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Boijmans Van
Beuningen verloor hierdoor een groot deel van
haar kostbare bibliotheek die in de kelders
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Veel Nederlanders reisden
richting Frankrijk of Roemenië
waar het natuurverschijnsel
nog beter te aanschouwen
was. Het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur kreeg veel
telefoontjes met vragen als: ‘Moet mijn
hond ook een bril op’, ‘Is het niet beter
om binnen te blijven’, ‘Komt er nu na
negen maanden een geboortegolf’ en
‘Ik heb altijd gehoord dat een zonsverduistering gepaard gaat met een uitstoot van giftige dampen, klopt dat’.

Foto’s uit: Algemeen
Dagblad en NRC
Handelsblad

er sprake van een zonsverduistering als
aankondiging van het einde ter tijden.
In de Openbaring van Johannes 6:12
wordt gezegd: “... en daar geschiedde
een grote aardbeving en de zon werd
zwart als een haren zak en de maan
werd geheel als bloed”.

Nederland moest het met een gedeeltelijke eclips doen. De laatste totale zonsverduistering was in 1715 en de volgende zal in Nederland pas in het jaar
2135 te zien zijn. Alle reden om nu te
kijken. Weerman Erwin Kroll wilde
absoluut niet werken. In de Telegraaf
zei hij: “Ik wil er volop van genieten.
Het schijnt iets heel bijzonders te zijn.
Sommige mensen zeggen zelfs dat het
lijkt alsof je uit je stoel gezogen wordt.”

De zon verlicht en verwarmt de aarde.
Zonder zon is er geen leven op aarde
mogelijk. Men dacht dat als de zon
haar plaats aan de hemel verliet, duivelse krachten de macht op aarde zouden overnemen. Bij de gedeeltelijke
zonsverduistering in 1654 werd men
gewaarschuwd het vee binnen te houden en pas weer voedsel van het land
te eten als het geregend had.
Zonsverduistering zou ook altijd
gepaard gaan met overstromingen. Dat
klopte in Rotterdam aardig, want daar

Een zonsverduistering heeft altijd veel
angst ingeboezemd bij mensen. Want
ze begrepen het niet: de zon kon ziek
zijn of verdrietig, maar het kon ook het
werk zijn van de duivel. In de bijbel is
1

Dat volksgeloof een
lange adem heeft, blijkt
vooral uit het buitenland. In
Rusland zou bijna een kwart van
de mensen geloven in een eclipsramp. De Syrische regering verordoneerde dat ouders hun kinderen
moesten binnen houden tijdens de
zonsverduistering. En in India
namen honderdduizenden hindoes
een ritueel bad. Volgens de Indiase
mythologie komen zonsverduisteringen
tot stand door een gevecht tussen de
demonen Rahu en Keta, die uiteindelijk
in hun woede de zon zouden verslinden. Een bad in heilig water tijdens de
eclips zou leiden tot wedergeboorte in
een hogere kaste.
In Nederland hebben we vooral genoten met onze brilletjes op. Ook als je er
niet zo in geïnteresseerd was, werd je
meegesleept in de eclipshause. Maar het
is wel heel tekenend dat wij op het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
juist bij de zonsverduistering zoveel
vragen over bijgeloof kregen te
verwerken.
Ineke Strouken
hoofdredacteur
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1999De populariteit van de smartlap
Jaar
van
de

Volkscultuur

2000Ep re onj eeci tg ei nn t iHj de es r ve no lvkeseknu n s t

Coevorder ganzenmarkt
Sinds het einde van de achttiende en in de
negentiende eeuw werden door boeren ganzen
vetgemest. Deze werden dan op een vast tijdstip
naar Coevorden gedreven om daar te worden
verhandeld en verscheept, eerst naar Rotterdam en
uiteindelijk naar Engeland. Tegen het einde van de
negentiende eeuw nam de betekenis van de
Coevorder ganzenmarkt af, om in de twintigste
eeuw te stoppen. Wat overbleef was een
najaarsmarkt met een aantal dagen waarop vee
werd verhandeld. Nu wordt echter al weer jaren
achtereen de ganzenmarkt als folkloristisch
gebeuren georganiseerd.

aan de toehoorders probeerde te slijten. Om de
aandacht van het publiek
te trekken en het lied
visueel te ondersteunen
hing de zanger een bont
beschilderd doek aan een
paal. Op deze roldoeken of
smartlappen stond de
inhoud van het lied in de
vorm van een soort stripverhaal afgebeeld. Veelal
waren dit verhalen
over gruwelijke
moorden, natuurrampen of actuele
gebeurtenissen.
Reeds op zeventiende-eeuwse
prenten en schilderijen staan roldoekzangers afgebeeld.
De oudst bewaard
gebleven smartlappen dateren uit het
midden van de vorige
eeuw. De smartlap heeft
een lange en boeiende
geschiedenis.

In Heerenveen ontmoeten volkscultuur
en volkskunst elkaar in het kader van
het `Jaar van de Volkscultuur 19992000’. Dit najaar werken daar cultuuren kunstinstellingen samen om de
smartlap van zolder te halen en op een
eigentijdse manier nieuw leven in te
blazen.

1999

Op 8 november in Coevorden te bezoeken
(0524-511822).

Jaar
van Volkscultuur
de

2000
Huwelijksvoordracht

Toen wij op 15 juli 1999 trouwden hebben onze vrienden ‘s avonds een
speech – de ‘levensmiddelenloop’ – gehouden. Telkens als een product in
de tekst voorkwam kregen wij dat toegegooid. Water zat natuurlijk in een
flesje en met eieren waren ze gelukkig wel voorzichtig.
Levensmiddelenloop
Wij zijn dan wel geen koffiedikkijkers en van speechen hebben wij ook
geen kaas gegeten, maar toch willen wij wel even ons ei kwijt.
Jullie weten ongetwijfeld waar Abraham de mosterd vandaan haalt en
alles is nu koek en ei. Maar toch zullen jullie nog even door de zure appel
heen moeten bijten, harde noten moeten kraken of water bij de wijn moeten doen. Je kunt dan wel denken, het sop is de kool niet waard, maar pas
op, want voor een appel en een ei verkopen ze je tegenwoordig knollen
voor citroenen.
Nu hoeven wij heus geen vinger in de pap te hebben, maar toch gaan we
jullie wat stroop om de mond smeren en wat zoete broodjes bakken, want
je vangt meer vliegen met honing dan met azijn.
Op dit moment hebben jullie nog geen boter op je hoofd en nemen jullie
alles met een korreltje zout, maar toch kun je behoorlijk in de puree
komen als je boven je theewater raakt.
We willen jullie vandaag niet opjuinen [uien] anders zouden jullie ons dit
nog wel eens kunnen inpeperen. En uiteraard zijn jullie best in staat om je
eigen boontjes te doppen, tenslotte behoeft goede wijn geen krans, maar
misschien moet je op zulke momenten niet krenterig zijn en kun je beter
eieren voor je geld kiezen. Kijk dus goed uit je doppen opdat jullie verhouding niet als een pudding in elkaar zakt.
Nu hebben jullie daar waarschijnlijk schijt [closetpapier] aan, maar mochten jullie toch de draad kwijt raken, bedenk dan wel, de soep wordt niet zo
heet gegeten, als hij wordt opgediend.
Rutger en Victoria Strouken

2

Daarom herleeft de smartlap in
Heerenveen. In Museum
Willem van Haren is tot en
met 14 november een tentoonstelling over de smartlap te
zien. Bij de tentoonstelling is
een CD uitgebracht waarop de
smartlappen te horen zijn. Het
Centrum voor Kunstzinnige
Vorming De Cirkel organiseert
workshops smartlappen schrijven en -zingen. In de
Kunstruimte zal werk te zien
zijn van twaalf hedendaagse
kunstenaars die zich door
de smartlap hebben laten inspireren.
Kinderen kunnen in het Jeugd Atelier
Museum aan de slag met smartlappen
volgens een storyline geschreven door
studenten van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden. Op 14 oktober zijn in Heerenveen vele optreden
van smartlappenkoren en -bands.

Gruwelijke moord voorgevallen te Knollenburg.
Smartlap uit het einde van de vorige eeuw

Een dikke eeuw geleden kwam je de
straatzanger nog tegen op jaarmarkten
en kermissen. Staand op een verhoging,
half verscholen achter zijn buikorgel
bracht hij zijn met veel drama en ellende doordrenkte liederen ten gehore, terwijl zijn vrouw de tekst van het lied

Informatie: Museum Willem van
Haren, 0513-623408.
3

Sinds eeuwen wordt het varken
door de mens met symboliek
beladen. Het dier staat voor onreinheid, zonde en vraatzucht, maar
tegelijkertijd ook voor wellust,
bekoring en voorspoed.
In de tentoonstelling ‘Hoge hakken,
roze billen’ wordt de dubbelzinnige
relatie tussen varken en mens
belicht. Spaarvarkens, Antoniusvarkens, feestvarkens, marsepeinen
varkens, enzovoort. ‘Beware the
pigs’, schreef Charles Dickens ooit
en dat is wat ze in Gent in België
gedaan hebben.
De tentoonstelling ‘Hoge hakken,
roze billen’ is tot en met 26 november in het Museum voor
Volkskunde, Kraanlei 65, Gent
België (0032-(0)9-2255986) te
bezichtigen.
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Chr. van Abkoude (1880-1960)

hr. van Abkoude en zijn kwajongensboeken

Uit onvrede met zijn baan als onderwijzer nam

In datzelfde jaar zei hij eveneens zijn
baan in het onderwijs vaarwel. Volgens
de toenmalige uitgever Kluitman is de
achtergrond hiervan dat hij nogal van
mening verschilde met zijn collega’s
over het omgaan met kinderen en over
het onderwijs, wat wederzijds irritaties
opleverde. Met twee vrienden trok hij,
mogelijk in navolging van Jean Louis
Pisuisse en Max Blokzijl die als Italiaanse straatzangers op reis waren
gegaan, vervolgens het land in. Het
drietal verdiende de kost door – onder
schuilnamen – lezingen en poppenkastvoorstellingen te geven en reisverslagen te maken.

hij ontslag en trok hij het land in. Het aanbod
van kinderboeken vond hij maar niks en
daarom ging hij ze zelf schrijven. Sociale
misstanden rondom kinderen grepen hem
zodanig aan dat hij felle pamfletten
verspreidde...
Chris van Abkoude: onderwijzer, poppenkastspeler, rondreizend entertainer
èn schrijver. Zijn bekendste boeken,
Pietje Bell en Kruimeltje, zijn hevig
bekritiseerd. Desondanks, of misschien
juist daardoor, waren ze razend populair. En nog steeds zijn ze verkrijgbaar,
antiquarisch maar ook nieuw.

Naar Amerika
Deze verslagen werden gepubliceerd in
het Rotterdamsch Nieuwsblad en werden later gebundeld in de uitgave Met
de poppenkast op reis (1910). Van 1914
tot 1916 was hij in militaire dienst vanwege de toen afgekondigde mobilisatie.
In 1916 stelde de opbrengst van zijn
boeken hem in staat om in Amerika
zijn geluk te beproeven. Onder de naam
Winters – de naam Van Abkoude was
voor de Amerikanen moeilijk uit te
spreken – verhuurde hij zich als pianist
en ‘children’s entertainer’, waarbij hij
voor kinderen poppenkastvoorstellingen gaf.

motivatie was dan ook niet aanwezig.
Hij kwam toen op het idee om zelf de
pen ter hand te nemen. Dit leidde in
1907 tot het jongensboek Bert en Bram,
dat al gauw gevolgd werd door andere
titels.

De auteur van Pietje Bell
en Kruimeltje

Het eerste

Toen bleek dat hij hiermee een boterham kon verdienen, liet hij zijn vrouw
en drie zoons overkomen, waarmee het
gezin Van Abkoude zich definitief in
Amerika vestigde. In Alameda (Californië) werd hij tenslotte directeur van
een distributiecentrum van tijdschriften. In dezelfde stad richtte hij een
toneelgezelschap op voor kinderen,
waarvoor hij zelf de stukken schreef en
ook de regie voerde. Chr. Van Abkoude
overleed op 2 januari 1960 in Portland
(Oregon).

jongensboek van
Chr. van Abkoude:
‘Bert en Bram.’

De inhoud van deze boeken sloot aan
bij de toen heersende traditie. Boeken
over jongens die allerlei avonturen
beleven, avonturen die over het algemeen braaf van aard zijn net als de
jongens die erin optreden. In een aantal

“In Rotterdam leeft
verborgen, weggekropen in
donkere schuilhoeken,
onopgemerkt in vunze stegen
en sloppen, een volksklasse,
die een wanhopigen strijd
voert om het bestaan. Een
strijd, zóó vreeselijk, zóó
hartverscheurend jammerlijk,
dat de aanschouwing daarvan
ons het harte doet breken.”
(Uit: ‘Droevig kinderleven in
Rotterdam, een onderzoek
naar den toestand van
behoeftige schoolkinderen’)

Met illustraties

Christiaan Frederik van Abkoude werd
op 17 april 1880 geboren in de Rotterdamse volksbuurt Crooswijk, waar zijn
vader kapper (‘barbier’) was. In zo’n
buurt situeerde hij later ook zijn boeken Pietje Bell en Kruimeltje. In 1901
behaalde hij zijn onderwijzersakte,
waarna hij enkele jaren voor de klas
stond. Hij werd daarbij geconfronteerd
met de soms zeer ellendige omstandigheden waaronder zijn leerlingen
opgroeiden. De met hartstocht geschreven pamfletten die hij hierover schreef,
logen er niet om. Een titel als Droevig
kinderleven in Rotterdam, een onderzoek naar den toestand van behoeftige
schoolkinderen dat hij in 1903 ten

(1911), Een ongeluksvogel (1912), De
Pinkertonnetjes (1913) en De voetbalclub (1913).

Schrijverschap
Van Abkoude heeft zijn schrijverschap
altijd gecombineerd met zijn andere
activiteiten. Ook vanuit Amerika onderhield hij contact met zijn Nederlandse
uitgever (Kluitman te Alkmaar) en zette
hij de productie mede op diens verzoek
voort. Na zijn eerste jongensboek in
1907 verschenen andere boeken zoals
Hollandsche jongens (1907), Hein
Stavast (1908), Willem’s Verjaardagsgeschenk (1908), Bob-zonder-zorg

van Henri Pieck,
Alkmaar,
Kluitman, z.j.

tje. Ook deze kwajongens bedoelen
alles goed en willen graag iedereen helpen. In de periode dat Van Abkoude
voor de klas stond, ontdekte hij tevens
dat veel kinderen weinig genoegen
beleefden aan het aanbod van de toenmalige kinderboeken. Een sterke lees-

behoeve van de ‘Commissie tot Kostelooze Voeding van Schoolkinderen’
schreef, is wat dat betreft veelzeggend.
Sociale betrokkenheid
Zijn sociale bewogenheid zien we terug
in karakters als Pietje Bell en Kruimel4

‘De Pinkertonnetjes.’ Met illustraties van Jan Rinke,
Utrecht, A.W. Bruna & Zoon’s Uitgevers Mij., 1913.

