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Op 15 mei 1999 is het 

zo ver. Na een jaar hard

werken kan het door uw

hulp tot stand gekomen nationale archief van het dagelijks

leven de eerste resultaten presenteren: 

een boek en een tentoonstelling.
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Ineke Strouken

Boek en tentoonstelling
over

AAA L L E D A A G S E  D I N G E N

opslag. Alle brieven worden open-
gevouwen om te verkomen dat er
slijtage optreedt in de vouwen van de
brief. Vervolgens krijgt de zuurvrije
enveloppe met inhoud een nummer, dat
correspondeert met het invoernummer
in de computer. De laatste gang van de
brief is naar het archief in de `koepel’
van het Meertens Instituut, waar de
brieven achter slot en grendel worden
bewaard.

De brieven bevatten vertrouwelijke
informatie. En de briefschrijvers zijn
mensen van vlees en bloed, die recht
hebben op privacy. Daarom zal er met
de brieven heel voorzichtig worden
omgegaan. Om toch al een tipje van de
sluier op te tillen – wie is niet geïnte-
resseerd in al die persoonlijke verhalen
van die dag – komt er op 15 mei 1999
– een jaar na dato – een boek uit met
tweeënzestig brieven. Deze brieven zijn
anoniem gemaakt en de auteurs is om
toestemming tot openbaarmaking
gevraagd. 

Ook is er van 15 mei tot en met 31
oktober in het Nederlands Openlucht-
museum een spannende speurtentoon-
stelling te zien over het brievenproject
voor kinderen van zes tot en met twaalf
jaar. Fatima en Ron, twee school-
kinderen uit 2098, gaan op zoek naar
de brieven en naar het dagelijks leven
in 1998.

Op het eind van het millennium
kunnen wij tevreden terug kijken: het
dagelijks leven – de gewone dingen
van gewone mensen – is vastgelegd. In
het volgende millennium weten ze in
ieder geval dat wij mensen, met leuke
en minder leuke kanten, waren. 

Ineke Strouken
hoofdredacteur

De ruim 50.000 brieven over die warme
vrijdag in mei vorig jaar worden
momenteel in het Meerstens Instituut in
Amsterdam gearchiveerd. 
Iedere brief – mits niet voor 50 jaar of
langer gesloten – wordt gelezen en
ingevoerd in de databank. Daarna
wordt iedere brief opgeborgen in een
zuurvrije enveloppe. Deze zuurvrije
enveloppen verhogen de levensduur
van het papier. Paperclips en nietjes
worden verwijderd, omdat die het
papier kunnen aantasten na jarenlange
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Ansichtkaarten
Tegenwoordig vinden wij het heel
gewoon om in de vakantietijd van onze
reislustige kinderen kaarten te
ontvangen uit bijvoorbeeld Australië,
Alaska, Guatemale en Costa Rica. Maar
toen grootvader meer dan zeventig jaar
geleden op zijn eentje door Europa

reisde, was dat heel bijzonder. Met veel
zorg en bewondering bewaren wij dan
ook de oude ansichtkaarten van mijn
grootvader, die ons een indruk van zijn
reizen geven.

G. M. Bookelmann- van Engelen
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Als de onderkant van de bladeren lich-
ter is dan normaal voorspelt dat voch-
tig weer. Ook als de wind een hol
geluid in het bos maakt, betekent dat
regenachtig weer. Kraken de bomen
dan duidt dat juist op een droge
periode.

Veel noten, eikels, beukennootjes,
hazelnoten, kastanjes en volle struiken
met bessen als vlier en lijsterbes
worden altijd nog gezien als het vaste
teken van een naderende strenge win-
ter. Volgens de mens speelt de natuur
hierbij een preventieve rol. Dat de
natuur in het ene seizoen met veel
vruchten inspeelt op de noodzaak van
veel voedsel voor een moeilijke periode
in een volgend jaargetijde is toch wel
enigszins ver gezocht. 
Toch vindt men deze gedachte terug in
spreuken als:
– Veel noten, harde winter.
– Veel noten op het harde hout,
maakt de winter hard en koud.

– Brengt de zomer veel eikels en
beukennootjes, het zal een strenge
winter worden.

Als de bomen in augustus, september
en oktober nog voorjaarssymptomen
vertonen en opnieuw gaan bloeien
raakte de mens van buiten verontrust,
zoals blijkt uit spreuken als:
– Als de bomen twee keer bloeien,
zal de winter tot mei zich met ons
bemoeien.
– Bloeien de bomen tweemaal op een
rij, zal de winter zich rekken tot in mei.
Een appel- of perenboom die tussen de
rijpe vruchten nog bloesem laat zien is
opvallend, maar zeker niet vreemd.

Ook de val van het blad is altijd een
dankbare bron geweest om de kijk op
het komend weer te bepalen zoals bij-
voorbeeld blijkt uit een oude spreuk als:
– Houden de bomen hun bladeren
lang, weest voor een strenge winter
bang.
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De voorspellende waarde van bomen De voorspellingskracht van de blader-
tooi van de herfst lijkt voor de te ver-
wachten winter echter niet groot te
zijn.
De berk is een boom die met zijn
bekende, sterke sapstroom over de
gesteldheid van de naderende winter
ook een woordje meespreekt:
– Als laat in de herfst bij het hakken
het sap nog uit de berk vloeit, zal er
een winter komen die niet streng is.

Wat bomen en het weer betreft nog
even de volgende spreuken:
– Verwacht ook regen als de gevallen
dennennappels zich sluiten.
– Zijn die dennenappels ver geopend,
dan zal het zeker droog weer blijven.
– Elzenhout vroeg in de knop,
een strenge winter wacht ons op.
– Worden de bladeren geel en krom,
kijkt naar uw kachel om.
– Oktobertooi met groene blaan, 
duidt vaak een strenge winter aan.

Girbe Buist

Geboortekaartjes Een eigen volks-
kunde museum
Als eigenaar van een bedrijf met
vestingen in het westelijk deel van
Nederland, moest ik dagelijks naar onze
filialen. Als ik tijd had, bezocht ik dan

de plaatselijke musea, antiquairs
en antiquariaten. De

handelaren wisten op
den duur wat mijn
belangstelling had en
bewaarden de
interessante

volkskundige
voorwerpen voor mij.

In 1966 kocht ik voor het
bedrijf een boerderij uit de negentiende
eeuw in het voormalige dorp
Vlaardingen Ambacht. Toen het bedrijf
zeven jaar later verhuisde naar een
ander onderkomen, kwam de boerderij
leeg te staan. De serviceclub ‘De Round
Table Vlaardingen’ kwam op de gedachte
om een museum te stichten voor mijn
collectie. Zo ontstond het museum ‘Jan
Anderson’.   

Het museum is actief op het terrein van
volkskunde en regionale geschiedenis in
Vlaardingen. Elk jaar worden er vier
nieuwe tentoonstellingen ingericht. Er
wordt onderzoek gedaan naar legenden,
streekdracht, bijnamen, liedjes en vele
andere onderwerpen. Ook geven wij
cursus ‘Vlaardingenkunde’, met
een echt diploma.

Verzamelen is
leuk en als je
het net als
ik, ook nog
kunt delen
met
andere
mensen
dan
geeft dat veel voldoening. Al bijna
vijfentwintig jaar zijn mijn vrouw en ik
iedere zaterdag en elke eerste zondag
van de maand in het museum aanwezig.
Mijn vrouw verkoopt in de oude
kruidenierswinkel ruim vijftig
verschillende soorten oud snoep, alleen
niet meer voor één cent per stuk.

Jan Anderson

Kethelweg 50, 3135 GM Vlaardingen

van geboortekaartjes als te uitbundig.
Maar misschien vond men het ook
onnodig duur. In ieder geval werd het
sturen van geboortekaartjes in
Nederland pas later een gewoonte.

C. Roelans-Jansen

Valeriusplein 244

2402 TS Alphen aan de Rijn

In Traditie stond een oproep om oude
geboortekaartjes te melden. In mijn
grote verzameling bevinden zich een
aantal kaartjes van rond de eeuwwisse-
ling. Meestal zijn ze afkomstig uit
België. Wellicht beschouwden de
Calvinistische Nederlanders het sturen

Dit zijn de oudste kaartjes die ik

heb. Let op het rose voor een

jongen en blauw voor een meisje!

Eén van de eerste

kaartjes met een

plaatje, 1897.



Erik Walsmit

Eeuwenlang hebben handelaren in producten voor

het dagelijks levensonderhoud zich beziggehouden

met het aan de man brengen ervan. 

Al in de oudheid gebeurde dit door het

aanbrengen van muurstenen en

uithangborden bij hun bedrijf.

Aan de klant werd op die manier

duidelijk gemaakt of er in het pand

een herberg, winkel of werkplaats van een

ambachtsman was gevestigd. Zelfs wanneer

men de taal niet machtig was, dan kon

men aan de afbeelding op het uithangbord

zien of men in het pand kon overnachten

of dat men er een alcoholische

versnapering kon gebruiken.

Reclameuitingen voor voedingsmiddelen
en huishoudelijke producten 

VVVroege verleiders

Tot de industriële revolutie beperkte de
reclame zich tot het informeren van
potentiële klanten en afnemers van
producten en wel op een vrij passieve
manier. Als de klant op bezoek was in
de winkel dan werd hij geïnformeerd
over het product. Ook werd er veel
gewerkt met vertegenwoordigers die bij
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de klanten langsgingen om hen kennis
te laten nemen van nieuwe producten.
Grote reclamecampagnes hadden ook
weinig zin, omdat grote groepen van de
bevolking tot ver in de negentiende
eeuw arm waren en zich geen luxe
artikelen konden veroorloven.

Pas tegen het einde van de negentiende
eeuw kwam de massareclame goed op
gang. Als oorzaak zijn aan te wijzen de
industrialisatie en de massaproductie
die daarmee gepaard ging. Deze indus-
trialisatie, die zich vooral in het westen
van het land manifesteerde, bracht een
enorme verstedelijking op gang, waar-
door reclame zinvol werd. Door de gro-
tere welvaart kregen de armere bevol-
kingsgroepen ook meer ruimte in het
gezinsbudget om de voor die tijd luxe
goederen zoals cacao, koffie, thee en
rookwaren te kopen.

M e r k a r t i k e l
Een andere factor die reclame zinvol
maakte was de snelle ontwikkeling van
een goed net van waterwegen en later
spoor- en verkeerswegen, waardoor het
mogelijk werd dat producten over het
gehele land in vrij korte tijd afgeleverd
konden worden. De kleinschalige eco-
nomie, veelal gericht op een lokaal
bekende klantenkring, veranderde in
een grootschalige, gericht op onbeken-
de klanten. Om deze artikelen aan de
man te brengen, was het noodzakelijk
dat het product bekend gemaakt werd
en dus herkenbaar was. 

Waar voorheen de producten in de
plaatselijke grutterij in papieren punt-
zakken werden verkocht en de klant
afging op de voorlichting van de ver-
koper, moesten de producten nu ver-
pakt worden en voorzien van de naam
van de producent. Hiermee was het
merkartikel geboren. Door intensieve
reclame in het begin van de twintigste
eeuw veroverde het merkartikel de
markt. Het was vooral de buitenreclame
die grote groepen van de bevolking
bereikte. Het lezen van kranten en tijd-
schriften was toen alleen nog wegge-
legd voor die mensen die zich dat kon-
den veroorloven en konden lezen.

Buitenreclame in de vorm van affiches
en emailleborden was toen als reclame-
middel ook veel belangrijker dan tegen-
woordig.

Door de introductie van het merkartikel
veranderde er ook veel in het koopge-
drag van de consument. Waar het
voorheen de kruidenier zelf was, die
bepaalde van welke fabriek zijn koffie
en thee kwam, was het nu de klant die
in de winkel zelf kon kiezen welk merk
hij prefereerde. Het vertrouwen van de
klant in de kruidenier ging over op de
producent.

Toch bleef het merkartikel nog geruime
tijd een product dat luxe en exclusivi-
teit uitstraalde. De reclame maar ook de
verpakkingen straalde duidelijk uit voor
welke bevolkingsgroep het product
bedoeld was. Aan verpakkingen werd
grote zorg besteed met als doel de hoge
kwaliteit van het product te accentu-
eren. Vertrouwen werd bij de klant
gewekt door het afbeelden van de
fabrieken op de verpakking en de ver-
melding van de handtekening van de
producent. De arbeidsbevolking verkoos
echter nog lange tijd de producten die
men los bij de kruidenier kon kopen
omdat deze veel goedkoper waren.

De komst van het merkartikel had ook
tot gevolg dat de manier van reclame
maken drastisch veranderde. De produ-
centen van merkartikelen gingen
onderzoek doen naar doelgroepen en
het koopgedrag van die groepen waar-
op zij hun reclame af gingen stemmen.
Vooral de afbeelding en de toonzetting
waren daarbij van groot belang. De uit-
straling naar de klant toe bevorderde
dat het imago van een product bekend
werd bij de klant. 
De uiterlijke vorm van de reclame ver-
anderde in de negentiende en twintig-
ste eeuw van uithangbord naar geschil-
derde muurreclame, affiche en emaille
reclameplaat. 

M u u r s c h i l d e r i n g e n
Naast uithangborden en gevelstenen
zijn de geschilderde muurreclames de
oudste vormen van buitenreclame. Tot

het begin van de twintigste eeuw bleef
deze vorm van reclame vrij eenvoudig
van karakter. In tekst werd vaak alleen
de naam van het bedrijf en de produc-
ten waarin het handelde vermeld, later
aangevuld met adressering en telefoon-
nummer.

Muurreclames waren vooral aan te tref-
fen in de oudere delen van de stad,
waar door sanering van woningen
gaten in de gesloten bebouwing waren
ontstaan. De zo ontstane blinde gevels
waren met name geschikt voor de
muurreclames. Ook werden ze wel aan-
getroffen op gevels die ten opzichte
van elkaar versprongen.
Als een reclame niet meer van toepas-
sing was dan werd ze eenvoudig weg-
gekalkt en vervangen door een nieuwe
boodschap.

Tot in de twintigste eeuw bleef reclame

eenvoudig van karakter.
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In enkele gevallen was er sprake van
opvallende reclame met afbeeldingen
die overeenkwamen met de verpakking
van het product, zoals een prachtige
muurschildering in Gorinchem van een
blik met ‘Echte Gorcumsche Zoute
Bollen’. Ook in de stad Kampen zijn
nog tal van muurschilderingen te zien.
In deze stad vond men deze reclame-
uitingen zo in het straatbeeld passen
dat men tot restauratie van de schilde-
ringen is overgegaan. In een brochure
met route wordt informatie gegeven
over de schilderingen.

De muurschilderingen worden nu als
een onderdeel van het straatbeeld
beschouwd en enkele gemeenten zijn
overgegaan tot bescherming en restau-
ratie van dit adverteermiddel. In het
begin van de twintigste eeuw kwamen
in steden plekken voor die letterlijk
bezaaid waren met buitenreclame.
Tegenstanders reageerden met felle
bewoordingen tegen het brutale en ont-
sierende karakter van de reclames.

A f f i c h e s
De uitvinding van de lithografie of
steendruk in 1796 als grafische tech-

niek maakte het mogelijk dat het affi-
che op een eenvoudige manier, als
massareclamemiddel, gebruikt kon wor-
den. Deze uitvinding werd in 1850
opgevolgd door die van de chromo-
lithografie of meerkleurendruk.
Door verbetering van de lithodruk-
persen als gevolg van de industriële
revolutie in de negentiende eeuw, kon
de oplage en het formaat van de
affiches uitgebreid worden waardoor de
kostprijs drastisch daalde. Het duurde
echter nog tot 1890 tot het affiche als
reclamemiddel in Nederland zijn
intrede deed.

In het najaar van 1890 was het de thee-
handelaar E. Brandsma te Amsterdam
die een wedstrijd organiseerde om een
‘reclamekaart’ te ontwerpen met de
bedoeling deze op te kunnen hangen in
winkels. Hij wilde dat het resultaat van
artistieke kwaliteit zou zijn en stelde
zijn voorwaarden voor deelname zó dat
er eigenlijk alleen kunstenaars aan
konden meedoen. In de jury zaten
bekende kunstenaars zoals Jozef Israels
en Max Liebermann die de inzendingen
op hun artistieke waarde moesten
beoordelen. Prijswinnaars waren

Edzard Koning en Marius Bauer die met
de prijsvraag elk ƒ 500,- verdienden.
Dit initiatief van Brandsma heeft tot
gevolg gehad dat het reclamedrukwerk
als artistieke expressie populair werd.
Tot die tijd werd het door de kunste-
naars gezien als slecht voor hun
artistieke ontwikkeling.
Het idee voor de ontwikkeling van een
reclamekaart werd in 1893 gevolgd
door de Nederlandsche Oliefabriek uit
Delft met een affiche naar ontwerp van
Th. J. Nieuwenhuis. In zijn ontwerp
voor de Delftsche Slaolie is onmisken-
baar de invloed van de Art Nouveau of
Jugendstil te zien die voor die tijd zo
kenmerkend was.

Na het affiche van Nieuwenhuis kwam
de reclameaffichekunst langzaam in
een stroomversnelling terecht. Bekende
firma’s zoals Van Houten, Bensdorp,
Verkade, Bols, Boldoot, Douwe Egberts
en Van Nelle gingen over op het
gebruik van affiches als massa-
reclamemiddel. De invloed van de Art
Nouveau bleef tot aan de Eerste
Wereldoorlog in zwang maar het is de
vraag in hoeverre deze stijl bijdroeg
aan het doel van het affiche. Ze
blonken uit door een teveel aan orna-
ment, in talloze variaties en voorzien
van een decoratieve belettering, waar-
door de boodschap vaak niet goed
overkwam.
Veel kunstenaars waaronder Johann
Georg van Caspel kozen voor tamelijk
sobere affiches met personages op de
voorgrond of meer decoratieve platen
vol met details en in felle kleuren
gedrukt.

