de taak van Anke Mulder om
de dorpsgenoten te benaderen met de
vraag of ze mee wilden doen. Bijna
eenderde van de dorpen zegde toe en
liet zich door Beb op tekening vastleggen. De oudere inwoners echter hadden
er wat moeite mee: zij zagen het niet zo
zitten om hun portret in de grond te
stoppen.
Volgens Beb en Anke Mulder is het
fascinerend te bedenken dat de kist met
tekeningen en brieven over honderd
jaar wordt opgegraven. “Vooral de
gedachte hoe Wiuwert en Britswert er
dan uitzien en wat de mensen dan met
de kist gaan doen. Het is een echt
stukje micro-historie. Ik denk dat
historici van nu daar nu al jaloers op
zijn.”

De kist met portretten en brieven mag pas na

Wiuwert en Britswert zijn buurdorpen
en tellen bij elkaar bijna vierhonderd
inwoners. Wiuwert kent u van zijn
mummies, die na eeuwen nog steeds
niet zijn vergaan.

Baukje Willems
was met haar
negentien jaar een
van de jongste
geportretteerden.
Haar vader en
moeder zijn ook
getekend. “Over
honderd jaar komt
er een mooie weerslag van onze
familie naar boven. Ik vind het
belangrijk dat mensen later weten
hoe wij hier geleefd hebben. Mijn
brief richt zich ook aan iedereen die
daar in geïnteresseerd is. Ik beschrijf
mijn leven, mijn school en alles wat
ik doe.”

Beb Mulder met enkele inwoners van Wiuwert
en Britswert die zich lieten portretteren.
Foto: Frans Andringa
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Het geheim van de laatste smeden
Kees en Bram kennen de geheimen van de smid.

Het vak leer je van je vader

Over niet al te lange tijd
stoppen de gebroeders
Bram en Kees Heij met hun
werkplaats.

“De smid heeft vele geheimen”, lacht
Bram Heij (74) en hij laat het vuur in
de smidse hoog oplaaien. “Maar het is
een uitstervend beroep”, voegt hij er
aan toe. Met een tang in de linker hand
houdt hij het ijzer van een schoffel in
het vuur, om even later het withete
ijzer van de schoffel tot een scherpe
rand te slaan op het aanbeeld met een
paar dreunende slagen met de voorhamer in de rechter hand. De vonken
spatten in het rond.
Broer Kees (70) vertelt: “Vroeger waren
de schoffels veel smaller. De breedte
tussen de rijen tarwe en erwten was
toen maar 15 cm. Nu staan de erwten
op 33 cm. Destijds schoffelden de boeren alles. Nu spuiten ze het onkruid
dood, dus de smeden krijgen steeds
minder te doen.”

De heer W. Pau, lid van de Stichting
Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, heeft
zich verdiept in de geschiedenis van de
smederij en zijn bewoners en kan haarfijn uitleggen wat er zich in meer dan
350 jaar heeft afgespeeld. Pau vond in
archieven een vermelding van de aankoop door ene Andries Speelman, herbergier, van het perceel grond waar nu
de smederij staat, gedateerd op 25 april
1638. Pau vermoed dat het pand kort
daarna zal zijn gebouwd. Uit de stukken blijkt dat het een herberg was met
daarbij een kaatsbaan.

Aan de muur hangen nieuwe schoffels
in twee maten nog te wachten op
kopers. Misschien niet meer zo vaak als
vroeger, maar de boeren en tuinders uit
de omgeving weten de weg naar de
smederij nog altijd te vinden, want de
kwaliteit van het handwerk blijft
ongeëvenaard.

Smid zijn is een uitstervend
beroep. Als de broers Heij
hun werk neerleggen, komt
er een eind aan een geslacht
Smederij met woonhuis,

van echte dorpssmeden.
bouwjaar circa 1638

Aan de oevers van de Rotte, een van de
mooiste plekjes in het Groene Hart,
draaien sinds mensenheugenis de
molens om de Tweemanspolder droog
te houden. Deze molenviergang is een
van de bekendste in heel Nederland,
omdat je er vanaf de A12 en het drukke
spoor Den Haag - Utrecht prima zicht
op hebt.
Even verderop in de uitgestrekte
polders ligt Zevenhuizen, een Zuid-

het oudste pand van het dorp, waarvan
het bouwjaar wordt geschat op 1638:
de smederij van de gebroeders Heij. Al
meer dan twee eeuwen herbergt dit
historische pand een smederij waar ook
vandaag nog het vak op authentieke
wijze wordt uitgevoerd. Toch zal
binnenkort aan deze eeuwenoude
traditie een eind komen. Opvolgers
voor de laatste smeden, de gebroeders
Heij, zijn er niet.

Hollands dorp, dat ondanks de oprukkende verstedelijking zijn bijzondere
karakter niet is kwijt geraakt. Streng
gelovig, maar met een levendig sociaal
leven waarin zorgvuldig de goede
tradities van het oude dorpsleven
worden bewaard.
Het geheim van de smid
Om te ervaren hoe het leven vroeger
was, kun je in Zevenhuizen terecht in
14

Begin achttiende eeuw is er in het pand
een komenijwinkel met “kaes, boter,
grutten, meel en andere waeren in den
winckel gebruyckelijk en den welcken
de buyrluyden dagelijcx van nooden
sijn hebbende”, zoals het in een notarisverklaring staat. Het pand wisselt
nog een aantal keer van eigenaar om in
1788 te worden gekocht voor 700 gulden door de smid Hermanus Ripping
die er zijn bedrijf vestigt.

Bouwjaar 1638
Bram en Kees staan iedere werkdag in
de smederij alsof de tijd niet bestaat.
Samen vormen de twee broers de laatste generatie van een geslacht van
echte dorpssmeden. Heel hun leven
hebben Bram en Kees doorgebracht in
de eeuwenoude smederij. Net als hun
vader, opa, en overgrootvaders. Sinds
1888 zijn de Heij’s in Zevenhuizen de
smeden. De smederij bevindt zich nog
altijd in precies hetzelfde pand aan de
Dorpsstraat dat met 1638 als bouwjaar
geldt als het oudste huis van
Zevenhuizen en op de monumentenlijst
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg staat.

Hermanus Ripping
Zelf kwam Ripping uit het nabij gelegen Nieuwerkerk; zijn vrouw Adriana
de Leede uit Zevenhuizen. Hun zoon
Cornelis werd aanvankelijk ook smid,
15

maar uit stukken van latere datum
blijkt dat hij veearts was geworden.
Dochterlief Neeltje bleef wel dicht bij
het vak van haar vader. Zij trouwde
met de smidsknecht Jacobus Vrijenhoek
uit Hillegersberg. Na eerst knecht te
zijn geweest, werd Vrijenhoek compagnon van Ripping om na diens dood de
zaak over te nemen. Lang duurde dat
niet, want Vrijenhoek stierf een jaar na
de dood van zijn schoonvader in 1848.
Weduwe Neeltje bleef achter met zes
dochters en een zoon van 15 jaar oud.
Ze nam een meesterknecht - Pieter Heij
uit Sluipwijk - in dienst, maar hield zelf
de touwtjes in handen. In de archieven
heet ze dan ook “smederesse”. Knecht
Pieter trouwde in 1852 met een van de
dochters, Hendrika. Zoon Hermanus
groeide ook op in het bedrijf en op 28
januari 1860 passeerde voor notaris
Kleij in Capelle aan den IJssel de
oprichtingsakte van een vennootschap
“tot het drijven eener smederij en wat
daarbij behoort onder de firma van de
weduwe Vrijenhoek en Zonen”.
Na de dood van de weduwe zetten de
twee zwagers het bedrijf voort.
Hermanus stierf in 1888 en Pieter Heij
is dan de enige eigenaar. Vanaf dat jaar
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De stookplaats waarin een vuur gestookt wordt
van vette kolen. Aan de buitenkant van de
schoorsteenkap hangen de tangen.

is de naam Heij aan de smederij verbonden. Pieter Heij stierf in 1897. Zoon
Jacobus Heij nam de smederij over. Dat
was de opa van Bram en Kees. Opa
Jacobus stierf in 1928. Vader van Bram
en Kees, Pieter Heij, was toen 49 jaar
oud.
Alleraardigste smederij
met woonhuis
In al die jaren heeft de smederij nauwelijks veranderingen ondergaan, ook niet
in de laatste zeventig jaar. Het pand
ziet er nagenoeg nog hetzelfde uit als
op de tekening van bouwmeesterschilder J. Verheul, opgenomen in zijn
boek De Rotte met de Bleiswijksche
Meren uit 1936. Verheul bracht in de
jaren dertig oude boerderijen, woonhuizen en andere gebouwen in de
omgeving van Rotterdam in kaart
tijdens lange wandelingen.

Het aambeeld, dat de vader van Bram en Kees
kon optillen.

Over het historische pand in Zevenhuizen schrijft hij: “... een alleraardigste
smederij met woonhuis, die het eigendom is van den bewoner P. Heij. Al
sedert jaren wordt hierin hetzelfde
bedrijf uitgeoefend. Het is een vrijstaand, flink gebouw, voorzien van een
hoog opgaande tuitgevel en een lager
aangebouwd gedeelte. Opgetrokken van
geel-grijze baksteen, bezit de gevel
langs de straat een harmonische
indeling van vensters en deuren, die

door blinde rondbogen in roode steen
worden afgesloten. Hooge bemoste
rieten daken die soepel in elkander
vloeien en aan den tuitgevel in een
wolfseind overgaan, verleenen aan het
geheel een pittoresk effect, dat mede
door de kleine tuitindeeling der ramen
in deze landelijke omgeving zeer
passend is.”
Jammer genoeg beperkte Verheul zich
in zijn observaties tot de buitenkant
van de smederij. Binnen zou hij een
inrichting aan getroffen hebben, die
waarschijnlijk ook weinig anders is als
die van vandaag en zo uit een ambachtenmuseum zou kunnen komen, ware
het niet dat de bordjes met uitleg ontbreken en alles er leeft en volop in
gebruik is.

zijn de hamers waar hij altijd zijn werk
mee doet. Zijn vader heeft ze nog
gebruikt. “Ze zullen wel 70, 80 jaar oud
zijn”.

had, liet hij het meteen in het water
afkoelen. Daardoor werd het hard, maar
het mocht niet te hard worden, want
dan breekt het te snel.”

Ook het machinepark, dat in de loop
der tijd de smederij binnen is gekomen
is antiek, maar functioneert nog prima,
al produceren ze een oorverdovende
herrie. “Als er iets kapot gaat, repareren
we dat zelf. Dat hebben we altijd
gedaan”, merkt Bram trots op. “De
boutjes en moertjes kopen we, maar de
rest maken we allemaal zelf”.

Juiste temperatuur
Vraag was hoe smid Pieter Heij de juiste temperatuur bepaalde. Bram neemt
een stuk hout waarvan een uiteinde
helemaal verkoold is. “Vader wreef met
dit hout over het hete ijzer.” Bram pakt
een heet stuk ijzer uit het vuur en doet
het voor. Het hout begint meteen te
roken. “Dat is nog niet goed.” Het ijzer
gaat weer het vuur in. Even later wrijft
Bram opnieuw met het hout over het
hete ijzer. Nu komt er niet alleen rook
van af, maar springen er ook vonken
over. “Zo is het precies goed”, zegt
Bram en stop het ijzer in de waterbak.
“Bij het harden van schroevendraaiers
stopten we ze niet in het water, maar in
rauwe aardappelen”, weet Kees. “Beitels
moet je op kleur harden. Er is bijna
niemand meer die dat nog kan.”

Afgezaagde vingers
Pas als de bezoeker goed oplet, ziet hij
dat Kees de vingers van zijn linkerhand
mist. “Er afgezaagd”, zegt hij laconiek.
Verder vertelt hij er niet over, maar vist
een fraai tuinhek met kunstig gesmede
krullen en draaiingen tussen een hoop
rommel uit. “Dit heb ik daarna gemaakt
om te zien of ik het smeden nog kon”.
Hij wijst op de draaiingen. “Die zie je
tegenwoordig niet meer”, zegt hij trots.
Het is het vakmanschap waarbij de
ambachtsman ook zijn plezier in het
maken van iets moois kwijt kan. Een
kwaliteit die in de fabrieksmatige productie verloren is gegaan.

Chaos aan gereedschap
In het weinige licht dat door de kleine
ramen valt lijkt de ruime smederij voor
de bezoeker een grote chaos van werkbanken, kasten, machines, gereedschappen en onderdelen, maar de twee broers
Heij weten er feilloos de weg. Er hangt
een aangename geur van vet, rook en
menie. Achterin brandt het vuur van
vette kolen op een grote stookplaat met
daarboven de grote metalen schoorsteenkap. Tegen de buitenkant van de
kap zitten klemmen met daarin een
enorme verzameling aan tangen en
pinnen in allerlei variaties en grootten.
Vlak naast het vuur staat de bak met
water om het hete ijzer af te koelen en
daarnaast het zware aambeeld met aan
een kant de taps toelopende uitstulping
waarop ijzer rond kan worden
geslagen.

Vakmanschap van vader
op zoon
Voor de twee broers is het nooit een
vraag geweest of ze hun vader in de
smederij zouden opvolgen. Dat groeide
gewoon zo. Van kleins af aan kwamen
ze in de smederij. Moesten er hun vader
helpen en leerden ondertussen het vak.
“ ’s Morgens voor we naar school
gingen waren we al in de smederij”,
vertelt Kees. Na de lagere school volgde
het tweetal een technische school, maar
daar leerden ze het vak niet. De twee
broers benadrukken dat de geheimen
van het vakmanschap van de smid
alleen in de praktijk zijn te leren.