5

boeken is een duidelijk sentimentele
noot aanwezig, bijvoorbeeld in Bobzonder-zorg, dat over een jongen gaat
die zijn streken pas echt afleert nadat
zijn moeder gestorven is. In Willem’s
Verjaarsgeschenk wordt de verhouding
tussen enkele jongens, die door kwaaie
gevoelens onder druk komt te staan,
centraal gesteld. Pas na allerlei dramatische gebeurtenissen blijkt de zuivere
vriendschap.
Van een ander gehalte is Pietje Bell of
de lotgevallen van een ondeugenden
jongen, dat Van Abkoude in 1914
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‘Pietje Bell’s Goocheltoeren.’ Met illustraties van
D.A. Bueno de Mesquita, eerste druk, 1924.

voortdurend als voorbeeld voor Pietje.
Het kan niet anders of het loopt nog
eens slecht met zijn buurjongetje af.

boek zijn net als bij diverse andere
titels van Van Abkoude gemaakt door
Jan Rinke. Deze tekenaar verzorgde ook
de illustraties in de eerste drukken van
Pietje Bell. Hij zette Pietje (met knipoog!) neer zoals velen hem nog steeds
kennen. Overigens zijn in latere drukken ook andere illustratoren betrokken
geweest bij de Pietje Bell-titels, zoals
Henri Pieck, David Bueno de Mesquita
en Hans Borrebach. In de jongste drukken vinden we de illustraties van Gerda
van Gijzel.
Het laatste boek dat Van Abkoude
schreef, is getiteld Het verlaten huis,
dat in 1936 verscheen.

Het is duidelijk naar wie de sympathie
van Van Abkoude uitgaat. Hij moet
niets hebben van de brave burgerdeugd
van Geelman en zijn zoon, wat geheel
in de lijn ligt van zijn eigen onconventionele leven. Dat zich afzetten tegen
de burgermoraal blijkt uit meer passages. Zo steekt Pietje een rode vlag uit
wanneer zijn zus trouwt met iemand uit
de betere kringen en verstoort hij de
aubade voor de koningin.
Tante Cato wordt verwelkomd door Pietje en zijn

Tegenstrijdige meningen
Pietje Bell had niet alleen voor- en
tegenstanders in het boek. Ook daarbuiten waren de meningen sterk verdeeld.
De (jonge) lezers waren meteen enthousiast over Pietje en de later door hem
opgerichte bende van de Zwarte Hand.
Zij herkenden in de streken van Pietje
Bell avonturen die ze zelf ook wel zouden willen beleven. De boeken gingen
dan ook grif over de toonbank en
beleefden, net als vele andere titels van
Van Abkoude, vele herdrukken.
Zeer felle negatieve kritiek kwam er uit
de hoek van pedagogen, kinderboekrecensenten en collega-schrijvers, wat
eens te meer laat zien hoe verschillend
volwassenen en kinderen boeken kunnen beoordelen. Een indruk van de
negatieve kritiek geven de volgende
citaten:
In haar brochure Lectuur voor kinderen
(1914) schrijft J. Bos-Meitink dat zij
Pietje Bell ‘geen verkieslijke vriend’
vindt, terwijl J. Lens, hoofdredacteur
van De School met den Bijbel in 1919
vermeldt: “Deze prikkellectuur doet
kinderen veel kwaad; ontwikkelt den
zin voor grove affecten, en staat een
gezonde ontwikkeling van den smaak
in den weg. Het is in één woord,
gevaarlijk goed.” Schrijver K. Norel
schrijft in 1965: “Pietje haalt streken
uit die een sterk sadistisch element
bevatten. Mijn bezwaar is voornamelijk
dat Van Abkoude zijn figuren zonder
enige kritiek en zonder enige liefde
tekent. Bovendien zijn zijn boeken van
een geringe kwaliteit.”

vader. Uit: ‘Pietje Bell of de lotgevallen van een

Afzetten tegen de
burgermoraal
Zoals gezegd verscheen in 1914 Pietje
Bell of de lotgevallen van een ondeugenden jongen. Het verhaal over Pietje
Bell mag bij velen bekend worden verondersteld. Pietje, de lang verwachte
zoon van schoenlapper Piet Bell uit de
Rotterdamse Breestraat, is behept met
een onstuitbare drang tot pret maken
(in dat opzicht lijkt hij op zijn vader,
die om die reden Jan Plezier wordt
genoemd) en tot het verrichten van
goede daden. Met dat laatste is natuur-

schreef. Dit boek kan gerekend worden
tot de zogenaamde kwajongensboeken,
een genre dat eind negentiende eeuw
ontstond. Uit het leven van Dik Trom
door C. Joh. Kieviet (1891) wordt
beschouwd als het eerste echte kwajongensboek. Met Pietje Bell heeft Van
Abkoude Kieviet in vele opzichten
nagevolgd. Zo lachen in beide boeken
de ouders heel wat af om de streken
van hun zoon.

ondeugenden jongen’ (illustratie Jan Rinke).

lijk niets mis, ware het niet dat zijn
manier van weldoen nogal eens verkeerd uitpakt óf op zijn minst verkeerd
begrepen wordt.
Eén van de schrijnendste voorvallen is
zijn plan om tante Cato af te helpen
van de wrat op haar neus door er als ze
slaapt een touwtje omheen te binden en
hieraan eens stevig te trekken. Pietje
wil haar ‘gewoon’ helpen, maar zoals te
verwachten is, heeft tante Cato daar
een ander oordeel over. Niet alleen
tante Cato is zijn tegenstander, ook zijn
zus Martha en de mensen uit de buurt
zien de streken van Pietje als louter
boosaardigheid.
Drogist Geelman en diens brave zoontje
Jozef spannen wel de kroon in de antiPietje-houding. Van Abkoude plaatst
hen lijnrecht tegenover Pietje en zijn
vader. De vader-zoon verhouding is in
beide gevallen erg sterk. Een overeenkomst tussen beide relaties is de trots
waarmee de twee vaders over hun zoon
spreken. Vader Bell is maar wat blij dat
zijn Pietje niet zo’n slome duikelaar is
als Jozef. Hij lacht heel wat af om de
streken van zijn zoon en vergoelijkt
deze regelmatig met de opmerking:
‘Zo’n jongen toch! ‘t Is een reuzentiep!’.
De drogist daarentegen stelt zijn zoon

Behalve diverse jongensboeken schreef
Van Abkoude voor de jeugd ook liedjes,
die door Henri Zagwijn van een melodie werden voorzien. Ze zijn gebundeld
in Jolige liedjes voor de jeugd, dat in
1913 verscheen. De illustraties in dit

‘Een ongeluksvogel.’ Met illustraties van Beueno de
Mesquita, Alkmaar, Kluitman, z.j.
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‘Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugenden
jongen.’ Met illustraties van Jan Rinke, Almaar,
gebr. Kluitman, vierde (goedkope) druk, 1919.

Al deze kritiek leidde er zelfs toe dat
Pietje Bell in tal van bibliotheken verboden werd en ook in menig burgergezin werd afgewezen. Door de jaren
heen zijn er wel exemplaren in de
jeugdbibliotheek terechtgekomen,
omdat er zoveel vraag naar was.
Rotterdamse sfeer
Uitgever Kluitman, die Van Abkoude
persoonlijk heeft gekend, reageerde op
de kritiek met de volgende woorden:
“Wanneer men gaat spreken over de
figuur van Chr. Van Abkoude als
schrijver, dan denkt men aan Pietje
Bell, waarin ook zijn instelling ten
opzichte van de jeugd moge blijken.
Evenals de schrijver Brusse, die met
zijn Boefje een écht Rotterdams milieu
op het oog heeft, is de heer Chr. Van
Abkoude een geboren Rotterdammer en
Pietje Bell is een Rotterdamse jongen
van het zuiverste water, evenals de
figuren van de schoenmaker Bell (zijn
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“Toen nu de halsstarrige
vlieg zich boven op het
gladde hoofd van meester
Ster zette, stond Pietje
zachtjes op uit de bank,
deed een stap nader, hief
zijn vlakke hand omhoog
en... ‘Klets!’ Dood was de
vlieg... plat als een
dubbeltje. Hevig ontsteld
vloog meester Ster op.
‘Wie... wie waagt het... Jij?
Jij? Jij?’ ‘Och meester, ik
sloeg alleen maar een vlieg
dood.”’
(Uit: ‘Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugenden jongen’)

vader, bijgenaamd Jan Plezier), de drogist Geelman en de voortreffelijke
onderwijzer Ster, die zich plaatsen in
een Rotterdamse sfeer. Pietje is echter
geen boefje, want hij is niet verwaarloosd en hij gaat nimmer het pad van
de misdaad op.”
Kluitman zei ook : “Men moet dit boek
zien als een uitingsdrang der jeugd in
een tijd toen er zo weinig gedaan werd
aan jeugdwerk. Kennelijk heeft de aantrekking die dit boek op de jeugd uitoefent, bestaan in het gevoel voor humor
van de schrijver, al komt ook af en toe
een zekere zelfspot naar voren, waaruit
des schrijvers onvoldaanheid over zijn
beroep als klasse-onderwijzer zich aftekent.”
Schadelijk voor de
opvoeding
Een opvallend gevolg van de kritiek op
Pietje Bell is het feit dat de negatieve
bewoordingen zich uitstrekten naar
andere titels die tot de kwajongensboeken gerekend kunnen worden. Uit
het leven van Dik Trom, dat eerder
positief ontvangen was als een verfrissend en humoristisch jongensboek,
kreeg nogal wat navolging. Pedagogen
zetten zich vervolgens af tegen een te
grote stroom van kwajongensboeken.
Deze zouden schadelijk zijn in de
opvoeding, omdat ze kinderen zouden

kunnen stimuleren tot het uithalen van
allerlei streken. Dit negatieve oordeel
kwam tot een hoogtepunt na de verschijning van Pietje Bell.
Ook Dik Trom raakte hierdoor helemaal
uit de gratie. Overigens waren de
bezwaren tegen Pietje Bell veel groter
dan tegen Dik Trom. Achtergrond hiervan is wellicht het feit dat Van
Abkoude in Pietje Bell duidelijk een
straatjongen uit de stad als hoofdpersoon kiest, terwijl Kieviet een dorpsjongen ten tonele voert. Pietje is ook veel
meer een vlegel dan de wat goedige Dik
Trom. Bovendien zet Van Abkoude zich
in Pietje Bell veel scherper af tegen de
burgermoraal van volwassenen dan dat
Kieviet dat doet.

Pietje Bell (1932), Pietje Bell is weer
aan de gang (1934) en Pietje Bell gaat
vliegen (1936). In deze boeken laat hij
Pietje weer de kwajongen van vroeger
(uit de eerste twee delen) zijn en is
Pietje dus nog lang geen vader. In de
verhalen komen meer van dergelijke
inconsequenties voor.

Rechts: ‘Kruimeltje’. Met illustraties van Pol Dom,

Kruimeltje
Een andere klassieker van Chr. Van
Abkoude is Kruimeltje, dat in 1922 verscheen. Op de omslag van het boek is
Kruimeltje afgebeeld door Pol Dom,
compleet met zijn zwarte hond Moor en
op de achtergrond zijn aartsvijand, de
politieman. Bij het schrijven van dit
boek over het straatschooiertje dat aan
het eind van het boek zijn vader en
moeder terugvindt, heeft Van Abkoude
zich duidelijk laten inspireren door
Hector Malot’s Alleen op de wereld.

Uit: ‘Pietje Bell of de lotgevallen van een

Alkmaar, Kluitman, zevende druk, 1950.

Onder: Pietje schrijft zijn zuster Martha een brief.

ondeugenden jongen’ (illustratie Jan Rinke).

Kruimeltje was eveneens een verkoopsucces, maar is daarnaast ook fel bekritiseerd, zij het in mindere mate dan
Pietje Bell. De kritiek richtte zich op
twee zaken. Allereerst was men bang
dat het verhaal kinderen zou aanzetten

Acht delen Pietje Bell
Zoals bekend verschenen er in de Pietje
Bell-reeks acht delen. De volgorde van
verschijnen wijkt daarbij af van loop
van het verhaal.
Na het succes van Pietje Bell schreef
Van Abkoude nog twee delen: De vlegeljaren van Pietje Bell (1920) en De
zonen van Pietje Bell (1922). Daarmee
leek de serie beëindigd, doch uitgever
Kluitman verlangde meer. Van
Abkoude voldeed aan dat verzoek en
schreef nog vijf delen: Pietje Bell’s goocheltoeren (1924), Pietje Bell in
Amerika (1929), Nieuwe avonturen van

‘De zonen van Pietje Bell.’ Met illustraties van Hans
Borrebach, Alkmaar, Kluitman, achtste druk, 1954.
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tot slecht gedrag, dat zij bijvoorbeeld
net als Kruimeltje zouden gaan stelen.
Dat dit voor Kruimeltje vrijwel de
enige manier was om aan eten te
komen vond bij de pedagogen geen
gehoor. Het tweede punt van kritiek
betrof het taalgebruik. De eerste druk
van Kruimeltje wordt geopend met “D’r
uit of ik trap je d’r uit”. Deze zin en
vele andere zinnen in onvervalst
Rotterdams konden niet door de beugel.
Later is deze openingszin, evenals
andere passages, aangepast. Het boek
opende toen met: “D’r uit en geen
praatjes”, wat in de laatste druk weer
veranderd is in “D’r uit of ik gooi je d’r
uit”. Blijkbaar is ‘eruit trappen’ ook in
de huidige tijd een te krachtige uitdrukking.