Na de Eerste Wereldoorlog veranderden
de affiches en werd de Art Nouveau,
die als kunststroming toch al over zijn
hoogtepunt heen was, verlaten. Het
affiche werd volledig door het bedrijfs-
leven geaccepteerd als doeltreffend
reclamemiddel naast het duurzamer
emaillebord. 
Veel kunstenaars gingen over op sobere
vormgeving met heldere wervende
teksten. Jacques Jongert, die als ont-
werper bij de Van Nelle fabriek in
dienst kwam, liet duidelijk in zijn werk

Merkartikelen ontstonden toen

producten – in plaats van in

puntzakjes te worden

verkocht – verpakt werden

in de fabriek met de naam

van de producent erop.
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De kruidenierswinkel in het Zuiderzeemuseum.

blijken dat hij een aanhanger van de
Nieuwe Zakelijkheid was.

E m a i l l e  r e c l a m e b o r d e n
Vrijwel gelijk met de komst van het
affiche als reclamemiddel werd het
emaillebord in Nederland geïntrodu-
ceerd. Door zijn specifieke kwaliteiten:
sterk, duurzaam, kleurrijk, kleurecht en
weerbestendig, werd het emaillebord
hoog gewaardeerd door het bedrijfs-
leven. Zeker tot 1920 toen het bedrijfs-
leven nog niet zoveel concurrentie
ondervond, waardoor producten vaak
gedurende lange tijd onveranderd
bleven, gaf men de voorkeur voor
geschilderde en emaille reclameborden
omdat deze vrijwel niet vervangen
hoefden te worden. 

In het begin van de twintigste eeuw
waren er nog maar weinig fabrieken in
Nederland die gespecialiseerd waren in
het vervaardigen van emailleborden.
Bekende borden zoals het Blue-Band
meisje moesten in Duitsland gemaakt
worden, waar emaillefabrieken al sinds
1890 zich specialiseerden in de ver-
vaardiging van reclameborden.
De in die tijd bekendste Nederlandse
fabriek is wel de uit ‘De Vereenigde
Blikfabrieken’ (1917) voortgekomen
‘N.V. Nederlandsche Emaillefabriek
Langcat’ (1930) te Bussum. Deze fabriek
groeide in korte tijd uit tot de grootste
fabriek van emaille reclameborden.

Een nadeel van de emailleborden was
dat ze vrij kostbaar waren in de pro-
ductie, waardoor het alleen de grote
firma’s waren die tot aanschaf van
emailleborden overgingen. Naast
levensmiddelen en huishoudelijke pro-
ducten verschenen er ook steeds meer
emailleborden voor luxe artikelen. Voor
snel veranderende producten zoals
kleding waren emailleborden minder
geschikt en was het affiche een doel-
treffender middel.

Emailleborden kon men, evenals de
affiches, overal in het straatbeeld
tegenkomen. Het waren vooral de blin-
de gevels van winkels en bedrijven die
een geliefde plek waren voor het beves-

tigen van de borden. Ook bij de ingang
van kruidenierswinkels kon men de
reclames van tal van merkartikelen
aantreffen. Naast deze plekken waren
natuurlijk alle openbare ruimten waar
veel mensen bijeen kwamen zoals bus-
haltes en stations ideale plekken voor
buitenreclame. In 1925 adverteerde Van
Nelle zelfs op de Rotterdamse trams
met emailleborden.

Net als bij de geschilderde muurreclame
kwam het regelmatig voor mensen hun
afschuw kenbaar maakten over de
wildgroei van de reclameborden met
hun ontsierende karakter. Zij vonden
dat dit een halt toegeroepen moest
worden. In de provincies kwamen er
dan ook tal van verordeningen om deze
vorm van reclame aan banden te
leggen.

Het emaillebord bleef tot in de jaren
zeventig een algemeen onderdeel van
het straatbeeld vormen. De productie-
kosten bleven aan de hoge kant, terwijl
media zoals radio en televisie een veel
groter bereik kregen.

W i n k e l -  e n  b i n n e n r e c l a m e
Naast de buitenreclame voor merkarti-
kelen werden er ook speciale vormen
van reclame vervaardigd om in de win-
kel op de toonbank te plaatsen of voor
het raam te hangen. Deze raambiljetten
en showcards zijn in de meest uiteenlo-
pende vormen verschenen, meestal in
stijl en vormgeving overeenkomend
met de affiches of emailleborden.
Deze vormen van reclame zijn maar
incidenteel verzameld en ontsloten. De
nadruk van verzamelaars lag voorna-
melijk bij de affiches en emailleborden.

Fabrikanten van merkartikelen gingen
al vroeg in de negentiende eeuw over
tot het plaatsen van advertenties in
kranten en geïllustreerde tijdschriften.
Vooral na 1920 toen het geïllustreerde
tijdschrift beschikbaar kwam voor een
grote groep van de bevolking breidde
de merkreclame zich uit tot kleurrijke
paginavullende voorbeelden.
Andere vormen van binnenreclame zijn
speciaal door fabrikanten uitgegeven

prentbriefkaarten, sluitzegels en
cadeauartikelen zoals de plaatjesalbums
van Verkade en complete serviezen van
Droste.

V r o e g e  v e r l e i d e r s  
In het Zuiderzeemuseum is deze zomer
een tentoonstelling te zien over recla-
me. Met kleurrijke en decoratieve affi-
ches, emaille reclameborden, showcards
en tal van andere vormen van reclame-
uitingen wordt een beeld gegeven van
de veelvormigheid waarin producten
van 1900 tot circa 1940 aan de man
werden gebracht.

Het aan de tentoonstelling gekoppelde
evenement ‘Boodschappen doen
1900/1930’ stelt de bezoeker van het
museum in staat om tegen de destijds
geldende prijzen de dagelijkse bood-
schappen te doen in de winkels van het
museum. Het boodschappen doen uit
het begin van de twintigste eeuw is iets
geheel anders dan het winkelen van
later tijd. Boodschappen doen werd
gedaan uit noodzaak, terwijl het
winkelen nu meer een vorm van
recreatie is.

+ De tentoonstelling ‘Vroege verleiders’ is van

3 juli tot en met 29 augustus te zien in het

Zuiderzeemuseum, Wierdijk 12-22,

Enkhuizen.
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Prentbriefkaarten verzamelen is even oud als het

fenomeen prentbriefkaart. In ieder huis bevond zich vroeger wel een album

alwaar de ontvangen kaarten werden ingestoken. De albums werden dan ook

gebruikt als kijkboek waarin een zeer grote verscheidenheid aan

onderwerpen aanwezig was. Op theevisite bij Oma kwam het album te

voorschijn en voor de jeugd ging er een wereld open die via de

prentbriefkaart zichtbaar werd gemaakt. Verre landen en steden, uitstapjes

die gemaakt waren en aangevuld door de sterke verhalen van Opa kon je de

eigen fantasie de vrije loop laten.

De Nederlandse
prentbriefkaart

Simon van Blokland

ZZ

Briefkaart (1871)  

Zeg het per 
prentbriefkaart
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een reclamekaart beschouwd worden. 
De vrome plaatjes met bijbelspreuken
verschenen op de kaarten en deden hun
intrede. Dit gebeurde hoofdzakelijk als
Geïllustreerde Nieuwjaars Briefkaarten.
Deze vielen buiten het monopolie van
de PTT. De Gebroeders Koster uit
Amsterdam en Casparis uit Groningen
waren de eerste uitgevers van dit type
kaarten. 

De eerste topografische geïllustreerde
briefkaarten waren litho’s. De Duitsche
uitgever Franz Schemm uit Neurenberg
gaf ter gelegenheid van de Wereld-
tentoonstelling in 1883 te Amsterdam
twee series kaarten uit. Een serie van
vijf en een serie van tien. Voorzover
bekend is dit het oudste wat er aan
topografie, op de prentbriefkaart in
Nederland, bekend is. Heel langzaam
begon het vorm te krijgen. Allerlei
soorten kaarten verschenen. De kaarten
die voor 1 april 1892 uitgekomen zijn
noemen wij voorlopers en zijn geïllus-
treerde briefkaarten. 

D e  g e b o o r t e  v a n  d e  p r e n t -
b r i e f k a a r t  i n  N e d e r l a n d
Op 1 april 1892 trad de nieuwe postwet
in werking en raakte de PTT haar
monopolie kwijt. Het was nu aan parti-
culieren toegestaan om kaarten uit te
geven. Enkele restricties waren de
afmetingen en de stevigheid van het
papier. Deze moesten overeenkomen

gebouwd ontbreekt de romantiek uiter-
aard niet en ook de sterke verhalen
vonden in die tijd graag gehoor. 

Men kan dus met zekerheid zeggen dat
de bakermat van de prentbriefkaart in
Duitsland ligt. De industrie aldaar
speelde er zeer goed op in. De prent-
briefkaarten zwermden uit over Europa
en de wereld.

E r k e n n i n g  i n  N e d e r l a n d
In Nederland was het iets anders
gesteld. De officiële erkenning van de
prentbriefkaart vond plaats in 1892. Op
1 april van dat jaar gaf de PTT zijn
monopolie op.

Op 1 januari 1871 werd de briefkaart
wettelijk ingevoerd door de wijziging
van de Postwet. Dit mag men zien als
de basis van de huidige prentbriefkaart.
De naam briefkaart werd geïntrodu-
ceerd door de toenmalige minister Van
Bosse. Niet iedereen was het met deze
benaming eens. Postkaart of corres-
pondentiekaart vond men een betere
benaming. Het bleef echter briefkaart.

G e ï l l u s t r e e r d e  b r i e f k a a r t e n
De eerste illustratieve vingeroefeningen
begonnen met een stukje rijmelarij.
Gebroeders Grootes uit Westzaan ver-
zonden in januari 1871 een opgedrukte
prijslijst met een aanbieding van kalk-
blauw. Dit kan als een voorloper van

Het was haast een vanzelfsprekendheid
dat er een album aanwezig was. Er ont-
stond zelfs een verzamelvereniging
‘Wilhelmina’ die de prentbriefkaartver-
zamelaars een duwtje in de goede rich-
ting van het verzamelen gaf.
‘Wilhelmina’ uit Dordrecht gaf iedere
maand een blad uit: Nieuwsbode uit de
Ansichtskaartenwereld, Maandblad
voor Nederlandsche Verzamelaars en
Uitgevers van Ansichtskaarten. Ieder lid
kreeg een eigen nummerstempel. Men
zond elkaar prentbriefkaarten uit de
plaatsen die men aan deed. 

H e t  o n t s t a a n  v a n  d e
p r e n t b r i e f k a a r t  
De geschiedenis van de prentbriefkaart
is nog jong. Slechts 125 jaar is dit ste-
vig stukje papier van 140 x 90 mm aan
een niet te stuiten opmars bezig. Vanaf
1870 tijdens de Frans-Duitse oorlog,
het moment dat boekdrukker August
Schwartz uit Oldenburg de net geïntro-
duceerde briefkaart versierde met een
kanonnier die een stuk geschut laadt.
Dit is voor zover bekend de eerste
prentbriefkaart die via de posterijen
verzonden werd. 

Om het verhaal interessant te maken
komt er een tweede August Schwartz
het prentbriefkaartenwereldje binnen
wandelen. Deze steendrukker uit
Assmannhausen kwam op de gedachten
om de net geïntroduceerde briefkaarten
te beplakken met fraaie ‘ansichten’ van
plekjes aan de Rijn. In de verhalen die
om deze heren Schwartz zijn heen

Eerste Nederlandse prentbriefkaart (1883)

Stereokaart van Amsterdam (1898)  



10

met de Rijksbriefkaarten en op de voor-
zijde aan de bovenkant het woord
‘Briefkaart’ dragen. Ontbrak dit woord
of stond het in een vreemde taal dan
werd het niet geaccepteerd en de kaart
aan de afzender teruggegeven.

Verzending was wel mogelijk maar dan
tegen het tarief van een brief: 7 cent in
plaats van 2 cent. Bovendien werd
bepaald dat de adreszijde uitsluitend
voor de adressering bestemd was.  Dit
hield in dat de afzender zijn verhaal
door, of bij, de afbeelding ging schrij-
ven. Hier werd door de uitgevers op in
gespeeld door op de beeldzijde ruimte
te creëren. De postwet in september
1905 maakte hier een einde aan. Een
verticale liniëring schiep een aparte
schrijfruimte. 

B e e l d c o m m u n i c a t i e
De laatste jaren van de vorige eeuw
waren de aanloop naar een stuk beeld-
communicatie, eerst de getekende en
wat later, heel schuchter de fotografie.
Een fotograaf die veel plaatjes gescho-
ten heeft voor de prentbriefkaart is
Sigmund Löw. Deze Duitse fotograaf
was werkzaam bij Kunstanstalt Herz.
Reeds in 1892 staat dit bedrijf als
Photografisch-Kunstverlag vermeldt in
de adresboeken van Amsterdam.
Meerdere bekende en befaamde foto-
grafen hebben ons prachtige stadsge-
zichten nagelaten. Jacob Olie, Pieter
Oosterhuis, Rooswinkel en de bekende
kunstenaar George Breitner. Hiervan
werden ook foto’s gebruikt voor de
prentbriefkaart. 

De eerste topografische prentbriefkaar-
ten werden naar alle waarschijnlijkheid
uitgegeven door N.J. Boon. Uitgever
van het weekblad De Prins. Meerdere
uitgevers verschenen op de markt. We

noemen er een paar: J.H. Schaefer uit
Amsterdam. Deze werd ook wel de
prentbriefkaartenmiljonair genoemd,
Buurman de Haas Amsterdam, J.A.
Sleding een nog bestaand bedrijf,
Mevrouw Amiot Den Haag, Kunst-
anstalt Herz Amsterdam, Vivat
Amsterdam.  Deze bedrijven waren
nationaal actief met prentbriefkaarten.

Uiteraard pikte ook diversen buiten-
landse uitgevers een graantje mee. De
grootste en meest bekende was Dr.
Trenkler uit Leipzig. Hiervan is bekend
dat hij in zijn assortiment 32.000 des-
sins had. Tevens verschenen aan het
eind van de vorige eeuw stereokaarten.
Deze kaarten waren voorzien van een
dubbel kiekje dat genomen was door
een camera met twee lenzen. Het effect
als men zo’n kaart in de speciale kijker
plaatst is verrassend. Men krijgt zo een
driedimensionaal beeld. Een klein won-
dertje uit de vorige eeuw. De fantasie-
kaarten, de bekende dames in romanti-
sche pose, werden vanuit Frankrijk
ingevoerd. 

V a s t g e l e g d  s t r a a t l e v e n
De gouden periode van de prentbrief-
kaart was van 1900 tot na de eerste
wereldoorlog. In deze periode kwamen
er vele miljoenen kaarten op de markt.
Dit hield in dat er ook een aanverwante
industrie aanwezig was. Alleen al voor
de kaartenalbums was er een bloeiende
bedrijfstak. Er waren speciale straat-
fotografen die in opdracht de buurt in
gingen en de straten op de gevoelige
plaat vastlegden. Hierdoor kon men

aan de familie in andere plaatsen laten
zien hoe de woonomgeving er uit zag.

De fotografen vroegen aan de kinderen
om te poseren voor het vogeltje.
Destemeer kinderen en personen op de
kaart kwamen hoe hoger het verkoop-
cijfer werd. Een foto laten maken van
je kind was een vrij kostbare geschiede-
nis. Een prentbriefkaart koste 1 cent en
nu kon tante Truus in Vlissingen zien
hoe kleine Koos er uit zag. Totaal aan
kosten inclusief de porto 2 cent. 

De beelden die de fotografen opnamen
werden bepaald door de vraag. De
bekende punten in de stad waren geen
probleem. Dat verkocht wel. Moeilijker
werd het als er foto’s gemaakt moesten
worden van een buurt waar niet veel
kapitaal aanwezig was. De verkoop was
niet verzekerd en 1 cent was nog steeds
1 cent. 
Reclamekaarten vonden uiteraard
gretig aftrek. Zij waren gratis verkrijg-
baar. Zij lagen op de toonbank van de
winkelier die op deze manier gratis
publiciteit voor zijn winkel verwierf.

G e t e k e n d e  p r e n t b r i e f k a a r t e n
Met de illustratoren was het iets anders
gesteld. Dit waren meestal bekende
kunstenaars die wat politiek gevoelig

Nieuwjaarskaart (1890)

Sabotage: `”Alleen humor, geen hoon weerspiegelen

de teekeningen van een Duitsch Kunstenaar-

soldaat, die land en volk van Nederland leerde

kennen en waardeeren...”
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lag met de tekenpen vastlegden. Een
politieke rel, of een gebeurtenis die om
aandacht vroeg.

Anders was het met de kunstenaars die
tekeningen maakten die in de mode
waren. Sprookjesfiguren, kinderspelen,
kerst en nieuwjaar. Bekende namen in
deze wereld zijn Rie Cramer, Maarten
Toonder, H. Willebeek Le Mair, Alfred
Ost, Gerstenhauer en nog vele anderen.
De uitgeverijen en drukkerijen zijn hier
natuurlijk de onmisbare schakels. 

G r o t e  d i v e r s i t e i t  
a a n  k a a r t e n
Na 1918 werd het wat rustiger in de
wereld van de prentbriefkaart. De gou-
den periode was voorbij. De crisis na de
eerste wereldoorlog zorgde voor de
nodige problemen en door de komst
van de telefoon en de telegrafie kreeg
de prentbriefkaart concurrentie. 