“Opa kon dit optillen”, herinnert Bram
zich wijzend op het enorme massieve
blok metaal. “Het was een magere man,
maar hij had zulke polsen”. De afstand
tussen de twee handen van Bram is
zeker zo wijd als vier normale polsen.
Op de werktafel bij het aambeeld liggen
drie hamers die Bram beschouwd als
zijn belangrijkste gereedschap. “Deze
hamers mogen ze nooit gebruiken”,
zegt Bram, doelend op anderen, die wel
eens in de smederij komen klussen. Het

Kees vertelt hoe zij van hun vader leerden om veren voor auto’s te maken.
“Vader kocht het staal in Sheffield in
Engeland. Dat moest hij dan nog zelf
harden. Hij maakte het roodheet en als
het dan precies de goede temperatuur
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5 mm dikte en 6 mm. “Dat zie je toch!”,
reageert hij kortaf op de verbaasde
reacties. “Mijn vader kon het verschil
ook voelen.” Uit kleine laden in de
oude houten kastenwand pakt Bram
verschillende stukjes metaal. Het oog
van de leek ziet alleen het verschil
tussen de goudkleurige stukken en de
zilverachtige metaal kleur. Bram ziet en
voelt verschillen in legering, hardheid
en dikte en somt in sneltrein op waar
het ene stuk wel voor te gebruiken is en
het andere niet.

Kachelpijp
Ingewikkelde bouwtekeningen maakten
de smeden ook niet. Alleen met een
krijtje werd er even op het aambeeld
getekend hoe iets moest komen te zitten. Bram tekent op het aambeeld om
uit te leggen hoe hij zelf de bochten in
een kachelpijp maakt. “Nu heb je
kachelpijpen met plooien, maar vroeger
moest je die zelf haaks maken en aan
elkaar ‘velsen’ “. Vervolgens pakt hij
een metalen pijp. Steekt het ding op het
oog schuin in het water. Haalt hem er
weer uit en wrijft er stof en gruis van
de vuurplaats over, om dat er vervolgens weer af te schudden. Waar de pijp
nat was blijft een dun laagje stof zitten.
“Kun je precies zien waar je hem af
moet zagen. De echte smid kent deze
foefjes. Je kunt de duimstok gebruiken
maar zo werkt het veel sneller.”

In de muur aan de achterkant van de
smederij zit een metalen ring waaraan
paarden werden vastgebonden, want de
boeren kwamen ook bij de smederij van
Heij om hun paarden te laten beslaan.
“We kenden alle paarden uit de omgeving”, vertelt Kees. “Er waren erbij
waar je altijd goed moest oppassen,
want die trapten gemeen.”
Stoommachines
Nu hij toch met een rondleiding bezig
is kan hij ook nog wel even zijn hobbykamer laten zien. Een schuurtje waarin
Bram Heij modelstoomlocomotieven
bouwt. Fonkelend in het karakteristieke
groen en zwart staan de modellen her
en der op de kasten en werkbanken. “Ik
ben altijd geïnteresseerd geweest in
stoom”, vertelt hij en een stoommachine met hoge schoorsteen was zijn eerste bouwwerk, gevolgd door stoomlocomotieven van dertig centimeter
groot. Ook het bouwen van de stoommodellen doet hij grotendeels op eigen
inzicht, maar zonder probleem kregen
zijn machines allemaal het vereiste

Met een luid “goed morgen” meldt een
klant zich in de smederij. Hij moet een
stukje pijp hebben voor de maaimachine. Het oude heeft hij bij zich. Vijf millimeter denkt de klant, maar Bram zegt
onverbiddelijk “6 millimeter”. Feilloos
ziet hij het verschil tussen ijzer van
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goedkeuringscertificaat en voldoen ze
aan alle veiligheidseisen.
Recent knutselde Bram ook een hete
luchtmotor en een benzinemotor in
elkaar. “Dat had ik nog nooit gedaan,
maar het ding loopt als een zonnetje.”
Een paar jaar terug voltooide hij zijn
trots: een complete spoorbaan met
stoomlocomotief sterk genoeg om
hemzelf te dragen en vier rijtuigen vol
kinderen te trekken. Getooid met pet als
een echte machinist is Bram en zijn
trein een van de grootste attracties op
braderieën en dorpsfeesten in Zevenhuizen en wijde omtrek. “Niet te vaak,
maar af en toe is het leuk om dat te
doen”.
Bij het aambeeld opgebaard
Terug in de smederij wijst Bram naar
het smeulende vuur, de waterbak en het
aanbeeld. “Daar hebben we vader
opgebaard. We hadden hem geen groter
plezier kunnen doen. Zijn wens was
achter het aambeeld dood te vallen.
Dag en nacht hielden we het vuur
brandend.” Negentig jaar oud was
vader Heij toen hij stierf in 1969. Bram
en Kees hopen ook nog lang hun werk
in de smederij te kunnen blijven doen,
al heeft Bram ook nog wel een andere
wens. “Als ik de lotto win ga ik een
wereldreis maken.” “Je moet altijd
plannen blijven maken”, voegt hij
eraan toe. Dat er straks geen opvolgers
zijn die de smederij voort kunnen
zetten, deert hem niet. “Dat doet me
helemaal niets. Het is toch een
aflopende zaak. De tijd van de smederij
is geweest.”
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Jukeboxmuseum in St. Oederode. Alle topmerken
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zijn hier te zien.

ome back van
de Jukebox
De vijftiger jaren zijn ín
Girbe Buist

Vijfentwintig jaar
geleden werd een
Christ Boelens tussen zijn oude jukeboxen.

jukebox nog bij het grof vuil gezet. Tegenwoordig zou menig-

Foto’s: Henk Boudewijns

een een moord doen voor zo’n ongelooflijk mooi apparaat.

De jukebox is weer helemaal terug van
weg geweest. Hij keert nu echter niet
terug als bron van amusement in cafés
en restaurants, maar als decoratief element in de woonkamer. Dat hangt
samen met de toenemende belangstelling voor de vijftiger jaren. Moderne
designers grijpen weer terug op elementen uit deze jaren bij het ontwerpen
van mode en interieur.

deld. Jukeboxen zijn thans ook een zeer
gewild collectors item. Bij een aantal
Nederlanders is deze verzamelwoede zo
uit de hand gelopen dat zij de basis
wisten te leggen voor museale
collecties op dit terrein.

Bedrijven en particulieren geven regelmatig party’s in de stijl van de vijftiger
jaren. Ook worden van tijd tot tijd
speciale markten georganiseerd waar
artikelen uit deze tijd worden verhan-

museumstukken. Voor hem is het
sparen van Wurlitzers, Rock-Ola’s en
Ami’s een uit de hand gelopen hobby.
In 1975 kocht Boelens ‘per ongeluk’
zijn eerste jukebox. Van een kledingfabrikant die ermee ophield kocht hij
een hele partij textiel. Toevallig stond
er een jukebox bij. “Ik heb hem een
beetje laten restaureren en in de winkel
gezet. Er kwamen toen allerlei mensen
die de jukebox wilden kopen. Ik denk
verrek, dat is leuk, dus verkocht ik hem
want ik wist nog drie andere te staan,
die veel mooier waren, en toen is het
virus toegeslagen. Zo rol je erin en op

Christ Boelens
Het grootste jukeboxmuseum is te
vinden op Landgoed Hulst in Sint
Oedenrode (Brabant). Hier is op een
oppervlakte van tweeduizend vierkante
meter een schat aan oude jukeboxen uit
de jaren ‘40, ‘50, ‘60 en ‘70. De textielhandelaar Christ Boelens is de trotse
eigenaar van deze verzameling
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werd en daar werd de top-veertig op
gebaseerd. Bij de jukebox ontmoetten
jongeren elkaar en konden zij luisteren
naar de muziek van hun idolen. Ook
was de jukebox toen onderwerp van
liederen, gedichten en films. Rond 1955
was er één jukebox op de 330 Amerikanen en bestelden 8000 operateurs
jaarlijks 74.000.000 platen per jaar
voor hun machines.

een gegeven moment stonden de jukeboxen in mijn huiskamer. Er kwamen
wel eens mensen privé kijken en dan
verkocht ik er weer een. Niet zozeer
voor de winst maar om een steeds
betere en duurdere te kopen.”
Omdat zijn vrouw al die mensen niet
voortdurend over de vloer wilde
hebben, kleedde hij een ruimte in zijn
magazijn leuk aan met een paar jukeboxen, een poolbiljart, een flipperkast,
neonverlichting, een gokkastje en een
eenarmige bandiet. Hij kocht er nog
wat leuke posters bij om het geheel af
te maken. “In een afgeschermde ruimte
had ik het geheel mooi neergezet, zo
voor mijzelf. Toen de kinderen een jaar
of dertien waren, gingen wij daar
’s avonds wel eens wat plaatjes draaien.
Na verloop van tijd werd de ruimte
steeds groter. Op het laatst was deze
tien bij twintig meter.”

Grammofoon
Beslissende factoren voor de ontwikkeling van de jukebox waren de uitvinding van de grammofoonplaat en de
uitvinding van de muntenautomaat. In
feite is het allemaal begonnen met
Thomas Alva Edison, die in 1877 de
fonograaf uitvond. Een bezwaar van
deze fonograaf was dat het geluid van
een krassende naald over een wasrol
nauwelijks tot bevredigend luistergemot leidde.
Tegen het einde van de eeuw werd de
wasrol verdrongen door de grammofoonplaat die technisch veel degelijker
en duurzamer was en het grote voordeel had dat uit een enkele moedermal
de platen in onbeperkte hoeveelheden
konden worden geperst.

Toen de kinderen op eigen benen
stonden, namen zij de textielzaak van
Christ over. Christ kreeg daardoor alle
tijd om zich helemaal op zijn jukeboximperium te storten. Al zo’n vijftien
jaar probeert hij nu de mooiste kasten
het landgoed op te krijgen. Zo wist hij
nog niet zo lang geleden de Rolls
Royce onder de jukeboxen, de Peecock
Wurlitzer uit de veertiger jaren, op de
kop te tikken.

Muntenautomaat
Een tweede beslissende factor in de
ontwikkeling van de jukebox was de
muntenautomaat. Voornamelijk
bedoeld als hulpmiddel tot verkoop van
allerlei producten hadden die apparaten
vooral in de begintijd als grote nadeel
hun mechanische betrouwbaarheid. Zij
vormden een gemakkelijke prooi voor
tal van valse munten zoals knopen en
vreemd geld met als gevolg dat de
exploitant met een schadepost kwam te
zitten. Dit bezwaar gold niet voor de
muziekkasten die geen koopwaar te
geven hadden en dit is een van de
redenen geweest die tot de grote
opgang van het luistergenot middels de
munt in de gleuf heeft geleid.

Amerika
“De meeste jukeboxen heb ik uit
Amerika, want Nederland en België zijn
al helemaal leeg gekocht. Voor een
goedkope kast betaal je al snel drieduizend gulden. Het bedrag voor een
exclusieve kast uit de jaren veertig ligt
rond de veertigduizend gulden.”
Chris haalt ze per container uit
Amerika. Daar hebben de jukeboxen
altijd een veel grotere rol gespeeld dan
hier. Daar stonden zij niet alleen in
cafés, maar ook in restaurants en op
universiteiten. Daar had je zelfs een
jukeboxen-top-veertig. De jukeboxen
hadden een zogenaamde populariteitsmeter die mat hoe vaak een plaat
– vaak nog 78-toeren-platen – gedraaid

In het begin van onze eeuw waren er
niet alleen in heel Amerika, maar ook
in de grotere steden van Europa
etablissementen te vinden waar men
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via de munt in de gleuf van muziek
naar eigen keuze kon genieten. Een van
de bekendste was Le Salon du
Phonographie van Pathé in Parijs waar
de klant de keuze had uit maar liefst
1500 nummers. Het zwakke punt bleef
echter nog lange tijd de kwaliteit van
de geluidsweergave. De techniek stond
echter niet stil en rond 1925 had men
de geluidskwaliteit dermate kunnen
verbeteren dat ook de echte muziekliefhebber zich tot de grammofoon liet
bekeren.
Topmerken
En zo was in de dertiger jaren de tijd
rijp voor de komst van de echte
jukebox. Vier namen springen er
daarbij uit: Wurlitzer, Seeburg, RockOla en AMI.
De Wurlitzers, van oorsprong afkomstig
uit het Duitse Saksen waren al sinds
generaties bouwers van muziekinstrumenten. Rond 1850 emigreerde Rudolf
Wurlitzer naar de Nieuwe Wereld. De
Wurlitzer Company richtte zich aanvankelijk op de productie van
bioscooporgels (de Mighty Wurlitzer).
De opkomst van de sprekende film
tegen het einde van de twintiger jaren
maakte echter abrupt een einde aan
deze successtory. Rudolph’s zoon Farly
Wurlitzer ging zich toen samen met
Homer E. Capehart op de jukeboxen-
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Links een van de oudste Wurlitzer.
Rechts een jukebox voor CD’s.

branch richten. Hoewel Wurlitzer een
laatkomer was op de jukeboxenmarkt
– AMI, Seeburg en Mills hadden die in
l934 samen in handen – wisten
Capehart en Wurlitzer spectaculaire
resultaten te bereiken. 1939 was het
absolute vooroorlogse topjaar met een
totale omzet van circa 45.000
jukeboxen.
De wieg van Justus P. Seeburg had in
Zweden gestaan en in 1886 emigreerde
hij op zestienjarige leeftijd naar het
land van de onbegrenste mogelijkheden. Aanvankelijk had Seeburg vooral succes met de productie van muntautomatische pianola’s. In 1926
schakelde hij echter over op de productie van jukeboxen. In het begin van de
dertiger jaren was Seeburg een vrij
zwakke concurrent in de branche. De
Seeburg Company zou moeten wachten
tot de na-oorlogse jaren om de grote
doorbraak te maken die de firma een
leidende positie op de Amerikaanse
jukeboxenmarkt gaf.
In 1925 werd de Automatical Musical
Instrument Company (AMI) ontwikkeld
als opvolger van een bedrijf dat zich
bezig hield met de vervaardiging van
piano’s. Dit bedrijf is altijd een geduchte concurrent geweest op de jukeboxenmarkt en heeft een aantal zeer
succesvolle modellen ontwikkeld zoals
de ‘Singing Towers’ in 1940 en in 1946
model ‘A’, die door zijn unieke vormgeving ook wel bekend stond onder de
naam ‘Mother of Plastic’.
De Canadees David C. Rockola was de
laatste grote jongen die in de fabricage
van jukeboxen stapte. De desastreuze
droogleggingswet van 1920 die in feite
heeft geleid tot de opkomst en bloei
van de Maffia werd in 1933 ingetrok-

ken en Rockola voorzag dat de Maffia
een nieuw emplooi zou zoeken in de
toch al in een tamelijk slechte reuk
staande speelautomatenbranch. Dit
bracht Rockola ertoe zijn geluk te
beproeven in de muziekautomatenbranch. Dat deed hij met succes tot aan
de huidige dag, want terwijl de
anderen het bijltje er allang bij hebben
neergelegd produceert de Rock-Ola
Company nog steeds mondjesmaat
jukeboxen.