Niet meer van deze tijd
De boeken van Chr. van Abkoude zijn
wat betreft hun inhoud nu zeker gedateerd. De grappen en streken zijn flauw
en in een aantal gevallen smakeloos te
noemen. Soms is de inhoud overdreven
sentimenteel, terwijl ook de vertelwijze
niet meer van deze tijd is. De verhalen
hebben vooral nostalgische waarde en
worden herlezen en verzameld. De huidige volwassenen glimlachen om de
streken van Pietje Bell, terwijl ze tegelijkertijd met enige afkeer hun kinderen
op zien gaan in de sensationele, vaak
9

gewelddadige, belevenissen van hun
televisie- en computerhelden.
Vastgesteld kan worden dat de gehanteerde normen een ontwikkeling doorgemaakt hebben.
Stonden kwajongens als Pietje Bell en
Kruimeltje met hun gouden hart vroeger ter discussie, tegenwoordig gaat het
om superhelden als Superman, X-man
en Spiderman. Wat hetzelfde is gebleven zijn de immer verschillende standpunten van opvoeders en kinderen over
datgene waaraan plezier beleefd wordt.
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De stok uit het Rijksmuseum in Amsterdam.

W

Foto: Rijksmuseum-Stichting Amsterdam

Wie heeft het
échte stokje?

Het stockske van
Joan van
Oldenbarnevelt

Op 31 mei 1619 strompelt raadpensionaris Joan
van Oldenbarnevelt in Den Haag de trap van het
schavot op om de beul zijn werk te laten doen.
‘t Moet een trieste aanblik hebben geleverd. De
man, voor zijn leeftijd van 72 jaar volgens Joost
van den Vondel een ‘stok’, een grijsaard, zoekt
moeizaam steun op zijn ‘stut’, zijn wandelstok.
Willem Boxma

Op welke stok steunde Van Oldenbarnevelt toen hij
in 1619 de trap van het schavot opklom?

Onze dan 32 jaar oude, vaderlandse
dichter ziet hem zo zijn laatste gang
maken:
“ Geduldig stapt hij, met zijn stoksken,
naar het ende
Van doorgesolde ellende,
Van last, en barenswee. O bank des
doods! O zand
Waartoe verzeild ons land?”
Vondel blijft niet alleen de dichter die
in de stok een zinnebeeld van de
onrechtvaardige terechtstelling ziet.
Nog tot ver in de achttiende eeuw
wordt Oldenbarnevelts stok bezongen.
Door Jakob Westerbaen (1599-1670) en
Joachim Oudaen (1628-1692) bijvoorbeeld.

De laatste ziet in de stok:
“ Al is het schier een nutt’loos ding
Hoe onaanzienlyk of gering,
Het moet, van ‘t ydel afgescheiden,
De zaak tot hooger zaaken leiden.”

1657, dus 38 jaar na de executie
geschreven hekeldicht ‘Op het stockske
van Joan Van Oldenbarnevelt, Vader
des Vaderlants’ is in de Nederlandse
literatuur niet meer weg te denken.

Oudaens kleinzoon, ook Joachim
genoemd en evenals zijn grootvader
dichter, schrijft er zelfs een verhandeling over die in 1748 verschijnt met de
weidse titel Toewyd’ing van het stokje
des Heeren Johan van Olden-Barneveld,
vader des vaderlands, aan den edelen
agtbaaren Heere Mr. Jan Hudde Dedel,
Burgermeester in ‘s Hage.

De wandelstok wordt allengs verheven
tot een relikwie, een dierbaar stoffelijk
aandenken aan de staatsman die zoveel
voor het land heeft betekend en zijn
inspanning beloond ziet met de doodstraf. Als echter in de loop van de achttiende eeuw verschillende stokken
tevoorschijn komen die pretenderen
eigendom te zijn geweest van de gerespecteerde raadpensionaris, rijst de
vraag welke daarvan op het predikaat
‘echt’ aanspraak mag maken. Het is niet
uitgesloten dat Van Oldenbarnevelt ze
alle heeft bezeten, maar welke van die
‘stuts’ mag worden beschouwd als het
authentieke ‘stockske’, waarmee hij het
schavot betreden heeft?

Relikwie
Vondel (1587-1679) is in dit opzicht
het meest bekend gebleven. Hij is een
vurig aanhanger van de remonstrantse
beweging en reageert dan ook woedend
op wat in Den Haag de oude raadpensionaris wordt aangedaan. Zijn in
10

In 1880 kocht A. Baron Schimmelpenninck van der Oye van de Poll en
Nijenbeek, Commissaris der Koningin
in de Provincie Utrecht, het attribuut
op de veiling van het Kabinet van
Oudheden en Kunstvoorwerpen in Den
Haag. Daarvoor was de stok eigendom
geweest van wijlen mr. B.Th. van
Heemstra van Froma en Eibersburen.
Diens twee zonen verklaarden dat
vader er altijd van overtuigd was dat
dit de wandelstok van Van Oldenbarnevelt was geweest.

Onduidelijke herkomst
Van drie aan Van Oldenbarnevelt
toegeschreven stokken is de herkomst dermate onduidelijk, dat ze
weinig kans op echtheid maken. De
eenvoudige, 96 cm. lange en rechte
rotan stok met ronde knop van
ivoor in het Rijksmuseum in
Amsterdam behoorde eerder tot de
verzameling van het Koninklijk
Kabinet van Zeldzaamheden, dat
deel uitmaakte van de collectie in
het Mauritshuis in Den Haag. Op
een eraanhangend perkamenten
briefje vermeldt een onbekend en
blijkens het handschrift bejaard
schrijver, dat de stok aan Van
Oldenbarnevelt heeft toebehoord.
Toen de bouw van het Rijksmuseum
in 1885 was voltooid, werd de collectie van het Kabinet inclusief de
stok naar dit museum overgebracht.
Hoewel de stok zeer wel uit de
zeventiende eeuw kan stammen, is
er te weinig bekend om de eigendom
van Van Oldenbarnevelt met zekerheid vast te stellen.

In 1903 schenkt Baron Schimmelpenninck de stok aan W. Croockewit,
secretaris-conservator van de
Oudheidkundige Vereniging Flehite in
Amersfoort. Het bestuur van Flehite
was zeer verguld met het gebaar. Joan
van Oldenbarnevelt was immers in
Amersfoort geboren. Onmiddellijk
stelt de conservator de stok dan ook
in het museum van de vereniging ten
toon. Maar of hij ook werkelijk voor
‘het stockske’ mag doorgaan? In elk
geval is het ondenkbaar dat Van
Oldenbarnevelt op of vlak voor de dag
van zijn dood tijd, moed, geduld en
gelegenheid heeft gehad persoonlijk
het houtsnijwerk te verrichten.
Desalniettemin was Croockewit er heilig van overtuigd dat ‘zijn’ stok de
enige echte is.

Ook het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag mag zich verheugen in het bezit van een ‘stokje van
Oldenbarnevelt’. Dit exemplaar was in
1953 nog in handen van de familie
Raedt van Oldenbarnevelt, die meende van de raadpensionaris af te stammen en dus niet aan de echtheid van
de stok twijfelde. Van directe verwantschap is echter niet gebleken en
daarmee vervalt ook aan de herkomst
van het familiestuk in onzekerheid.

Vondelmuseum
Tenslotte de stok die berust in het
Vondelmuseum in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bekend is
dat Vondel de inspiratie voor zijn
beroemde hekeldicht in 1657 putte uit
de stok, die hij aantrof in het huis van
de dichter Jacob Westerbaen. Volgens
de bezitter is deze stok de ‘stut’ geweest
die Van Oldenbarnevelt heeft
toebehoord en die hem
ook tot aan de voltrekking van de doodstraf met
het zwaard als steun heeft
gediend. Het is niet zo verwonderlijk
dat Westerbaen erover beschikt. Hij
was in 1625 gehuwd met Anna
Weytsen, de weduwe van
Oldenbarnevelts in 1623 overleden
zoon Reynier van Groenevelt. Het is

W. Croockewit
Museum Flehite in Amersfoort is eveneens eigenaar van een stok, die aanspraak maakt op authenticiteit. Het
betreft hier een stok, 88,5 cm. lang, van
een zwarte, tamelijk zware Indische
houtsoort, te denken valt aan ebbenhout. Het iets beschadigde ondereind
heeft een geelkoperen taats met een
ijzeren stootplaat. Bovenaan is de
datum van de terechtstelling gekerfd:
‘13 May 1619’. De zwartgemaakte kruk
is van iepenhout en toont ingesneden
de initialen ‘J.v.O.’.
11

dus goed mogelijk dat de stok door vererving in het bezit van Westerbaen is
gekomen. Vondel maakt een afschrift
van zijn gedicht en geeft dat aan zijn
vriend Westerbaen, die het liefdevol bij
de stok bewaart.
Westerbaen schenkt later de stok met
het gedicht, om welke reden ook, aan
de schrijver-dichter Joachim Oudaen sr.
Als die in 1692 is overleden, gaat de
stok naar Joachim Oudaen jr., die op
zijn beurt het relikwie in 1747 doorgeeft aan de burgemeester van
‘s-Gravenhage, mr. J.H. Dedel. Bij
Dedels dood in 1777 bepaalt een legaat
in zijn testament dat de stok met het
gedicht – beide zijn blijkbaar onafscheidelijk gebleken – bestemd zijn
voor een zekere, eveneens in Den Haag
wonende dochter van Mr. Nicolaas
Dierken, wie dat ook geweest mag zijn.
Zo goed als zeker heeft mejuffrouw
Dierken de stok in 1795 nog in haar
bezit. Maar dan verdwijnt hij in het
duister tot hij omstreeks 1855 opduikt
bij de Arnhemse familie Slagregen. De
Vondel-verzamelaar A. Th. Hartkamp
slaagt er in 1891 in de stok, met nog
steeds Vondels gedicht erbij, te kopen.
Totdat in 1901 de Vereeniging Het
Vondelmuseum Hartkamps verzameling
weet te verwerven. De curieuze stok
van ebbenhout met koperen knop als
handvat is thans te bewonderen in de
handschriftenafdeling van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.
Pennenstrijd
Conservator Croockewit van Museum
Flehite in Amersfoort kon niet in de
authenticiteit van het Amsterdamse
stokje geloven. Weliswaar had ook hij,
zij het vergeefs, getracht de stok onderhands uit Hartkamps
verzameling te kopen,
maar nu hij op andere
en onverwachte wijze toch
in het bezit van een ‘stockske van

Het stockske met inscriptie van Van
Oldenbarnevelt uit Museum Flehite
Foto’s: Stichting Museum Flehite Amersfoort
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stok maar wat graag uit de verzameling
van Hartkamp gehad. Waarom?
Natuurlijk omdat hij toen ook dacht
met het originele exemplaar van doen
te hebben. Sterck ziet niet waarom
Vondels hekeldicht van zijn stok zou
zijn afgedwaald en niet zonder spot
veronderstelt hij dat Croockewit zijn
stok stellig ondersteboven houdt. ‘Wat
men voor het handvat houdt, is wellicht het ondereinde’, schrijft hij. Waarop de Flehite-conservator in 1906 – de
discussie is dan al drie jaar gaande –
reageert met de opmerking dat de oude
man er in dat geval ongetwijfeld ‘mee
van de been geholpen’ zou zijn.

De Vondel-collectie in de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam bezit waarschijnlijk de echte stok
van Joan van Oldenbarnevelt. Bij de stok is altijd het
gedicht bewaard dat Joost van den Vondel 38 jaar
na de executie schreef.
Foto’s: Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA),
Handschriftenafdeling, Vondel-collectie

Oldenbarnevelt’ was gekomen, zag hij
alleen dát als het enige dat de raadpensionaris tot aan de executie bij zich
had. In 1903 gaat hij een pennenstrijd
aan met conservator Sterck van het
Vondelmuseum. Beiden blijven er heilig
van overtuigd dat alleen de stok in hún
verzameling authentiek is. Croockewit
verwijst naar een afbeelding van
Hendrik Barry in de in 1670 verschenen
Waarachtige Historie van ‘t Geslacht,
Geboorte, Leven enz. van wijlen den
Heer J. van Oldenbarnevelt, Ridder,
Heere van den Tempel, Berkel en
Rodenrijs, Advocaat en Groot-Zegel
Bewaarder van Holland etc. Neffens
Syn Remonstrantie, Sententiën, enz..

Welke stok is authentiek?
Hoe het zij, misschien zal van geen van
de stokken die doorgaan voor het door
Vondel bezongen ‘stockske van Oldenbarnevelt’, de authenticiteit met zekerheid vast te stellen zijn. De stok in de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
heeft, ondanks de lacunes in de herkomst, vooralsnog verreweg de beste
papieren. Hoewel – erfde Westerbaen
inderdaad Oldenbarnevelts ‘schavotstok’ of was het één van de andere
stokken van de raadpensionaris?
Tussen 1795, toen de stok nog in bezit
van de Haagse mejufrouw Dierken was,
en 1855 toen hij bij de Arhemse familie
Slagregen opdook is, ondanks het feit
dat Vondels eigenhandig geschreven
afschrift van zijn hekeldicht er nog
aanhing, verwisseling niet uitgesloten.

Volgens Croockewit is op de
gravure heel duidelijk een krukstokje te zien, onmiskenbaar het
Amersfoortse stokje. En wat het
bijgevoegde gedicht van Vondel
betreft, wie bewijst dat dat niet van de
(Amersfoortse) stok is afgedwaald en
aan een andere (Amsterdamse) stok is
gehangen? Bovendien, aldus
Croockewit, is het Amsterdamse stokje
overdreven dik en heeft het tot handvat
een geelkoperen knopje, zoiets als de
knop van een deurschel of iets dat
onder de poten van ouderwetse meubeltjes wordt aangetroffen. Hoe kan een
grijsaard steun hebben kunnen vinden
op zo’n koud en ongemakkelijk knopje!
Een kruk heeft stellig meer houvast
geboden. Alleen maar het stokje in
Flehite kan dat van Van Oldenbarnevelt
zijn geweest. Over de inkeping ‘13 May
1619’ en ‘J.v.O.’ rept Croockewit niet.

Weekblad De Amsterdammer
Afbeeldingen van Van Oldebarnevelts
gang naar het schavot geven geen uitsluitsel. De stok waarop hij steunt is
verschillend weergegeven of niet duidelijk te onderscheiden. Elke tekenaar,
graveur en schilder schijnt er zelf een
passende ‘stut’ bij te hebben verzonnen.
Gezien het feit dat Vondel, weliswaar
38 jaar na de voltrekking van het vonnis, bij zijn vriend Westerbaan een vrijwel zeker aan Van Oldenbarnevelt toe
te schrijven stok zag en dat sindsdien
zijn onvervalst hekeldicht bij een stok
bewaard bleef, moet met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid worden

Sterck geeft zich niet gewonnen en
geeft zijn Amersfoortse collega snedig
van repliek. Croockewit had immers de
12

aangenomen dat het exemplaar in het
Vondelmuseum in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam het authentieke ‘stockske van Joan Van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlants’ is.