Desalniettemin bleef de prentbriefkaart
beeldcommunicatie bij uitstek. Actuali-
teiten, koninklijke gebeurtenissen, ram-
pen en vreugd, de sociale onrust, de
technische revolutie. Bedenk het maar
en het verscheen op prentbriefkaart. 

Na de gouden periode bleven de prent-
briefkaarten in allerlei vormen op de
markt verschijnen. De diversiteit aan
onderwerpen bleef zeer groot. Uiteraard
veranderden de onderwerpen naar
gelang de vraag. Bepaalde typen kaar-
ten werden populair. Filmsterren,
groeten uit, toeristische plekjes, schil-
derijen, de klapkaarten en natuurlijk de
topografische stads- en dorpsgezichten.
Het bleef een bloeiende bedrijfstak. 

H i s t o r i s c h e  b r o n
In de oorlogsjaren verschenen er ook
propaganda kaarten van de bezetter.
Als tegenhanger kwamen er ook prent-
briefkaarten vanuit het verzet. Toen
prinses Margriet geboren was, werden
er prentbriefkaarten vanuit een vlieg-
tuig boven Nederland uit gestrooid. Na
de bevrijding verschenen vele kaarten
die de bevrijding in alle vormen weer-
gaven. Ook de wederopbouw van
Nederland is op kaarten te zien. 

Er kan gesteld worden dat je de
geschiedenis van ons land in elk facet
op prentbriefkaarten terug vindt:
geloof, politiek, cultuur. Prentbrief-
kaarten zijn een bron voor sociale
geschiedenis.

De kaarten blijven aan verandering
onderhevig. In de jaren zestig ver-
dwenen heel langzaam de bekende
zwart-wit kaarten en kwam er kleur op
de kaarten. Ook de maat van de kaarten
werd anders. De albums en de kaarten-
molens waren ingesteld op de maat 140
x 90 mm. Door normalisatie van de
papiermaat kwam er een andere afme-
ting. Het werd 149 x 105 mm. Zo gaan
er vier uit een A4tje. 

M a s s a c u l t u u r
De PTT speelde uiteraard op alle veran-
deringen in. De slogan ‘stuur elkaar een
kaartje’ is dan ook een promotie voor
de prentbriefkaart en uiteraard voor
tante post.

Per jaar gaan er 435.000.000 kaarten
door het land. Dit onder de noemer van
Every Day kaarten. Van deze grote hoe-
veelheid worden er 225.000.000 met
kerst en nieuwjaar verstuurd. Van de
gewone prentbriefkaart gaan er jaarlijks
90.000.000 door de brievenbus. 

G r a t i s  k a a r t e n
In de jaren negentig kwam een nieuw
verschijnsel. De gratis kaarten. Deze
kan men vinden in bekende etablisse-
menten onder andere bij de horeca,
theaters, schouwburgen etc. Deze kaar-
ten gaan in zeer grote oplage van de

hand. Juiste oplagecijfers zijn niet
bekend. Het zijn er vele miljoenen.
Deze vorm van gratis kaarten is al oud.
Een nieuw jasje en een meer geleide
vorm van presentatie zorgden ervoor
dat deze rage aansloeg. 
Inmiddels zijn er catalogussen ver-
schenen waar deze kaarten in vermeld
staan. Helaas worden de kaarten niet
veel verzonden. Het gebruik hiervan
wordt op een andere manier ingevuld.
Ze verdwijnen in de albums of dienen
als memoblaadjes. 

R u i m  1 0 0  j a a r
p r e n t b r i e f k a a r t
Op 1 april 1992 bestond de prentbrief-
kaart 100 jaar in Nederland. Dit heuge-
lijke feit werd gevierd met de uitgifte
van een... prentbriefkaart. Het PTT
Museum was onze gastheer. De kaart
werd in zeer grote afmeting opgebla-
zen: 2.40 x 1.60 en sierde drie maan-
den lang de hal van het PTT Museum.

Ik ben er van overtuigt dat de manier
van communiceren anders wordt. Een
emailtje, internetten en er komen nog
wel andere wondertjes bij. Voor mij
echter blijft de prentbriefkaart met zijn
charme een persoonlijk element in de
wereld van de communicatie.

+ De Vereniging Documentatie Prent-

briefkaarten documenteert alle in

Nederland uitgegeven prentbriefkaarten. 

Voor meer informatie: Vereniging

Documentatie Prentbriefkaarten,

Langswater 64, 1069 TR Amsterdam.

Intocht der geallieerden in Nederland (1945)
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Galgelapers, 

bregebidlers, 

grenaten

en andere 

Friezen

In Friesland kunnen ze er wat van als het om schimpnamen

voor de inwoners van de provincie gaat. In geen stad, noch

dorp of gehucht, ontkomen de bewoners aan de spotlust van

hun mede-Friezen. Zeker meer dan vijfhonderd van dergelijke

bijnamen doen de ronde, sommige ervan zijn al een groot

aantal jaren, zo niet eeuwen in zwang. Er zijn steden, dorpen

en gehuchten waar zelfs met meer dan één schimpnaam moet

worden geleefd.

SSSchimpnamen
Willem Boxma

Wat de oorsprong van die spotnamen
betreft, het merendeel kan tot op een
voor de handliggende verklaring wor-
den teruggebracht en gewoon als
scheldnaam worden afgedaan. Vooral
werd de armoede, die vroeger door-
gaans op het platteland heerste, aange-
grepen om de spot te bedrijven, maar
ook jaloezie kon aanleiding geven.

T o r e n s  e n  k l o k k e n
Andere schimpnamen hebben wel dege-
lijk een historische achtergrond. Het is
meestal niet eenvoudig de oorsprong
van deze spotnamen te achterhalen,
vooral als die berust op overlevering.
Boeiend en amusant zijn de al of niet
vermeende verklaringen overigens wel.
De inwoners van het dorp Oldeboorn,
bijvoorbeeld, gaan door voor ‘toermjit-
ters’ (torenmeters) en die van Tzum
voor ‘lyntsesnijers’ (lintjesnijders). Dat
ontstond aldus. 

In Oldeboorn wilden ze een toren bou-
wen, hoger dan die van Tzum. Om weet
te hebben van de juiste hoogte van
Tzums toren, besloot de kerkeraad een
van hun ouderlingen met een meetlint
naar dat dorp te sturen. Toen de man

na het moeizame karwei en misschien
na het nuttigen van een Beerenburger
in de plaatselijke herberg was ingedom-
meld, knipten de Tzummers stiekem een
stuk van de lijn af en zie – na de bouw
bleek Oldeboorns nieuwe toren tot ver-
bazing van de bevolking nog een heel
stuk lager te zijn uitgevallen dan die
van Tzum. 

Kerktorens hebben in het Friese verle-
den vaak aanleiding gegeven tot het
bedenken van een toepasselijke bij-
naam. Zo ook in Wirdum, waar twee
blijkbaar gefortuneerde zusters een
toren aan de kerk wilden schenken. Ze
konden het samen niet eens worden
over de plaats. Teneinde raad financier-
den ze er elk maar een, de ene zuster
betaalde een toren aan de zuid- en de
andere zuster een aan de noordkant. De
kerk in Wirdum heeft inderdaad twee
torens gehad. De toren aan de noord-
zijde werd in 1680 afgebroken.
Spotters in nabije dorpen maakten
ervan dat de Wirdummers zo arm als
een luis waren en daarom van honger
de bewuste toren hadden opgegeten.
Vandaar hun schipnaam ‘tuorkefretters’
(torenvreters).

In Sneek gaat men gebukt onder de
schimpnamen ‘klokkedieven’ en ‘dúm-
kefretters’(duimpjevreters). De eerste
onderscheiding kregen de ‘Snitsers’
nadat ze zich uit pure jaloezie aan roof
van de grote en fraaie luidklok van het
dorp Goïngarijp schuldig hadden
gemaakt. Een ‘dúmke’ is een in Fries-
land bekend koekje, waar in het bijzon-
der de Sneker bakkers om bekend ston-
den en waar je op visite in het stadje
dan ook ruimhartig op getrakteerd
placht te worden.

D e  l e g e n d e  v a n  R o m m e r t
Ook koek speelt in verschillende
gemeenschappen een rol. In het stadje
IJlst gaan de inwoners door voor ‘kjip-
mantsjes’. Kjipmantsjes waren door de
IJlsters gebakken koekjes die ze, mee-
gevoerd in een mand op de rug, in tijd
van ijspret aan het schaatsende publiek
trachtten te verkopen. 

In Bolsward wonen ‘oaljekoeken’ (olie-
koeken). Aan die bijnaam is een legen-
de verbonden. De Martinikerk in
Bolsward was nodig aan een aantal
nieuwe koorbanken toe. De kerkenraad
besloot na lang beraad de opdracht te
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gunnen aan een zekere Rommert, een
al wat oudere houtsnijder. Bij deze
Rommert had altijd een grote wens
geleefd, een werkstuk af te leveren
waarmee zijn naam voor eeuwig ver-
bonden zou zijn. Hij maakte de ene
schets na het andere, maar geen van de
ontwerpen kon hem bevredigen.
Rommert werd er moedeloos van. Tot
op zekere dag een welgeklede vreemde-
ling zijn werkplaats binnentrad. Onder
zijn arm droeg hij een perkamenten rol.
Na deze te hebben ontvouwd zag
Rommert een ontwerp van verblindend
houtsnijwerk. Als hij dit zou mogen
uitvoeren! Wel, de vreemde gast was
bereid het ontwerp aan hem af te staan,
hij vroeg echter wel om een tegenpres-
tatie. Na een jaar zou hij terugkomen
en dan zou de houtsnijder bereid
moeten zijn iets aan hem af te staan.
Dat ‘iets’ noemde hij niet met name.
Opgetogen en zonder nadenken stemde
Rommert met de ruil in en begon aan
de uitvoering van de opdracht.

Tegen de tijd dat de laatste koorbank
uit zijn handen kwam, beviel Rommerts
vrouw van een zoon. Toen drong tot
Rommert door dat de vreemdeling de
duivel moest zijn geweest die het kind
als ruilmiddel had bedoeld. Hij biechtte
zijn vrouw de afspraak op. Zij wist er
wel wat op te vinden om onder de
belofte uit te komen. Ze maakte een
beslag voor oliekoeken en nadat ze die
op het vuur had gezet, vulde spoedig
een heerlijke baklucht het huis. In een
andere pan bereidde zij een taai en
blauwkleurig deeg. Toen de vreemde-
ling zich meldde, snoof hij eerst de
heerlijke geur van de oliekoeken op,
maar de kwalijke lucht van het brouw-
sel in de andere pan wekte zijn ach-
terdocht. Snel veranderde hij in zijn
duivelsgedaante, maar de vrouw liet
zich daardoor niet van de wijs brengen.
Ze nodigde de boze geest uit een van
haar oliekoeken te proeven. Toen die
met zijn open bek begerig voor haar
stond, stopte zij snel er een flinke homp
van het taaie, blauwe deeg in. Bijna
stikkend en met de staart tussen de
benen blies de duivel de aftocht.
Voorzover hem het spreken nog moge-

lijk was, zwoer hij dat de naam van de
houtsnijder nooit en te nimmer bekend
zou raken. Dat is sindsdien ook zo
gebleven, evenals de schimpnaam
‘oaljekoeken’.

B r u g b e d e l a a r s  
De Leeuwarders worden uitgemaakt
voor ‘galgelapers’ (galgenoplappers). De
stedelijke galg was te oud en te gammel
geworden om er nog moordenaars, die-
ven en andere ter dood veroordeelden
met succes aan op te hangen. 
’t Gebeurde zelfs dat het executiehout-
werk tijdens de terechtstelling instortte.
Friezen zijn zuinig en om veel geld te
besteden aan de aanschaf van een
nieuwe galg, die uiteindelijk alleen
gespuis ten dienste stond, ging het
stadsbestuur te ver. De stedelijke tim-
merman werd erbij gehaald en kreeg de
opdracht de galg maar zo goed en zo
kwaad het kon, op te lappen. 

In Sloten moeten ze het blijven doen
met ‘brêgebidlers’ (brugbedelaars).
Niemand had er wat tegen dat schip-
pers bij een open brug tol moesten
betalen, maar dat wie over de gesloten
brug wilde lopen of rijden ook de knip
moest opentrekken was vele Friezen al
te gek. Ze scholden de ‘Sleattemers’ al
of niet terecht uit voor brugbedelaars.
Ze staan onder die schimpnaam in
Friesland trouwens niet alleen.

De ingezetenen van Dokkum staan
bekend als ‘grenaten’. De schimpnaam

heeft niets te doen met projectielen of
edelstenen.
Het betreft hier een verbastering van
garnaal. De geschiedenis wil dat bij
Dokkum ten tijde van het stadhouder-
lijk tijdperk een garnaal, groter dan een
kreeft, werd gevangen. Zo’n kanjer was
in de stad nooit tevoren aan wal
gebracht. Schout en schepenen besloten
hem dan ook niet direct te serveren
maar onder de zijl, de sluis voor het
stadhuis, aan een zilveren ketting vast
te leggen. Het stadsbestuur had dan
zowel een indrukwekkende beziens-
waardigheid als een exquis gerecht
voorhanden als Prins Frederik Hendrik
de stad met een bezoek kwam vereren.
Helaas, de prins heeft nooit Dokkum
aangedaan. Naar men zegt, moet de
grote ‘grenaat’ nog steeds geketend
onder de zijl liggen. 

P o e h a n e n
Weliswaar geen stad, maar aan
Heerenveen kan in dit rijtje spotnamen
niet worden voorbijgegaan. Ze worden
daar als ‘poehanen’ gezien, wat duidt
op opscheppers, branieschoppers. En
wees eerlijk, mogen ze daar niet een
beetje zelfingenomen zijn? Groeide It
Hearrenfean in de loop van de jaren
niet van een eenvoudige ‘vleck’ uit tot
wat met recht een stad mag worden
genoemd? Om van zijn nationale en
internationale naamsbekendheid op het
gebied van voetbal- en schaatssport
maar te zwijgen!

Prentbriefkaart van IJlst (Drylts)

Collectie: Willem Boxma.
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Aan het eind van oogstperiode werd
het hooimaal geserveerd. Bij het bin-
nenhalen van de laatste vracht hooi
werd in die tijd gezongen: “Moer, moer,
de panne to fjûr! De lêste weide hea
komt oer!” * Dat heamiel bestond
oorspronkelijk uit spekstro of spek-
pannekoeken, vandaar de pan die op
het vuur moest. 

De hantsjemieren zijn allang verdwe-
nen en ondertussen opgevolgd door de
loonwerkers die op afroep langs komen
om het gras te maaien. Toch is er wel
iets voor teruggekomen. 
In Bolsward organiseert men sinds de
zomer van 1952 de gezellige en vooral
druk bezochte Heamieldagen. Er wordt
een heakeneginne ** gekozen, die na
een rondrit door Bolsward, samen met
de burgemeester op het bordes van het
prachtige stadhuis een glas karnemelk
drinkt als toast op de vriendschap
tussen stad en platteland. Op één van
de feestdagen organiseert men een
grote openluchtmaaltijd voor honder-
den gasten uit Bolsward en omgeving.
Men serveert het moderne heamiel: Rys
mei rezinen ofwel Rijst met rozijnen.

GG G A S T R O N O M I E

Een oud gerecht, waardoor deze moder-
ne folkore toch weer een traditioneel
tintje krijgt.

H e a m i e l  o f  R y s  m e i  R e z i n e n
Benodigdheden:
n 250 gram droogkokende witte rijst
n 150 gram rozijnen
n 50 gram krenten
n 1 dl thee
n het sap van 1 citroen
n 100 gram boter
n 1 theelepel kaneel
n 100 gram witte basterdsuiker

Was de rozijnen en de krenten. Doe ze
in een steelpannetje en giet er de thee
en het citroensap bij. Breng het geheel
kort aan de kook. Haal het pannetje
van het vuur en laat de vruchten een
kwartiertje wellen. Kook de rijst zoals
op de verpakking staat aangegegeven.

Schep de afgegoten krenten en rozijnen
door de droge rijst. Serveer er gesmol-
ten boter en basterdsuiker vermengd
met kaneel bij.

W a t  k u n n e n  w e  e r b i j
d r i n k e n ?
In deze traditionele situatie wordt er
natuurlijk een brandewijntje met suiker
bij geschonken. Indien u het gerecht als
dessert serveert past er bijvoorbeeld een
Duitse ‘Auslese’ of een prachtige Franse
Sauternes bij.

Eet smakelijk

Cees Tempel 

* Moeder, moeder de pan op ‘t vuur!
Het hooi van de laatste weide komt
er aan!

** hooikoningin

In de zomer was het vroeger vaak een geweldige drukte op de

grote Friese boerderijen. Het hooi moest worden geoogst. 

Om daarbij te helpen kwamen uit Duitsland de hantsjemieren

of hannekemaaiers. Een

aantal weken hielpen zij

samen met de plaatselijke

bevolking de boer met het

binnenhalen van de oogst. 

‘Een nieuwe Friese traditie’
Meer dan 50.000 Nederlanders uit

binnen- en buitenland hebben over

hun belevenissen op 15 mei 1998

een brief geschreven aan de toe-

komst. Uit een selectie zijn de 100

opmerkelijkste, meest humoristische

en ontroerendste brieven opgeno-

men in de bundel Brieven aan de toe-

komst.

v
Jong, oud, arm, rijk, onbekend of

juist beroemd, allemaal schreven

ze een brief

v
De leukste, warmste, ontroerendste

momenten, maar ook de alledaagse

beslommeringen in ‘Brieven aan de

toekomst’

v
15 mei 1998, de best

gedocumenteerde dag van de eeuw

v

Een blik in de post
aan de toekomst!