Bij Seeburg loopt er een wagentje van
links naar rechts dat van achteren een
plaatje naar voren drukt.
En dan is er nog het systeem van RockOla. Hierbij zie je aan de achterkant een
horizontale trommel. Deze draait rond.
Het armpje pakt een plaat en legt deze
voor op het tableautje dat gaat draaien.
Je ziet het plaatje spelen.

Wel worden er tegenwoordig nog
steeds replica’s gemaakt. Een van de
meest succesvolle modellen van Wurlitzer was de ‘1015’ (rond 1946/1947
voor het eerst geproduceerd). Van dit
model zijn er maar liefst zestigduizend
gemaakt. Een West-Duitse firma bouwt
dit model nu nog na en levert hem met
een hypermodern binnenwerk, computergestuurd uiteraard!

Behalve open systemen heb je ook nog
dichte systemen. Daarbij gaat het om
een dichte kast, waarbij je niets ziet. Je
hoort de juke-box alleen spelen. In de
jaren ‘70 is met dit systeem begonnen
en tot 1980 heeft men dit doorgezet.

In zijn jukeboxenmuseum geeft Boelens
een beeld van de geschiedenis van deze
vier grote nerken.
Jukebox
Over de herkomst van de naam ‘jukebox’ is men het oneens. Er zijn diverse
theorieën. Eén ervan zegt dat ‘to jook’
een oude negerterm is voor dansen en
dan is de verbinding naar ‘juke-box’
snel gemaakt. Anderen zeggen dat
‘juke’ afgeleid is van jute. De negers die
in het zuiden van de Verenigde Staten
op de jutevelden werkten spendeerden
na hun dagtaak hun zuur verdiende
geld in een ‘jute-joint’ een bar met hoeren en een muziek-machine, die dan
later jute-juke-box werd genoemd.

Tussen 1935 en 1950 zijn meer dan
honderd verschillende modellen jukebox gebouwd. Sommige van deze
modellen zijn thans bijzonder zeldzaam. Zodra een firma met een nieuw
model op de markt kwam, werden de
verouderde jukeboxen meestal kapot
geslagen. De jukebox beleefde in de
vijftiger jaren zijn grootste bloeiperiode. De jukeboxen uit die tijd werden
veelal prachtig uitgevoerd en met veel
toeters en bellen versierd. De vrij sober
uitgevoerde kasten uit de veertiger
jaren worden in deze periode vervangen door prachtig versierde jukeboxen
met veel chroom en kleuren. In de
styling vinden wij soms zelfs elementen
terug uit de autoindustrie in die jaren.
Zo zijn sommige jukeboxen uitgerust
met de vinnen, bumpers en achterlichten van cadillacs.

De jukeboxen zijn onder te verdelen in
drie groepen. De oudste groep stamt uit
de jaren dertig en veertig: de 78-toeren
jukeboxen. Aan het einde van de veertiger jaren wordt de 78 toerenplaat
vervangen door de 45 toerenplaat.
Hierdoor is de vormgeving van de jukebox ingrijpend veranderd. De indrukwekkende monumentale kasten worden
dan lichtgewicht gestroomlijnde ontwerpen, die meer dan tweehonderd
singles konden bevatten. In de vijftiger
en zestiger jaren ontstaan dan de
45-toeren open systemen en gesloten
systemen.

Jaren van neergang
In de zestiger en zeventiger jaren krijgt
de jukeboxindustrie een gevoelige klap.
Natuurlijk was de televisie een van de
grote boosdoeners. De beeldbuis hield
de mensen thuis en buiten de cafés,
eethuisjes en het kroegje op de hoek, de
traditionele locaties van de jukebox.
Vroeger gingen de mensen gezellig
ergens eten en ze luisterden naar
muziek van eigen keuze via de munt in
de gleuf van de muziekkast. Maar in
onze jachtige tijd zijn de fast foodrestaurants in zwang gekomen en daar
is het gauw eten en wegwezen
geblazen.

Bij een open systeem heb je aan de
voorkant glas in allerlei variatie en
modellen. Je ziet dat het plaatje gepakt
wordt. Hier heeft Wurlitzer de plaatjes
in een carrousel staan, waarbij zij van
onderen worden gepakt en met een
grijparm naar boven worden gedrukt.
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Restauratie.
Boelens heeft de ‘1015’ ook in zijn collectie. Het verzamelen en in stand houden van het jukeboxmuseum kost een
hoop geld. Om zijn hobby te kunnen
blijven bekostigen, is Boelens er toe
over gegaan entree te heffen. Dat levert
echter te weinig inkomsten op. Daarom
verhuurt hij af en toe ook spulletjes.
Behalve de vaste collectie staan er in
het museum een aantal objecten die in
de verhuur gaan. In Eindhoven en Den
Bosch verzorgt hij voor verschillende
winkels de etalages.

Jukeboxen bij Bennies fifties

Mocht er iets beschadigen, dan wordt
dit meteen gerestaureerd. Een technische knobbel heeft Christ zelf niet,
maar wel beschikt hij over twee gespecialiseerde reparateurs, die in de werkplaats van oud nieuw maken en dat
uitsluitend met de originele onderdelen.
Een jukebox, die door Christ vakmensen is gerestaureerd oogt als nieuw
en als ‘van toen’ en doet feilloos wat
een jukebox in de eerste plaats moet
doen: muziek maken.

En in de restaurants waar men nog wel
gezellig uit eten kan gaan, wil men
geen opzichtige kast van een jukebox
in huis, maar geeft men de voorkeur
aan zachte niet opdringerige achtergrondmuziek uit verborgen luidsprekers.
Een andere factor was de enorme verbetering van de geluidstechniek in de
vorm van hifi-stereo, die eisen stelde
aan de apparatuur waaraan de eenzame
jukebox in de hoek onmogelijk kon
voldoen.

Naast de grootste collectie jukeboxen
van Europa (250 gerestaureerde jukeboxen) vindt u op Landgoed Den Hulst
ook een grote sortering bolle
Amerikaanse koelkasten, benzinepompen, stoplichten, posters, meubels
en neonreclame’s.

Replica
Toch heeft de jukeboxindustrie nog
getracht achterhoedegevechten te leveren. Zo bracht Wurlitzer in 1973 zijn
op nostalgie afgestemde model ‘1050’.
Vele ‘overjarige’ tieners stonden er ontroerd bij te zwijmelen, maar zakelijk
werd de ‘1050’ een mislukking. Nog in
datzelfde jaar staakte Wurlitzer de
productie van jukeboxen. Ook andere
firma’s gaven er successievelijk de brui
aan. En zo is de jukebox nagenoeg uit
het straatbeeld verdwenen.

Scheveningen
Aan de Namensestraat 73 te Scheveningen is een andere grote collectie
jukeboxen in een ‘museumwinkel’ te
vinden. Hier kunt u zeven dagen per
week tientallen juweeltjes van jukeboxen bewonderen. Stuk voor stuk
paradepaardjes van de Amerikaanse
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topmerken Wurlitzer, Seeburg en RockOla. Het Scheveningse jukboxmuseum
is eerder een decor voor een winkel in
artikelen uit de vijftiger jaren, dan een
museum in traditionele zin. Jong en
oud kan hier zijn behoefte aan
nostalgie bevredigen door het aanschaffen van jukeboxen, neons, pettycoats, coca-cola machines en oude
platen van sterren als Chuck Berry en
Elvis Presley. Ook kunnen particulieren
en bedrijven deze spullen huren voor
een vijftiger jaren feest. Sommige
mensen raken bij hun bezoek aan het
museum zo in de ban van de fifties, dat
zij spontaan beginnen te rocken rollen.
Eigenaar en oprichter van het jukeboxmuseum en de zaak Bennies Fifties is
de 51-jarige Hagenees Ben Fransse.
Deze runt al twintig jaar een trouwautobedrijf. De laatste tien jaar is hij
echter helemaal in de ban van de
vijftiger jaren. Daardoor raakte hij ook
vrij snel geïnteresseerd in het fenomeen
jukebox.
Een aantal speurneuzen stropen voor
hem Amerikaanse steden en dorpen af
op zoek naar oude jukeboxen en andere
artikelen uit de vijftiger jaren. Deze
worden vervolgens door Fransse
opgekocht, naar Nederland verscheept,
gerestaureerd en doorverkocht of
verhuurd. Steeds meer mensen weten
Ben Fransse inmiddels in Scheveningen
te vinden.
Producers van tv-programma’s, speelfilms en reclamespots huren regelmatig
spullen bij hem als decor van een
bepaald artistiek product. Net als Christ
Boelens in St. Oedenrode verzorgt
Fransse voor particulieren en bedrijven
steeds vaker het decor en de aankleding
van feesten met een thema uit de
vijftiger jaren. Het gaat daarbij niet
alleen om rekwisieten als jukeboxen,
neonverlichting, oude wagens en cocacola automaten. Ook steekt Fransse
daarbij de gasten in originele kleding
als pettycoats, pumps en colberts. Sinds
kort kan hij deze feesten ook muzikaal
opluisteren met fifties muziek door zijn
eigen rock ’n roll band ‘The Clarcks’.
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Magda Bolt

M

Een reis van honderdnegentig jaar geleden

aar wij aten geen Janhagel
Betovergrootvader
Albert Nicolaas Bolt werd op 14 februari 1796 in Leens geboren en is daar op
4 november 1864 overleden. Albert
reisde op elfjarige leeftijd, dat is dus
honderdnegentig jaren geleden. Hij
reisde niet alleen maar mocht mee met
zijn buurman Jan van Julsingha (17621857), toen al een vrij bekende bestuurder, boer en veekoopman in het
Marnegebied in het Westen van de
provincie Groningen. De tocht, die
Albert met hem naar het Westen van
Holland maakte, stond in het teken van
de veemarkten in Leiden en Delft. De
reis werd gemaakt met behulp van
paardenkracht, wind- en waterkracht.
Soms werd er gelopen.

Magda Bolt kreeg van haar
vader het verslag van een reis die

Omdat ik erg nieuwsgierig werd naar
het reizen in 1807, besloot ik archieven
en bibliotheken te bezoeken om
geschriften, wegen- en vaarkaarten uit
die tijd te raadplegen. Want al was het
verslag van Albert vrij duidelijk, aan de
hand van de hedendaagse kaarten was
de route absoluut niet te reconstrueren.
Vooral de kaarten van Th. Beckering
brachten duidelijkheid, evenals de
beschrijvingen van de trekvaarten en
de vermeldingen over postkoetsen en
pleisterplaatsen.

haar betovergrootvader Albert Nicolaas
Bolt honderdnegentig jaar geleden maakte.
Zij besloot die reis na te maken, om zo zelf te
ondervinden wat Albert bijna twee eeuwen
geleden meemaakte.

Op het moment dat u dit leest is het al
weer bijna een jaar geleden dat ik een
geweldige reis maakte, noch door een
reisbureau georganiseerd, noch aan de
hand van een bekende gids, maar wel
aan de hand van een reisverslag. Dat
was een bijzonder verslag, een verslag
van een elfjarige jongen, Albert
Nicolaas Bolt, die honderdnegentig
jaren geleden van Noord-Groningen
naar Leiden en vandaar naar Delft reisde en weer terug.
Honderdnegentig jaren geleden, dat
betekent dat Albert tijdens de Franse
overheersing (1795-1813) onderweg
was, om precies te zijn tijdens het
bewind van de door zijn broer – Keizer

Napoleon Bonaparte – tot koning
benoemde Lodewijk Napoleon (18061810).

Om echt een beeld van de route te
krijgen, legde ik een aantal jaren
geleden het traject, waar mogelijk, per
auto af. Erg nauwkeurig was dit niet,
het ging mij vooral om de plaatsen die
Albert had aangedaan. Stukken van de
route kon ik helemaal niet per auto
afleggen, want delen van die oude
wegen waren fietspad, ruiterpad of
wandelroute geworden, of bebouwd
door de hedendaagse stadsuitbreiding.

Albert is mijn betovergrootvader. Over
zijn ruim veertien dagen durende heenen terugreis schreef hij een klein
schriftje vol, dat door zijn kleinkinderen aan het begin van deze eeuw werd
overgeschreven. Eén van die kleinkinderen was Albert Bolt, die zijn zoon
Nicolaas Albert de handgeschreven
kopie naliet. In het begin van de jaren
tachtig kwam deze kopie in het bezit
van de volgende generatie, de in
Eenrum opgegroeide zonen Albert en
Jarg Jan en dochter Magda.

Na al dat uitzoeken was het duidelijk:
ik wilde de Reize naar Holland zoals
Albert zijn tocht noemde, op dezelfde
wijze maken. Die wens was snel
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originele, brandweerbus met Zwitsers
nummerbord. Ook een jonge regisseur
met haar cameraploeg volgde om van
de reis een documentaire te maken.

gekoesterd, maar hoe zou ik die kunnen
realiseren?
Speurtocht
Het allereerste deel van Leens, Alberts
woonplaats, met de ‘chais’ naar
Onderdendam en vandaar met de trekschuit naar Groningen vormde geen
probleem. Dat stuk had ik met mijn
ouders vaak afgelegd.