Vier gevarieerde tijdschriften

T RADITIE ,
Tenzij op zekere dag de echte (of
onechte) stok boven water komt waarvan het weekblad De Amsterdammer
(thans De Groene) in zijn nummer van
12 mei 1907 melding maakt. In dat jaar
zou volgens het bericht in het huisarchief van de Jonkheren van Sasse van
IJsselt te Boxmeer een ‘stokske van den
Ouden Barnevelt’ berusten. Het heet dat
in 1830 de Utrechtse pastoor Noots,
zoon van Willem en Anna Buijvoets,
aan Jhr. Leopold Frans Jan Jacob Jozef
van Sasse van IJsselt ‘eene zeldzaamheid uit de vijftiende eeuw’ schonk,
‘afkomstig uit het kabinet van den
Ouden Barnevelt, zijnde een spaansche
rotting waarin een degen met dit
opschrift van beider zijden: pro Deo et
religione vera 1416’. De stok zou van
bamboe of riet zijn, geel van kleur, met
een zware koperen punt van onderen
en met dito handkruk van boven.

TIJDSCHRIFT

per jaar over de boeiende

OVER
TRADITIES EN

achtergronden van het

TRENDS

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.

Het is onbekend waar dit ‘stockske’ is
gebleven. Mevrouw R. Laane-van Sasse
van IJsselt herinnert zich desgevraagd
uit haar kinderjaren, dat zij binnen
haar familie wel eens over ‘een stokje’
heeft horen spreken. Later logeerde zij
vele malen in Boxmeer bij haar tante
freule A.B.M. van Sasse van IJsselt, een
in 1970 overleden achterkleindochter
van de genoemde Jhr. L.F.J.J.J. van
Sasse van IJsselt. Deze tante had een
bijzondere belangstelling voor de
geschiedenis van de familie, maar bij
haar kwam desondanks nooit het curieuze stokje ter sprake.
Maar sprak Vondel in 1657 in zijn
befaamd gedicht al niet van ‘dien
ouden Stock’... en bedoelde hij daarmee
dat hét stockske van Joan van Oldenbarnevelt een antieke stok was?

cultuur – kunst – gastronomie

Ja

ik neem tot wederopzegging een
jaarabonnement op ‘Traditie’.

Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Datum:

Handtekening

Zolang echter deze stok nog onvindbaar is, houden wij het er maar op dat
de stok uit de Vondelcollectie van de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam de
échte stok van Oldenbarnevelt is.

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

N

Nanne Ottema

(1874-1955),

een volkskunst verzamelaar

Van 26 september tot en met 9 januari wordt in het Fries Museum en
het Museum het Princessehof in Leeuwarden een beeld gegeven van
de enorme verzameling van Nanne Ottema. Deze friese notaris
verzamelde van Chinees porcelein tot wandelstokken, van
uurwerken tot schilderijen, van brandewijnkommen tot
windvanen en van kostuums tot scheepssier. Nanne Ottema is

De andere kant is vaak kunstig
bewerkt.
Buiten gebruik deed de mangelplank
dienst als wandversiering. Een mooi
versierde mangelplank is vaak als
bruidsgeschenk gemaakt door mannen
voor hun aanstaande vrouw.
De versiering was dus een reden om
dergelijke planken te verzamelen.
Ottema vond het ook belangrijk om een
stukje cultuurgoed dat verloren was
gegaan vast te houden.

veel vakmanschap nodig en een superscherp mes.
Rondom de plank is een moraliserende
tekst gekerfd, die zeker niet alleen voor
de mangelende vrouw was bedoeld. In
de boog aan de onderkant staat: ‘En
laat u door ‘t geluk niet bedriegen, het
kan wentelen, zwemmen en vliegen,
anno 1622’.
De maker heeft de mangelplank
gemerkt met de initialen ID en een
huismerk. Hij zal bijzonder trots
geweest zijn op zijn stuk bijzonder
hout, dat vermoedelijk ooit door de
VOC als ballast uit de tropen is
meegenomen.

ook de oprichter van het Museum het Princessehof.
Een uitspraak van hem was: ‘Natuurlijk
heb ik niet nagelaten ook hiervan

Een unieke plank is een plank van
ebbenhout: perfect materiaal voor dit
doel. Het is erg zwaar en het splintert
niet, zodat het nooit aan de textiel kan
haken. Voor het fijne kerfsneewerk is

verzamelingen bijeen te brengen.’

+

Fries Museum, Turfmarkt 11, Leeuwarden
(058-2123001)

Windvanen afkomstig van boerderijen en

+

woonhuizen (18e en 19e eeuw)

Museum het Princessehof, Grote Kerk-

Twee tinnen kruikjes gebruikt als handenwarmertjes in een mof (19e eeuw)

straat 11, (1622)
Mangelplank

Een van de terreinen waarop Nanne
Ottema naar hartelust verzamelde, was
de volkskunst. Deze volkskunstverzameling is zeer uiteenlopend:
bussepotten, buddes, windvanen, mangelplanken, koekplanken, messenheften, melkemmers, beschilderde doosjes,
scheepssier en nog veel meer. Hij verzamelde naast absolute topstukken, ook
‘gewone’ gebruiksvoorwerpen en
gereedschappen.
Zijn nieuwsgierigheid naar het ambachtelijke was grenzeloos.
Hij wilde precies weten hoe de voorwerpen gemaakt en gebruikt werden.

De verzamelzucht van Ottema op het
gebied van volkskunst is terug te
voeren op zijn belangstelling voor de
cultuur en het cultuurbehoud in
Friesland, zijn verlangen naar de tijd
van voor de industriële revolutie en
zijn afkeer van de moderne techniek.

Ebbenhouten mangelplank
De volkskunstcollectie van Ottema
bevat onder meer ruim dertig mangelplanken en zes rolstokken.
Mangelplanken werden tot het eind van
de vorige eeuw gebruikt om klein linnengoed glad te ‘mangelen’. Linnen
– in de lengte en in de breedte gevouwen – rolde men losjes om de rolstok
en legde dit op tafel. Met de mangelplank werd dan stevig over de rol heen
en weer gewreven, zodat het linnen
glad werd en mooi ging glanzen.

De voorwerpen die de mensen in die
tijd maakten, hielden zijn herinnering
aan dit verleden vast. Daar wilde hij
zich aan vastklampen. Vandaar ook dat
Ottema zich heel goed kon vinden in de
heemschuts- en monumentenzorggedachte die toen sterk opgeld deed in
deftige kringen in Nederland.

Leeuwarden (058-2127438)
BOVT * VEEL * HUYSEN * EN * / VOETTER * VEEL *
DIE * V * GOET * SPELEN * DOOR * DE * KEEL *
TIS * EENEN * WECH * BEQUAEM * EN * GOET *
OM * TE GHERAEKEN * TOT * AERMOET */
VRACHT * VEEL * ONT /HOUT * ANDREN *
LEERT * TGENE * GHY * VERSTAAT *
TMACKT * DAT * DEN * CLERCK *
SYNEN * MEYSTER * TE * BOVEN * GAET
EN: LAET : V : VAN : TGHLVCK : NIET : BEDRIEGHEN:
HET : CAN : WENTELEN : SWEMMEN :
EN : VLIEGHEN : ANNO : 1622

De mangelplanken, van zwaar eikenhout, zijn daarom aan één kant glad.
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gemerkt ID met huismerk X, met middenonder
verticale streep
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is te verkrijgen
bij de Erfgoedwinkels

D

De kruidenier

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, leesplankjes, 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.

Hoe hij genoemd
wil worden, in
Duitsland,
Nederland en
Vlaanderen

Siemon Reker
Rob Belemans

De Erfgoedwinkels zijn in:
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

– Flevoland

– Zuid-Holland

Museum Schokland

Molenmuseum ‘De Valk’

Middelbuurt 3, 8307 RR
Ens
tel. (0527) 25 13 96

2e Binnenvestgracht 1,
2312 BZ Leiden
tel. (071) 516 53 53

– Gelderland
Historisch Museum
Apeldoorn

Molenstraat 57, 7311 BD
tel. (055) 355 14 44

Schoolstraat 28-30, 2611
HS Delft
tel. (015) 213 82 58

– 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

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

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

Nederlands Bakkerijmuseum
‘Het warme land’

Oudheidkamer Het Stadhuis

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

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

Erfgoedwinkel Huyse de
Grote Sterre

Domplein 9, 3512 JC
Utrecht
tel. (030) 233 30 36

Dorpsstraat 7, 2712 AB
Zoetermeer
tel. (079) 31 64 735
Erfgoedwinkel Den Haag

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

– 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

Stichting Groede

Vlaanderen
Erfgoedwinkel Image

Jacob van Maerlantstraat 3,
8340 Damme
tel. (050) 35 33 19
Erfgoedwinkel Horst en
Hageland

Horststraat 28, 3220
Holsbeek
tel. (016) 62 33 45
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
tel. (089) 51 93 42

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

in Duitsland, Nederland en
Vlaanderen anders door de

Erfgoedwinkel Alden Biesen

– Zeeland

logen. De klant wil blijkbaar

Slot Loevestein

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

‘RonDom’ Bezoekerscentrum
voor Cultuurhistorie
Utrecht

Bronnegerstraat 12, 9531
TG Borger
tel. (0599) 23 63 74

ontdekten twee dialecto-

‘t Koetshuys Anno 1776

Museum Het Oude Huis

Nationaal Hunebed-infocentrum

in elk land anders aan, zo

Schelmseweg 89, 6816 SJ
Arnhem
tel. (026) 357 61 11

Museumwinkel
Schielandshuis

- Utrecht

– Drenthe

Nederlands
Openluchtmuseum

Veluws Museum Nairac

Kerkhofstraat 13, 8051 GG
Hattem
tel. (038) 444 17 15

De kruidenier prijst zichzelf

– Museumwinkels

Voor inlichtingen:
Stichting Promotie
Nationaal Erfgoed,
Dunne Bierkade 18,
2512 BC Den Haag,
tel. 070-3451825,
fax. 070-3451678.

supermarkt aangesproken
Super de Boer

worden.
auto’s kunt kopen en een hele reeks
nieuwe supermarkten. Naar de namen
daarvan kijken beide vakgenoten met
verschillende ogen, Vlaamse en Nederlandse: wat hebben ze elkaar te vertellen als ze over de namen van winkels
aan de praat komen ?

Twee taalkundigen maken een reisje.
Het zijn een Vlaamse en een Nederlandse dialectoloog, die – toch eenmaal op bezoek in het nieuwe deel van
Duitsland – hun ogen uitkijken en ook
letten op geschreven taal zoals die tot
hen komt. Een bordje dat bij een straat
in Quedlinburg aangeeft dat dit de
Blasiïgasse is en dat geflankeerd wordt
door een dito bordje met dezelfde tekst
in cyrillisch schrift. De noodrem van
een oud treinstel die geen Engelse
gebruiksaanwijzing bevat, maar wel
een tekst in het Russisch. En op allerlei
menu’s zien ze Soljanka aangeboden,
een gerecht dat ze in West-Duitsland
niet waren tegengekomen: Oekraïense
rookvleessoep. Allemaal restanten van
het nabije verleden van de periode
tussen ‘45 en ‘89 ?

Duitsland
‘NP!’ staat er met grote letters op de
winkel. Niet Parkeren? Wèl parkeren
graag en vooral komen kopen, want wij
zijn namelijk heel goedkoop. Zo luidt
de boodschap die achter ‘NP’ schuil
gaat. Schuilgaan is een verkeerde uitdrukking, de volledige tekst staat net zo
reusachtig afgebeeld: ‘NIEDRIG
PREISE!’
Ook met een uitroepteken onderstreept
de PLUS-markt dat je er niet alleen
meer kunt kopen of extra krijgt, want
‘PLUS’ is eigenlijk niets anders dan een

Tegenover dat oude staan veel nieuwe
dingen, zoals glimmende zaken waar je
17

letterwoord voor ‘Prima Leben Und
Sparen’. Alweer een wervende opmerking van de supermarkt met een verwijzing naar hun zuinige karakter: u
leeft er prima van en spaart nog
bovendien.
Als we verderop een Pennymarkt ontwaren, zijn we niet eens zo verbaasd
meer. Bijna geen cent (not a penny)
hoef je hier te betalen voor de meeste
boodschappen, is de verborgen mededeling aan de potentiële klant, vermoeden we.
En bij de Spar gaat ons een licht op.
Dat we daar al die jaren nooit bij hebben stilgestaan! Altijd in de luren
gelegd door dat groene boompje en
alleen daaraan gedacht! We spreken
Spar uit op z’n Duits en zo beseffen we
pas, dat bij die vertrouwde winkel in
Duitsland gedacht wordt aan Spaar...
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Foto’s: T. Fischer en Laurus N.V.

Aan het begin van de twintigste
eeuw waren de allereerste
grootwarenhuizen een symbool
van status en betere klasse en
werd er dus nog niet met lage

de leest en die vraagt in deze bijdrage
om schoeisel van het merk kruideniersnamen.

het dorp woonde. Albert Heijn heet nog
net zo als toen hij jaren geleden in de
Zaanstreek een winkeltje had. Groot
geworden, maar de naam gehouden.

België
Toen zowat 100 jaar geleden in België
de eerste grootwarenhuizen hun deuren
openden, mikten zij uitsluitend op de
welgestelde burgerlijke klandizie uit de
steden. De Brusselse A L’Innovation
werd in 1901 in de chique Nieuwstraat
gebouwd naar een ontwerp van de
befaamde architect Victor Horta. De
gebroeders Bernheim, handelaars uit
het Franse Mulhouse, gaven hun exquis
stadsmagazijn dus niet hun eigen familienaam mee en onderscheidden het
ook op die manier van de vele kleine
dorpskruideniers op het platteland.
Daar was het in Vlaanderen niet anders
dan in Nederland. Ook bij andere
ketens van grote stadswinkels zoals de
Bon Marché (begonnen in 1860!) en de
Grand Bazar lag de klemtoon in de
Franse naam op het nieuwe in de
omvang van winkel en assortiment.

In het noordelijke deel van Nederland
heet de grootgrutter bij uitstek Super
De Boer. Ook in het Zuiden kom je zijn
naam wel tegen. Hier zien velen nog de
naam in van de oude dorpskruidenier
die in het noorden van Groningen
begon als De Boer, maar toen nog in
brandstoffen handelde. Hij is gegroeid
en veranderd. Hij nam bijvoorbeeld de
winkelketens over van Fred van der
Werff en die van Dreize, maar de naam
van De Boer bleef voortbestaan. Een
beetje groen klinkend en tegelijk landelijk vertrouwd.