Verkrijgbaar bij de boekhan-

del of bij www.boeknet .nl

PRIJS: ƒ 24,90

ISBN: 90-27-6706-4

Het idee van ‘Brieven aan de Toekomst’ is niet
in Nederland geboren. Op 14 mei 1991 ver-
zocht het volkskundemuseum – Nordiska Mus-
eet – in Zweden alle mensen om hun dag op pa-
pier te zetten. Deze oproep had succes: 10.000
Zweden voldeden aan het verzoek. Op 2 sep-
tember 1992 organiseerde het Nationalmuseet
in Denemarken in samenwerking met de radio
een soortgelijke dag. Het enthousiasme om
deel te nemen was nog vele malen groter dan in
Zweden. In totaal werden 55.000 dagbeschrij-
vingen ingestuurd. Dat is 1% van de bevolking. 
De boeken die naar aanleiding hiervan zijn ver-
schenen, hebben lange tijd op de bestsellerslijs-
ten gestaan.



TRADITIE, 
TIJDSCHRIFT OVER

TRADITIES EN TRENDS

Vier gevarieerde tijdschriften per jaar over de boeiende

achtergronden van het dagelijks leven.

Mis geen enkel nummer en geef u op voor een

abonnement à ƒ 30,– per jaar. Dat is voordeliger dan

losse nummers kopen en uw ‘Traditie’ wordt elk kwartaal

thuisgestuurd.

Wie zich nu opgeeft krijgt als welkomstgeschenk het

boekje ‘Joepie, Joepie, Berend Botje, Tante Betje en

andere bekende Nederlanders’ van Jan Berns en 

Ineke Strouken. 

c u l t u u r  –  k u n s t  –  g a s t r o n o m i e

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 
Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht, tel: 030-2319997, fax: 030-2334047.

Ja ik neem tot wederopzegging een jaarabonnement op ‘Traditie’.
Ik krijg als welkomstgeschenk het boekje ‘Joepie, Joepie, Berend Botje,
Tante Betje en andere bekende Nederlanders’.

Naam:

Straat:

Postcode: 

Woonplaats:

Telefoon:

Datum: 

Handtekening 

EE
Stoofpeer ras Saint Remy, bloeiende hoogstam

Foto: Wilbert Flier
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Frieda van Dreven

Veel oude appel- en

perenrassen kunnen

alleen als hoogstamfruit

worden geteeld. Daarom

is het project Hoogstam-

fruit Rivierenland

opgezet om eigenaren te

helpen hun hoogstam-

boomgaarden te onder-

houden. “De smaak van

die oude rassen mag niet

vergeten worden,” meent

projectleider Karel

Beckers.

De vergeten smaak
van notaris en

zoete ermgaard

EEerherstel voor
hoogstamfruit
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Bij een traditionele boerderij is een
mooie hoogstamfruitboom vol bloesem,
een plaatje om te zien. Velen hebben
daar in het voorjaar een fietstochtje
voor over. Maar ook in de herfst, als de
vruchten kleuren, is zo’n zwaar beladen
boom een schitterend gezicht. Vroeger
liet men in de hoogstamboomgaard
koeien, schapen of paarden lopen.
Kippen scharrelden tussen de bomen en
aten de insecten. Vogels bouwden er
hun nest en zo’n boom bood zelfs
ruimte aan een heuse boomhut. Een
hoogstamboom heeft weliswaar ruimte
nodig, maar leeft lang en geeft een
hoge opbrengst.

Toen werden oude appel- en peren-
bomen ongewenste bomen. De vruch-

ten moesten met ladders worden
geplukt en dat kostte veel. Het bestrij-
den van ziekten en insectenplagen is
moeilijk in hoge bomen. Pas na tien
jaar gaat een hoogstam volop dragen.
Zelfs een goede opbrengst van lekkere
appels kon hoogstammen niet meer
redden en massaal werden ze omge-
zaagd. En met de hoogstammen ver-
dwenen ook vele oude rassen. 

Langzaam groeiende laagstambomen
vergen veel minder onderhoud en het
plukken is makkelijk. De plukkers hoe-
ven slechts hun arm te strekken om
naar de hoogst hangende appel te
reiken. Tussen de gelijkvormige appel-
bomen in nette rijen kan een kleine
tractor een hele rij karretjes met kisten

parkeren. De plukkers leggen de nog
onrijpe peren voorzichtig in de kisten.
Het plukken van laagstammen gaat
snel en efficiënt, zodat de karretjes
spoedig tussen een volgende bomenrij
gereden kunnen worden. 

M e t  h u n  h o g e  v o r m e n  l i j k e n
z e  t e  s p e l e n  m e t  l i c h t  e n
s c h a d u w ,  z o n  e n  w i n d
Maar toen Karel Beckers, filosoof en
werkzaam in de politiek, achttien jaar
geleden een monumentale boerderij in
het Gelderse rivierengebied de Betuwe
kocht, wilde hij hoogstamfruit telen.
“Bij een oude boerderij horen hoog-
stamfruitbomen. Deze bomen zijn mooi
en zorgen voor diversiteit in het land-
schap. Met hun hoge vormen lijken ze
te spelen met licht en schaduw, zon en
wind. Bovendien wilde ik graag oude,
vergeten rassen telen, die veel variatie
in smaak hebben.” Inmiddels bezit hij
vijentachtig hoogstamappelbomen van
voornamelijk oude rassen: Rode
Sterappel, Zigeunerin, Notarisappel,
Cox’s Orange, Goudreinette en Zoete
Ermgaard en vijfenvijftig hoogstam-
perenbomen. Beckers is daarnaast voor-
zitter van de stichting Milieu en
Ondernemen en begon daarin het
project Hoogstamfruit Rivierenland.
Een initiatief om particulieren te helpen
met het in stand houden van hun
hoogstamboomgaarden. 

O u d  e n  b i j z o n d e r
Appelbomen bestaan al sedert mensen-
heugenis. Een appel, het meest gegeten
fruit ter wereld, is gezond en helpt
tegen de honger. Maar je kan ook een
appeltje bewaren voor de dorst, zoals
het gezegde luidt. Een appel is dan ook
bijzonder fruit. Want zelfs Eva, die
immers in het paradijs leefde, bezweek
voor een appel. 

De mens verzamelde al appels toen hij
nog door de velden zwierf en jaagde op
wild. Onderzoekers vonden aanwijzin-
gen dat appels en peren 6500 jaar gele-
den al werden gegeten. De eerste appel-
bomen stonden in het gebied tussen de
Zwarte en de Kaspische Zee. Ook nu
nog staan ten noorden van het

Boven: Tak met appels

Onder: Goudreinette
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Kaukasusgebergte grote bossen met
appel- en perenbomen. Bij de eerste
dorpen groeiden als vanzelf ook fruit-
boomgaarden, ontkiemd uit weggewor-
pen pitten. De Griekse dichter Homerus
beschreef in de negende eeuw voor
Christus in zijn Odyssee de eerste fruit-
boomgaard. Hij schreef over de tuin
van koning Alcinoüs, waar “omgeven
door een haag, hoge bomen groeiden:
perenbomen, granaatappels en appel-
bomen vol vruchten, zoete vijgen-
bomen en zwaarbeladen olijfbomen”.
Later, in de vierde eeuw voor Christus,
werden de eerste appelrassen onder-
scheiden. Want de Griek Theophrastos
van Ereos schreef over zes verschillen-
de typen: de zoete, de zure, de wilde, de
gecultiveerde, de vroege en de late
appel. 

Cato, de Romeinse schrijver die van
239 tot 149 voor Christus leefde,
beschreef het enten van “edele appel-
soorten” op wilde onderstammen. Want
de Romeinen merkten dat appels van
uit pitten gekweekte bomen niet altijd
smaakten. En wilde appels waren vaak
klein en zuur in plaats van groot en
zoet. Maar door veredeling, wanneer
men een twijg van een goede appel-
boom op de wortels van een langzaam

groeiende boom liet vastgroeien, groei-
de de boom minder hard en gaf eerder
vruchten. Bovendien was men ver-
zekerd van goede appels. De Romeinen
brachten hun kennis over het ver-
edelen, enten, van fruitbomen uiteinde-
lijk naar Noord Europa. 

M o n n i k e n
In de middeleeuwen werden bij kloos-
ters fruitboomgaarden, groentetuinen
en akkers aangelegd. De monniken
zorgden voor een verdere ontwikkeling
van de fruitteelt, zij konden immers de
Romeinse geschriften lezen die in het
Latijn waren gesteld. Zij zochten naar
nieuwe rassen en probeerden nieuwe
teeltmethoden uit. Vooral de appel
werd hier populair, niet in de minste
plaats omdat er cider van gemaakt kon
worden. In de late middeleeuwen
werden appels langzamerhand bereik-
baar voor het grote publiek en onder-
deel van het dagelijks voedsel. 

Plaatsnamen uit die tijd verwijzen zelfs
naar appels, zoals het Gelderse Appel-
tern en Appelscha in Groningen. Fred
Lorsheijd schrijft in zijn Appel- en
perenboek (1991) dat uit die tijd ook het
gezegde stamt: ‘iets voor een appel en
een ei kopen’. 

E e n  b o o m  m e t  e e n  h o o g t e
v a n  t i e n  m e t e r  e n  e e n  d o o r -
s n e e  v a n  v i j f t i e n  m e t e r
Fruitbomen van diverse hoogten wor-
den verkregen door ze te enten op
onderstammen met verschillende groei-
snelheden. Hoogstambomen zijn aan te
raden voor mensen die beschikken over
voldoende ruimte en geduld. De stam
wordt twee meter, terwijl de boom een
hoogte van tien meter en een doorsnee
van zo’n vijftien meter kan krijgen. Het
duurt jaren voor de boom vruchten
geeft. 

Bij een halfstam beginnen de zijtakken
op een meter hoogte, de totale boom
wordt vier meter. In de professionele
fruitteelt wordt echter de spilvorm het
meest gekweekt: de stam is slechts een
halve meter hoog en de boom heeft een
smalle kroon, zodat er veel bomen op
een hectare passen. De bomen worden
gesnoeid tot een maximale hoogte van
tweeëneenhalve meter, zodat ladders bij
het oogsten niet nodig zijn. 
Tegenwoordig zijn er zelfs snoerbomen,
waarbij het fruit alleen langs de hoofd-
tak groeit. Deze bomen nemen nog
minder ruimte in. 

S n o e i e n  l a a t  v r u c h t e n
g r o e i e n
Eeuwen geleden kwamen leibomen al
in zwang. Bomen die zo gesnoeid
werden, dat ze langs een muur konden
worden geleid, stonden al in klooster-
en kasteeltuinen. Een muur is praktisch
omdat deze zonnewarmte opneemt,
zodat de perziken, vijgen of peren snel-
ler rijpen. In de negentiende eeuw
werden vruchtbomen zelfs in allerlei
strakke vormen gesnoeid en geleid, van
waaier- tot piramidevormen. 

Maar om te zorgen dat een gewone
vruchtboom zo veel mogelijk fruit
geeft, komt ook heel wat snoeiwerk kij-
ken. En al lijken hoogstambomen mis-
schien nog het meest op wilde appelbo-
men, snoeien is wel degelijk nodig.
Beckers: “Een hoogstam kun je niet

Appelbloesem



stammen met de glimmend rode appel-
tjes en vertelt: “Iedere teler weet dat
deze appels goed verkopen. Maar ze
groeien nu eenmaal slecht op laagstam-
men...”
Hetzelfde lot treft de Dubbele Bellefleur
(of Ossekop), door zijn sterke groei
alleen geschikt voor hoogstam. Ook
zoete appels, zoals Dijkmanszoet en
Zoete Ermgaard, worden om die reden
nauwelijks nog aangeboden. 

Marianne Cremers van het Proefstation
voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp
vertelt dat professionele fruittelers
inderdaad niets met hoogstammen
doen. “Dat is folklore, voor een profes-
sionele teler zijn alleen laagstammen
economisch interessant.”
Beckers betreurt die ontwikkeling: “De
smaak van oude appelrassen is heel
divers, daaraan kan je ze goed herken-
nen. Bovendien zouden uit deze oude
rassen straks nieuwe rassen gemaakt
kunnen worden.”
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Hoogstam met op de achtergrond

laagstammen.

Hoogstambomen onderhouden vergt veel

snoeiwerk. Aan de takken die omhoog

groeien, komen namelijk geen appels. 

De lage takken mogen niet gesnoeid worden,

want die bieden houvast aan de ladder.

Slechts enkele rassen werden een inter-
nationaal succes. 

Een aantal appelrassen uit de negen-
tiende eeuw zijn nog steeds verkrijg-
baar, al zijn ze soms wat ruwer van
schil. De rasnamen werden vaak afge-
leid van naam of woonplaats van de
kweker. Zo kweekte Richard Cox in
Engeland rond 1825 uit pitten van de
appel Ribston Pippin het ras Cox’s
Orange Pippin. En K.W.J. Ottolander uit
Boskoop ontdekte in 1856 in het appel-
ras Reinette van Montfort, de Schone
van Boskoop, ook bekend als Goud-
reinette. De Schot J. Grieve kweekte in
1893 uit pitten van Cox’s Orange de
appel James Grieve. De peer Clapp’s
Favourite werd gekweekt door de
Amerikaan Thaddaus Clapp in 1860 en
de stoofpeer Gieser Wildeman werd
omstreeks 1850 gekweekt door 
K. Wildeman in het plaatsje Giessen 
bij Gorinchem. 

R o d e  a p p e l t j e s
Andere, toch ook lekkere, appel- en
perenrassen uit die tijd worden nauwe-
lijks meer geteeld. De Notarisappel,
gekweekt omstreeks 1890 door notaris
Van den Ham in Lunteren, was vroeger
een zeer populaire appel. Voor de
moderne laagstamboomgaard groeit
deze boom echter veel te snel. Ook de
Sterappel (ook Rode Ster, Binnenrooi-
kes, Wijnappel of St. Niklaasappeltjes
genoemd) uit 1830 is van de markt 
verdwenen. Beckers teelt wel hoog-

zomaar door laten groeien. Het is een
echte cultuurboom en gemaakt om te
snoeien: als er veel takken recht
omhoog groeien, komen er weinig
vruchten.”

A p p e l p i t t e n  z a a i e n
In vroeger tijden waren er vele appel-
en perenrassen op de markt. Het maken
van een nieuw ras was eenvoudig.
Want om appels te krijgen, moeten
bomen van verschillende rassen bij
elkaar staan, zodat bijen de bloemen
van het ene ras met stuifmeel van een
ander ras kunnen bevruchten. Als de
pitten uit de appel gezaaid worden,
komt daar weer een boom uit: zo ont-
stonden nieuwe rassen. Maar het bleef
een gok, of een boom van een nieuw
ras ook smakelijke appels zou leveren.
De vermeerdering van een goed ras kan
alleen gebeuren door bomen op onder-
stammen te enten. In de loop der tijden
zijn voor iedere landstreek specifieke
rassen gekweekt, die waren aangepast
aan de plaatselijke omstandigheden.
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G a a f  e n  g l a d
Tegenwoordig ontstaan nieuwe rassen
niet meer bij toeval uit zaailingen,
maar worden uit vooraf uitgezochte
ouders gekruist. Er zijn vele duizenden
rassen en de ontwikkeling van nieuwe
rassen gaat nog steeds door. De appel-
rassen gaan wel steeds meer op elkaar
lijken: Nederlanders houden nu een-
maal van appels met een gaaf en glad
uiterlijk en een rode blos, die goed zijn
te bewaren en een zoetzure smaak heb-
ben. Fruittelers telen rassen die aan dat
beeld voldoen. Zo is Elstar al jaren een
overweldigend succes, samen met de
goed bewaarbare Jonagold. 

Beckers ondervond in de loop der jaren
dat het telen van oude rassen op hoog-
stambomen inderdaad niet eenvoudig
is: “Het goed in vorm snoeien van
hoogstambomen is een moeilijk vak.
Ook het plukken met ladders is voor
onervaren plukkers een gevaarlijk
karwei.”
Toen Beckers ging praten met andere
eigenaren van hoogstamboomgaarden
in zijn omgeving, bleek dat velen met
dezelfde problemen kampten. Zij waren
geen professionele fruittelers, maar wil-
den wel graag hun boomgaard in stand
houden. Kosten van onderhoud en
plukken waren hoog. Sommigen namen
zelfs de moeite niet meer hun fruit te
plukken, het bracht toch niets op. 

B i o l o g i s c h e  s a p p e n
Hoogstamboomgaarden in stand hou-
den en oude soorten fruit bewaren, dat
waren Beckers’ idealen. Daardoor zou
het platteland interessanter worden. Hij
wilde dit echter op een economisch
rendabele manier doen. Twee jaar
geleden begon hij het project Hoog-
stamfruit Rivierenland. De provincie
Gelderland voorzag het project van een
startsubsidie. 

Hoogstamfruit Rivierenland is nu een
werkverband van zo’n vijfenveertig
eigenaren van grote en kleinere hoog-
stampercelen, samen goed voor bijna
veertig hectare. De belangstelling van
eigenaren groeit nog steeds. Het hoog-
stamfruit wordt op een biologische

manier, dus zonder het gebruik van
kunstmest en chemische bestrijdings-
middelen, geteeld. Binnen het project
opgerichte kleine bedrijven spelen de
hoofdrol: zij geven hulp en adviezen bij
het onderhoud van de boomgaarden.
Daarnaast worden snoeicursussen
gegeven. De afzet van het fruit, dat het
EKO-keurmerk draagt, wordt in het
project geregeld. De appels en peren die
niet geschikt zijn als handfruit, worden
verwerkt tot biologische appel- en
perensappen. 