De boerderij waar Albert Nicolaas Bolt in 1796 werd

20 mei 1997
Mijn verslag kon ik bijna net als betovergrootvader Albert beginnen: “den
20 [mei] Des nademiddags heeft Vader
ons met de chais naar Onderdendam
gebragt. En daar zijn wij in de
Trekschuit gegaan en gevaren naar
Groningen”. In mijn schrift schreef ik:
“De 20ste mei des ochtends heeft
Waling Vreugdenhil mij met de chais
naar Onderdendam gebracht en vandaar voer ik door het Boterdiep aan
boord van de oorspronkelijke boterboot
van Koos en Karla Ferwerda naar
Groningen, waar ik ‘s middags om
15.00 uur uitstapte op de oever van het
Van Starkenborghkanaal (gereedgekomen in 1938), ongeveer tegenover de
plaats waar het Boterdiep dit kanaal
eens kruiste.” De eerste zevenentwintig
kilometer zaten er op.

In het Rijksarchief ontdekte ik een
kaart, waarop het vertrekpunt van de
postkoets op het Herenplein in
Groningen aangegeven stond. Ik vond
waar paarden werden gewisseld. Albert
schreef waar hij overnachtte, en hoe
lang de veerboot van Lemmer naar
Amsterdam onderweg was (11 uur).
Van Amsterdam naar Haarlem en vandaar naar Leiden werd in die jaren van
de trekschuit gebruik gemaakt. Daar
stuitte ik op de eerste onmogelijkheid:
de vaartocht van de Haarlemmerpoort
in Amsterdam naar de Amsterdamse
poort in Haarlem was niet mogelijk,
omdat grote stukken niet meer bevaren
konden worden. Van Haarlem naar
Leiden zou het varen door de trekvaart
geen problemen opleveren.

Van de oever van het Van Starkenborghkanaal liepen Elja en ik naar de
Grote Markt. Op de hoek van de
Rodeweg en de Korreweg was vroeger
het eind- of beginpunt van de trekschuit richting Bedum. Op zijn wandeling naar de Grote Markt is Albert bij
de Turfsingel vast de Ebbingepoort
(afgebroken in 1878) gepasseerd. Hij
moet ook op de Grote Markt het in
1635 als provinciaal belastingkantoor
gebouwde pand, het Goudkantoor, hebben gezien. Op de Vismarkt zaten we
op een terrasje, dronken koffie en
schreef ik de eerste regels in mijn in de
Herestraat gekochte schriftje.

Toen bijna alles rond was, maakte ik
nog één keer de hele reis en beschreef
van straat tot straat, van weg tot weg
en van pad tot pad de route. Daarna
belde ik de diverse gemeentehuizen en
politiebureaus om te vragen wie mij
toestemming moest geven gebruik te
maken van de oorspronkelijke wegen
die nu in enkele gevallen verboden
waren voor mijn vervoermiddel – een
koets met paarden of alleen een
paardenrug. Ik wilde op dezelfde dag
vertrekken als mijn betovergrootvader,
maar dan 190 jaren later.

Van Groningen naar
Westervelde
De volgende ochtend reden we met een
taxi naar het Hereplein, vanwaar eens
de postkoets vertrok. Vertrok Albert er

En toen was het zover, ik werd gevolgd
door mijn zoon Henk en begeleid door
mijn vriendin Elja in een knalrode,
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geboren (Rengersheerd)

om vijf uur in de ochtend, mijn koets,
getrokken door twee fraai gebleste
zwarte ruinen en koetsier Kuipers op de
bok, vertrok om zes uur. Die dag ging
het naar Westervelde, even voorbij
Norg, waar we sliepen. We reden in het
tempo van toen van Groningen tot Ide
in het ochtendverkeer, onderworpen
aan het moderne verkeersregiem. Vanaf
Ide via Donderen en Norg waren het
binnenweggetjes die naar Westervelde
leidden.
Onderweg bezochten we De Groninger
Punt, een prachtig pand in Glimmen,
dat in 1736 als pleisterplaats was
opgericht. Door de afstand naar en van
Groningen was het zeer geschikt voor
de eerste of laatste wissel voor de postkoetspaarden. Die afstand bedroeg
twaalf kilometer, maar voerde in die
tijd wel over een zandweg. Dat was
voor de paarden zwaar werk. Bij deze
stopplaats was er voor de passagiers
gelegenheid iets te gebruiken. In de
vroegere doorrit troffen we op de balken inkervingen aan uit 1805. In 1810
bracht de Fransman Jean Baptiste
Bernadotte – de latere koning van
Zweden – er een nacht door, op weg
naar zijn toekomstige land. De pleisterplaats is nu geen pleisterplaats meer,
maar de huidige bewoonster herstelde
dit nog eenmaal: we kregen thee en
koek.
Toen ging het verder, over de Drentse
Aa, over de brug over het pas in 1862
geopende Noord Willemskanaal naar
Ide en vandaar over de oude weg naar

De heer Kuipers met

Het vierspan van Laurens Kool

zijn span in rust voor

naast de spoorbaan bij Halfweg

hotel Hoving in

met-tapvergunning stond om te eten.
Van het oude gebouw restten aan de
achterzijde nog de muurringen, wist de
huidige eigenaar, de heer De Vries. Op
deze plaats moet Albert hebben gegeten
en geslapen. Hij schreef: “... en ‘s
avonds om 6 uur kwamen wij op
Gordijk, daar wij ‘s nachts sliepen. Wij
gingen het dorp rond, het was een mooi
dorp. wij gingen naar de kerk toe, er
stonden ijzeren dingen op het kerkhof,
wij vraagden aan een man wat dat
beduide, hij zeide dat daar een smid
begraven lag.” Die smid was Ulbe Rints
van Sinderen, geboren in 1736 en op
29 januari 1807 in Gorredijk overleden,
volgens Gjalt Popma, de geschiedschrijver van Gorredijk, die ik de volgende
ochtend in het museum ontmoette.

Donderen

Donderen, waar we in Hotel Hoving
koffie dronken en heerlijk lunchten. In
Donderen, schreef Albert, “kregen wij
van een heer in de wagen melk en
brandewijn”.
Na Donderen begon het te regenen en
in Norg viel het water met bakken uit
de lucht. In Norg stopten we op de
oude Brink waar tot 1925 de boerderij
van Karst Karsten stond. Karsten
schonk, volgens overleveringen sinds
1713, in het voorhuis van zijn boerderij
een borreltje voor de bezoekers van de
in die jaren grootste paardenmarkt in
Noord-Nederland. Die traditie werd tot
1925 door zijn nazaten voortgezet. In
dat jaar werd de boerderij afgebroken
en Hotel Karsten gebouwd, nu een
begrip in Norg en wijde omgeving. “En
dan Norg”, merkte Albert op, “waar wij
door geheele zandduinen heenvoeren,
en het lag er vol van vuurstenen”. Ook
wij hebben veel vuurstenen
gezien.
Veenhuizen
In Westervelde sliepen we die nacht in
de prachtige grote woonboerderij,
‘t Olde Hof. De boerderij is gedeeltelijk
als Gasterie ingericht. Toen we de volgende ochtend aan een uitgebreid ontbijt zaten, werd mijn vervoer voor de
komende twee dagen gebracht. Ik zou
me op een paardenrug verplaatsen.
Helemaal opgetuigd stapte uit een
paardentrailer Hamara, een flegmatieke
grote merrie (vos). Voor we vertrokken
moest deze dame eerst even de benen
strekken.

gebonden. Ze begon onmiddellijk te
grazen.
Op het oude kerkhof rond het in 1739
verbouwde en vergrote kerkje wachtte
de klokkenluider bij de klokkenstoel.
Hij vertelde dat de klok in 1634 was
gegoten en vroeg toen of ik wilde zien
en horen hoe hij de klok luidde. Op
mijn bevestigend antwoord bekende hij
daarop al te hebben gerekend, want,
omdat de klok niet op de gebruikelijke
tijd – twaalf uur – had geluid wist de
gemeente al van het bezoek.
Na deze demonstratie zaten we in Het
Koetshuis aan een grote tafel en genoten een heerlijke kop koffie met
Friesche koek.
Hamara had bijna al het gras rond de
boom verorberd en voelde weinig voor
vertrek, maar we moesten verder, want
pas in Gorredijk stond ons bed.

Albert schreef, dat “er ook een jodenkerk was”. De synagoge was in 1806
gebouwd, dus heel nieuw toen Albert
haar zag. In die tijd woonden er meer
dan honderd joden in en om Gorredijk.
In de jaren dertig van deze eeuw was
hun aantal zo geslonken, dat er geen
dienst meer kon worden gehouden (er
waren minder dan tien mannen).

De smid van Gorredijk
Rond half zeven stapten we Gorredijk
binnen – Gordijk, zoals Albert schreef.
Om zeven uur zadelde ik met behulp
van een lange manegemedewerkster
Hamara af. Ons logeeradres voor die
nacht was, voor paard en mens, de
grote kampeerboerderij Dekema. De stal
rook heerlijk. Het was prettig om naar
alle zich luid volvretende paarden te
luisteren.
Die avond reden we met een auto naar
de plaats waar al in 1652 een herberg-

Aan boord van de ‘Drie Gebroeders’

Van Westervelde reed ik per paard door
kleine bossen en langs landbouwgronden naar Veenhuizen. Van daar hobbelde ik op Hamara’s rug via Haule en
Donkerbroek naar ‘t Hemrik, in 1807
gelegen “aan den grooten- of heerenweg naar Drenthe”. In ‘t Hemrik stapte
ik af bij Het Koetshuis, waar Hamara,
met op haar rug mijn lange waxjas
tegen de wind, aan een boom werd

De ’Batavia’ bij Lelystad
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Na Scharsterbrug werd het rijden
minder aangenaam. Automobilisten
passeerden ons rakelings – wilden ze
soms de nagels uit Hamara’s hoefijzers
rijden? Het was ook de enige keer, dat
mensen nijdig op me waren: hoe durfde
ik met 1 PK deel te nemen aan het verkeer, ik hinderde hen. Ik voelde me niet
schuldig, want ook voor dit deel van
mijn tocht had ik van tevoren met
politieagenten overleg gepleegd –
paardrijden was absoluut niet verboden
– het zou echter vanwege andere weggebruikers wel eens minder prettig
kunnen zijn.

Besloten werd het gebouw af te breken.
Het interieur werd naar Leeuwarden
gebracht. In het museum hangt een
klein schilderij van Hein Froonen
(1876-1958), waarop dit godshuis is
afgebeeld, tussen andere informatie en
voorwerpen over en van het joodse deel
van de Gorredijkse bevolking. De
schrijfster Carry van Bruggen, het pseudoniem van Carolina Lea de Haan
(1881-1932) en haar broer, de schrijver
Jacob Israël de Haan (kinderen van de
voorzanger, godsdienstleraar en ritueel
slager Izaak J. de Haan) horen tot de
bekend geworden joodse inwoners van
Gorredijk.

Kort voor Lemmer reed de paardentrailer me tegemoet. Nog wat fluitekruid,
gras en water en toen tuigde ik Hamara
af en leidde haar de trailer in. Ze kon
naar haar eigen stal worden gereden.
Met de volgauto legde ik de laatste vijf
kilometers af naar Lemmer waar een
heerlijke douche wachtte.

Rust en onrust
Om half tien zat ik weer op de paardenrug en reed met Elja lopend naast of
achter mij over de smalle binnenweggetjes en de oude trambaan – eens de
zandweg – naar de Knipe, waar een
mooi kerkje uit 1661 wat achteraf langs
de grote weg door het dorpje staat.
Voor de deur van de slager van De
Knipe bracht ik via de mobiele telefoon
mijn dagelijkse verslag uit voor Radio
Noord. De afstand van De Knipe naar
Heerenveen was kort.
Op 23 mei 1807 “was het harddraverij,
en er stonden ook vele
kramen, het was net alsof het er kermis
was”, schreef Albert, over Heerenveen
en dat “het eene uitgestrekte en fraai
bebouwde plaats is, met verschillende
deftige huizen, en het heeft in het
geheel een vrolijk, luchtig en welvarend
aanzien”.

Veerschip
In Hotel De Wildeman zouden schipper
Paul en zijn maatje Marieke me zoeken,
dus was dat een mooie gelegenheid om
te constateren of de door de schrijver
Van Lennep in 1823 geroemde gastvrijheid onveranderd was – en dat was
inderdaad het geval. Albert schreef in
1807: “...en daar bestelden wij koffie
maar wij hebben het niet half opgedronken omdat wij voort in ‘t
Veerschip moesten”.

Na Heerenveen reed ik een poosje
alleen richting Nije- en vervolgens
Oudehaske. Na Oudehaske reed een
jonge ponyrijdster enkele kilometers
met me mee. Scharsterbrug naderend,
voerde mijn weg over het fietspad.
Halverwege werd ik lang opgehouden
door twee broers, die hun koeien naar
de melkstal dreven – het was melkenstijd. De beide heren wilden graag alles
van mijn reis en het waarom weten.
Hier en ook in vele andere gesprekken
las ik dat deel van het reisverslagje
voor, dat op de omgeving van mijn
gesprekspartners sloeg.
25

gebracht. Veel wind was er niet, maar
het was prachtig weer. Het verschil tussen Alberts reis en mijn reis moet wel
heel groot zijn. Tot 1932 had de
scheepvaart op de Zuiderzee rekening
te houden met de getijden – in dat jaar
werd de 29 km lange Afsluitdijk tussen
Noord-Holland en Friesland gesloten.
De Zuiderzee was IJsselmeer geworden.
Onder leiding van minister en waterbouwkundig ingenieur Cornelis Lely
was in 1918 de Wet tot afsluiting en
gedeeltelijke droogmaking van de
Zuiderzee aangenomen. Wij waren niet
als Albert afhankelijk van het tij.
Op windkracht bereikten we tegen vijven de Houtribsluizen bij Lelystad,
waar we werden geschut. Daarna konden we de reis vervolgen over dat deel
van het IJsselmeer dat nu Markermeer
heet. Vlak bij het sluizencomplex ligt
de replica van de zeventiende-eeuwse
Oostindiëvaarder de ‘Batavia’ in al haar
glorie. Er naast staat een hoge straalverbindingsmast van de PTT. Heden en
verleden in één oogopslag.