Wat is een spar in het Duits eigenlijk?
Fichte en toch geen ‘Spar’. Maar hoe
komen ze dan aan dat symbooltje als
het oorspronkelijk een Duitse zaak is ?

Nieuwe Weme is net zo’n familienaam,
maar dan allicht uit het Oosten stammend. Elders geldt voor Dirk van den
Broek en Jan Linders hetzelfde, zoals
De Gruijter dat geweest is en Simon de
Wit, namen die inmiddels verdwenen
zijn. We weten dat het niet helemaal
klopt, maar het lijken in Nederland wel
allemaal familienamen te zijn die zich
gehandhaafd hebben, ondanks de spectaculaire groei van eenvoudige dorpskruidenier naar grote supermarktketen.
Ook achter de naam van de EDAH huist
een familieaanduiding, zelfs met de
plaats van herkomst die de H van
Helmond verklaart.

Even een poosje in een ander land, laat
je soms bewuster kijken naar je eigen
omgeving, want de vraag dringt zich al
gauw op: onder welke naam proberen
supermarkten van hier eigenlijk ons
binnen te lokken?

Het is bij hedendaagse kruideniers net
als bij de beschuiten en de koekjes van
Verkade en de chocola van Van
Houten: het zijn produkten die bij ons
in de straat gemaakt zouden kunnen
zijn of bij de buren gekocht. Vertrouwd
en eigen.

Nederland
Vroeger hing het vooral af van je eigen
regio, hoe de kruideniers heetten.
Woonden er veel Janssens dan waren
er ook veel kruideniers met die naam.
Tegenwoordig overheersen een paar
grote bedrijven. Albert Heijn is misschien wel de opvallendste. Niets over
zuinigheid of spaarzin, gewoon bij
Albert Heijn – net alsof ‘ie bij ons op

Er zijn vast allerlei uitzonderingen op
de regel, maar duidelijk is dat de
Nederlandse kruidenier bij voorkeur
een zaak van vertrouwen bezit.
Tegenover de moderne Duitse zuinigheid, plaatsen we hier een Nederlandse
zin voor traditie. Bij kledingzaken als
die van Brenninkmeijer (C&A), Peek &
Cloppenburg en vele andere is het niet
anders, maar we houden ons maar bij

De welvaartsjaren ‘50 en ‘60 zorgden
voor democratisering en schaalvergroting: de supermarkt werd het
inkoopparadijs voor iedereen, even
goed voor de Vlaamse kleine man.

Terug in Nederland legt een
kennis de historie van de Spar
uit, of liever van DE SPAR. Niet
alles wat ook in Duitsland
gevonden wordt is van Duitse
bloed. Adriaan van Well richtte
in 1932 naar Amerikaans voorbeeld een keten van zelfstandige
kruidenierszaken op. Samen
stonden ze sterker die Sparzaken en zo heetten ze ook:
Door Eendrachtig Samenwerken
Profiteren Allen Regelmatig,
DESPAR! Het is een beetje gedateerd, maar het logo - toen
vast nog niet zo genoemd - was
snel gevonden en later in
Duitsland (de Bondsrepubliek,
1952) bleek SPAR ook nog een
keer ‘zuinig’ te betekenen.
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een tiental jaren naast zijn grootwarenhuizen ook een fors uitgebouwde keten
van doe-het-zelf-winkels heeft onder
de naam Brico, van het Franse bricoler
(knutselen).

prijzen geconcurreerd. Voor de
Brusselse A L’Innovation, het
prototype van het Belgische
grootwarenhuis dat in 1901
gebouwd werd, tekende de
befaamde Belgische architect
Victor Horta de plannen. Toch is
de Innovation vanwege een

Naast deze oude huizen met Franstalige
achtergrond kregen in de gouden
naoorlogse jaren uiteraard ook sommige kleine familiezaken een tweede vestiging en later meer filialen. Zij behielden vaak wel – zoals in Nederland –
hun oorspronkelijke naam: Colruyt,
Delhaize, De Leeuw, Mestdagh,
Spegelaere, het zijn allemaal familienamen die een begrip zijn geworden
voor inkopend België. Daarnaast ontstond er de voorbije decennia een trend
om de klant te lokken met korte,
Engelsklinkende namen: Bigg’s, Macro,
Disco Record, Disco Profi, Euro Shop,
Cash-fresh (in Wallonië Central Cash &
Boucherie), Cado Supermarkt. Ook in de
aanduiding van het winkeltype is het
opbieden geblazen: van grootwarenhuis
over supermarkt naar shopping center
en hypermarkt.

ander, heel naar feit onderdeel
geworden van het Belgische
collectieve geheugen. Een felle
brand vernielde namelijk op 22
mei 1967 het volledige gebouw
en herschiep de hele wijk in een
vlammenzee. Omdat de brand
overdag woedde en er toen nog
amper veiligheidsmaatregelen
bestonden voor grote publieke
gebouwen, voltrok zich die dag
in hartje Brussel een ramp.
Precies 325 mensen vonden er
de dood. Grootwarenhuizen zijn
in alles groot...

Die chauffeerde vrouwlief met zijn
eerste auto – toen nog ‘luxe wagen’
genoemd – tot enkele kilometers buiten
het dorp, waar één van de winkelketens
langs een toen nog luwe verbindingsweg zijn nieuwste glas-en-beton-koophal volgestouwd had.

De kleine kruidenier om de hoek kent
zijn plaats in dit naamgevingsspel en
meet zijn pand in de jaren ‘70 een
nieuwe look aan met een Engelse term
van tweede garnituur: de winkel wordt
een superette, een mini discount, een
mini markt of een mini shop. Alsof de
groten er eerst zouden geweest zijn en
het zou gaan om lokale vestigingetjes
van die neonhallen met asfaltterrein.
En dan breken de ecologische jaren ‘80
en ‘90 aan. Het wordt stilaan weer ín
om kleinschalig, dicht bij huis met de
fiets de inkopen te doen. Wie de naam
van zijn kruidenierszaak nooit veranderde en nog steeds zoiets als ‘bij Jef
en Mathilde’ of ‘Algemene Voeding
Geert & Iris’ op het raam geschilderd
heeft staan, is weer helemaal bij de tijd.
Anderen passen hun naam weer aan de
nieuwe trend aan, met alle overdrijving
vandien. De nieuwe lichtreclame bloklettert: ‘t kruidenierke, ‘t hofke,
‘t hoekske, de kleine markt, ‘t buurtwinkeltje. Het kan plots weer niet
kleinschalig genoeg zijn en een volkstalig verkleinwoord op -ke moet aan

Gedaan was het met het Frans, dat na
de oorlog bourgeois en dus uit was. De
oude huizen kortten hun tijdrovende
namen in tot het trendy Inno (dat Bon
Marché inmiddels opgeslokt had) en GB
was de snellere naam voor de Grand
Bazar. Ook aan de binnenzijde werd
moeite gedaan om de Vlaamse klant in
zijn taal tegemoet te komen: de caissières werden schoon-Vlaamse kassiersters, de poussières werden karretjes,
maar de rayon, de tourniquet en veel
ander ingesleten winkeljargon raakten
gewoon ingeburgerd. De houtjes die bij
de kassa’s de boodschappen van de verschillende klanten scheiden, hebben in
het Nederlands, noch in het Engels,
noch in het Frans een naam. Zou ‘aankopenhekje’ geen zinvol AN-neologisme zijn? Dat de Franstalige achtergrond wel degelijk bleef meespelen,
bewijst het feit dat de GB-groep sinds
19

het Vlaamse lekker-van-bij-ons-gevoel
uiting geven.
In het weer veranderende namenlandschap volgen sommige groten ook al
schoorvoetend deze nieuwe intimiteitstrend. De GB-groep kocht de keten van
kleinere UNIC-supermarkten op, die
allen in de woonkernen zelf gesitueerd
zijn, en doopte ze prompt om tot
Contact-GB’s. In schril contrast daarmee die andere nieuwste trend: de
onpersoonlijke nachtwinkel of steriele
levensmiddelenautomaat met nog
steeds een wansmakelijke Engelse naam
van het type Night Rider Superfood of
Day & Night Shop.
Traditie
De supermarkten in het nieuwe Duitsland nodigen hun klanten vooral
binnen door een verwijzing – soms
duidelijker, soms wat subtieler – naar
de portemonnee. Misschien is dat wel
een begrijpelijke en doordachte aanpak,
waar marketingdeskundigen verantwoordelijk voor zijn.
De Nederlandse grootgrutters dragen
voor een belangrijk deel familienamen
en handhaven langs die weg de relatie
met hun eigen verleden. Sinds dit of
dat jaartal hoeft niet meer vermeld te
worden bij Albert Heijn, want stilzwijgend wordt dat al duidelijk uit de
familienaam.
Vlaanderen bevestigt aan de ene kant
het beeld dat in Nederland werd opgeroepen (denk aan de familie Delhaize),
maar aan de andere kant is het hier
duidelijk dat naamgeven een actie is
die door de tijd mee bepaald wordt. De
Franse periode (Grand Bazar) staat hier
aan het verste einde van de traditie en
de dichtbij-dialectische vormt met
‘’t Kruidenierke’ het andere uiterste.
Daartussen doet het Engels moeite om
de taal van de winkels te veroveren, en
eigenlijk met redelijk succes.
Het zijn uiteindelijk heel democratisch
de voeten van de klant die bepalen
welke namen het langst zullen overleven, want zij dragen de portemonnees
mee waaruit de winkels betaald krijgen.
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Japanse gebruiken rond belangrijke momenten in een mensenleven

E

Emiko Hori

en goede gezondheid en een lang leven
enkele ceremonieën. De eerste wordt
‘Oshichiya’ (de zevende nacht na de
geboorte van de baby) genoemd en
hierbij krijgt de baby zijn naam. Deze
naam wordt op een stukje Japans
papier geschreven en naast het bedje
van de baby, op een muur of op een
Shinto huisaltaar gehangen.

Op de ‘Dag van de Hond’ in de vijfde
maand van de zwangerschap doet een
vrouw een ‘obstetic’ band om, waarbij
ze wenst dat ze een voorspoedige
bevalling zal hebben. Een zwangere
vrouw doet dit ter bescherming van de
baby. De reden dat ze deze band om
doet op de ‘Dag van de Hond’ is dat
honden in het algemeen veel jongen
krijgen en deze ook eenvoudig baren.

Op 19 april 1600 arriveerde het eerste
Hollandse schip ‘De liefde’ in de baai van
Usuki (Japan). Dit was het begin van de

Hierna, op de dertigste dag (voor een
jongetje) en op de eenendertigste dag
(voor een meisje) nemen de ouders hun
baby naar het altaar in de buurt om
hun baby te laten aannemen als ‘Ujiko’

relatie Japan – Nederland. Tot aan de
Naamgevingsdag
Tien maanden later, enige tijd dus na
de geboorte van het kind, zijn er ook

openstelling van Japan in 1858 was
Nederland de enige westerse mogendheid
die betrekkingen onderhield met dit land.
Volgend jaar herdenken Japan en
Nederland het feit dat ze nu vierhonderd
jaar handelsbetrekkingen onderhouden.
‘Traditie’ was nieuwsgierig naar de
volkscultuur van de Japanners.
Op de zevende dag krijgt de baby een naam

Het eerste eten
Op de honderdste dag vindt er een
gebeurtenis plaats die ‘Okuizome’ (het
eerste eten) wordt genoemd, waarbij de
ouders hun baby’s hun eerste echte
maaltijd geven, aangezien baby’s voor
die tijd geen vast voedsel krijgen. Deze
maaltijd heet ‘Iwaizen’ (feestmaal),
waarmee de wens wordt geuit dat de
kinderen geen problemen zullen hebben
voedsel te krijgen. De maaltijd is uitgestald op een tafel voor één persoon
(Japanse stijl) en ze bestaat uit een rode
zee-brasem – een vis die in Japan
speciaal voor vieringen wordt gebruikt
en die in zijn geheel wordt opgediend –
uit ‘Sekihan’ rode plakkerige rijst
gekookt met adzuki-bonen en een kiezelsteen. Deze maaltijd is zo samengesteld om de tanden van de baby sterk te
maken.
Al deze ceremonieën rondom het begin
van het leven als mens worden gehouden vóór de eerste verjaardag van de
baby.

die op de muur geschreven wordt.

Op de honderdste

Op de dertigste dag gaan de ouders naar het plaat-

dag na de

selijke altaar om hun kind te laten opnemen als

geboorte krijgt

Ujiko waardoor het onder de bescherming van de

het kindje de eer-

plaatselijke god komt.

ste maaltijd.
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(de mensen die beschermd worden door
de plaatselijke godheid) en om te bidden voor de gezondheid van het kind.
Het is de gewoonte dat de grootmoeder
van vaderszijde haar kleinkind in de
armen houdt tijdens dit bezoek aan het
altaar.
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Groei tradities
Voorts is er, voor de tiende verjaardag
van een kind, een ceremonie die
‘Shichigosan’ wordt genoemd. Meisjes
vieren dit feest wanneer ze drie en
zeven jaar oud zijn, jongetjes wanneer
ze vijf zijn. Vroeger vierden op 15
november drie-jarige meisjes dat voor
het eerst hun haar werd opgemaakt en
zeven jaar oude meisjes dat hun ‘obi’
(sjerp) langer werd. Ze wensen dan
voor zichzelf een goede gezondheid.
Jongetjes van vijf jaar oud vieren dat
ze voor het eerst een boord om krijgen.

H

E

R

F

S

T

1

9

9

9

Met twintig jaar is er een ceremonie dat kinderen
toetreden tot de wereld van de volwassenen.

Bij elke fase in het opgroeien hoort een
feestelijke rite. Als meisjes drie jaar
worden, wordt voor het eerst hun haar
opgemaakt.

trouwen in een kerk nemen vaak twee
of drie lessen in het christendom voor
ze gaan trouwen. Na de huwelijkssluiting bezoekt vervolgens bijna niemand
meer ooit een kerk. Voor wat betreft de
begrafenis houden niet-christenen geen
plechtigheden in een kerk; de meeste
mensen houden die laatste plechtigheid
in een tempel.

waarin mannen 25 en 42 jaar oud worden en vrouwen 19 en 33 jaar. Met
name het jaar dat ‘Taiyaku’ (groot
ongeluk) heet – voor mannen als ze 42
en voor vrouwen 33 jaar oud zijn –
wordt geacht een jaar van grote moeilijkheden te zijn. Tegenwoordig
beschouwen veel mensen dit alles als
bijgeloof en maken ze er zich in het
geheel geen zorgen over.