Beckers heeft ook plannen de kennis en
ervaring van zeventig- of tachtigjari-
gen in te schakelen: “Mensen die jaren-
lang bij de veiling hebben gewerkt,
kennen nog de oude rassen. Anderen
wil ik kunnen vragen om eens naar een
boomgaard te gaan kijken.” Een
Goudreinette groeit volgens Beckers op

een heel andere wijze dan bijvoorbeeld
Rode Ster, zodat elk appelras anders
gesnoeid moet worden. Ook ander
advies over snoeien is welkom. 

Beckers: “Vooral over het snoeien van
jonge hoogstambomen is weinig
kennis, want die zijn de laatste jaren
nauwelijks meer aangeplant.” Reden
dan ook om dit waardevolle culturele
erfgoed te beschermen.

Foto’s: Hoogstamfruit Rivierenland 

en Frieda van Dreven

+ Voor meer informatie: Hoogstamfruit

Rivierenland, Bommelweg 40, 

4014 PW Wadenoijen.

Het plukken van hoogstamfruit is een vak apart.

Enorme hoogstampeer
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Over de Zeeuwse

boerenerven is weinig

geschreven. 

Toch is er nergens op

ervengebied zoveel

veranderd dan in

Zeeland. Door de

tweede wereldoorlog

en de watersnood van

1953 zijn er veel

boerenerven verwoest.

Toch zijn er nog

‘typische’ Zeeuwse

erven over.

ZZ

Gerard Smallegange

eeuwse boerenerven

Vergeten 
erfgoed

Het Zeeuwse trekpaard is

een bekend verschijnsel op

een Zeeuws boerenerf.

Foto: Ton Fischer
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De vissersboot uit Yerseke die schom-
melend op de forse witgekopte golven
via de luwte van de grote boerenschuur
ons huis probeerde te bereiken, had een
ratjetoe van mensen aan boord. De
bemanning zelf bestond uiteraard uit
visserslui: verweerde rooie koppen met
een opvallend vrolijke grijns – ze
waren in hun zilte element. De rest van
de mensen zag er afgepeigerd uit.

D e  w a t e r s n o o d  v a n  1 9 5 3
In een oud tandeloos vrouwtje, getooid
met pet en grote mannenjekker, her-
kende ik pas na lang staren mijn tach-
tigjarige opoe die ik nooit anders dan
in de mooie muts en schort van de
Zuid-Bevelandse klederdracht had
gezien. M’n opa, normaal ook in het
Zuid-Bevelands kostuum gestoken, was
nu slechts herkenbaar aan z’n spierwit-
te lange polkahaar en z’n haakneus. De
rest van de opgepikte drenkelingen
zagen er navenant vreemd uit: onge-
wassen, ongeschoren, in de meest
vreemde kleren- en dekencombinaties,
maar allen met een restant van uitput-
ting en doodschrik in de ogen. 

Toen ook ons gezin via een zolderraam
aan boord was geklauterd voer de vis-
serskotter dwars over ons boerenerf,
waar de dode kippen in de appelbomen
hingen, in de richting van de binnen-
dijk waarachter het drooggebleven land
lag. De datum was 2 februari 1953, en
het was laat in de maandagmiddag
toen we geëvacueerd werden van
Wolphaartsdijk naar Goes.

E n  h e t  w e r d  n i e t  m e e r  
a l s  v r o e g e r . . .
Het verhaal over de onverwachte
watersnood die tientallen dorpen in
Zeeland in 1953 teisterde, is vaak ver-
teld en in beeld gebracht. De verwoes-
tingen aan huizen en schuren, de ver-
drinkingsdood van mensen en beesten
is overbekend. Dat de aarde de eerste
jaren niet bruikbaar was vanwege het

zoutgehalte in de grond is veel minder
bekend. Maar dat alle bodemleven 
– alle planten, alle bomen en heesters,
alle kleine wilde dieren als hazen,
konijnen en mollen, alle zoetwater-
vissen en amfibiën – dat de hele flora
en fauna door het zoute water dat
enige maanden het vruchtbare land
bedekte ook geheel en al vernietigd
was, schijnen vandaag de dag maar
heel weinig mensen te beseffen. 

Om nog eens even terug te grijpen op
onze eigen evacuatie: toen we in die
vissersboot over het verdronken erf

voerden, zei mijn oudste broer, een
goede twintigjarige en bestemd als
opvolger op de boerderij, met een
mengsel van wanhoop en woede in z’n
stem: “We zullen de boerderij en het erf
weer helemaal opbouwen en inrichten
als vroeger”. Waarop m’n vader iets
mompelde als “Maar dat kan niet: we
zullen opnieuw beginnen, maar het zal
totaal anders worden”. 

Hij had natuurlijk gelijk, het twee-
honderd jaar oude erf was met het
zoute water voorgoed verloren. Die
schat aan bomen en heesters, aan heg-

Boerentuin in Nisse

Ganzen op het erf zijn goede waakhonden.

Foto: Ton Fischer
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gen en planten, aan vogels en zoog-
dieren, dat geheel aan flora en fauna en
langzaam gegroeide cultuur-historische
waarden, aan gewoonten en gebruiken,
is nooit meer terug gekomen. Nadat het
land weer drooggevallen was, is alles
veranderd. Elektriciteit en leidingwater
werden aangelegd, de stallantaarns ver-
dwenen en de waterput en de regenbak
werden gedempt. Ze waren van geen
nut meer en wat geen functie heeft,
verdwijnt automatisch in een sterk
economisch gerichte samenleving. 

De oude bomen, sommige gezaaid,
sommige geënt of gestekt door verre
voorzaten, maakten plaats voor eigen-
tijdse windsingels en vruchtbomen. De
paarden maakten plaats voor een trac-
tor, oude werktuigen werden aangepast
of vervangen door machines. Het per-

soneel verdween, voor hen was geen
werk meer. De oude schuur uit 1768,
met riet gedekt en met gepotdekselde
plankwanden verloor langzaam maar
zeker z’n functie. De paardenstallen en
de ‘vekken’ (de ruimte voor graan-
opslag) raakten leeg – steeds meer werd
er gemaaidorst op het veld met combi-
nes. De machines en wagens werden
steeds groter en pasten niet meer in de
schuur met z’n lage en gecompliceerde
gebinten van eeuwenoud hout. 

De meidoornheggen waren door het
zoute water doodgegaan. Ze werden
gerooid en nooit meer vervangen.
Palen met schrikdraad waren nu veel
functioneler. De oude ‘troenkboom’
midden in de wei waarin een eenden-
paar ieder jaar weer nestelde, viel om
en werd niet meer vervangen.

Wilgengeriefhout was niet meer nodig,
want de manden – je kocht ze bij de
boerenbondwinkel – waren nu van
stevig draadgaas. De gele wielewaal die
jarenlang in een aangrenzende popu-
lierensingel z’n nest had gebouwd en
zijn intrigerende roep had laten horen,
verdween voorgoed nadat de populie-
ren gerooid waren. Ook ‘Jan Haak’, de
mytische figuur die in de regenbak
woonde en daar kleine kinderen bij de
lurven greep als ze te dicht bij de rand
van het water kwamen, is na de ramp
nooit meer waargenomen.

R u i l v e r k a v e l i n g  e n  
m e c h a n i s e r i n g
Na 1953 is de Zeeuwse samenleving en
de landbouw in het bijzonder in een
stroomversnelling terecht gekomen.
Zeeland werd ontsloten en opgenomen
in de vaart der volken. Voor de land-
bouw betekende dat enerzijds een ver-
snelde toepassing van ruilverkaveling.
Alle verdronken eilanden en polders
werden letterlijk en figuurlijk op de
schop genomen. Versnipperde kavels
werden hergegroepeerd, holle-bolle
percelen werden vlak gelegd, oude
kromme sloten en wegen werden
gedempt of veranderd en nieuwe rechte
sloten en wegen werden aangelegd. 

In plaats van de (vaak) gedeeltelijk
verwoeste boerderijen werden nieuwe
uniforme boerderijen neergezet met
dito erven – allemaal dezelfde wind-
singels. Andere polders en regio’s in
Zeeland – hoewel niet getroffen door
oorlog en water – werden eveneens
verkaveld.
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Een boerentuin in Meliskerke

in Walcheren

Een varkenskot – nog in vol

bedrijf – in St. Joosland
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Naast de verkaveling zijn er, vooral na
1953, enorme veranderingen gekomen
in de Zeeuwse land- en tuinbouw door
de ontwikkeling van de mechanisatie.
In feite zijn de veranderingen door die
mechanisatie van de laatste vijfenveer-
tig jaar voor de landbouw – en dus
voor het boerenerf – ingrijpender
geweest dan het oorlogsgeweld en de
watersnood tezamen. Grote akkerbouw-
bedrijven die omstreeks 1950 inkomen
boden aan soms wel vijftien gezinnen
of meer, worden vandaag de dag
gerund door één man of vrouw. De ver-
vanging van paarden door machines en
daarna van mensen door machines is
zo snel gegaan dat in feite de wijze van
landbouw bedrijven in de laatste vijf-
enveertig jaar meer veranderd is dan in
de 300 jaar daarvoor. 

W e i n i g  v e r a n d e r i n g e n
t u s s e n  1 6 5 0  e n  1 9 5 0
Van 1998 terug naar de Gouden Eeuw
in Zeeland. Het traditionele Zeeuwse erf
heeft vorm gekregen rond 1650 of nog
enkele decennia vroeger. In die tijd was
de lange strijd met Spanje beslecht. Er
ontstond grote welvaart, en in Zeeland
uitte zich dat onder andere in nieuwe
grootscheepse inpolderingen.
Inpolderen kost erg veel geld, maar als
er geen dijkdoorbraak kwam, brachten
die nieuwe polders hun geld ruim-

schoots op. De groeiende bevolking in
Nederland en in heel West-Europa had
voedsel nodig – veel voedsel. Nergens
groeide het koren en de peulvruchten
zo goed als in de nieuwe Zeeuwse
polders, bestaande uit pure, meestal
zware zeeklei. 

Het koren was het nieuwe goud. De
graangewassen bepaalden tevens de
vorm van de schuren en de grootte
ervan. De schuren moesten ruim zijn
om het graan en de peulvruchten te
bergen. Soms waren de schuren meer
dan 50 meter lang en 15 meter breed.
Want ook het vlas en het hooi moesten
in de schuur. Om het land te bewerken
waren paarden nodig, veel paarden, die
ook een plaatsje in de schuur kregen.
En wagens – die gingen in de aparte
wagenschuur – en ploegen en essen en
noem maar op. 
Om het land vruchtbaar te houden werd
er mestvee gehouden, een paar melk-
koeien voor de melk en varkens voor
het vlees. 

De schuren, met hun enorme massa en
kubieke inhoud, werden meestal
gebouwd van hout en met een rieten
dak, dat was het goedkoopst. Maar
soms ook, als er geld genoeg was,
werden stenen gebruikt. Het huis werd
aanvankelijk aan de schuur vast-

gebouwd. Later kwam het huis apart te
staan. Dat gaf meer comfort, minder
ongedierte, minder brandgevaar en
meer status. Rond 1880 werd het riet
meestal vervangen door dakpannen,
maar verder veranderde er weinig. 

Zeker, er kwam soms een nieuw gewas
of er verdween er een. Maar in grote
lijnen bleven de erven, de wijze van
werken en het landschap van 1650 tot
1950 hetzelfde. Met man- en dierkracht
werd de oogst geborgen en het werk
geklaard. Een boerderij, zeker een
grote, vormde een leefgemeenschap op
zich en voedde vele tientallen monden.
Een stuk of zeven grote boerderijen met
al hun personeel, dat waren voldoende
mensen om een klein dorpje te vormen.

H u i s  e n  s c h u u r
Hoe zag – en ziet – het doorsnee
Zeeuwse boerenerf eruit? 
Eigenlijk moet je voorafgaand aan die
vraag definiëren wat je onder een erf
verstaat. Een boerenerf is een min of
meer omsloten ruimte, waarop het huis,
de schuur en de bijgebouwen staan.
Bovendien is er op het erf nog een
heleboel andere ruimte. Die wordt
gebruikt om te keren, te recreëren, om
op te slaan en te verbouwen voor eigen
gebruik. Het boerenerf is, zeker in

Het inspannen van de paarden op de ‘Stenen Hoeve’

in Geersdijk in Noord-Beveland (circa 1930)

Ongeveer honderd jaar oud buxus(palm)heggen in Nisse. Het buxushout

werd onder meer gebruikt voor de bekende Zeeuwse ‘Paeremesse’.
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ze ook nog wel eens groot en hoog – in
de stijl van de Middelburgse patriciers-
huizen. 

B i j g e b o u w e n
Dwars op het vooreinde van de schuur
staat het meestal sierlijke varkenshok.
Het is niet groot, want alleen bestemd
voor varkens voor eigen slacht. Het
varkenshok is meestal van steen. Het
varkenshok en de achterkant van de
schuur met vele staldeuren, worden
omkaderd, omheind, door het mestput-
einde, het hekwerk rond de mestvaalt.
Normaliter is het vervaardigd van biel-
zen, verbonden door planken. Beide
zijn zwart geteerd. Tussen het huis en
de schuur bevindt zich het hondenhok.
Sommige van die hokken zijn echte
kunstwerken van timmermansnijver-
heid. 

Achter de schuur staat – zo nodig – het
wagenhuis, in dezelfde stijl als de
schuur. De deuren van het wagenhuis
kieren – dat wil zeggen de planken
sluiten niet volledig op elkaar aan. Dit
ter bevordering van de ventilatie. Als
de sjees in het wagenhuis stond, dan
kierden de deuren van die afdeling niet,
want de met pluche beklede bankjes
mochten niet vochtig worden. De deu-
ren van het wagenhuis zijn meestal
geheel wit geschilderd. 

W a t e r p u t  e n  b a k k e e t
Standaard op ieder Zeeuws erf is de
put, ook wel eens ‘vaete’ of ‘vaote’
genaamd. Deze waterput met zoet water
(belangrijk in een provincie waar het
grond- en slootwater meestal brak is),
dient om het vee te drenken, vooral de
paarden en koeien. 
Bij het boerenhuis bevinden zich de
regenbak (voor het drinkwater) en de
‘wel’ (voor het spoel- en schoonmaak-
water). In de buurt van regenbak en
‘wel’ staat vaak een notenboom om de
insekten te weren en een vlier om voor
schoon en zuiver water te zorgen.

Achter op het erf tref je vaak allerlei
klampen aan met stro of hooi. De uien-
ren, vervaardigd van latten en gaas en
met een strodak, had vanouds een

plaats op de erven. Uien worden nog
steeds in Zeeland meer gekweekt dan in
de rest van het land. Dat geldt ook voor
bruine bonen, maar die teelt is vooral
te vinden in Zeeuws-Vlaanderen. 

Kuilhopen – afkomstig van de koppen
van de suikerbiet – zijn vooral te vin-
den op de erven waar nogal wat koeien
gehouden werden. Al naar gelang er
klein- en pluimvee werd gehouden, tref
je daar op het erf een behuizing voor
aan. De toegang tot de mendeuren aan
de voorkant van de schuur is traditio-
neel verhard met kinderkopjes of soort-
gelijke blauwachtige stenen, zodat de
paarden hun hoeven goed kunnen aan-
zetten om de volle wagen op de dors-
vloer te trekken. 

Eveneens in de buurt van de mendeu-
ren is de rosmolen te vinden, de snij-
machine voor het paardenvoer die met
paardentractie wordt aangedreven. Het
gehakselde hooi gaat in de ‘bagge’
(grote mand) mee naar het land om de
paarden tussentijds op het werk te
kunnen voeren.

Dichtbij het huis zijn ook de bakkeet en
de woonkeet, al dan niet gecombineerd.
In de bakkeet werd het brood en soms
de bolussen gebakken, de hammen hin-
gen er in de schouw, terwijl er meestal
een aparte voorziening was om de
varkenspetaten te koken. De woonkeet
fungeerde soms als zomerhuis, of als
onderkomen voor een knecht. 

B o e r e n t u i n
Om de voor- en vaak ook de zijkanten
van het huis zijn de tuinen. Soms een
gecombineerde bloemen- en moestuin –
de klassieke boerentuin zoals die overal
in Nederland voorkomt. Deze tuin is
meestal in kruisvorm. 

Achiel Sturm, een bejaarde boer uit de
buurt van Aardenburg, beschrijft zijn
oude tuin in zijn boek Van paarden
naar paardekracht : “Voor het woon-
huis lag d’n hof, een groenten- annex
bloementuin die grotendeels door de
vrouwen verzorgd werd. Hij was onge-
veer 40 bij 50 meter en werd door een

Zeeland met onze vrijwel permanent
waaiende winden, omsloten door
bomen en heggen. 

Op het Zeeuwse erf staat de grote
schuur centraal. Die schuur heeft, in
klassiek Zeeuwse zin, zwart geteerde,
gepotdekselde houten wanden met wit
afgezet. De plankdelen worden afgewis-
seld door twee of drie zwart-witte men-
deuren. De mendeur heeft ook een klein
deurtje – het ‘klinket’ (ook met wit
afgezet) en een klein raampje (inder-
daad ook met wit afgezet). Soms zit er
aan de onderkant ook een ronde kleine
opening, het kattengat. Deze vorm,
deze materialen en die kleurstelling zijn
uniek in de hele wereld. Behalve in
Zeeland tref je die nergens ter wereld
aan. 

Het boerenhuis in Zeeland staat norma-
liter in het verlengde van de schuur.
Natuurlijk zijn hier nogal wat uitzonde-
ringen op, afhankelijk ook van de vorm
van het erf. In Zeeuws-Vlaanderen
komen vaker dan in de rest van
Zeeland huizen voor die dwars op de
schuur staan. Klassiek voor Zeeland is
eveneens de indeling van het huis: twee
ramen, voordeur (met lange gang
erachter), twee ramen. De oudste woon-
huizen zijn vaak lang en smal. Als ze
echter, vooral in de Gouden Eeuw, als
hereboerderijen gebouwd werden, zijn

Boerin op een Walchers erf. Het onderhouden van

het erf was de taak van de vrouw.
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kruispad in vier stukken verdeeld. In
het midden lag een rozenperk. Naast de
voetpaden lagen bloemperken van
ongeveer 75 cm breed, omrand met
kerkpalm, buxus. Het is bijna niet te
schatten, maar ik denk dat er in die
perken toch wel honderd verschillende
bloemen en planten stonden.” 