Toen wij hadden gegeten en aan de
koffie zaten kwamen Paul en Marieke
binnen. Ze lagen achter de derde brug
in de Zijlroede met hun originele skûtsje De Drie Gebroeders, gebouwd in
1911. Als vrachtvaarder had het schip
regelmatig zo’n 25 ton vervoerd. Die
nacht sliepen we aan boord van het
schip.

Na het schutten nam de wind gelukkig
toe. Met een plezierige snelheid kwamen we dichter bij Amsterdam en
zagen in de verte de Hollandse Brug bij
Muiden, de vuurtoren van Marken en
die bij Schellingwoude. We passeerden
Pampus, een zandbank in het
IJsselmeer. Van oudsher vormde deze
bank een ernstige belemmering voor de
toenmalige zeescheepvaart; er lagen
regelmatig schepen voor Pampus.

De volgende dag, zaterdag 24 mei,
deden we eerst uitvoerig boodschappen.
Daarna voeren we rond tien uur op de
motor de oude haven van Lemmer uit.
Buitengaats werden de zeilen gehesen
en de motor stopgezet. Ik zou, als
Albert, zeilend naar Amsterdam worden

Om tien uur ging de Schellingwouder
brug voor ons open en tegen elven
meerden we af in het Oosterdok tegenover het Scheepvaart Museum. Nog een
kop thee, een slok wijn en toen naar
bed, rozig van een hele dag zon, water
en wind.
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De Haarlemmertrekvaart

Amsterdam
Omdat ik op 25 mei ‘s ochtends heel
vroeg wakker was, had ik ruim de tijd
mijn verslag bij te werken. Na het ontbijt liepen we van het Oosterdok over
de Prins Hendrikkade naar de
Heiligeweg, waar vroeger het door
Albert bezochte Rasphuis stond, en
waarover hij schreef “...in het Rasphuis,
daar zaten veele gevangenen, die moesten zwaar werken...” In het Rasphuis
moesten de wegens bijvoorbeeld landloperij of bedelarij opgepakte gevangenen Braziliaans verfhout tot poeder raspen. Die poeder werd bij het
textielverven gebruikt. Van dit uit de
zestiende eeuw daterende opvoedingsgesticht rest nog slechts het poortje,
waarop een reliëf, voorstellend een
voerman op een wagen met rasphout,
die de ingespannen wilde dieren in
toom houdt. Deze voorstelling verbeeldt
de tuchtmeester, die de gevangenen
temt.
Voor we verder wat in de binnenstad
rondkeken, dronken we koffie op het
gastvrije terras van Hotel de l’Europe,
dat in 1996 zijn eeuwfeest vierde. We
vernamen dat er echter al sedert 1638
een eender bedrijf op deze plaats werd
uitgeoefend. Het zou dus kunnen zijn,
dat Albert hier “eerst wat gedronken en
Jan Hagel gegeten had”, nadat hij in
Amsterdam van boord was gegaan. In
Hotel de l’ Europa hadden ze geen janhagel (nu een bescheiden koekje, in
Alberts dagen een stevige harde of
taaie koek, die vaak in koffie, thee of
warme melk werd gesopt).
In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heb
ik behandeladvies gevraagd vanwege
een paardrijblaar op een ‘lastige plaats’.
Na dit consult liepen we weer naar de
binnenstad, over oude bruggen en door

Met paard Hamard en zoon Hank in de Knipe

kleine straatjes en
steegjes. Albert
zwierf ook door
Amsterdam en
stuitte op “een
koperen kalf in de
muur, ieder maal
als dat kalf de klok
slagen hoorde zeide
het van blai...” Waar dat wel geweest
mag zijn?
Paleis op de Dam
Op 26 mei werden we om half tien op
de Nieuwe Zijds Voorburgwal 147 verwacht, de achteringang van het Paleis
op de Dam. Dit paleis was in 1807 nog
het Stadhuis van Amsterdam, ontworpen door Jacob van Campen, in 1655
geopend en door veel van zijn tijdgenoten het achtste wereldwonder
genoemd. In januari 1808 eiste Koning
Lodewijk Napoleon het gebouw op als
paleis. Dat was geen succes; Koningin
Hortense vertrok al na een maand weer
naar Parijs en Koning Lodewijk verbleef liever op het Loo.
Ik wilde hier graag naar binnen, omdat
Albert “ook op het stadhuis ging ...en
ook hebben wij acht zolders omhoog
geweest, daar hebben wij op de geweerkamer geweest, waar wij 16 duizend
geweren gezien hebben en...” Of de lift
ons acht zolders omhoog bracht heb ik
niet gemerkt. Via een smalle trap
mochten we van de zolder naar het
torentje, dat “er boven op stond” zoals
Albert schreef. We hadden een prachtig
uitzicht op onder andere het Damrak
met het Nationale Monument (19401945). Ons uitzicht moet erg verschillen
met dat van Albert, die het Damrak vol
water zag. Nu krioelde het er van de
mensen.
Haarlem
Niet zoals Albert door de toen druk
bevaren Trekvaart (in 1631 gegraven),
maar met een koets, getrokken door
een vierspan en gemend door Laurens
Kool uit Lynden, zetten we de reis naar
de Amsterdamse poort in Haarlem
voort. Als Albert dit deel van de reis
opnieuw zou maken, zou hij eigenlijk

niets meer herkennen. Albert voer “in
een regt diep en op halfweg was een
dam, waar wij in een andere schuit gingen naar Haarlem”. In 1807 was het
Haarlemmermeer nog niet ingepolderd
en ook het IJmeer was groot. De beide
watermassa’s werden door de dam
gescheiden.
Na drie uur rijden stonden we voor de
Amsterdamse Poort in Haarlem. De vier
paarden van hobbykoetsier Kool waren
duidelijk aan verkeer gewend want ze
hadden tamelijk onverstoorbaar gelopen. Dit deel van de tocht confronteerde me met veel technische verworvenheden van vandaag. Langs ons raasden
auto’s, groot en klein, naast ons reden
treinen en boven onze hoofden stegen
of daalden vliegtuigen van het in de
Haarlemmermeerpolder gelegen vliegveld Schiphol. Een kakefonie van
geluidsgeweld, begeleid door de zestien
paardenhoeven. Op dat moment voelde
ik gewoon, dat ik in een natuurlijker
tempo reisde.

Daarna voeren we verder naar de
Kwaakbrug, waar Albert in 1807
“...eenige dagen logeerde en des avonds
vele grollen en grappen werden
gedaan” en “het schip met lammer en
koeien er al was en nog eenige schepen
meer...”. Het vee was met het ‘schaapjong’ op De Roode Haan, aan het
Reitdiep, scheep gegaan en via
Zoutkamp over de Lauwerszee naar
Friesland en vandaar via Leeuwarden,
Lemmer naar Amsterdam gevaren. Van
Amsterdam mocht er alleen van de
natuurlijke vaarwegen over het
Haarlemmermeer via Gouda naar
Leiden gebruik worden gemaakt. Deze
maatregel was een compromis voor de
stad Gouda, die een belangrijke bron
van inkomsten vreesde te verliezen, als
alle vaarverkeer door de aan te leggen
trekvaart zou gaan. Personenvervoer
mocht door de trekvaart naar Leiden,
vrachtverkeer moest de oude route blijven volgen. Zo kon het gebeuren, dat
het vee al op de Kwaak was.

Leidse- en
Haarlemmertrekvaart
Op 27 mei voeren we door de Leidseen Haarlemmertrekvaart van Haarlem
naar Leiden. Voor dat deel van de tocht
moest ik improviseren, want op het
allerlaatste moment berichtte mijn
schipper te zijn verhinderd. Uitkomst
bracht Piet (de veerman van het voetveer in Rijsenhout), die ons een kleine
motorboot beschikbaar stelde. We voerden tussen uitgebloeide bloembollenvelden en weilanden en soms wat
oeverbebossing door langs diverse
behuizingen. Van Alberts opgemerkte
“heel hooge zandduinen en groote
boschen” hebben we niets teruggezien.
Dat waren de duinen die na 1807 zijn
weggegraven waardoor de – naar later
bleek voor de bollenteelt zo geschikte –
geestgronden ontstonden.

Schip met buskruit
gesprongen
Op 28 mei liepen we, als Albert, van de
Kwaakbrug langs de trekvaart naar de
oude binnenstad van Leiden. We
bezochten de in 1649 in gebruik genomen Marekerk, door Albert genoemd
“Haare Kerk te Leiden, waar wij heen
gingen, dit was een ronde kerk met een
toren er midden op, het was een mooje

kerk, met een orgel aan de noordkant
en de predikstoel aan de zuidkant”.
Van de Marekerk liepen we via de Stille
Mare, de Nieuwe Rijn, over de Koornbrug en de Botermarkt naar het Steenschuur, waar op 12 januari 1807 ‘s
middags om kwart over vier een kruitschip in de lucht was gevlogen. Op
Albert moet de verwoesting door de
explosie een grote indruk hebben
gemaakt, want hij schreef: “...en hebben daar de puinhopen aanschoud,
waar het schip met Buskruit gesprongen was, er was wel 20 à 25 juk (1 juk
is een 1/2 ha) waar allemaal huizen
gestaan hadden, en er waren diepe hele
diepe kelders van huizen in den grond
en groote steenhopen en van het diep
waar het schip gelegen had, waren de
muren opgevlogen... zoodat het er akelig uitzag...”
Wat Albert niet vermeldde waren de
151 dodelijke slachtoffers en de ongeveer 2000 gewonden. Op die ijskoude
januaridag was het vroeg donker, zodat
pas de volgende dag de werkelijke
omvang van de ramp duidelijk werd.
De ontploffing was zo hevig, dat men
in Amsterdam meende, dat er óf een
aardbeving plaats had, óf een kruitmagazijn was ontploft, óf op de Zuiderzee
een schip in de lucht was gevlogen.
Op de plaats waar het kruitschip lag,
herinnert een eenvoudige in de

kademuur gemetselde grijze steen aan
die ramp.
In 1807 heeft Albert zeer waarschijnlijk
in een herberg aan de Nieuwe Rijn koffie gedronken. Bij de voorbereidingen
had ik ontdekt dat in de achttiende en
negentiende eeuw veel bezoekers uit
Groningen afspraken elkaar in het toen
al aan de Nieuwe Rijn bestaande etablissement te ontmoeten. Dat zou Café
de Kroon kunnen zijn geweest,
genoemd naar de kastelein waarover
Albert schreef: “S middags ben ik met
de kastelein Kroon naar de Kwaak
gegaan, toen ging Julsingha om eenige
affaires naar Leierdorp...”
Nazaat
Mijn tocht eindigde in Leiden, en niet
in Delft waar Albert naar toe liep. Op
mijn zoektochten had ik ervaren, dat
dat deel van de Reize naar Holland
nauwelijks nog gemaakt kon worden,
domweg omdat er op veel plaatsen
dorps- of stadswijken waren gebouwd.
Albert sprak over Kastelein Kroon en
daarom vond ik Café de Kroon een
mooi eindpunt, waar me ook nog een
erg leuke verrassing wachtte: Berend
Barkmeijer, een nazaat van Jan van
Julsingha. Berend had het verhaal over
mijn voorgenomen tocht in het
Nieuwsblad van het Noorden gelezen.
Samen met zijn vrouw zat hij met een
portret van zijn voorvader op mij te
wachten. Het leek me een perfecte
afsluiting van een heerlijke reis.

De trekvaart moet een grote verbetering
zijn geweest in vergelijking met de acht
uur durende vaartocht over het onberekenbare en vaak gevaarlijke
Haarlemmermeer. Door de trekvaart
duurde de reis nog maar vier uur.