Tradities veranderen door de tijd heen
Hetgeen hiervoor geschetst is zijn nog
bestaande rites de passage. Dat neemt
niet weg dat dit soort ceremonieën
sterk veranderd zijn door onze veranderde levensstijl, en ook dreigen te verdwijnen. Ironisch genoeg worden deze
ceremonieën vaak gekoesterd en
gesteund door de kimono-kooplieden
en de poppenkooplui die voorwerpen
verkopen die gebruikt worden bij de
plechtigheden. De macht en invloed
van de zakenwereld is in dit verband
uiterst belangrijk.

Kort samengevat komt het er op neer
dat ‘Yakudoshi’ de leeftijd is waarop we
ons in het algemeen in sociaal en
fysiek opzicht uitgeput voelen, op een
keerpunt in onze levens en het waarschuwt ons om erop te letten dat we
onze levens met zorg en aandacht
moeten leiden. Mensen die in
‘Yakudoshi’ geloven bezoeken altaren
en tempels om zo een kwade geest uit
te drijven en plaatsen een daar ontvangen amulet in hun huis om zich
beschermd te weten.
Ook hierbij wensen ze een goede
gezondheid. Op dit feest bezoeken
kinderen in vol ornaat een naburig
altaar, waar ze dank zeggen voor hun
groei en bidden om een goede gezondheid in de toekomst.
Vaak is er dan ook nog voor meisjes
van dertien een plechtigheid die
‘Juusan Mairi’ heet en die markeert dat
een meisje volwassen wordt. Dertien
geldt als een kritische leeftijd, zowel in
fysiek als psychologisch opzicht.
Volwassen worden
Wanneer kinderen twintig jaar oud
worden, is er een plechtigheid die

‘Seijinshiki’ heet, waarmee kinderen als
volwassenen geaccepteerd worden.
Tegenwoordig bezoeken echter weinig
mensen nog altaren, maar de stedelijke
overheden organiseren wel plechtigheden voor twintigjarigen. In Japan geldt
twintig ook als de leeftijd waarop het
gebruik van alcohol en sigaretten is
toegestaan.

Tradities die van ouders op kinderen en
van kinderen op kindskinderen worden
doorgegeven veranderen door de tijd
heen. In Japan vinden we het echter
heel belangrijk ze op een of andere
wijze te bewaren.

De voornoemde ceremonieën worden
voornamelijk uitgevoerd op altaren en
veel hedendaagse Japanners nemen er
aan deel, ongeacht generatie en leeftijd.
Huwelijksplechtigheden worden echter
niet bij altaren gehouden, begrafenissen
weer wel.

Als het meisje zeven jaar wordt, wordt gevierd dat

Tempels en kerken
Japan is een vreemd land, in die zin dat
er altaren worden bezocht bij geboorte,
maar ook bijvoorbeeld ter verwelkoming van het nieuwe jaar. Maar huwelijken worden vaak in een kerk gevierd,
hoewel de meeste Japanners geen
christenen zijn. Mensen die willen gaan

Jaar van het ongeluk
Zijn hiermee een aantal vieringen
geschetst, er zijn echter nog tal van
andere vieringen in een mensenleven.
Eén daarvan is een betrekkelijk naargeestige die ‘Yakudoshi’ (het jaar van
ongeluk) wordt genoemd. Dit is het jaar
22

ze haar sjerp langer mag dragen. Ze is weer een
stapje verder op weg naar het volwassendom.
De jongens mogen vanaf hun vijfde jaar een boord
dragen.

23

H

E

R

F

S

T

1

9

9

9

De Nederlandse almanak in de zestiende en zeventiende eeuw

A

Kalenderpagina met de maanden oktober en november uit een ‘Deventer Schrijf Calender
ofte Almanach’ voor 1612, uitgegeven door Babtista van Doetecum in Deventer.

lledaagse
massalectuur

Jeroen Salman

De Friese schrijver, arts en almanaksamensteller Petrus Baardt (circa
1590-1644) dichtte in 1630 de almanak een grote invloed toe. In zijn
‘Grote Heren-Feenster prognosticatie’ voor dat jaar schreef hij dat niet
alleen boeren, maar ook linnenwevers en bierdragers wisten hoe ze uit de
hemeltekens het weer en het onheil konden
voorspellen. Dit kwam doordat er “nu allenthalven
so veel Almanacken gedruckt werden”.

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 kalendergedeelte de
heiligedagen en kerkelijke feestdagen
vermeld en werden per week de epistelen evangeliehoofdstukken volgens het
kerkelijk jaar opgesomd. Ook werden in
de kalender de data van markten en
kermissen, vaak met kleine symbolen,
aangegeven.

Titelpagina van de ‘Cronijck
Almanach oft Journael’ voor
1597, uitgegeven door Cornelis
Claesz in Amsterdam, met een
portret van de astroloog
Ambrosius Germanicus.
Collectie:

Er bestond destijds een onderscheid
tussen gewone en schrijfalmanakken.
In het laatste type was per maand lege
ruimte gecreëerd voor notities van de
eigenaar. Dit schrijfgedeelte werd nogal
eens verlucht met kalenderprentjes.

aanvulling op de aderlaatkalender werd
achterin de almanak vrijwel altijd een
aderlaat- of zodiakmannetje afgedrukt.
Vooral in zestiende-eeuwse almanakken treffen we in het kalendergedeelte,
in de vorm van pictogrammen, medische instructies aan. In de loop van de
zeventiende eeuw werden deze vervangen door of aangevuld met diëtistische
adviezen. Naast de al genoemde symbolen werd er ook nog plaats gemaakt
voor tekens die astronomische observaties weergaven. Tot de vaste astrologische rubrieken kunnen de voorspellingen, of prognosticaties worden
gerekend.

Massalectuur
Al sinds de uitvinding van de boekdrukkunst halverwege de vijftiende
eeuw werden er almanakken gedrukt.
In de Noordelijke Nederlanden kwam
de productie vooral tot bloei in de zestiende en zeventiende eeuw. In het
laatste kwart van zestiende eeuw waren
hier minimaal eenentwintig almanakmakers in deze branche actief, verdeeld
over zo’n acht steden. In het laatste
kwart van de zeventiende eeuw waren
dat er al meer dan honderd, verdeeld
over zo’n zeventien steden.

Watergetijden
Na de kalender volgde aanvullende
praktische informatie: een overzicht
van de watergetijden, informatie over
transport – zoals de dienstregeling voor
de trekschuiten, beurtschepen en
wagens – en de tijd waarop de stadspoort sloot. Soms maakten ook de vertrektijden en reisdoelen van de
(post)bodes, evenals wisselkoersen en
vakantiedagen van overheidsdienaren
onderdeel uit van het praktische
gedeelte.

De omvang van de zeventiende-eeuwse
productie van Noord-Nederlandse
almanakken was in vergelijking tot
andere typen drukwerk enorm. In
november 1594 rolden er in acht dagen
tijd maar liefst 4000 almanakken van
de persen van de Deventer drukkerboekverkoper Simon van Steenbergen.
Uit een afrekening die op 27 oktober
1596 is opgemaakt bij Steenbergens
overlijden, blijkt dat hij op dat moment
zo’n 4500 almanakken en 1500 prognosticaties in voorraad had. Bovendien
blijkt uit een brief van de Groningse
almanakberekenaar en hoogleraar
Nicolaus Mulerius dat er in de stad
Groningen in 1619 meer dan 10.000
almanakken werden gedrukt! Deze

Als verstrooiende lectuur treffen we in
almanakken historische kronieken,
anekdoten, kluchten, verhalen, exempelen, versjes en liedjes aan. Met name bij
de kleine formaten almanakken werd
dit soort teksten, evenals prognosticaties en praktische informatie, in aparte
bijwerkjes uitgegeven.

De vier maangestalten werden met
behulp van kleine maantjes weergegeven, met daarachter het tijdstip van
ingang en enkele summiere weersvoorspellingen. Ook vinden we in veel
almanakken de tijden van de maanopkomst en -ondergang in uren en minuten. Per dag werd de positie van de
maan ten opzichte van de dierenriem
vermeld, eveneens door middel van een
symbool. Dit laatste functioneerde als
de zogenaamde aderlaatkalender, die
verderop nog ter sprake zal komen. Ook
de positie van de zon werd, per maand,
in het kalendergedeelte opgenomen. Als

Universiteitsbibliotheek
Amsterdam

Nu moeten we Petrus Baardt niet altijd
serieus nemen. Hij maakte er een
gewoonte van schromelijk te overdrijven en de draak te steken met alles
en iedereen. Maar in deze uitspraak zit
zeker een kern van waarheid. De almanak heeft er dan wel niet voor gezorgd
dat alle lezers ook zelfkazende astrologen werden, maar dit populaire, mul-

Collectie: Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer

tifunctionele boekje heeft zonder twijfel
zijn weerslag gehad op het leven van
alledag.
Jaarkalender
De basis van de almanak was een jaarkalender. Per maand werden de data in
cijfers gegeven en de dagen van de
week aangeduid met de letters A tot en
24

Kalenderprentje bij de maand
december uit de ‘Comptoir
Almanach’ voor 1697, gedrukt door
Gillis Joosten Saeghman voor
Johannes Scheversteyn in
Leeuwarden. Collectie:
Stadsbibliotheek Leeuwarden
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getallen zijn voor die tijd zeer groot: de
gemiddelde oplage van gedrukte boeken gedurende de hele handpersperiode
lag namelijk tussen de 1000 tot 2000
exemplaren.
Als we de productie in alle NoordNederlandse steden erbij betrekken, dan
komen we tot de voorzichtige schatting
dat er omstreeks 1620 jaarlijks minstens 100.000 almanakken in ons land
werden gedrukt. Aan het eind van de
zeventiende eeuw zal dat aantal waarschijnlijk meer dan verdubbeld zijn. Dat
betekent dat in die tijd één op de drie à
vier gezinnen over een almanak kon
beschikken. Er is vrijwel geen andere
drukwerk in de zeventiende eeuw dat
zo’n grote verspreiding kende.
Chirurgijns en
schoolmeesters
In de zestiende en eerste helft van de
zeventiende eeuw waren de samenstellers en berekenaars van almanakken
vaak medici, zowel gepromoveerde artsen als chirurgijns. Na 1650 werd het
berekenen van almanakken meestal uitbesteed aan lager geschoolde landmeters en schoolmeesters. Vooral in de
zestiende eeuw was de status en
invloed van de arts-astrologen groot.
Dat gold bijvoorbeeld voor Pieter van
Foreest (1521-1597), sinds 1558 stadsdokter van Delft, vanaf 1574 arts van
Willem van Oranje en sedert 1575 in
Leiden hoogleraar in de geneeskunde.
De Geheime Raad in Brussel verleende
hem vanaf de jaren vijftig op persoonlijke titel privileges voor het uitgeven
van almanakken en prognosticaties.
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Boven: Een plano- of plakalmanak: ‘Almanach nae den Nieuwen stijl’ voor 1590, uitgegeven door Bruyn Harmansz Schinckel in Delft.
Collectie: Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Soorten almanakken
Almanakken werden geproduceerd in
diverse formaten en prijsklassen. De
plano- of plakalmanakken waren het
goedkoopst. Dit waren aan één zijde
bedrukte vellen, die, net als onze kalenders, aan de wand werden opgehangen
of geplakt. Dat laatste verklaart ook
waarom er van dit soort almanakken zo
weinig exemplaren zijn overgeleverd.
Aan het andere uiterste van het aanbod
treffen we de dure, prestigieuze kantoor- of comptoiralmanak, meestal in
quarto-formaat, met veel schrijfruimte
(de termen plano, quarto, octavo en
dergelijke hebben betrekking op het
aantal malen dat een gedrukt vel
gevouwen werd). Heel populair was de
zogenaamde sextimodecimo-almanak.
Een boekje dat qua formaat sterk doet
denken aan de huidige Enkhuizer
almanak: handzaam en gemakkelijk
mee te nemen in zak of tas.
Censuur
Hoewel het niet vaak voorkwam dat
almanakuitgevers gehinderd werden
door preventieve of repressieve censuur,
was er wel degelijk sprake van een
zekere controle op de inhoud. Veel
almanakmakers waren namelijk stads-,
staten- of universiteitsdrukker en wilden hun broodheren niet voor het hoofd
stoten. De verregaande controle die de
gereformeerde kerk voorstond, kreeg
echter van stadsbesturen zelden bijval.

tweede werden ze beschouwd als bedelaars, dieven en verspreiders van
ziekten.

In 1675 bleek het stadsbestuur van
Deventer bij wijze van uitzondering
toch in te gaan op een verzoek van de
kerkenraad. Op 18 oktober van dat jaar
riepen de kerkenraadsleden op tot een
verbod van het ‘scandaleus Aenhangsel
achter den Almanach deser stadt
genaemt confiteur-Doosgen’. Op 8
november werden de drukkers en boekbinders op het raadhuis ontboden en
gelast de boekjes niet te verkopen.
Bovendien werd aan enkele ambtenaren
opdracht gegeven om alle almanakken
in de lokale boekwinkels na te zien en
de bijwerkjes er zonodig uit te scheuren. Helaas weten we niet wat voor
schandaligs dit confiteurdoosje dan wel
bevatte. Kennelijk is de censuur zo
effectief geweest, dat er geen exemplaar voor het nageslacht bewaard is
gebleven.

Onder: De Deventer ‘Cronijck schrijf almanach’ voor 1575, opengeslagen op de maand
december, met aantekeningen van de schepen van Kampen Otto Tengnagel (gestorven

In eigentijdse kluchtspelen en liedjes
vinden we dat negatieve beeld vaak
terug, zoals in de Delftse klucht Lichte
Wigger van G.C. van Santen (1617).
Hierin geeft ‘Coppen quistgoed’, een
uitvreter en klaploper, een beschrijving
van een marskramer die met “Almanacken, lietjes, en somwijl met wat
wonder wat nieus” loopt. En hij voegt
daar aan toe: “Daer zijn soo veel luije
boeven die daer de cost mee winnen”.

in 1584). Collectie: Historische museum De Waag in Deventer

Enkhuizer almanak voor 1998 ‘403e
Jaargang’ te lezen staat.

In de jaren veertig van de zeventiende
eeuw probeerde het stadsbestuur van
Deventer het huis aan huis verkopen
van almanakken aan banden te leggen.
De stadsbewoners ondervonden hier
namelijk hinder van. Er werd geklaagd
over ongeregeldheden bij ‘suipgelaegen’ waar het verdiende geld werd
verteerd. De magistraat verbood de colportage voortaan op straffe van zes
guldens. Veel geholpen heeft het niet.