Soms, als het boerengezin veel om
status gaf, werden er aparte moes- en
siertuinen aangelegd. Een enkele keer
zelfs tref je, naast de klassieke moes-
en siertuin, apart ook nog een voor het
woonhuis aangelegde parkachtige tuin
aan in landschapsstijl.

De meest kapitale boerderijen tref je in
Noord-Beveland en in Schouwen-
Duiveland en op Tholen aan. Op die
laatste twee (voormalige) eilanden zijn
nog enige herenboerderijen waarvan de
fraaie erven door een gracht omgeven
zijn.

B o o m g a a r d  
De erven in Zeeland zijn groot. Naast
alle beschreven onderdelen maakt ook
de huisboomgaard er deel van uit. Die
huisboomgaard is omstreeks 1850 in
Zeeland opgekomen en heeft zich via
onze provincie verspreid over de rest
van Nederland. Zo’n boomgaard, van-
ouds bestaand uit hoogstamfruit, is
tevens de weide voor het vee (boom-
weide). Was er geen hoogstam, dan lie-
pen de kippen in de boomgaard rond. 

Het fruit bestaat uit appels en peren,
pruimen en vele soorten klein fruit. Een
moerbeiboom werd vaak in de siertuin
gezet en niet in de boomgaard. Een
mispel hoort op een vochtige plaats, in
de buurt van de mestvaalt.
Kersenbomen staan dicht bij het huis,
want dan kun je de spreeuwen en
andere vogels beter wegjagen. 

Soms is er op de zuidkant van het huis
een leiboom met abrikozen of perziken.

Ook vind je, vooral bij oude boerderij-
en, wel eens een druif op de zuidkant,
hier werd azijn voor de inleg van
gemaakt. Ter wering van de zon en ter
verkoeling van de kelders werden lei-
linden om het huis gezet. Op kleinere
boerderijen werden de leilinden vaak
vervangen door leiperen. 

M e i d o o r n  e n  o l m
Zoals gezegd zijn de boerenerven in
Zeeland vanouds tamelijk groot. Waar
het erf niet verhard is, groeit gras. Dat
werd kort gehouden door het jonge vee.
De tuinen, de boomgaard en dergelijke

moesten daarom goed afgeschermd
worden met heggen of met gaas. Het
hele erf was dan ook omsloten. De
klassieke vorm daarvoor is in Zeeland
de meidoornheg. Die heg is zo Zeeuws,
dat hij in overig Nederland ‘Zeeuwse
heg’ wordt genoemd. De Zeeuwse mei-
doornheg bestaat echter zelden uit
alleen uit meidoorn. In de loop van de
tijd zijn er wilde rozen en dergelijke
ingekomen. 

Behalve door heggen wordt het erf ook
omsloten door bomen – vooral om de
wind te breken. De Zeeuwse ervenboom

Drinkput voor het vee (Vaete op z’n Zeeuws)

(Oudeland)

Twee kastanjes als toegangspoort (Rilland).
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bij uitstek is altijd de olm geweest, in
overig Nederland iep genaamd. Ook bij
ons is de olm getroffen door de iepe-
spintkever. Er zijn helaas nog maar
heel weinig variëteiten gevonden die
bestand zijn tegen dat vraatzuchtige
beestje. Dat is jammer, want de olm is
een prachtige boom – vooral op oudere
leeftijd. Met z’n wijde karakteristieke
kroon heeft hij vaak eeuwenlang het
aanzien bepaald van vele Zeeuwse
boerenerven. Omdat hij zo goed tegen
de zeewind bestand is en uitstekend
gedijdt in onze vette klei, was hij (en
wordt hij misschien op termijn weer) bij
uitstek een Zeeuwse boom. 

Naast olmen tref je ook vaak zowel
essen als populieren in de windsingels
van de Zeeuwse boerenerven aan. Alle
drie boomsoorten hadden vanouds ook
een nutsfunctie op het erf – vooral ten
behoeve van de bouw van de Zeeuwse
boerenwagens.

T o e g a n g s p o o r t
Ieder erf tenslotte heeft een toegang.
Een goed Zeeuws erf begint met toe-
gangspalen en een hek. Op de palen
staat de naam van de boerderij. Af en
toe staat de naam ook op het dak van
de schuur, via een afwijkende pannen-
kleur. Naast het hek staan in Zeeland
twee kastanjebomen als wachters.
Waarom dat in Zeeland juist kastanjes

zijn, weet ik niet. In andere delen van
het land, vooral in Midden-Nederland,
zijn het meestal beuken, maar in het
Zeeuwse zijn dat steevast kastanjes. 

Als het erf groot is en het hek dus ver
van de schuur en het huis, is er een
oprijlaan. Die bestaat meestal uit okker-
noten (walnoten), soms ook uit essen.
Een hele chique oprijlaan wordt gemar-
keerd door een rij linden. In Zeeuws-
Vlaanderen vinden we, in tegenstelling
tot de rest van Zeeland, veel oprijlanen
met platanen, dat heeft waarschijnlijk
met het iets warmere klimaat te maken.

E c o n o m i s c h e  e n  e c o l o g i s c h e
s a m e n h a n g
De Zeeuwse boerenerven, hoe verschil-
lend ze onderling in grootte mogen
zijn, hebben al eeuwen gediend als
woon- en werkgemeenschap voor men-
sen en dieren. Vanouds zijn boerderijen
en erven bijna zelfvoorzienende
gemeenschappen. Er is water en vuur,
er is voedsel voor ieder die op het erf
leeft. Sprake is er ook van sterke onder-
linge samenhang op de erven. Als er
paarden zijn op een erf, dan zal er een
‘paerewachterje’ (een witte kwikstaart)
leven. Het meulenaertje (meikever) vind
je altijd in de meidoornhagen. Die
samenhang, ook wel symbiose
genoemd, kom je bij nadere studie in
alle onderdelen op het erf tegen.

Het erf heeft, om het formeel uit te
drukken, naast een economische ook
een ecologische functie. Puur plantkun-
dig is het erf altijd van veel belang

geweest. Op erven die lang ongestoord
en onveranderd zijn gebleven, vind je
vaak planten waarvan men dacht dat
ze uitgestorven waren, of die nog
onbekend zijn. Op de boerderij aan het
Zwake (Zak van Zuid-Beveland), von-
den we onlangs een ‘nieuwe variëteit’
van de Japanse anemoon.

Z e e u w s e  e r f g o e d
Het erf in zijn geheel, met al zijn
gebouwen, beesten, planten, bomen en
andere elementen ter verfraaiing maakt
deel uit van het Zeeuwse erfgoed. Net
zoals de patriciershuizen in onze
steden. Bij erven is er bovendien niet
alleen sprake van grote cultuurhistori-
sche betekenis, maar evenzeer van eco-
logische aspecten die niet verloren
mogen gaan. Nu de laatste vijftig jaar
al zo veel erven verdwenen zijn, nu we
bovendien moeten constateren dat de
veranderingen in de Zeeuwse landbouw
in versterkt tempo zullen blijven door-
gaan en dus de resterende erven ook
zullen verdwijnen, is het de hoogste tijd
maatregelen te nemen om die unieke
dragers van de plattelandscultuur voor
een deel te restaureren, in stand te hou-
den, of althans historische delen van
die erven te ‘implanteren’ in nieuwe
erven. 

Het zou wel eeuwig zonde zijn om onze
Zeeuwse erven, die unieke voortbreng-
selen van een oude en welvarende
boerencultuur, zo maar verloren te
laten gaan. 

Boerderij ‘Middelzwake’ – daterend uit de Gouden

Eeuw – met erf in de Zenk in Zuid Beveland
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Tilburgse 
arbeidershuizen:
van wevershuis tot
hippie-woning 

Renate van de Weijer

In het Nederlands

Openluchtmuseum is een rij

van vier Tilburgse arbeiderswoningen te zien, die samen een eeuw

veranderingen in wooncultuur en levensstijl weergeven. 

Hierdoor kunnen bezoekers de grote veranderingen in

woonomstandigheden en gezondheidszorg ervaren, die in de periode

1870-1970 hebben plaatsgevonden. De huizen zijn ingericht volgens de

jaren 1870, 1910, 1954 en 1970 en besteden aandacht aan

respectievelijk de geschiedenis van epidemieën, kindersterfte,

wijkverpleging en jongerencultuur.

EEEen eeuw
veranderingen 
in wooncultuur

De huisjes aan de

Berkdijksestraat in

Tilburg staan nu in het

Nederlands

Openluchtmuseum
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In 1860 bouwde Jan Nicolaas Diepen
die een textielfabriek had op het
Korvelplein een rij van zes wevers- en
arbeiderswoningen in de Berkdijkse-
straat. Ze werden gebouwd op een plek
waar al in de achttiende eeuw wevers-
woningen hadden gestaan en die door
Diepen waren afgebroken. De twee uit-
einden van de nieuwbouw waren
weverswoningen met elk een weef-
kamer; de andere vier huizen bestonden
uit slechts een voorkamer, keuken en
een zolder. 

F a m i l i e  H u l t e r m a n s
De gezinnen volgden elkaar in een
hoog tempo op. De familie Hultermans
die vanaf 1886 in een van de huizen
leefde, vormde een grote uitzondering.
Wever Adrianus Hultermans en
Elisabeth Johanna Engel trouwden in
mei 1886 en betrokken toen een
weverswoning. Het gezin bleef met
twee kinderen relatief beperkt van
omvang. Janus (ook wel Joaneke
genoemd) heeft als thuiswever gewerkt
voor de textielfabriek Frans Mutsaerts
aan de Spoorlaan. Thuis werd hij door
Betje ‘erg kort gehouden’. Maar
ondanks dat hij weinig had in te bren-
gen, had hij wel degelijk invloed. Hij
kon namelijk ‘overlezen’, dat wil zeg-
gen iemand van de pijn van bijvoor-
beeld een verstuikte voet afhelpen door
zijn hand erop te leggen en iets voor
zich uit te prevelen. 

Hultermans is gedurende zijn hele
leven wever geweest. Ook zijn vrouw
heeft aan het weefgetouw gestaan.
Voor hun leeftijdscategorie zijn deze
die hards exemplarisch. Het thuisweven
gebeurde na 1900 met name door
oudere wevers (vijftig jaar en ouder) en
door ongehuwde vrouwen in de leeftijd
van twintig tot vijftig jaar. Op jonge
mannen oefende het vak geen aantrek-
kingskracht meer uit. Kinderen hadden
weinig keuze. Zij moesten na schooltijd
helpen met weven, spoelen of met het
wegbrengen van textiel naar de fabriek
en dergelijke. Van veel vrije tijd was
geen sprake, maar ook niet van zware
uitbuiting.

Betje Hultermans-Engel bleef in het
huis wonen tot de afbraak en verplaat-
sing naar het Openluchtmuseum in
1955. Zij en haar man behoorden tot de
laatste thuiswevers van Tilburg: het
weefgetouw stond nog steeds in de
woning. Ook waren bedsteden, platte-
buiskachel en plavuizen nog aanwezig.
Kortom, dit huishouden was een beetje
stil blijven staan in de tijd. Dat was ook
te merken aan de sanitaire voorzienin-
gen: die bleven beperkt tot het privaat
achter het huis en het kraantje in de
geut. Maar dat hoeft niets te zeggen

over het hygiënisch besef. Betje stond
juist bekend om haar ‘properheid’. 

P r i v a a t  e n  m e s t v a a l t  n a a s t
d e  d r i n k w a t e r p u t
Met de woonsituatie was het omstreeks
1870 wel anders gesteld. Onbewust van
de risico’s voor de gezondheid stonden
privaat en mestvaalt bij velen vlak
naast de drinkwaterput. Pas door de
cholera-epidemie van 1865 begon men
langzaamaan te beseffen dat er een
verband bestond tussen hygiëne en
gezondheid. In 1866-1867 stierven er
in Tilburg drieënveertig mensen aan
cholera. De epidemie maakte vooral
slachtoffers in de ‘armenbuurten’ waar
‘men zeer zorgeloos was in de ver-
wijdering van excrementen’. De mest-
vaalten en privaten bevonden zich vaak
dichtbij het huis en de drinkwaterput
waarvan het metselwerk geen naam
mocht hebben. Het Heike was de eerste
wijk met tientallen slachtoffers, Goirke
en Korvel volgden.

Maar het opruimen van mestvaalten
deed men daarna nog niet systema-
tisch. Ook het pomp- en putwater bleef
nog lang in gebruik. De cholera heeft
zelfs bij de burgerij in Tilburg niet
geleid tot een paniekerige en massale
overstap van de pomp naar de kraan.
Tot in de jaren twintig gebruikten velen
nog pomp- en putwater. 

P o k k e n e p i d e m i e
Ernstiger dan de cholera was de pok-
kenepidemie die in februari 1871 inzet-
te. Deze eiste talrijke slachtoffers, voor-
al onder kinderen. De pokken waren in
vergelijking met cholera eigenlijk
minder besmettelijk en normaal gespro-
ken ook minder dodelijk. 
Alleen wanneer iemand langdurig in de
directe nabijheid van een zieke ver-
keerde of bijvoorbeeld in aanraking
kwam met diens kleding en bedden-
goed werd besmetting een reëel risico.
Wanneer de patiënt geheel bedekt was
met bulten bedroeg zijn overlevings-
kans minder dan 40%. Mensen die deze
ziekte overleefden droegen overigens
hun leven lang grote littekens op de
huid. Bovendien werd men door de

Betje Hultermans in de weefkamer waar de tijd had

stilgestaan (1955).

De geut van Betje Hultermans. Onder het tafeltje zit

de kraan.
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pokkeninfectie vatbaar voor long- en
gewrichtsontsteking. Sommige patiën-
ten werden blind.
Om de verspreiding van de ziekte tegen
te gaan werd alles waarmee de pokken-
patiënten in aanraking waren gekomen,
zoals kleren en beddengoed, onteigend
en verbrand.

Z o n d e r  z a k d o e k  
d e  n e u s  s n u i t e n
Naast het gebruik van privaat, mest-
vaalt en putwater dicht bij elkaar
vormde ook het ‘snuiten’ van de neus
zonder zakdoek een hardnekkige
gewoonte: door met een vinger een
neusgat dicht te houden en hard door
de neus te blazen vloog de inhoud op
de plavuizen in huis. Om dit en andere
vuiligheid gemakkelijk te verwijderen,
strooide men zand in de huizen dat
dagelijks of wekelijks werd verwijderd.
Men wist echter niet dat door het vegen
allerlei bacillen werden verspreid: velen
moeten op dergelijke wijzen besmet
zijn geraakt met tuberculose. 

K i n d e r s t e r f t e
Gebaseerd op de recent onderzoek
komen in de huisjes de kindersterfte in
Tilburg en de geschiedenis van de wijk-
verpleging aan bod. Omstreeks 1910
was de kindersterfte in Tilburg erg
hoog. Dit werd onder meer veroorzaakt
door de slechte voeding – aan borst-
voeding deed men toen nauwelijks –
hoewel ook andere factoren zoals het
vele verhuizen meespeelden. Het was
gebruikelijk om baby’s zoet te houden

door continu een fles melk in de wieg
te leggen voorzien van een gummi
slang en speen. De lange slang kon niet
efficiënt gereinigd worden en de fles
werd zelden uitgekookt. Het warmhou-
den van de melk in de wieg bevorderde
de kwaliteit van het voedsel natuurlijk
ook niet. De koemelk werd in Tilburg
overigens vaak aangelengd en tevens
trof men bij de controles vanaf 1906 in
maar liefst 75% van de monsters
verontreinigingen aan. 

Een van de Tilburgse arbeidershuisjes
in het museum besteedt aandacht aan
zo’n sterfgeval. Als signaal voor de
buurt stond er voor het huis een zoge-
naamd ‘wepke’ met een wit lint erom.
Deze tonnetjes versierd met doodshoofd
en de spreuk ‘Bid voor de ziel’ werden
in Tilburg nog tot in de jaren twintig
gehanteerd. Binnen ligt een ‘gepeeld’
kindje: buurkinderen versierden hun
overleden kameraadje met wat bloeme-
tjes. Soms werd voor het huis een
vaandel geplaatst van de Heilige
Kindsheid. In 1910 was deze omgang
met de dood normaal; nu is het erg
confronterend al neemt de belang-
stelling voor rituelen bij het sterfbed
recent toe. 

W i j k v e r p l e e g s t e r s
Naar aanleiding van de hoge kinder-
sterfte werd het Wit-Gele Kruis opge-
richt. De wijkzusters zijn erg belangrijk
geweest in het ontwikkelen van meer
hygiënisch besef bij de bevolking. Zij
adviseerden hun patiënten voortdurend

volgens de laatste stand van zaken.
Vanaf de jaren dertig organiseerden zij
moederschapscursussen waarin veel
nadruk lag op goede hygiëne en voe-
ding. Andere cursussen vonden plaats
al naar gelang de behoefte in de wijk.
Anno 1954 was het in huis spugen en
dergelijke volledig uit den boze.