Het reisverslag van Albert Nicolaas Bolt uit mei 1807
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Reizende tentoonstellingen over het dagelijks leven
Tentoonstellingen met een wisselend aantal panelen (70 x 100 cm). Op deze
panelen zijn teksten en foto’s geplakt. De tentoonstellingen zijn gemakkelijk in een
personenauto te vervoeren en de panelen kunnen met ophanghaakjes of klitteband
heel simpel worden bevestigd. Alle panelen zijn geplastificeerd.
klaren uit de verschillen in het klimaat,
de stevigheid van de grond en de
aanwezigheid van bouwmaterialen.
(12 panelen)

Beschuit met muisjes
Gebruiken rond zwangerschap
en geboorte

Volksgeloof heeft lange tijd bij
zwangerschap en geboorte een grote rol
gespeeld. Zo moest een zwangere
vrouw – getuige de vele bakerpraatjes –
zich houden aan heel veel regeltjes. Ze
mocht bijvoorbeeld niet schrikken van
een haas of veel huilen. Veel gebruiken
bij zwangerschap en geboorte hebben
te maken met het beschermen van
moeder en kind in deze kwetsbare
periode. (14 of 7 panelen)

Mooi bot
Negentig eeuwen beenbewerken in
Nederland

Bot is eeuwenlang goedkoop materiaal
geweest om gereedschappen en sieraden van te maken. De oudste benen
voorwerpen zijn harpoenpunten van
zo’n 9000 jaar oud. Hoewel er sinds
1870 steeds meer vervangers voor been
op de markt zijn gekomen, zoals celluloid en plastic, wint beenbewerking aan
populariteit. (12 panelen)

Bruidssuikers en
wittebroodsweken
Gebruiken rond vrijen en huwelijk

Kijk op kamerplanten

In de rijke milieus waren rijkdom,
macht en eer zware criteria als men
ging trouwen. Bij de gewone mensen
hadden de kinderen meer inspraak,
maar ook daar trouwde je je niet met
iemand uit een ander milieu of met
iemand die een andere godsdienst had.
(17, 14 of 7 panelen)

De geschiedenis van de kamerplant in
Nederland

Bijna iedere Nederlander heeft wel een
kamerplant in huis staan. Dat is zo
gewoon geworden dat we er niet bij stil
staan dat achter die alledaagse
opfleuring van ons huis een boeiende
geschiedenis schuil gaat. (7 panelen)

Van nut naar sier
Boerenerven in Nederland

Een wereld van klatergoud

Voor een boer is de voorkant van zijn
boerderij een soort visitekaartje. Een
boer, die een fraaie siertuin heeft, laat
zien hoe welvarend hij is. Hij kan zich
een luxe permitteren die veel werk kost
en weinig nut heeft. (12 panelen)

Tien eeuwen kermis in Nederland

Kermis in Nederland is al zo’n duizend
jaar oud. Kermissen ontstonden uit ‘de
kerk-missen’: de feestelijke jaarmarkten
ter gelegenheid van de inhuldiging of
de viering van de naamheilige van een
kerk. (14 of 7 panelen)

uit de negentiende eeuw. Elke dracht
kent talloze varianten, waaraan je kunt
aflezen waar iemand vandaan komt, of
iemand getrouwd is of niet en wat de
rijkdom en godsdienst is van de drager.
(17 panelen)
Ter ontspanning en vermaak
De geschiedenis van het toerisme

Reizen, louter en alleen om het ‘genoegen’ was aan het eind van de vorige
eeuw nog iets nieuws. Tegenwoordig is
de vakantie niet meer weg te denken
uit ons leefpatroon. We reizen om ons
te ontspannen, maar ook om nieuwe
ervaringen op te doen. (7 panelen)
Wat de pot schaft
De geschiedenis van de dagelijkse
maaltijd

Eten hebben wij tegenwoordig, in ieder
geval in West-Europa, in overvloed.
Vroeger was dat anders. Het was toen
hard sabbelen om in je levensonderhoud te voorzien. Zeker in de winter
was het moeilijk om genoeg – niet
bedorven – voedsel op tafel te krijgen.
(14 panelen)
Roodkapje en de boze wolf
De ontwikkeling van een bekend
sprookje

Iedereen kent wel het sprookje van
Roodkapje. Maar eigenlijk zijn er
zoveel versies van het verhaal dat je
niet meer kunt spreken van ‘het’
Roodkapje-verhaal. In de oudst
opgetekende versie – in 1697 – eet
Roodkapje van het vlees van haar
grootmoeder en drinkt zij haar bloed.
(7 panelen)

Feesten in donkere tijden
Wintergebruiken in Nederland

Rondom Kerstmis

De winter was vroeger een moeilijke
tijd. Het was een periode van schaarste,
kou en werkeloosheid. Als tegenwicht
zijn juist in deze donkere periode nogal
wat feesten ontstaan: Sint Maarten,
Sint Nicolaas, Kerstmis, Oud en nieuw
en Driekoningen. (14 panelen)

Middeleeuwse kerstvoorstellingen

Prijs:

In de middeleeuwen was het kerstverhaal enorm populair. De nieuwsgierigheid naar de details rond de geboorte
was zo groot, dat er allerlei verhalen
ontstonden die het bijbelverhaal
aanvulden. (10 panelen)

■ Vrienden NCV ƒ 20,- per paneel per maand
■ Niet-vrienden NCV ƒ 25,- per paneel per maand

Van hofstalhuis tot hofboerderij

Kleding met traditie

Traditionele boerderijen in Nederland

Streekdrachten in Nederland

In ons land hebben de verschillende
streken hun eigen traditionele boerderijtypen. Deze verschillen zijn te ver-

Sommige streekdrachten zijn ontstaan
uit zestiende-eeuwse kledingvormen,
maar de grote verscheidenheid stamt
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Als u langer dan één maand huurt, krijgt u
quantumkorting. De tweede maand bedraagt die
10%, de derde maand 20%, de vierde maand 30%
en de vijfde en volgende maanden 40%.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u
contact opnemen met de Stichting Volkscultuur
Projecten Nederland, Lucasbolwerk 11,
3512 EH Utrecht, tel. 030-2319997.
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Schoonheid
uit de keuken

uitgedrukt, is het wondermiddel klaar
om er de ogen mee te betten. Attentie:
bewaart u het wel in een fles, die u na
elke behandeling “ter deeg weder digt”
hebt gemaakt.

Als het om winterhanden gaat, volgt
hier een recept voor een heilzame zalf.
Men neme “Venetiaanse terpentijn, alsmede harst uitloopende van ’t grenenhout”. Het werkt uitstekend nadat het
middeltje “in de barsten” is ingesmeerd.

Eau de cologne
In 1851 verscheen Meijer’s De Volmaakte Kok, een kookboek opgedragen
aan alle ‘deftige’ keukenmeiden en
huishoudsters. Ook Meijer maakt, nu
zijn lezeressen toch met de pollepel in
de keuken staan, van zijn uitgave
gebruik om er hier en daar een
cosmetisch recept in te lassen.

Oogwater
Aaltje wil de gebruikster van haar
kookboek graag een geheimpje
verklappen. Ze is achter de uitvinding
gekomen van de hooggeleerde en geprezen professor Hoffman, die eerder
zijn naam aan bijzonder geneeskrachtige druppels had verbonden. De laatste
ontdekking betreft diens “WonderOogwater”.

Het verlangen naar een fraai uiterlijk is van alle
tijden. Alleen, zolang er nog geen cosmetische
industrie bestond, moesten de middelen om
schoonheid na te streven eigenhandig worden

Willem Boxma

Waarom kostbare eau de cologne
gekocht als het zelf eenvoudig te
maken is? Nodig is wel een vaardige
hand in druppelen, want in een kopje
moeten twaalf droppels citroen, twaalf
droppels bergamot, zes droppels rozemarijn, zes droppels neer, vier droppels
kaneel en twee droppels nagelolij worden uitgeteld. Is dat gelukt, dan lost u
alle droppels op in een kan voorloop.
Goed schudden, filtreren en laten staan
tot de oplossing “schoon” is.

scheutje azijn op. Voeg er vervolgens
een half lood heel fijn gehakt borax
aan toe, plus twee “oncen” witte
honing en twee hardgekookte “dojers
van eijeren” en stamp de hele prut “met
en onder elkander”. Als het deeg te dik
lijkt, giet er dan nog maar een beetje
azijn bij.

De bereiding van ‘eau de lavande’ is
simpeler en gaat sneller. Nodig zijn
slechts een lood lavendel en twintig
droppels rozemarijnolij, die moeten
worden opgelost in een kan met
bercelona verloop. Ook in dit geval
goed schudden en filtreren. Het is
mogelijk dit reukwatertje “zeer ligt te
couleuren met concinielle in een weinig
water opgelost”.

bereid. Het kookboek bood meestal niet alleen
recepten voor de begerige maag, maar gaf daarnaast
ook voorschriften voor het samenstellen van
schoonheidsmiddeltjes. Waar zou trouwens een
betere plek voor de bereiding te vinden zijn dan in
de keuken?

Een handig kookboek was Aaltje, de
Volmaakte en Zuinige Keukenmeid, dat
in 1804 verscheen met de ondertitel
Nieuw Nederlandsch Keukenboek voor
Koks, Keukenmeiden en Huismoeders.
Aaltje weet raad voor de vrouw, die
haar uiterlijke onvolkomenheden niet
verdraagt en hunkert naar mooi zijn.
Ontsierende zomersproeten bijvoorbeeld? Aaltje kent de remedie. Snij een
sappige en scherpe rammenas aan
kleine, dunne schijfjes op een schotel,
strooi er zout op en roer dit goed door
elkaar. U ziet de sproetjes weldra verdwijnen als u ze ’s avonds voor het
naar bed gaan en ’s morgens na het
opstaan daarmee inwrijft. Althans, dat
zegt Aaltje.
Afvallen met azijn
Niet verwonderlijk dat Aaltje haar
advies tegen overtollig vet tussen de
recepten voor zoetig- en hartigheden
plaatst. Aaltje begreep al wel dat wie in

gewicht wil afnemen, juist moet beginnen om die lekkernijnen te laten staan.
“Geen bier drinken of ennigen anderen
voetzamen drank, maar slechts water”,
luidt de raad van onze keukenmeid.
Het boek verwijst naar de beroemde
geleerde Boerhave, die met “zorgen,
werken, arbeiden, beweging der
spieren, een streng dieet en zure azijnachtige en scherpe dranken” zwaarlijvigheid te lijf placht te gaan. Aaltje
heeft echter over de azijn haar twijfels
en vindt een waarschuwing op haar
plaats. Dit ingrediënt moet met
“omzichtige matigheid” worden
aangewend, maant ze.

De gebruiksaanwijzing is eenvoudig.
Met een beetje van het blankmakende
deeg in de “holligheid” van de hand,
wrijft u er het gelaat en de handen, met
een beetje water erbij, maar mee in.
“Denk er wel om”, adviseert Aaltje, “dat
u het deeg er weer met water afwast!”
Onze keukenmeid-visagiste heeft
overigens ook een recept voorhanden
voor een “onkostbaar poeder om het
aangezigt blank te houden”, dat minder
bewerkelijk is: fijngstampt zaad van de
witte maankop, een beetje water erbij,
klaar!

Blanke handen
Wat dacht u van “amandeldeeg om het
aangezigt en de handen blank te
houden”? Dat maakt u aldus. Stamp
een toereikende hoeveelheid zoete of
bittere amandelen fijn en giet er een
30

Klaarblijkelijk had Meijer succes met
zijn uitgave, want nauwelijks drie jaar
later ziet nogmaals een kookboek van
zijn hand het licht. Het is het Nieuw
Keukenboek dat, ook weer opgedragen
aan ‘alle deftige keukenmeiden en
huishoudsters’, in het voorwoord onder
meer ‘vele remedien en geheimen’
belooft.

Heel gemakkelijk na te maken, zegt
Aaltje. Neem “Rijnsewijn”, rozen- en
weegbreewater, van elk zes lood. Voeg
daarbij een half lood bereide oogniet en
anderhalf vierendeel lood van de beste
fijngestoten mirre. Kook dit alles tot er
een derde van vervlogen is. Kort voor
het brouwsel van het vuur wordt
genomen moet er een zakje, gevuld met
een scrupel Spaans groen en acht
greinen kamfer, in worden gehangen.
Nadat het vocht is “doorgezijgd” en

Gezondheidsbitter
Tot slot dan nog één schoonheidsrecept
van de allround cuisinier Meijer. Waar
vrouw èn man wat aan hebben. Een
gezondheidsbitter! Men neme: drie lood
31

aalstknop, twee lood citroenschillen,
twee lood kaneel, twee lood nagelen,
twee lood kalmoeswortel en twee lood
oranjeschillen. Snij dat alles maar fijn,
hutsel het door elkaar en laat het papje
in een kan brandewijn minstens acht
dagen trekken. Daarna even filtreren en
proost!
Misschien bent u enthousiast gemaakt
en wilt u nu ook zelf uw verzameling
cosmetica met wat uit eigen keuken
aanvullen. Weet dan dat een lood overeenkomt met 0,1 gram, een scrupel
1,302 gram is en een grein 0,0648
gram. Ik vrees echter dat uw apotheker
of drogist u moet teleurstellen. Hij zal
geen bergamot, oogniet, neer, voorloop,
concinielle en Spaans groen meer in
voorraad hebben. U zult dan ook zeer
waarschijnlijk zijn winkel weer met het
flesje, potje of tubetje van het u
vertrouwde merk verlaten.
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Moederdag

De moeders in het zonnetje gezet

Naar een vaak gehoorde opvatting is moederdag een
uit Amerika afkomstig feest, dat door de handel in

Simnelcake
Reeds vier jaar later werd een feestgebak als geschenk genoemd door de
dichter Robert Herrick (1591-1674) in
zijn bundel Hesperides (1648) waarin
het gedicht To Dianeme. A Ceremony in
Glocester voorkomt met de regels:
“I’ll to thee a simnell bring,
Gainst thou go’st a mothering,
So that, when she blesseth thee,
Half that blessing thou’lt give me.”

stand wordt gehouden. Hoewel deze dag in z’n
huidige vorm en op z’n huidige datum een feestdag
is die uit onze eeuw stamt, waren er reeds eerder
soortgelijke feesten.
Een van feesten was de matronalia (van
matrona = gehuwde vrouw, huismoeder), een Romeins feest dat op 1 maart
gevierd werd ter ere van Iuno. Dit feest
werd genoemd naar Matronalis, een
bijnaam van Iuno, als beschermster van
de gehuwde vrouwen en moeders. Op
die dag verscheen ze in feestgewaad bij
de offerranden en kregen de getrouwde
vrouwen van hun familie en kennissen
als beloning voor hun moederschap
geschenken die ze daarna vaak aan hun
ondergeschikten gaven.
Op deze eerste dag van maart - de aan
Mars gewijde maand - viel in het oude
Rome (tot het jaar 153 vóór onze jaartelling) het begin van het nieuwe jaar.
Een dag waarop het panis Martis
(Marsbrood) werd uitgedeeld. Hieraan
herinnert volgens sommigen ons woord
marsepein, dat via het Oudfranse marcepain in onze taal is terechtgekomen.
Of en in hoeverre dit feest, zoals verscheidene heidens-Romeinse of andere
Indo-europese feesten, van invloed is
geweest op de invoering van een kerkelijke feestdag, is niet na te gaan; we
kunnen er slechts naar gissen.

Ook in andere delen van Europa gold
halfvasten als een feest waarop men
elkaar iets gaf. In Vlaanderen is het de
graaf van halfvasten die de kinderen
als een soort Sinterklaas zuidvruchten
en dergelijke schenkt. In de zestiende
eeuw zonden de Keulse meisjes op halfvasten hun minnaar een Britzel (brezel
of broodkrakeling). In Wallonië (in de
districten Condroz en Hesbaye) was het
de gewoonte dat de kinderen de ouders
op de eerste vastendag bezochten,
waarna de ouders een tegenbezoek
brachten op halfvasten. Als de ouders
overleden waren, werden ze vervangen
door de oudste der broers of zusters.