Luie boeven
De verspreiding van almanakken verliep voor een deel via de plaatselijke,
gevestigde boekwinkels. Daarnaast werden de almanakken in de stad en op het
platteland verspreid door een bont
gezelschap van stadsboden, gildeknechten, tamboers, soldaten, kinderen en
marskramers. Vooral de marskramers
werden door de gevestigde boekverkopers en door lokale overheden met de
nodige argwaan bezien. Door de eerste
groep werden ze gezien als oneerlijke
concurrenten die de regels van het
gilde aan hun laars lapten; door de

Kopers en gebruik
Wie konden zich in de zestiende en
zeventiende eigenlijk een almanak veroorloven? De prijs kon, afhankelijk van
het formaat en de band, variëren van
een halve stuiver tot tien stuivers per
stuk. Omstreeks het midden van de zestiende eeuw verdienden metselaars en
timmerlieden in heel Holland een dagloon van zeven á acht stuivers. In het
laatste kwart van de zeventiende eeuw
verdienden ongeschoolde arbeiders
achttien stuivers per dag. Voor een zuiver beeld moeten we deze inkomsten
afzetten tegen de primaire kosten van
onderhoud. In de eerste helft van de
zeventiende eeuw kostte een achtponds
roggebrood, het voornaamste bestanddeel van het toenmalige menu, tussen
de vier en zesenhalve stuiver. Op grond
daarvan kunnen we vaststellen dat de
aanschaf van een almanak zeker niet
was voorbehouden aan een welgestelde
elite.

Beginpagina uit de ‘Cronijck Almanach oft Journael’ voor 1597,
uitgegeven door Cornelis Claesz in Amsterdam. Rechts onderaan een aderlaatman met de twaalf tekens van de dierenriem
die verwijzen naar een bepaald lichaamsdeel. Links in het midden staat een toelichting op de medische symbolen die men in
het kalendergedeelte kon aantreffen. Het gaat om tekens voor
goed aderlaten, middelbaar aderlaten, haren snijden, koppen
zetten, baden en medicijnen innemen.

Uit de titelpagina’s en voorwoorden
van almanakken blijkt dat kooplieden,

Collectie: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
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Dit weten we omdat deze almanak door
de Engelse avonturier Charles Gardiner
in 1876 op Nova Zembla is teruggevonden. Deze almanak, evenals elf
andere boeken en diverse voorwerpen,
hadden de overwinteraars bij hun
terugkeer in juni 1597 achter moeten
laten. De kleine Deventer almanak had
dus in bevroren toestand, een bijna drie
eeuwen durend verblijf op het barre
Nova Zembla en twee enerverende zeereizen overleefd. Vijftien van de oorspronkelijk vierentwintig folia worden
bewaard in het Rijksmuseum in
Amsterdam.

schippers, ambtenaren en ambachtslieden belangrijke doelgroepen van de
almanakverkopers waren. Verder weten
we uit rekeningen dat veel stadsbesturen jaarlijks almanakken aanschaften
voor hun ambtenaren. Bij het zoeken
naar gegevens over particuliere eigenaren van almanakken ligt het voor de
hand dat we, gezien het selectief overgeleverde bronnenmateriaal, vooral
vertegenwoordigers uit de maatschappelijke elite aantreffen. Zo is bekend
dat Johan van Sypesteyn (1564-1625),
een adellijk heer te Hillegom en sinds
1608 meesterknaap in Holland, een
Delftse Almanach voor 1599 bezat,
waarin hij onder meer zijn reizen en
financiële transacties noteerde.

Het is tevens dit bijzondere exemplaar
dat de oorzaak is van een mythe die
nog tot op de dag van vandaag voortleeft. Lange tijd is namelijk gedacht dat
het hier een Enkhuizer almanak betrof.
De jaargangtelling van deze laatste
almanak, die in 1894 begon, is dan ook
per abuis gebaseerd op de ‘Nova
Zembla almanak’ voor 1596. Vandaar
dat nu nog op titelpagina van de

Nova Zembla
Tot de scheepsuitrusting van Willem
Barentsz en Jacob van Heemskerck,
toen zij in 1596 hun reis aanvingen op
zoek naar een noordelijke doorvaart
richting Indië, behoorde ook een
Deventer almanak voor het jaar 1596.
27

Astrologie
In de zestiende en zeventiende eeuw
werd aan astrologie veel belang
gehecht. Zowel geleerden als eenvoudige boeren geloofden in de invloed van
de hemellichamen op het aardse
bestaan. Er was wel verschil van
mening over de mate van die invloed.
Sommige astrologen gingen zo ver dat
ze meenden dat op grond van horoscopen en andere sterrenkundige berekeningen het juiste moment voor een
bepaalde handeling kon worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor het sluiten
van een huwelijk. Anderen meenden
dat uit de bewegingen van de hemellichamen slechts weersvoorspellingen
afgeleid konden worden. Hoewel aan
het eind van de zeventiende eeuw de
geleerden zich steeds sceptischer
opstelden, was en bleef de voorspellende astrologie populair onder brede
lagen van de bevolking. De almanak
heeft zeker aan die populariteit bijgedragen.
Er zijn slechts enkele getuigenissen
bekend van hoe mensen in de zestiende
en zeventiende eeuw omgingen met
astrologische voorspellingen in almanakken. Zo schreef Adriaen van der
Goes, advocaat van het Hof van
Holland, op 26 december 1662 uit Den
Haag aan zijn broer Willem in Wenen
over de barre winter van dat jaar: de
rivieren boven ‘Dort’ waren dichtgevroren en er was zware sneeuw
gevallen. En hij voegt daar nogal
sceptisch aan toe: “’t’geen veel verschilt
met de prognosticatien”. Daarin stond
namelijk dat het geen winter zou worden. Ja, dat het zelfs op “den elffden
deser maand soo heet soude geweest
zijn, dat het loot en tin van de lucht
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Doosje met links twee scarificators en rechts
vier losse reservemesjes, 1740.
Collectie: dr. R.M.J.M. Butzelaar

soude smelten. Dit omdat op dien dach
er een conjunctie [samenstand] van de
seven planeten soude syn.” Verder
schreven veel astrologen “dat de werelt
door t’vuer soude vergaen”. Van der
Goes’ commentaar was dat dat ‘t noch
al veel gescheeld heeft.
Voorspellingen
In Nederlandse almanakken treffen we
vooral algemene voorspellingen over
oorlogen, epidemieën, de oogst, de
geboorte en dood van vorsten en het
weer aan. De meeste astrologen hielden
daarbij een slag om de arm: als de
voorspellingen eventueel niet uitkwamen, dan kwam dat door Gods
ingrijpen.

Een aderlating in de arm. Links houdt een man de
aderlaatpan vast om het bloed op te vangen. Uit een
Italiaanse monografie over het aderlaten van Pietro

type) en de flegmaticus (het koele type).
Het lichaam was gezond als de
lichaamssappen op een harmonische
wijze gemengd waren en ziek als de
vermenging verstoord of uit evenwicht
was.

daghen, wandt den letsten dach des
Heeren is nu voorhande”.
In de prognosticaties werd nogal eens
verwezen naar actueel politieke gebeurtenissen, zoals blijkt uit een voorspelling in de Italiaenschen waersegger
voor 1677 voor de maand januari:
“Hier is wat goeds voorhanden, dat
Vrede wil beduyden, nu den Oppersten
Hemel- God zich het eerst van dit Jaer
vertoont. De saken zijn in beter aansien
als men meent, goede tydinge voor
Nederlant, maer het mocht in de Somer
wel een vet kerck-Hof maken, doch
beter inde handen Gods, dan inde handen van quade Menschen.”
Deze tekst lijkt een toespeling te zijn op
de strijd tegen de Fransen waarin
Nederland toen verwikkeld was. In
1678 volgde inderdaad de Vrede van
Nijmegen. De Italiaanse waarzegger
had zich dus slechts één jaar vergist.

In de astrologische geneeskundig ging
men er vanuit dat de hemellichamen
van invloed waren op de kenmerken en
gesteldheid van het menselijk lichaam.
Volgens deze leer moesten geneesheren
en chirurgijns bij het stellen van een
diagnose, of het uitvoeren van een
medische handeling, rekening houden
met de stand der sterren en planeten.
De almanak diende daarbij als medisch
handboekje.
Aderlating
Eén van de meest toegepaste medische
handelingen in die tijd was de aderlating. Doel daarbij was de kwade, ziekmakende sappen uit het lichaam te verwijderen. Het tijdstip en de plaats van
het aderlaten hing vooral af van de
stand van de maan. Van belang was de
positie van deze planeet ten opzichte
van andere planeten, haar positie in de
dierenriem en haar schijngestalten. De
aderlaatman speelde een belangrijke rol
bij het bepalen van het lichaamsdeel
waar de aderlating moest plaatsvinden.
Overigens werden aderlatingen ook wel
preventief toegepast. Dit gebeurde
vooral in de lente, wanneer er volgens
de toenmalige opvattingen bij de mens
een toename van het bloed plaatsvond.

De grootste oppositie tegen astrologie
in almanakken kwam wederom uit
gereformeerde hoek. In de jaren 16061608 haalde de gereformeerde predikant Caspar Coolhaes (1536-1615) in
een aantal pamfletten fel uit naar dit
soort ‘paapse lectuur’. Coolhaes stelde
dat het voorspellen van de toekomst in
de bijbel nergens werd ondersteund. De
mensen zouden hun nieuwsgierigheid
naar dat wat in het verschiet lag beter
moeten bedwingen. Als men zijn leven
in dienst van God stelde, dan had men
van de toekomst immers niets te
vrezen.

Paolo Magni Piacentino (Rome 1584).
Collectie: dr. R.M.J.M. Butzelaar

Zestiende-eeuwse Delftse almanakken
bevatten veel voorspellingen over het
einde der tijden, vergezeld van oproepen tot boetedoening. In de Delftse
Almanach voor 1583 verwoordde
Gualtherus Christophorus zijn onheilsboodschap als volgt: “dat die Hemelsche Steeren droefheyt veroorzaken, dat
komt door die afgrijsselicke Sonden. Na
de berekeningen van oude Vaderen
leven wy nu inden laetsten tijden ende

Geneeskunde
De medische functie van de almanak
was gebaseerd op de zogenaamde
astrologische geneeskunde. In dit systeem werkten vuur, water, aarde en
lucht in het lichaam als bloed, gele gal,
zwarte gal en slijm. Deze vier lichaamssappen correspondeerden weer met de
vier seizoenen (lente, zomer, herfst en
winter), met de vier levensfasen van de
mens (kind, jongere, volwassene, oudere) en met de vier temperamenten of
menstypen: de sanguinicus (het vurige
type), de cholericus (het heftige type),
de melancholicus (het zwaarmoedige
28

gesteld voor wat betreft de tijdsduur. In
Leeuwarden werd in een chirurgijnsgilde-ordonnantie van 1550 bijvoorbeeld
bepaald dat gildebroeders alleen laatpannen buiten mocht zetten op goede
aderlaatdagen, en deze pannen niet
langer dan tot zondags twaalf uren
mochten laten staan. Bij overtreding
volgde een boete van 4 stuivers.
Een andere vaak toegepaste medische
handeling was het zetten van koppen.
Koppen zijn halve bollen van glas of
metaal met een geslepen rand. De kop
wordt, bijvoorbeeld met een kaarsvlam,
verhit en vervolgens snel op de huid
gedrukt. Door de luchtverdunning zuigt
de kop zich vast aan de huid en komt
er een plaatselijk bloedaandrang. Dit
noemde men destijds ‘droog koppen’.
Het doel was het evenwicht in de
lichaamssappen te herstellen. Als men
van te voren kleine sneetjes, zogenaamde scarificaties, in de huid aanbrengt, dan zuigt de kop bloed op en
vindt er in feite een aderlating plaats.
In dit geval sprak men van ‘nat koppen’. De sneetjes in de huid werden
gemaakt met behulp van een scarificator, een instrument met door een veer
gespannen, vlijmscherpe mesjes. Bij het
loslaten van de veer boorden die mesjes
zich in de huid.

Al vanaf het eind van de vijftiende
eeuw werd in ordonnaties van chirurgijnsgilden vastgelegd dat barbiers en
chirurgijns gebruik moesten maken van
de medische kalender in almanakken.
Ten teken dat het gesternte gunstig was
om ader te laten, mochten chirurgijns
laatbekkens of laatpannen in het venster van of voor hun winkel zetten.
Deze pannen werden gebruikt om het
bloed op te vangen.

De rol van de almanak als medisch
handboekje onderging in de tweede
helft van de zeventiende eeuw een sterke verandering. De gedetailleerde medische instructies verdwenen en wat
overbleef waren de aderlaatkalender en
aderlaatman. Zelfs deze twee onderdelen waren vaak onvolledig. Na 1650
distantieerden medici zich langzaam
maar zeker van het aderlaten volgens
de astrologische kalender. Deze vorm
van geneeskunde werd, onder meer
dankzij de almanak, het domein van
het gewone volk. De almanak ontwikkelde zich tot een handboekje voor
allerlei vormen van zelfmedicatie.

Omdat de laatpannen soms gevuld met
bloed werden buiten gezet, leidde dit
gebruik tot klachten over stankoverlast.
Als gevolg daarvan werden restricties

Vermaakslectuur
In de loop van de zeventiende eeuw
groeide de vermaaksfunctie van de
almanak. De ontspannende lectuur

werd niet alleen in het almanakgedeelte
zelf opgenomen, maar vaak in aparte
bijwerkjes. Er was een rijk aanbod aan
spreekwoorden, anekdoten, kluchten,
fabels, versjes en liedjes. Zoals bij veel
lectuur in deze tijd ging vermaak bijna
altijd vergezeld van lering. Pas aan het
eind van de zeventiende eeuw werd de
morele boodschap regelmatig achterwege gelaten. In de almanaklectuur waren
de liefde, het huwelijksleven, erotiek,
uitwerpselen, drankgebruik, boeren,
katholieken en vreemdelingen geliefde
doelwitten van spot. Daarbij moeten we
ons als twintigste-eeuwers realiseren
dat het gevoel voor humor in de loop
der eeuwen nogal veranderd is. De grap
waar men in de zeventiende eeuw om
moest schaterlachen, roept nu in het
beste geval een vage glimlach op.
In een Amsterdamse comptoiralmanak
voor 1658 lezen we een anekdote waarin de katholieken het moesten ontgelden.
Een nieuwsgierige paap vroeg aan een
Gereformeerde poëet wat de grootste
‘koopstadt’ was. Hij dacht dat de dichter Amsterdam zou noemen, omdat de
poëet daer geboren was, en omdat daar
grote koopmanschap werd gedreven.
Maar de rijmer, die wist wie hij voor
zich had, zei: “Rome is de grootste
Koopstadt, want daer zijn niet alleen
tijdelijcke Waren te koop, maer ook
vergevingen der sonden”.
Vrouwen worden te kijk gezet in een
rijmende klucht uit de Haarlemse
Almanach voor 1642. Die vrouwen
strijden door middel van een spel om
de liefde van een man. Maar de winna29

res wordt tot haar grote teleurstelling
uiteindelijk toch niet door de man verkozen. Zij roept uit:
“ O spijt, o spijt, o dubbel spijt,
Het geen ick win, dat raak ick quijt.
Nu kom ick vast in quaedt gherucht,
En yemant speelt dit voor een klucht.”
De verteller vervolgt dan:
“ Sy heeft dit inderdaad juist geraen
Want ‘t moet in d’Almanacken staen,
Nu Thomas volck, gelooft ghy ‘t niet
Soo vraeghet daer waar het is geschiet
Ick sal u noemen Stadt, en Huys
Vraagt u het zelf, als ‘t volck is
t’huys:
‘s Hartogen-bosch daer ist gewis
Ghebeurt, soo ‘t menich kundich is.
Gaet in de Wey-man, vraget daer,
Ghy sult het vinden wis, en waer.”