Tot 1954 waren veel religieuzen actief
in de wijkzorg. Tilburg kende de
Franciscanessen van de Heilige Familie
in het zuiden en de Zusters van Liefde
in het noorden van de stad. In 1954
moesten de wijkverpleegkundigen
voortaan in het bezit zijn van een
diploma. Vele religieuzen hebben de
wijkzorg toen opgegeven en maakten
plaats voor leken. Deze overgang ver-
liep niet gemakkelijk. Cor van Gils
kreeg in januari 1954 bijvoorbeeld als
kersverse leken-wijkverzorgster in
Berkel-Enschot te maken met een wan-
trouwende houding van de zijde van
het bestuur van de lokale afdeling van
het Wit-Gele Kruis. Van een inwerk-
periode was overigens geen sprake. De
overgang werd nog bemoeilijkt doordat
de zusters weinig administratie nalie-
ten: alleen een lijst met namen en
adressen van personen die door de
zuster werden bezocht.

Ook diverse huisartsen moesten erg
wennen aan de nieuwe wijkverpleeg-
sters. Ten gunste van particulier ver-
zekerden deden zij dikwijls meer dan
strikt nodig was een beroep op de wijk-
verpleegsters. Een ander punt van dis-
cussie vormde het feit dat sommige
huisartsen de wijkzusters voorschreven
wat ze moesten doen, maar geen mede-
delingen deden over de status van de
patiënt. Indien de verpleegsters vervol-
gens niet begrepen waarom de voor-
geschreven behandelmethode nodig
was, dan moesten ze zelf achter de
informatie aangaan.

De reconstructie van het interieur van de goede kamer rond 1870.

Ter vergelijking de kamer van Betje Hultermans.



V e r a n t w o o r d e  m a a l t i j d
In het algemeen was de hygiëne in de
arbeidershuizen bepaald niet slecht. In
sommige wijken stonden de vrouwen 
’s zomers om vijf uur op en dan werd
het hele huis inclusief het koperen
huisraad stevig gepoetst en de was
gedaan. Om tien uur was het huis aan
de kant en dan gingen ze met mooi
weer voor het huis koffie drinken en
buurten. 

Kleurrijke herinneringen koesteren Cor
van Gils en Toos Roosen-van Gils aan
de slechtere wijken. Koningswei spande
in de jaren vijftig de kroon. Deze wijk
met arbeidershuizen van omstreeks
1870 gleed in de twintigste eeuw af
naar onmaatschappelijkheid en kreeg
als eerste een maatschappelijk werkster
toegewezen, namelijk Bertje
Eijgenraam. Het groepswerk aan moe-
ders behelsde avondcursussen op huis-
houdelijk en pedagogisch gebied die
door het Wit-Gele Kruis werden gege-
ven. Cor van Gils gaf bijvoorbeeld
voorlichting op het gebied van verant-
woorde voeding. Door prijzen met
elkaar te vergelijken werd duidelijk
gemaakt dat een goede maaltijd met

wat vis, vlees of eieren en seizoens-
groenten niet duurder hoefde te zijn
dan de gangbare maaltijden van wit
brood met suiker.

J o n g e r e n c u l t u u r  
o m s t r e e k s  1 9 7 0
Vanaf 1950 begonnen arbeiders indien
het ook maar enigszins mogelijk was,
van de oude arbeiderswoningen te ver-
huizen naar de omvangrijke nieuw-
bouwwijken van de jaren ‘50 en ‘60. De
oude en kleine arbeidershuizen bleven
in trek bij oudere echtparen en alleen-
staanden. Ook jonge mensen begonnen
na enige tijd de arbeiderswoningen te
ontdekken als een goede mogelijkheid
om met een eigen huishouding te
beginnen. De huisjes werden eigen-
handig opgeknapt en met beperkte
middelen ingericht. 

Jongeren vertegenwoordigen in Tilburg
een duidelijk afwijkend leefpatroon.
Veel kinderen van (textiel)arbeiders
hadden in de jaren zestig een goede
opleiding kunnen genieten die niets
meer met het vak van hun ouders te
maken had – overigens ging de
Tilburgse textielindustrie in deze perio-
de verloren. Een kleine kern was zeer
maatschappij-kritisch en stond garant
voor de generatiekloof zoals die met
name in Amsterdam tot uitdrukking
kwam. Bebaarde studenten verenigd in
Links Front hielden in 1969 de
Tilburgse handelshogeschool dagenlang
bezet. Daarnaast studeerde de jeugd
ook aan de Katholieke Leergangen,
Academie voor Beeldende en Bouwende
Kunsten, het Conservatorium voor
Muziek en het R.K. Centraal Instituut
tot vorming van Leerkrachten voor de
Gymnastiek: Tilburg verandert lang-
zaam in een studentenstad. Een groot
deel van deze en de werkende jongeren

was minder militant. Maar zij stonden
op een heel andere manier in de
samenleving dan hun ouders en dat
was ook te zien aan de inrichting.
Popart-motieven en flowerpower
sloegen de klok. Fundamenteel anders
was natuurlijk de muziek...

D o u c h e  e n  w a s m a c h i n e
Anno 1970 hoefde men zich geen zor-
gen meer te maken over dodelijke epi-
demieën of over veel zuigelingensterfte.
De voorzieningen voor persoonlijke
hygiëne zijn sterk verbeterd: op zolder
is een douche gebouwd. Bij gezins-
uitbreiding is de kraamhulp en wijk-
verpleegster niet meer weg te denken.
Omstreeks 1970 mag zij veel tijd
besteden aan het assisteren van een
jong gezin waar een ooievaar is neer-
gestreken. Het wassen en kleden van
moeder en kind, het bereiden van een
maaltijd en het doen van huishoude-
lijke karweitjes horen tot haar taak. Het
huis is netjes aan de kant, de was-
machine draait op volle toeren en luiers
hangen aan allerlei droogrekjes.
De tijd van ‘’n húske klén, waor veul
vliegen, muggen en ók vlooien zen’ is
voorbij... 
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Anno 1910 was de kindersterfte nog heel hoog.

Gestorven kindjes werden thuis opgebaard. De kin-

deren uit de buurt legden bloemetjes in het kistje.

Boven: Anno 1950 werd er door de Tilburgse mannen niet meer gespuugd in huis.

Onder: Rond 1970 waren de voorzieningen voor hygiëne sterk verbeterd.
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I. Katroesjenko en 
T. Kars-Lachovetzky

Het geboren worden van een kindje
was in Rusland vroeger geen aanleiding
om uitgebreid feest te vieren. Deze alle-
daagse houding tegenover geboorten is
te verklaren omdat er zoveel kinderen
geboren werden, vooral in eenvoudige
plattelandsfamilies en verder uit het
hoge sterftecijfer onder kleine kinderen.
In de vorige eeuw hadden dorpsgezin-
nen vaak tien tot zestien kinderen,
waarvan het merendeel niet eens de
puberteit bereikte. 

Afgezien daarvan hing de schoonheid
van de rituelen sterk samen met het
esthetisch aspect van de te vieren
gebeurtenis. De geboorte van een kind
is een pijnlijke aangelegenheid en
fysiek lijden werd niet als iets moois
gezien en ook het pasgeboren kind ziet

er meteen na de geboorte weinig aan-
trekkelijk uit. 

G e e s t e l i j k e  g e b o o r t e
Een belangrijker gebeurtenis dan de
geboorte van een mens was bij de
Russen de doop. Deze werd gelijk-
gesteld aan zijn geestelijke geboorte en
er werd meer betekenis aan gehecht
dan aan de fysieke gebeurtenis. De
doop voerde de mens de wereld van de
Orthodoxe kerk binnen, hierdoor werd
hem een religieuze opvoeding deelach-
tig en leerde hij de normen van het
godsdienstige leven kennen. 

Vóór de Communistische machtsover-
name van 1917 was het in Rusland
vanzelfsprekend dat alle kinderen
gedoopt werden. Als een kind vóór zijn

doop stierf, was dit voor de ouders een
reden temeer tot droefheid. De mensen
dachten dat de ziel van het kind nu aan
de duivel toebehoorde, dat het een
‘blinde’ was in het hiernamaals. Na
1917 is het aantal gedoopten sterk
afgenomen, maar de laatste jaren
neemt het weer toe.
Het is een van de weinige Russische
feesten die geen enkele invloed hebben
ondervonden van heidense gebruiken
en die slechts door zuiver christelijke
tradities gekenmerkt worden. 

P e t e r  e n  m e t e r
De keuze van de peter en de meter voor
de pasgeborene was van cruciaal
belang. Meestal waren dit bloedver-
wanten of goede vrienden. Bij voorkeur
jonge mensen, maar niet jonger dan 15

Binnen het Russisch-orthodoxe geloof werd de

doop van een mens als belangrijker beschouwd

dan zijn geboorte. De keuze van de doopvader

en doopmoeder was van vérstrekkende

betekenis voor een kind, omdat zij in zijn

verdere leven een belangrijke rol bleven spelen. 

De plechtigheid in de kerk waarbij de eigen

ouders niet aanwezig mochten zijn, geeft ons

enkele verrassende details te zien. 

Dooprituelen op het
Russische platteland

DDDoop is belangrijker
dan geboren worden

De doop is in Rusland belangrijker dan de geboorte:

het is de geestelijke geboorte.
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jaar. Deze keuze was zo belangrijk
omdat de peter en meter  voor de kin-
deren een tweede vader en moeder wer-
den. En zo werden ze ook genoemd:
‘peetvader’ en ‘peetmoeder’. Zij droegen
een zekere morele en materiële verant-
woordelijkheid bij de opvoeding van
hun peetkinderen. De namen van de
peetouders werden vermeld in de ker-
kelijke boeken, waarmee als het ware
die verantwoordelijkheid werd vastge-
legd. Er ontstond dan ook vaak tussen
peetouders en peetkinderen een nauwe
band en de peetouders werden even
hooggeacht als de eigen ouders. 

Ook tussen de peetvader en peetmoeder
onderling kon als gevolg van deze situ-
atie een gevoel van verwantschap ont-
staan. Maar hoe dit in de praktijk ook
uitpakte, er werd per definitie een vorm
van bloedverwantschap in geestelijke
zin verondersteld tussen beide. In het
Russisch bestaan er zelfs aparte woor-
den om de peetvader en peetmoeder in
hun onderlinge relatie aan te duiden,
namelijk respectievelijk koem en
koemjá. En daarom was het hen vol-
gens de canonieke regels niet toege-
staan om een huwelijk aan te gaan en
dat gold niet alleen voor henzelf maar
ook hun kinderen was het verboden om
met elkaar te trouwen. 

N a a m g e v i n g
De doop van een kind vond meestal
plaats in de kerk, op de achtste of de
veertigste dag na de geboorte. Deze

getallen corresponderen met twee
gebeurtenissen uit het leven van Jezus:
op zijn achtste levensdag werd hij
besneden, op de veertigste dag werd hij
in de Tempel aan God opgedragen.
Alleen bij zieke kinderen werd een uit-
zondering gemaakt en kwam de priester
de doop thuis verrichten. 

In een dorp was het vroeger gebruike-
lijk dat niet de ouders een naam voor
het kind bedachten maar dat dit door
de priester werd gedaan. Deze koos uit
de kerkelijke heiligenkalender een
naam die verbonden was met de
geboorte- of de doopdag van de baby,
of met een dag daar in de buurt. Het
was voor de ouders altijd een grote
vreugde als de uitgekozen naam over-
eenkwam met die van een van hun
voorouders. Aangezien verschillende
heiligen soms dezelfde naam dragen,
kon het voorkomen dat in grote fami-
lies kinderen gelijke namen hadden. 

O n d e r d o m p e l i n g
Voor de doopplechtigheid werd het
kind door de peter en de meter naar de
kerk gebracht. De eigen ouders moch-
ten er niet bij aanwezig zijn. Zij bleven
thuis of wachtten buiten de kerk. 

De doop bestond uit een serie hande-
lingen: de onderdompeling in water, de
gang rondom het doopvont, de zalving
met gewijde olie en het dragen naar het
altaar. Iedere handeling ging vergezeld
van bepaalde gebeden of psalmen, die
door de priester of de diaken werden
gelezen dan wel gezongen. 
Bij de doop werd een doopvont
gebruikt, gevuld met water dat door de
priester drievoudig was gezegend met
een kruis en een kaars en daarna
bewierookt was. In afwijking van de
doop in de Rooms Katholieke kerk,
waar de dopeling met het water wordt
besprenkeld, werd in de Orthodoxe kerk
het kind driemaal ondergedompeld in
het doopvont. Tijdens het uitvoeren
van deze handeling, sprak de priester

de volgende woorden: “Een slaaf Gods
wordt gedoopt..... in de Naam van de
Vader (eerste onderdompeling), in de
Naam van de Zoon (tweede onderdom-
peling) en in de Naam van de Heilige
Geest (derde onderdompeling). Nu en
tot in eeuwigheid. Amen!”

Dan werd de dopeling door de priester
overgedragen aan de peetmoeder die
hem in een doek wikkelde. Hierna hing
de priester een kruisje om zijn hals, een
geschenk van de peetmoeder dat van
brons, zilver of goud was. 

Deze twee momenten: de onderdompe-
ling in het water en het ontvangen van
het doopkruisje werden beschouwd als
reinigende rituelen en als momenten
van tweede, geestelijke geboorte. Het
doopkruisje dat een mens praktisch
gezien zijn hele leven om hield, was
een symbool van het geloof en zou een
bescherming vormen tegen het kwade. 

D o o p g e w a a d
Het kind kreeg nu een doopgewaad
aan, dat hij zijn verdere leven bewaarde
als aandenken aan deze dag. Onder het
zingen van gebeden maakten de pries-
ter en de diaken met het kind een rond-
gang om het doopvont en overhandig-
den de dopeling dan weer aan de
peetmoeder. 

Vervolgens ging de priester over tot de
zalving met gewijde olie. De kerkdiena-
ren bereidden deze welriekende olie zelf
uit olijfolie die vermengd was met rode
wijn of ze kochten hem in een klooster.
Met een kruisvormig gebaar beroerde
de priester met een zacht kwastje het
voorhoofd, de neusvleugels, de kin (ter
aanduiding van de lippen), de oren, de
hartstreek, de handen en de voeten van
het kind. 

Daarna volgde de zogenaamde ‘invoe-
ring in de kerk’, die de vereniging van
de nieuwgeborene met de kerk
symboliseerde. 
De priester begaf zich met de dopeling
naar het altaar, bracht de lippen van
het kind in aanraking met beide zijden
van de Koningspoort (de opening in het

De ouders mogen niet bij de plechtigheid zijn. 

Hun peetouders begeleiden hen.

midden van de ikonostase). Op het
altaar boog hij zich met het kind voor
de altaartafel. Daarna liep hij driemaal
met de jonggeborene om de altaartafel
heen waarbij hij de lippen van het kind
de vier hoeken van de tafel liet
beroeren. 

Met meisjes kwam de priester niet aan
de voorkant want die was voor een
meisje verboden. Dit was trouwens de
enige gelegenheid waarbij iemand van
het vrouwelijk geslacht op het altaar
werd toegelaten. De toegang hiertoe
was volgens de kerkelijke wetten verder
aan personen van het mannelijk
geslacht voorbehouden. Ook het
schoonmaken mocht uitsluitend door
mannen gedaan worden.
Hierna gaf de geestelijke het kind over
aan de peetmoeder die het samen met
de peetvader naar huis droeg. 

N a  d e  d o o p
Meestal eindigde de dag met een maal-
tijd  waarbij alleen de meest nabije
vrienden en verwanten werden geno-
digd. Traditionele schotels waren pas-
teien met vlees en vis, soep, boekweit,
jachtschotel en op vastendagen erwten-
of paddestoelensoep en gebonden
vruchtensap. Vaak ook werden pannen-
koekjes gegeven met zure room, boter
en jam.

Zes weken na de doop kreeg de peet-
moeder meestal een geschenk van haar
petekind: een shawl of hoofddoek
bijvoorbeeld.
Later ging het opgroeiende kind op
feestdagen beslist op bezoek bij zijn
peetouders en werden er geschenken
uitgewisseld. Met Pasen bijvoorbeeld
een ‘koelitjs’, (een Russisch Paas-
gerecht) en beschilderde eieren.

Ook als het kind volwassen was gewor-
den, verbrak het de band met zijn peet-
ouders niet. Bij alle belangrijke gebeur-
tenissen en feestdagen in zijn leven
waren de peetouders altijd de liefste en
meest geëerde gasten. Van hen kreeg
het petekind bij zijn huwelijk en de
geboorte van zijn kinderen de mooiste
geschenken. 
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N a a m d a g
De naam van het kind bepaalt wanneer
zijn naamdag is. De heilige wiens naam
het kind droeg werd beschouwd als zijn
Hemelse Beschermer. Die dag werd dan
ook als een belangrijker feestdag
beschouwd dan zijn geboortedag. Op de
naamdag – in Rusland ook wel
Engelendag genoemd – kwamen de
peetouders op bezoek met cadeautjes.
Soms bakten ze zoete broodjes in de
vorm van een krakeling met amandelen
versierd en een opschrift van suiker. Er
werd gans gegeten, gevuld met appelen
of met zuurkool en bacon, verschillen-
de gezouten producten en pasteien.
Aan tafel werd voor de jarige
gezongen. 

Op zo’n naamdag werden ook de bede-
laars niet vergeten en men was royaal
met aalmoezen, soms gaf men ook
cadeautjes. In enkele gebieden van
Rusland werden op deze dag zelfs
maaltijden aangericht voor bedelaars
en arme mensen.

D e  d o o p  o p  l a t e r e  l e e f t i j d
Het kon soms gebeuren dat iemand op
latere leeftijd gedoopt werd: In de zes-
tiende eeuw vond er in de Russische
kerk een schisma plaats. Hieruit kwa-
men verschillende religieuze richtingen
voort, onder andere de Oud-gelovigen,
de Doechoborie en de Molokanje. Ieder
van hen had zijn tradities en rituelen. 