Het verband van de half-vasten met
Mothering Sunday werd in het protestants geworden Engeland wellicht niet
meer gevoeld door Richard Symonds
die in 1644 schreef: “Every Mid-Lent
Sunday is a great day at Worcester,
when all the children and grandchildren meet at the head and chief of the
family and have a feast. They call it
Mothering Day”. Symonds beschrijft
Mothering Day als een belangrijke dag,
waarop kinderen en kleinkinderen naar
het hoofd (moeder) van de familie gaan
en feestvieren.

Mothering Day
In ieder geval zijn er Engelse gegevens
uit het begin van de zeventiende eeuw
bekend waarin sprake is van Mothering
Sunday, Mothering Day of kortweg
Mothering en moet de viering daarvan
teruggaan op vóór-reformatorische tijd.

zondag in de vastentijd. Op die dag
werd het ‘Jerusalem Mater Omnium’
gebeden.

Want een zekere Cowel schrijft in zijn
Interpreter (1607) “that the now remaining practice of Mothering, or going to
visit parents upon Mid-Lent Sunday, is
really owing to that good old custom.
Nay, it seems to be called Mothering
from the respect so paid to the Mother
Church, when the epistle for the day
was, with some allusion, Galat. IV, 21,
‘Jerusalem Mater omnium’; which
epistle for Mid-Lent Sunday we still
retain, though we have forgotten the
occasion of it”.

Op deze dag, die ook wel SimnelSunday werd genoemd, versoepelde de
katholieke kerk haar vastengebod,
zodat deze dag als een rustdag in de
vasten gold, die ook als Laetare of halfvasten of midvasten bekend staat en
vrolijker dan de andere vastendagen
werd doorgebracht. Een vrolijkheid die
in de hand werd gewerkt door de op
Jesaja 66:10 gebaseerde introïtus (inleiding van de mis) waaraan deze dag z’n
Latijnse naam te danken heeft:
“Laetare, Jerusalem: et conventum facite omnes, qui diligitis eam: gaudete
cum laetitia ...” (Verheugt u, Jeruzalem,
en houdt een bijeenkomst, gij allen die
haar liefhebt: verblijdt u in vreugde ...).

Op Mothering bezocht je dus je ouders.
Cowel denkt dat deze dag Mothering
genoemd werd uit respect voor de moederkerk. Met “good old custom” is hier
bedoeld het bezoeken van de moederkerk om offers op het altaar te leggen
en de “Mid-Lent Sunday” is de vierde

Met dit Jeruzalem bedoelt de kerk zichzelf, ons aller moeder (mater omnium).
Volgens Cowel ligt er dus een kerkelijke
dag ten grondslag aan het brengen van
een bezoek aan de ouders. Van geschenken van kinderen aan een moeder
is uit die tijd niets overgeleverd.
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Anne Jarvis
De moederdag zoals wij die kennen op
de tweede zondag in mei, gaat terug op
het idee van miss Anna M. Jarvis
(1864-1948), een lerares en strijdster
voor vrouwenrechten uit Philadelphia
in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
Jarvis herdacht elk jaar met haar zuster
Elsinor en enkele kennissen de sterfdag
van haar moeder die op 9 mei 1905
was overleden.

In die tijd zal in Engeland de gedachte
aan een kerkelijk feest wel verbleekt
zijn en het go a-mothering, het gaan
naar de moederkerk (om brood en dergelijke op het altaar te leggen, om het
te laten zegenen en het daarna weer
mee te nemen), geheel verdwenen zijn.

Deze Ann Jarvis ijverde er reeds in
1907 voor om een bepaalde dag van
het jaar als eredag aan de moeders te
wijden. Haar denkbeeld van een
‘General Memorial Day of all Mothers’
sloeg aan en op 10 mei 1908 was er in
enkele kerken te Philadelphia reeds
sprake van Mother’s Day. In de staat
Pennsylvania gold deze dag al in 1913
als een feestdag en op 8 mei 1914 ondertekende president Thomas Woodrow
Wilson het besluit van het Amerikaanse
congres (de Mother’s Day Bill) waardoor de tweede zondag van mei
officieel tot moederdag was bestempeld
in de gehele Verenigde Staten van
Amerika. Deze nieuwe datum kwam de
bloemenhandel beter uit dan de vierde
zondag in de vasten (drie weken vóór
pasen) waarop sommige Engelse
immigranten hun moederdag vierden.

Het hier genoemde geschenk, een simnel, later ook genoemd simnelcake of
motheringcake, is een van het fijnste
tarwemeel gebakken koek die waarschijnlijk al gauw werd versierd met
vruchten en suikergoed. Latere gegevens maken ook melding van bloemen,
geld, thee en andere geschenken.
Doordat mothering day (ook door het
doordringen van het gebruik tot de
steden) los kwam te staan van de kerkelijke halfvasten, kon de term mothers
day of mother day gemakkelijk ingang
vinden en werden niet meer de ouders
doch alleen de moeder met een
geschenk verrast. Op deze dag werden
de kinderen in het ouderlijk huis op
onder andere lamsgebraad en rijstepudding onthaald.

Jarvis verzet tegen
commercialisering
Hoewel moederdag het nooit tot een
echt volksfeest heeft gebracht, bleef de
33

viering ervan niet onopgemerkt.
Daarvoor zorgde de handel die het
commerciële succes ervan uitbuitte en
bovendien een Fathers Day invoerde, in
Amerika voor het eerst in 1936. Ook
deze dag vond z’n weg naar Europa,
maar heeft de populariteit van moederdag nooit kunnen evenaren. Vooral de
sigarenhandelaren (en aanvankelijk ook
de slagers die meer worsten hoopten te
verkopen) vonden baat bij vaderdag die
op de derde zondag van juni valt.
Anna Jarvis verzette zich ertegen dat
de handel moederdag aangreep voor
een hogere omzet en ze klaagde enkele
handelslieden en branches aan. Doordat
ze alle processen en daardoor haar hele
vermogen verloor, stierf ze, half blind,
ongehuwd en zonder kinderen in een
armenhuis.
Kinderrijke gezinnen
Vanuit Amerika is moederdag na de
eerste wereldoorlog op z’n nieuwe
datum, de tweede zondag in mei, eerst
naar Mexico en daarna naar de andere
werelddelen gekomen. In Noorwegen
dateren de eerste berichten uit 1918 en
in Zweden uit 1919. De Zweden vieren
deze dag op de laatste zondag van mei.
Ook de Fransen, die vanaf 1926 het
Fête des Mères kennen, hebben een
afwijkende datum: in 1950 werd de
laatste zondag in mei daarvoor gekozen, maar later is ook vaak de eerste
zondag in juni aangehouden. In 1982
viel dit feest daar op 6 juni en in 1983
op 29 mei. Het had er voorlopers op
eigen bodem. Reeds in 1789 was er in
de Assemblée Nationale sprake van om
kinderrijke gezinnen te eren en in 1917
voerde generaal Pershing een Journée
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des Mères in het Franse leger in. In
1920 werd per decreet van staatssecretaris Oberkirch deze dag tot feestdag verklaard, terwijl de Chambre bleu
horizon in meerderheid het besluit nam
tot het verbod van abortus en anticonceptie. Zes jaar werd deze dag in grote
steden zoals Parijs, Lyon en Nantes
gevierd.
Op 20 april 1926 stelde het ministerie
van binnenlandse zaken en arbeid
moederdag op de laatste zondag in mei.
In mei 1928 uitte de ‘Conseil supérieur
de la natalité’ de wens moederdag naar
Amerikaans voorbeeld te vieren, namelijk als goede verstandhouding tussen
arme en rijke moeders. In verband met
het dalende geboortecijfer in Frankrijk
viel de moederdagcultus daar samen
met een geboortecampagne. De moederdag, op scholen gepropageerd door
lezingen en passende liederen, werd
toen op 3 juni gevierd. Een lid van de
‘Conseil supérieur de la natalité’,
Alphonse Carré, prees in 1935 moederdag als “een deugdzaam geneesmiddel
tegen de crisis van de geboortenteruggang”.
In september 1935 gaf de algemeen
gevolmachtigde van de wereldtentoonstelling in 1937, Edmond Labbé, de

Muttertag ontbreekt geheel in het
Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens (1927-1942).

stoot tot de vorming van een comité ter
waardering van de “luisterrijke
moeders” waarin ook de minister van
opvoeding Mario Roustan zitting nam.
Vooruitlopend op een ministerie voor
het moederschap, voorzien voor 1937,
onthulde president Albert Lebrun op 23
oktober 1938 op de Boulevard
Kellermann te Parijs het gedenkteken
“Aan de luisterrijke moeders. Het dankbare vaderland”. Daarbij werd een
krans gelegd door de liga voor de
vrouwenrechten met het opschrift
“Ter ere van de Franse moeders die
weliswaar worden vereerd, maar niet
mogen kiezen.” Dit opschrift werd
gauw door de politie verwijderd. Het
tijdschrift Journal des femmes van
oktober 1938 meldt hierover dat het
liever gezien had dat de eis voor
vrouwenkiesrecht werd ingewilligd dan
dat voor de moeders een gedenkteken
werd opgericht. Pas in 1945 kregen de
Françaises stemrecht.

In 1935 verklaarde de nationaalsocialistische regering moederdag tot
een nationale feestdag en drie jaar later
werden aan kinderrijke moeders
medailles uitgereikt met het devies:
“Das Kind adelt die Mutter.” In totaal
zijn er in dat jaar ongeveer drie miljoen
van deze medailles geslagen en op 30
augustus, de verjaardag van Hitlers
moeder, met veel luister uitgereikt:
bronzen voor moeders met vier of vijf
kinderen, zilveren voor moeders met
zes of zeven kinderen en gouden voor
moeders met acht of meer kinderen. In
hetzelfde jaar schreef de Silezische
dichteres Agnes Gröhe over deze hulde
aan de moeders haar vers An den heißgeliebten Führer:
“Wir geben dem Führer die Söhne
in schrankenlosem Vertrauen,
den Panzer von Blut und Stahl
um Deutschlands Grenzen zu bauen,
keine Mutter vergißt das Wort,
das eisern der Führer spricht:
‘Repräsentanten seid Ihr
der deutschen Ehre und Pflicht!’
Keine, die es erschauernd gehört, jemals
die Worte vergißt!
Weil der Mann, der sie hämmernd
gesprochen,
den Fluch von Versailles gebrochen,
und selber der höchste Garant,
der stolzeste Repräsentant
der deutschen Ehre ist.”

Miss C. Penwick Smith
In Engeland, waar mothering in sommige delen, vooral in het zuidwesten,
nog tot de levende volksgebruiken
behoorde, stuitte de herinvoering op de
nieuwe datum op verzet. Onder leiding
van miss C. Penwick Smith werd daar
in 1914 de ‘Mothering Sunday
Movement’ opgericht die ervoor ijverde
de viering van Mothering Sunday in
heel Engeland en ook in de toenmalige
koloniën te bevorderen, en wel op de
oude datum. Er ontstond een strijd om
het oude en het nieuwe tijdstip.

Moeders werden dus door Agnes Gröhe
opgeroepen om Hitler zonen te geven
voor het leger. Het zou hun Duitse eer
en plicht zijn.

Duitse plicht
In Duitsland deed moederdag z’n
intrede omstreeks 1920. Het feest werd
er vooral in 1922 gepopulariseerd door
de ‘Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung’. Aanvankelijk bleef de
viering beperkt tot de grote steden en
de industriële gebieden. In 1925
stimuleerden in Freiburg een
protestants en een katholiek geestelijke
dit feest door te wijzen op het werk van
de moeders in de eerste wereldoorlog.
De Duitse volkskundigen hadden er
evenals de Nederlandse weinig of geen
belangstelling voor: het woord

Nederland
In Nederland is moederdag aanvankelijk (in ieder geval in 1928, 1929 en
1930) op 20 mei gevierd en pas vanaf
1931 op de tweede zondag in mei, eerst
voornamelijk in Amsterdam en Den
Haag waar sommige banketbakkers een
gratis moederdagtaart schonken aan
vrouwen die op die dag of in de
afgelopen week moeder waren
geworden, en soms ook aan ‘moeders’
van weeshuizen.

stukje voor van den heer Beukers en
men is algemeen van meening, dat wij
den 20en Mei ‘Moederdag’ moeten
trachten ingevoerd te krijgen als een
algemeenen feestdag voor Moeder. Het
spreekt dan van zelf, dat de Banketbakker, de vriend van Moeder, er aan te
pas moet komen, en als gevolg daarvan
moet de banketbakker zorgen, dat de
kinderen bij hem terecht komen om
Moeder te kunnen verrassen. Een voorstel van den heer van Noord om op de
e.v. afdeelingsvergadering een toepasselijke taart in te zenden, waaruit een
keuze voor den Moederdag zal worden
gemaakt, ging er glansrijk door, terwijl
dan later over een landelijk product
kan gesproken worden (voorstel
Lakerveld). Nu moet er spoedig voor dit
jaar beslist worden. De heer Koot komt
met een voorstel ‘den volke konde te
doen van den Moederdag per radio’. De
secretaris zal hierover onmiddellijk met
de reclamecommissie onderhandelen.”

In oktober 1926 deed tijdens de eenenzeventigste jaarvergadering van de
Koninklijke Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde het hoofdbestuur het voorstel om als datum van
moederdag 20 mei te kiezen “met dien
verstande dat wanneer 20 Mei op een
Zondag valt de Moederdag wordt
gevierd op den Maandag daaraanvolgende”.
De banketbakkers vonden dat ze niet
voor de bloemenhandelaars moesten
onderdoen: “Wij, hier in Nederland,
hebben het nog niet verder gebracht
dan tot bloemen,” aldus het tijdschrift
De Banketbakkerij van 23 mei 1928. En
in een ingezonden stuk in hetzelfde
blad van 30 mei 1928 werd nog eens
benadrukt dat de banketbakkers nog te
weinig zorg aan hun etalages hadden
besteed en hoe weinigen van hen ervan
doordrongen waren “dat elke gelegenheid, die geboden wordt wat te verdienen moet worden aangepakt”, zoals
ook andere bedrijven dat deden.