In het dagelijks leven waren mensen
van verschillende sekten vrij om met
elkaar om te gaan. Maar bij gemengde
huwelijken was een van de huwelijks-
kandidaten verplicht om tot het geloof
van de ander over te gaan. Wie van
geloof veranderde, hing van een aantal

factoren af, zoals: wiens geloof had de
meeste aanhangers in die streek, bij
wiens familie zouden de jonggehuwden
gaan wonen. Trokken ze bijvoorbeeld
bij Orthodoxe ouders in dan moest het
huwelijk onherroepelijk in de Ortho-
doxe kerk gesloten worden en daarvoor
was het nodig dat beide huwelijks-
kandidaten Orthodox gedoopt waren.
Dit kon er toe leiden dat een volwas-
sene zich liet dopen. 

Een fraaie illustratie van de doop op
latere leeftijd in verband met een aan-
staand huwelijk zien we bij de tsarenfa-
milies door de eeuwen heen. Heel vaak
trouwden Russische prinsen met Duitse
prinsessen en deze prinsessen gingen
dan vrijwel altijd tot het Russisch-
orthodoxe geloof over. Voor de vrouw
van een troonopvolger was dit
verplicht.

Ook na de val van het Communisme
hebben veel volwassenen zichzelf en/of
hun kinderen zich alsnog laten dopen. 
De volwassene koos zelf zijn peetouders
uit, die hem naar de kerk vergezelden.
Natuurlijk werd hij niet in het doop-
vont ondergedompeld maar door de
priester besprenkeld met het heilige
water. De priester hing hem het doop-
kruis om, voerde hem om het doopvont
heen en zalfde hem met de heilige olie. 

De eerste zeven dagen na de doop was
de pasgedoopte verplicht om dagelijks
de kerkdiensten bij te wonen. In
Russische kerken zijn niet alleen
dagelijks diensten maar ook meerdere
diensten per dag. Daarna werd het
dagelijkse leven hervat met inacht-
neming van de canonieke regels. 

Kinderen worden drie keer onder-

gedompeld: in de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon en in de naam

van de Heilige Geest. Na de onder-

dompeling worden de kinderen

opgevangen door de peetmoeder. 

De priester hangt de dopeling dan een

doopkruis om – een geschenk van de

peetmoeder – dat hem moet

beschermen tegen het kwade.



Z O M E R   1 9 9 9

36

Girbe Buist

Steeds meer buitenlanders ontdekken de Nederlandse musea.

Mede door de Europese eenwording en de inspanningen van het

Nederlands Bureau voor Toerisme kan de oplettende bezoeker

in toenemende mate een mengelmoes van buitenlandse

tongvallen in de Nederlandse musea beluisteren.

NNNiet overal doet
men op dezelfde
manier een kip na

Laatst deed ik in één van die musea een
merkwaardige ontdekking. Een Frans
en een Engels gezin stonden bij een
kippenren in het Pluimveemuseum te
Barneveld te kijken en zowel een Frans
als een Engels kind imiteerden de haan.
Uit de mond van het Engelse kind
klonk ‘cock a doodle doo’, terwijl het
Franse jongetjes de haan ‘cocorococó’
nadeed. Dat de verschillende talen voor
abstracte zaken uiteenlopende woorden

hebben, is vanzelfsprekend. Maar dat
zij ook natuurlijke geluiden met ver-
schillende klanken en woorden weerge-
ven vind ik opmerkelijk. 

O n o m a t o p e e
Woorden die op een of andere wijze
een geluid noemen of weergeven heten
in de taalkunde onomatopeeën. Hoewel
wij deze woorden als een zuivere imita-
tie van de werkelijkheid beschouwen,
zijn zij dat niet. Dat de overeenkomst
niet volledig is, blijkt onder meer uit de
verschillende benamingen voor het
hanengekraai, zoals die in de verschil-
lende talen zijn ingeburgerd. Naast het
Engelse ‘cock a doodle doo’ vinden wij
het Franse ‘cocorico’ en het Duitse
‘kikeriki’.

Daarnaast worden veel verschillende
geluiden soms door hetzelfde onomato-
pee weergegeven. Het Franse ‘glouglou’
duidt bijvoorbeeld zowel het geluid aan
dat gehoord wordt wanneer een fles

wordt uitgegoten als de roep van een
eend.
De taal kan om een aantal redenen
natuurlijke geluiden niet exact naboot-
sen. In de eerste plaats hebben de men-
selijke spraakorganen een beperkte uit-
drukkingsmogelijkheid. Het stemorgaan
van viervoetige dieren lijkt nog enigs-
zins op dat van ons. Maar wordt door
hen anders gebruikt. Bij vogels ligt het
stemorgaan in het onderste strotten-

Nederlandse
musea in

buitenlandse
oren

Interieur Culinair Museum Mariënhof, Amersfoort

Het Nederlandse

PTT Museum
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hoofd. Bovendien hebben zij noch
beweegbare lippen, noch tanden en
kiezen. Kikkers hebben helemaal geen
stemorgaan en het geluid dat zij maken
wordt voortgebracht door het snel
terugstromen van de lucht in de mond-
holte waarvan de wanden uitzetten. De
ratelslang tenslotte maakt een geluid
door de ringen, die op het einde van
haar staart staan.  

R e g e l s
Een andere oorzaak voor het grote
kleurverschil tussen natuurlijke gelui-
den en menselijke klanken is de relatie-
ve getrouwheid waarmee het menselijk
oor de indrukken opvangt.
Tenslotte wordt de mens bij klankna-
bootsing beperkt door de regels en
klanken van zijn eigen taal. De talloos
gevarieerde klinkers en tweeklanken die
men hoort, moeten teruggebracht wor-
den binnen de mogelijkheden van het
fonologische systeem. Het kattengeluid
vereist een gerekte ‘aau’, maar het
Nederlands kent slechts de tweeklank
‘au’. Ook de accentuering, de intonatie
van het woord, moet zich aansluiten bij
de gebruikelijke in de eigen taal. Wij
moeten de gehoorde klanken vertalen
naar ons eigen taalsysteem.

V e r t a l i n g
Zelfs het woord ‘koekoek’ is een ver-
taling. In werkelijkheid brengt de vogel
alleen ‘oe-oe’ uit. Maar wij vertalen dit
geluid. Twee klinkers komen in onze
taal niet achter elkaar voor. Het ‘oe-oe’
wordt daarom door ons met medeklin-
kers geïnterpreteerd. Omdat de ‘k’
dezelfde articulatieplaats heeft als de
oe-klank kiezen wij daarvoor als mede-
klinker de ‘k’ en niet de ‘g’. De
Nederlandse en Franse namen voor de
koekoek, die beide dezelfde oorsprong
hebben, dragen daarnaast een verschil-
lend krachtaccent: de eerste ‘kóekoek’,
op de eerste klankgreep; de tweede,
‘coucóu’ op de laatste volgens de
gewoonte van beide talen.

Een exacte klanknabootsing-in-taal is
dus onmogelijk. De mens kan hooguit
een natuurlijk geluid door een min of
meer passende klank vertalen volgens
de regels en gewoonten van zijn eigen
taalsysteem. Met deze wetenschap in
ons achterhoofd hebben wij ons oor
eens in een aantal musea te luisteren
gelegd en vingen de volgende interna-
tionale klanknabootsingen op.  

C u l i n a i r  M u s e u m  M a r i ë n h o f ,
A m e r s f o o r t  

mmmm (Nederlands) 
miam (Frans)
mnh (Portugees)
yum (Engels)
nam nam (Fins)
iam iam (Pools)
iam (Russisch)
eh-eh (Tsjechisch)
hmm (Turks)

K a t t e n k a b i n e t ,  A m s t e r d a m  
niaou (Grieks)
miao (Italiaans)
miaou (Frans)
mí-áú (Iers)
meow (Engels)
miau (Duits)
mjav (Roemeens)
miyav (Turks)

N a t i o n a a l  B e i a a r d  M u s e u m ,
A s t e n  

bim bam (Nederlands) 
din don dan (Italiaans)
ding dong (Frans)
ding dong (Engels)
bim bam bom (Duits)
ding dank (Noors)
kling klang (Zweeds)
bom bom (Russisch)
din din (Turks)

VOC-Retourschip Batavia, Lelystad

Sea Life Centre, Scheveningen
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M u s e u m  G e v a n g e n e n p o o r t ,
‘ s - G r a v e n h a g e

au (Nederlands)
aua (Duits)
aj (Zweeds)
jaj (Roemeens)
ouch/ow (Engels)
Ahi (Italiaans)
Aou (Spaans)
oh lele (Grieks)
Av (Deens)
uj juja (Hongaars)  

H e t  N e d e r l a n d s  P T T
M u s e u m ,  ‘ s - G r a v e n h a g e

allo (Frans)
pronto (Italiaans)
diga (Spaans)
hullo (Engels)
empros (Grieks)
hallom (Joegoslavisch)
allo (Russisch)

V O C - R e t o u r s c h i p  B a t a v i a ,
L e l y s t a d
oo (Grieks)
ahoy (Engels)
o hé (Frans)
ehi (Italiaans)
hei daar (Nederlands)
heda (Duits)

W e k k e r m u s e u m ,  M e i j e l
tik tak (Grieks)
tic tac (Italiaans)
tic toc (Iers)
tick tock (Engels)
tick tack (Zweeds)
tik tak (Turks)

N a t i o n a a l  O o r l o g s -  e n
V e r z e t s m u s e u m ,  O v e r l o o n  

boem (Nederlands) 
bum, patabum (Italiaans)
boum (Frans)
pun, pon, bum (Spaans)
poff (Zweeds)
boom, wham (Engels)
bumm, wumm (Duits)
puff, bum (Pools)

S e a  L i f e  C e n t r e ,
S c h e v e n i n g e n

glou glou (Grieks)
glu, glu (Italiaans)
glug glug (Engels)
kluk kluk (Deens)
blu blu (Zweeds)
pulp pulp (Fins)
bul bul (Pools)
glug glug (Turks)
blub blub (Nederlands)

M u z i e k i n s t r u m e n t m a k e r s m u
s e u m ,  T i l b u r g  

tèterètè (Nederlands) 
tout tout (Grieks)
taritara (Frans)
tarariti (Spaans)
papparata (Italiaans)
täterätä (Duits)
tra tra (Deens)
tramtará (Tsjechisch)
tatati (Turks)

V e r s c h o l e n  d o r p  D e  O u w e
S c h u u r e ,  V i e r h o u t e n

so (Grieks)
sst (Nederlands)
chut (Frans)
tys, hys (Deens)
pzzt (Hongaars) 
sza, crïï, tsss (Pools)
s
5
itt (Turks)

shët (Albanees)
huis huis (Iers)

B e z o e k e r s c e n t r u m
E e n d e n k o o i ,  Z a n d

kwak (Nederlands) 
qua qua (Italiaans)
mac mac (Roemeens)
hap hap (Hongaars)
rap rap (Deens)
krja krja (Russisch)
coin coin (Frans)
quack (Engels)
vác vac (Iers)

H a r l e y - D a v i d s o n  M u s e u m ,
Z w o l l e  

broem (Nederlands) 
brum (Italiaans)
vroum (Frans)
rum rum (Iers)
vroom (Engels)
brumm (Duits)
brr (Hongaars)
wrr wrr (Pools)
brrmm (Turks)Muziekinstrumentenmakersmuseum, Tilburg

Bezoekerscentrum Eendenkooi, Zand

Nationaal Beiaard Museum, Asten

Nederland 

– Groningen 
Noordelijk
Scheepvaartmuseum 
Brugstraat 24-26, 9711 HZ
Groningen 
tel. (050) 312 22 02 

Borg Verhildersum 
Wierde 40, 9965 TB  Leens 
tel. (0595) 57 14 30 

– Drenthe 
Nationaal Hunebed-info-
centrum 
Bronnegerstraat 12, 9531
TG  Borger 
tel. (0599) 23 63 74 

– Overijssel 
Bezoekerscentrum West
Salland, Oude Maalderij 
Canadastraat 6, 8141 AC
Heino 
tel. (0572) 39 40 33

Historisch-Culturele Kring
Gramsbergen 
p/a Voorstraat 12, 7783 AN
Gramsbergen
tel. (052) 456 21 51 

– Flevoland
Museum Schokland 
Middelbuurt 3, 8307 RR
Ens 
tel. (0527) 25 13 96 

– Gelderland
Historisch Museum
Apeldoorn 
Molenstraat 57, 7311 BD 
tel. (055) 355 14 44

Veluws Museum Nairac 
Langstraat 13, 3771 BA
Barneveld 
tel. (0342) 415 666

Nederlands Bakkerijmuseum 
‘Het warme land’ 
Kerkhofstraat 13, 8051 GG
Hattem 
tel. (038) 444 17 15

- Utrecht 
‘RonDom’ Bezoekerscentrum
voor  Cultuurhistorie
Utrecht 
Domplein 9, 3512 JC
Utrecht 
tel. (030) 233 30 36 

– Noord-Holland
De Zaanse Schans 
Schansend 1, 1509 AW
Zaandam 
tel. (075) 616 82 18

Museum van de twintigste
Eeuw 
Bierkade 4 & 4a, 1620 EA
Hoorn 
tel. (0229) 21 40 01 

Volendams Museum 
Zeestraat 41, 1131 ZD 
tel. (0299) 36 92 58 

– Zuid-Holland 
Molenmuseum ‘De Valk’ 
2e Binnenvestgracht 1,
2312 BZ  Leiden 
tel. (071) 516 53 53 

‘t Koetshuys Anno 1776 
Schoolstraat 28-30, 2611
HS  Delft 
tel. (015) 213 82 58

Museumwinkel
Schielandshuis 
Korte Hoogstraat 31, 3011
GK  Rotterdam 
tel. (010) 21 76 751

Oudheidkamer Het Stadhuis 
Liesdel 27, 2965 AR
Nieuwpoort 
tel. (0184) 60 17 63 

Museum Het Oude Huis 
Dorpsstraat 7, 2712 AB
Zoetermeer 
tel. (079) 31 64 735

Erfgoedwinkel Den Haag 
Groenewegje 101a, 2515 LP 
Den Haag 
tel. (070) 392 45 67 

– Zeeland
Stichting Groede 
Slijkstraat 1, 4503 BC
Groede 
tel. (0117) 37 24 14 

– Noord-Brabant
St Gastheerschap 
s-Hertogenbosch 
Visstraat 42b, 5211 DN 
tel. (073) 613 50 98 

– Museumwinkels 
Nederlands
Openluchtmuseum 
Schelmseweg 89, 6816 SJ
Arnhem 
tel. (026) 357 61 11

Slot Loevestein 
Loevestein 1, 5307 TG
Poederoijen 
tel. (0183) 44 71 78

Vlaanderen 

Erfgoedwinkel Image 
Bergstraat 72, 1000 Brussel 
tel. (02) 512 22 72 

Erfgoedwinkel Huyse de
Grote Sterre 
Jacob van Maerlantstraat 3,
8340 Damme 
tel. (050) 35 33 19 

Erfgoedwinkel Horst en
Hageland 
Horststraat 28, 3220
Holsbeek 
tel. (016) 62 33 45 

Erfgoedwinkel Alden Biesen 
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 
tel. (089) 51 93 42 

is te verkrijgen 
bij de Erfgoedwinkels
De ‘Erfgoedwinkel’ is iets nieuws op het gebied van het cultuurtoerisme in
Nederland. Erfgoedwinkels worden opgericht bij een museum of monument. 
Ze verkopen cadeau- en gebruiksartikelen met een cultuurhistorische
herkenningswaarde en verschaffen informatie over de lokale en regionale
geschiedenis. De winst uit verkoop draagt bij tot het instandhouden van het
cultuurgoed ter plaatse.

U kunt terecht bij de Erfgoedwinkels voor oud-hollands snoepgoed, lees-
plankjes, replica’s in hout, glas, aardewerk en blik, handbeschilderde tegels, 
een handgedecoreerd Delftsblauw servies en nog veel meer. Ook de boeken en
tijdschriften van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur zijn er te
verkrijgen.

D e  E r f g o e d w i n k e l s  z i j n  i n :

Voor inlichtingen: 
Stichting Promotie 
Nationaal Erfgoed, 
Dunne Bierkade 18, 
2512 BC Den Haag, 
tel. 070-3451825, 
fax. 070-3451678.
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D e  N e d e r l a n d s e  a l m a n a k  
De basis van de almanak was een jaarkalen-
der. Per maand werden de data in cijfers
gegeven en de dagen van de week aange-
duid met de letters A tot en met G. De rode
letter in dit rijtje was de zondagsletter. De
maand werd veelal geopend met een
kalendervers waarvan de strekking zowel
moralistisch, politiek als humoristisch kon
zijn. Verder stonden in het kalendergedeel-
te de heiligedagen en de kerkelijke feest-
dagen vermeld en werden per week de
epistel- en evangeliehoofdstukken volgens
het kerkelijk jaar opgesomd. Ook werden in
de kalender de data van markten en kermis-
sen, vaak met kleine symbolen, aangegeven. 

C h r .  v a n  A b k o u d e  e n
z i j n  k w a j o n g e n s b o e k e n    
Uit onvrede met zijn baan als
onderwijzer nam hij ontslag en
trok hij het land in. Het aanbod
van kinderboeken vond hij maar
niks. Daarom ging hij ze zelf
schrijven. Sociale misstanden
rondom kinderen grepen hem
zodanig aan dat hij felle
pamfletten verspreidde...

R u s s i s c h e
h u w e l i j k s t r a d i t i e s

Hoewel het leven op het platte-
land heel eenvoudig was, waren
de gebruiken bij het sluiten van

een huwelijk heel verfijnd en
plechtig. Hierbij nam de bruidloop

– de overgang van de bruid van haar ouderlijk huis naar de
familie van haar man – een belangrijke plaats in.

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

C C C O L O F O N
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