In 1929 lieten de banketbakkers ten
behoeve van een reclamecampagne een
moederdagplaat vervaardigen waarvan
alle leden een exemplaar ontvingen,
“uitgesloten de rustende leden”.
Bovendien kregen de leden vijftig kleine plaatjes (in briefkaartformaat) toegezonden voor hun klanten en konden ze
er tegen betaling van ƒ 15,- per duizend nog meer ontvangen. In 1928 kon
de reclameplaat “door te weinig deelname” niet uitgegeven worden.

Moederdag
zegel
Collectie:
Ineke
Strouken

In de DDR vierde men geen moederdag
maar een internationale Frauentag op
8 maart.
In Oostenrijk is de invoering in 1924
bevorderd door de grondlegger van de
vrouwenemancipatie in dat land, de
feministische Marianne Hainisch (18391936), de moeder van de eerste bondspresident Michael Hainisch.
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In de jaren vanaf 1931 werd de tweede
zondag in mei geleidelijk aan in het
gehele land, het laatst op het platteland, bekend als moederdag. Dit feest is
dus niet uit het volk zelf voortgekomen: het werd op initiatief van en
niet zonder propaganda of reclame
door de Algemeene Banketbakkers-

In het verslag van de vergadering van
de Nederlandsche Banketbakkers
Vereeniging van 11 april 1928 lezen
we:
“Punt 5. De Moederdag lokte heel wat
bespreking uit. De secretaris leest het
35

vereeniging aangeprezen en verheven
tot een dag waarop men de moeders
een taart schenkt met in suiker het
opschrift ‘voor moeder’.
Vlaanderen
In Vlaams België, waar de tweede
zondag in mei ook als moederke(n)sdag
bekend staat, wordt bovendien 15
augustus, Maria Hemelvaart, moederdag genoemd en als zodanig gevierd.
Moederdag, een feest ten bate van handelaren in bloemen, taarten, dozen
bonbons, pantoffels? “Maar heeft men
ooit om de winst der kaarsenfabrieken
of boschbezitters het Kerstfeest veroordeeld of Sinterklaas tegengewerkt
omdat alle middenstanders daar wat
aan verdienen?” schreef reeds in 1928
mevrouw Wynaendts FrankenDyserinck in het Zondagsblad van het
Handelsblad.
Dank betuigen
Sinds die tijd is de moederdagviering
algemeen geworden en doen in de
handel vele branches er hun voordeel
mee. Zo fabriceert de Deense aardewerkfabriek Bing & Grøndahl vanaf
1969 elk jaar een bord ter gelegenheid
van Mors dag.
Op welke datum het feest ook wordt
gevierd en welke middenstanders er
financieel van mogen profiteren,
moederdag biedt ons gelegenheid om
uitdrukking te geven aan onze verbondenheid met onze moeder die we
dan bezoeken om haar vreugde te
bereiden, haar dank te betuigen die we
haar schuldig zijn en haar te verblijden
met een geschenk dat echter niet
opweegt tegen de liefde die ze ons in
onze kinderjaren heeft gegeven.
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Jeanet Zandbergen

B

Barokdansen,

een
traditie
wervelende

Ze hoeft er niet lang over na te denken.
Op de vraag: “Wat vind je zo fascinerend aan barokdansen?” reageert Maria
Angad Gaur direct. “Barokdansen zijn
de basis van ons hedendaags, klassiek
ballet. Ik reconstrueer ze zo zorgvuldig
mogelijk, zodat alle details volledig tot
hun recht komen. Als zo’n dans af is,
dan geeft me dat een kick. Het is heerlijk anderen te laten zien, met hoeveel
liefde en fantasie er in de zeventiende
eeuw gewerkt werd.”
De herkomst van barokdansen is een
kort verhaal. “Natuurlijk zijn er overeenkomsten aan te wijzen met dansen
uit de voorgaande periode, de renaissance”, vervolgt Maria Angad Gaur.
“Maar het is geen vloeiende geschiedenis waarin het een als vanzelf op het
andere volgt.”

Barokdansen hebben het imago saai en oubollig te zijn.
“Niets is minder waar”, zegt Maria Angad Gaur, artistiek
leidster van het Nederlands Historisch Dans- en Theaterensemble. “Het zijn juist wervelende en virtuoze dansen, waar
je je ogen op uitkijkt.”
36

Van renaissance naar barok
Ze legt uit: “Centrum van de renaissance was zoals bekend Italië, heel Europa
stond onder invloed daarvan. Destijds werden
door beroemde dansmeesters, zoals Fabritio
Caroso en Cecare
Negri beschrijvingen van
dansen
gemaakt,
die
bewaard zijn gebleven. We weten dus,
hoe de dansen er
uitzagen.
Aan het begin van

de zeventiende eeuw vond een verschuiving van de activiteiten op kunstgebied naar Frankrijk plaats. De renaissance raakte op de achtergrond en
maakte langzamerhand plaats voor de
barok.”
Opvallend is, dat er juist van die overgangsperiode wat de dansen betreft
weinig bekend is. In een publicatie uit
1623 van De Lauze uit Genève worden
nog typische renaissance dansen
beschreven. Dan valt er een gat, de
eerst volgende dansbeschrijving is
afkomstig van het hof van Versailles,
waar Louis XIV van 1643-1715 regeerde. “Dat waren ineens heel andere dan37

sen en absoluut niet te vergelijken met
de manier waarop er tijdens de renaissance gedanst werd. De passen waren
klein, maar ingewikkeld en gestileerd.
Nieuw was daarbij het naar buiten
draaien van de voeten in vijf verschillende posities. Passen zoals jeté, pas de
bourrée en pirouetten stammen uit die
tijd.”
Een ander groot verschil met renaissancedansen was het toepassen van armbewegingen. “In de renaissance werden
de armen niet gebruikt maar door de
dames langs het lichaam gehouden,
soms hadden ze een grote kanten neusdoek of een waaier op een stok in hun
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hand. Ook wel werd een
arm gebogen en voor de
maag gehouden. De mannen
hielden met één hand het
gevest van hun wapen, dat ook in de
balzaalzaal gedragen werd, vast.”
Natuurlijk is ons hedendaags klassiek
ballet niet te vergelijken met barokdansen. De bewegingen van nu zijn
geëvolueerd en veel groter, acrobatischer geworden. Maar toch zijn zowel
die voet- en armposities als de toen
ontworpen passen de basis van

meester Pierre Beauchamps werden
allerlei voorstellingen gegeven. De uit
adellijke en vorstelijke personen
bestaande hofhouding was daarbij
zowel uitvoerder als toeschouwer.
Een bal aan het hof werd onder andere
geopend met een serie contredansen,
waar iedereen aan mee kon doen.

Daarna werd het spitsroeden lopen.
Precies in volgorde van afkomst werden er solo’s en dansen voor één paar
gedanst. Niet eenvoudig, want er was
geen verschil tussen bal- en theaterdanstechniek. Het betekende dat de
dansers stuk voor stuk over een fabelachtige techniek moesten beschikken.

Met het doel tekstschrijvers, componisten en choreografen nauw samen te
laten werken en hun kennis op anderen
over te dragen werden door hem
koninklijke academies opgericht, onder
andere l’Académie Royale de Danse,
een onderdeel van de al bestaande
Académie Royale de Musique.

Het hof dat rond de dansvloer zat, keek
kritisch toe. En oh wee, als je er niet
veel van terecht bracht. Er zijn zelfs
brieven uit die tijd bewaard gebleven,
waarin gesproken wordt over tijdelijke
verbanning omdat bepaalde personen
een lachwekkend slechte voorstelling
hadden gegeven.

Professionele kunst
Langzamerhand werd het
uitvoeren van dansen aan
het hof door de adel overgenomen door professionele
dansers. Daarnaast kwam
opera, waarin eveneens door
professionals gedanst werd,
steeds meer in de belangstelling te staan. In 1669 werd
l’Académie d’Opéra opgericht, waaruit later l’Opéra
de Paris ontstond. In eerste
instantie stonden er alleen
mannen op het toneel, die
ook de vrouwenrollen speelden. Maar dat duurde niet
lang en al snel werden er
door begaafde mannen en
vrouwen geweldige
spectakels opgevoerd.

Louis XIV
Een van de bekendste dansers uit die
tijd is Louis XIV zelf. Als kind al toonde hij belangstelling voor de dans en
trad hij op. Beroemd werd hij door zijn
uitbeelding van het Ballet de la Nuit.
Gestoken in een gouden pak met stralenkrans rond het hoofd danste hij de
rol Apollo, god van het licht. Het
bezorgde hem de naam van Zonnekoning.

Quadrilles en menuetten
In de tweede helft van de achttiende
eeuw kwam het in de mode om zowel
in balzalen als thuis contredansen,
quadrilles en menuetten te dansen. Het
waren allemaal sterk vereenvoudigde
vormen van de hofdansen van destijds,
uitgebreid met nieuwe détails. Virtuoos
waren die dansen natuurlijk niet, de
bedoeling was zich te amuseren, de
dansen moesten makkelijk en daardoor
voor een groot publiek snel te leren
zijn.

De décors en technische
hulpmiddelen waren ingenieus: goden
daalden vanuit de hemel op een wolk
naar beneden, mensen vlogen als
vogels over het toneel. Kostuums waren
rijk versierd en tot in de puntjes verzorgd, er werd nergens op bezuinigd.
Dat was overigens wel een schril
contrast met de omstandigheden waaronder het volk leefde, waar honger en
armoe troef waren.

beroemde balletten, zoals bijvoorbeeld
Het Zwanenmeer en Doornroosje.
Hofdansen
Hoe belangrijk dansen destijds voor
vorstelijke en adellijke personen waren,
blijkt als Maria vertelt hoe het destijds
aan het Franse hof toeging. “Het leven
aan het hof stond helemaal in het teken
van de schone kunsten. Om je met succes in die kringen te bewegen, was
het bijvoorbeeld noodzakelijk goed te
kunnen dansen, schermen, muziek
maken of gedichten schrijven. Onder
leiding van specialisten zoals de
componisten Lully en Campra en dans-

De collectie wordt in het Louvre
bewaard en mag daar ingezien worden.
Medewerksters van het Louvre slaan,
voorzien van witte handschoentjes, de
bladzijden om.”
“Aankomen mag absoluut niet, maar er
mogen wel schetsen gemaakt worden
van bijvoorbeeld de patronen van de
kostuums. Daarnaast bestuderen we de
beschrijvingen en programmaboekjes
van destijds die eveneens ingezien
mogen worden. Op die manier kunnen
we die opera’s aardig nauwkeurig laten
herleven. Een voorbeeld daarvan is
l’Europe Galante van Campra, een werk
dat we de afgelopen jaren in diverse
theaters uitgevoerd hebben. Maar één
ding moet duidelijk zijn: de werkelijkheid van destijds tot leven brengen,
is onmogelijk. Hoe zorgvuldig er ook
gewerkt wordt: het blijft altijd een
benadering.”

Collectie van Baron
de Rothschild
Juist die spectaculaire opera’s worden
door het Nederlands Historisch Dansen Theaterensemble gereconstrueerd en
uitgevoerd. “Voordat we aan een
dergelijke productie beginnen, bekijken
we hoe er destijds geleefd en gewerkt
werd. Voor de opera’s zelf is er naast de
muziek de collectie van Baron de
Rothschild, die gedetailleerde
beschrijvingen over de kostuums bevat.
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Maria denkt, dat dat laatste wel het een
en ander met de heersende gedachte:
‘Barokdansen zijn saai’, te maken heeft.
“Vraag aan tien mensen wat ze van
bijvoorbeeld een menuet vinden. Negen
daarvan geven het antwoord: ‘Een
menuet, dat is toch zoiets tuttigs met
van die elegante gebaartjes?’
Als je dan vraagt waar ze die gedachte
vandaan halen wordt er steevast geantwoord: ‘Met die lange rokken en die
kussentjes op de heupen, konden ze
geen kant op.’ Onzin natuurlijk. Aan
die kussentjes en rokken waren ze
gewend. En bovendien droegen dansers
altijd voet- en enkelvrije kleding.
Logisch toch, anders had je helemaal
niks van die virtuoze passen kunnen
zien.”
☞ Meer informatie over het programma van
het Nederlands Historisch Dans- en
Theaterensemble kunt u opvragen bij
Maria Angad Gaur, tel. 0314-381254.
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Alleen op de wereld
‘Ik ben een vondeling’, zo begint de bekende
klassieker in de jeugdliteratuur Alleen op de
wereld. Wie leefde niet mee met het lief en leed
van Remie. Ondanks veranderde zeden en
gewoonten blijkt het verhaal na meer als een
eeuw onverwoestbaar. Wat maakt het boek zo
bijzonder?
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Kop van Jut
De doodstraf had hij volgens
de publieke opnie verdiend,
Hendricus Jacobus Jut, vanwege
de gruwelijke moord op de rijke
weduwe M. Th. van der
Kouwen-Ten Kate en haar
dienstbode Neeltje Beeloo.
Maar de doodstraf was in
Nederland in 1870 afgeschaft en
het werd dus levenslang.
Een slimme kermisexploitant wist
de volkswoede uit te buiten en
ontwierp een toestel waarop men
zijn agressie kwijt kon:
de kop van Jut.
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Putbeelden
In Roermond worden de plaatsen waar
vroeger een put of pomp stond
gemarkeerd door een beeld. Deze putbeelden zijn uniek voor Nederland. Ze
dateren uit de periode dat Roermond
Habsburgs was. De Roermondse architect Pierre Cuijpers heeft het voor hem
alledaagse verschijnsel overgebracht
naar Den Haag, waar hij het putbeeld
ontwierp voor de fontein op het
binnenhof.

En nog veel meer

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