Slechtziende boer
Tot slot een voorbeeld uit een Amsterdamse Comptoir almanach voor 1658
een klucht waarin een ‘slechtziende’
boer het doelwit is.
Een Boer had eens gezien dat oude luyden als sy lesen wilde een Bril opsetten.
Daarop vroeg hij een Brillemaker naer
een Bril om daer door te kunnen leesen.
Den Meester, hem een bril op de neus
zettende, en een boeck voorhoudende,
vroeg hem, of deze goet was? Den Boer
zeyde: Neen. Toen hy “er so drie of vier
geprobeerd had, en telkens zeyde datse
niet goet waren, vroeg de Brillemaker
hem, of eigenlijk wel lezen kon. Den
Boer antwoorde met een strakke tronie:
Indien ick leesen kon kerel, dan zou ick
geen Bril komen koopen.”
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De olde scheeper

Jan van Riemsdijk en de
Veluwse volkscultuur
Willem Boxma

De oudere lezers van ‘Traditie’ zullen

‘ Heel mien leven ben ‘k bie de schoapen,
Daaglijks trek ik noar het plaggenveld.
Met mien schuppien en een olde toeter,
Zo verdiende Vader, ook zien geld.
Zie loop altied mooi an eene koppel,
Umdat de veurgangers geregeld belt.’
Refrein:
‘ Kling, klang, kling, klang heur ie ze
goan
Woar de heidebluumpies kleurig stoan.
Kling, klang, kling, klang, moar rond
Goat dan weer de schoapen met mien
hond.’
‘ Met de vrouwlu kon ‘k het niet bes
rooien,
Doarum ben ik nooit ‘etrouwd ‘ewes.
In mien kamer koak ik zelf mien eerpels
En mien kousen stoppen kan ik bes.
Toch vuul ik mien nooit eenzaam
verlaten,
Ik proatte met mien schoapen en mien
bles.’

hem niet zonder weemoed herinneren:
de Veluwse zanger, dichter en
humorist Jan van Riemsdijk, zo niet
van het toneel waarbij hij, nog net
voor het vallen van het doek, snel even

Heerde Bovenal
‘ Moar het scheepen giet glad uut de
mode.
Grote koppels schoapen zie’j niet meer,
Van de plaggen maak ze zo moar
weiland
En noe wordt die boer ook al meneer.
Vrogger ha’k er soms wel meer dan
honderd,
Dat belef ik met mien hond nooit
weer.’
Refrein
‘ Moar doaroaver maak ik mien geen
zorgen,
Lange leven doe ik toch niet meer.
Ik ben noe al ruum oaver de tachtig
En de dood die kump toch ene keer.
Lig ik op het kerkhof dan begraven,
Komp ie daagliks toch nog lanks mien
heer.’
Refrein

Refrein

‘ Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren Vaderland.
Ginds de Iesel met zien weerden
Doar weer bosch en heuvelrand.
‘t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oos of Wes,
‘t Is ‘n prachtig Veluwsch landschap
Deur zien boomen, veld en gres.
Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe.
Hier ku’j heerlik buten woonen
Zonder dat stadsche gedoe.
Heerde blief maar fijn bie ‘t olde
Pas op dat z’oe niet verleid.
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid.
‘T Heerder volk doar ku’j op bouwen,
‘t Is ‘n volk vol warkzaamheid,
Want de goed bewarkte akker
Wordt op tied ‘e zeijd,en ‘e meijd.
As kind he’k hier ‘e loopen,
Wat er ook gebeuren zal:
‘k Blieve trouw an disse woorden:
Heerde, Heerde, bovenal!’

op de planken plachtte terug te komen om
‘sien vergeten sigoar op te hoalen’, dan wel van

Jan van Riemsdijk (1879-1954)

zijn radio-optredens die hij steevast beëindigde met:

met zijn vrouw Anna Altona

“Zo, ik heb mien centies weer verdiend en goa ik moar”.
Geen zakenman
Johannes Gerhardus van Riemsdijk,
zoals zijn naam volledig luidde, was
een humorist met achter zich een
levensloop van vallen en opstaan. Van
de Veluwe was hij niet geboortig, hij
zag het levenslicht op 23 april 1879 in
Rotterdam als zoon van een makelaar
in tabak. Gezondheidsredenen noopten
vader te verhuizen. In 1888 betrok hij
een buitenhuis dat hij op het landgoed
Het Veen had laten bouwen.
Gezegd mag worden dat Jan een jongen was van gegoede komaf. Negen
jaar was hij toen hij op de Veluwe
neerstreek. Al spoedig voelde hij zich
thuis onder de plattelanders, waartoe
zijn liefde voor het boerenleven zal
hebben bijgedragen. Het Veluws dialect
en in het bijzonder dat van Heerde
maakte hij zich dan ook al snel eigen.

tijdens een optreden.

het landhuis De Tippe aan de Elburgerweg in Heerde.

de Nederlandsche Journalisten Kring.
Daarmee steeg zijn ster en aan aanvragen voor optredens in het hele land
was geen gebrek.
Het Veen ging onder de hamer en Jan
kon zich permitteren te gaan wonen in

Jan van Riemsdijk’s populariteit steeg
en zijn naam werd in een adem
genoemd met de bekende kleinkunstenaars van de jaren ‘30, zoals Willem
Rooyaards, Koos Speenhoff, Johan de
Meester, Dirk Witte en J. Clinge
Doorenbos. Van het ensemble van Jean
Louis Pisuisse maakte hij korte tijd deel
uit. Hendrik Stuurop was de eerste die
hem op de piano begeleidde. Later
namen zijn eerste vrouw Anna Altona
en zijn oudste zoon mr. Rombout van
Riemsdijk diens plaats in. Rombout
schreef ook teksten voor de sketches en
de muziek voor de meeste liedjes van
zijn vader.

poederfabriek en toen hij ook daarmee
niet in staat was hoopvolle financiële
resultaten te boeken, startte hij er een
wasserij annex blekerij. Ondanks het
profijt van schoon water in de beken
op het Het Veen, mislukte ook deze
onderneming.

Verwonderlijk was dan ook niet dat Jan
na de lagere school voor verdere studie
naar de Landbouwschool in Wageningen werd gestuurd. Om praktische
ervaring op te doen werkte hij daarna
bij een groot landbouwbedrijf in Sleeswijk Holstein (waar hij op de harmonika leerde spelen) en op een zuivelfabriek in Denemarken. Toen al bleek
dat Jan bepaald niet de zakelijke aanleg
van zijn vader had meegekregen. Het
zuivelfabriekje dat hij op het landgoed
in Heerde ging drijven, leed zoveel
verlies dat Jan de productie noodgedwongen moest opgeven. De boeren,
die hem de melk leverden, sloten zich
liever aan bij de Heerder coöperatieve
boterfabriek.

Wel artist
Waar Jan wel over beschikte was aanleg voor muziek, gepaard aan een altijd
goed humeur en een gezonde humor.
Daarmee scheen hij alle tegenslagen te
kunnen overwinnen. Ze zouden de
basis vormen van een nieuwe, maar
succesrijke carrière. Met zang, liedjes,
voordrachten en grappen in het Heerder
dialect, gebracht in de Veluwse dracht,
was hij spoedig een gewaardeerde gast
op bruiloften en andere feestjes en
partijen. Een optreden in de Heerder
sociëteit leidde tot een uitnodiging van

Gezegd mag worden dat Jan de moed
niet opgaf. Op hetzelfde landgoed
exploiteerde hij vervolgens een zeep30

De Hollanders
Jan van Riemdijks eigen gezelschap
– het ensemble De Hollanders – maakte
zelfs tournees door de Verenigde Staten

Aankondiging van een optreden van `De Hollanders’
met Jan van Riemsdijk in 1934.
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en Nederlands Oost-Indië. Tweemaal
mocht hij een optreden verzorgen voor
koningin Wilhelmina en Prins Hendrik,
de laatste keer ter gelegenheid van hun
25-jarig huwelijksfeest. Vele van zijn
gedichten en liedjes zijn in een aantal
bundels uitgegeven. De meest bekende
zijn ‘De olde scheeper’,
‘Koninginnefeest’, ‘De brandweer’,
‘Henneman Hunties’, ‘Op de vietse’ en
‘De klokke van de toren’. Voor de
inwoners van zijn altijd geliefd gebleven Heerde schreef hij een eigen volkslied, het ‘Heerder bovenal’.
Na het overlijden van zijn vrouw Anna
maakte ook zijn tweede echtgenote
Bertha Hensing deel uit van zijn gezelschap. Tijdens een voorstelling in
Zwolle, stortte hij echter plotseling in
en bleef steken in de interpretatie van
zijn, toch herhaalde malen gezongen
lied van de ‘olde scheeper’.
Op 18 oktober 1954 stierf in zijn
woning in Heerde Jan van Riemsdijk,
een onvergetelijk vertolker van de
Veluwse volkscultuur.
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Hoogstamfruit uit de
Tielerwaard

GASTRONOMIE

Met genoegen heb ik in het

G

Gouden bruiloften in
de Noorder-Kempen
Gouden bruiloften waren vroeger een zeldzaamheid.

vorige nummer het verhaal
gelezen over het project

Doordat de gemiddelde leeftijd stijgt, is ook het aantal

Hoogstamfruit Rivierenland.

echtparen dat vijftig jaar getrouwd is toegenomen.

(België)
In de Noorder-Kempen

Regelmatig heb ik in de

worden gouden bruiloften

afgelopen jaren met veel

nog omstandig gevierd.

plezier in Ophemert, gelegen
onder de rook van Tiel, fruit
mogen plukken in een
boomgaard met vele
hoogstammen. Pruimen,
appels en peren. Vaak
wisten wij niet welk ras
fruit we plukten, maar
lekker was het wel. En
vooral veel te veel.
Twee jaar geleden viel ik in die boomgaard met een keukentrapje om en brak
mijn pols. De les was duidelijk. Je moet
dit soort werk doen met goede ladders
en niet op zo’n klungelige manier als
ik. Het plezier was even weg.
Thuisgekomen zaten we altijd met veel
fruit. De sterappeltjes gingen mee naar
de school waar ik werkte om eerst
nagetekend en dan opgegeten te worden. Appels en peren werden in de keuken verwerkt tot compôte en moes. En
natuurlijk werden er ook appelpannenkoeken gebakken. Oorspronkelijk met
kant en klare pannenkoekenmeel. Later
met het veel lekkerder boekweitmeel,
als het even kon gebakken in traditioneel geperste raapolie (olie van de
koolzaadplant).

Terwijl het vroeger zelden
als eerste door het boekweitmeel te
mengen. Zet de beslagkom drie kwartier afgedekt weg op een lauwwarme,
tochtvrije plaats. De gist doet zijn werk
en u krijgt staks lekker luchtige pannenkoeken. Schil de appels vlak voordat u gaat bakken, anders worden ze
bruin. Haal er met een appelboor het
klokhuis uit en snij de appel in dunne
plakken. Doe een heel dun laagje olie
in de koekenpan en giet er een laag
beslag in. Leg wanneer het beslag iets
gedroogd is de appelschijven in de pan
en laat de pannenkoek bakken tot hij
van boven droog is. Keer hem met
behulp van een pannenkoekmes of een
pandeksel om en laat de kant met de
appels lichtbruin bakken. Mocht de
onderkant nog erg licht zijn, dan is de
pannenkoek nog niet gaar en moet u
nog een keer omdraaien. Al doende
leert men.
Serveer de pannenkoek met suiker die
op de warme appel langzaam zal
smelten.

Een eeuw geleden waren pannenkoeken
dagelijkse kost. Men at ze als ontbijt en
nam ze voor tussen de middag als lunchpakketje mee. Soms in combinatie
met een dikke plak roggenbrood.
Boekweitpannenkoek
met appel
Benodigdheden:
n
400 gram boekweitmeel
n
25 gram verse gist of
1 zakje instant gist
n
1/2 theelepel zout
n
2 dl lauwe melk
n
2 dl water
n
2 kleine eieren
n
(raap-) olie
n
4 zure appelen
Los de verse gist op in een beetje lauwe
melk. Klop de eieren luchtig. Doe het
meel in een beslagkom. Maak in het
midden van het meel een kuiltje. Giet
de melk met de gist in het kuiltje en
roer het langzaam met een garde door
een deel van het meel. Voeg daarna
achtereenvolgens in gedeeltes de lauwe
melk, het water, het zout en de losgeklopte eieren aan het meel toe en roer
tot een mooi beslag is gevormd.
Eventueel kunt u afhankelijk van de
kwaliteit en de droogte van het meel
wat extra water toevoegen. Het beslag
moet gemakkelijk van een lepel aflopen. Indien u in plaats van verse gist
instant gist gebruikt, dient u deze gist

Wat kunnen we erbij
drinken?
Een lekker kopje thee of koffie is eigenlijk voldoende. Wilt u het heel feestelijk
doen schenk er dan een overheerlijk
glas appelcider bij en dan het liefst in
een mooie champagneflûte.
Eet smakelijk
Cees Tempel
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voorkwam dat een echtpaar
vijftig jaar getrouwd was,
kom je nu gouden bruiloften
aan de lopende band tegen.
Het is een gebeurtenis die de familie en de wijk waar het
Karel Pauwels

gouden paar woont niet ongemerkt voorbij laten gaat.

Weken op voorhand komt de werkgroep van de wijk samen om te vernemen wat de verzuchtingen zijn van de
jubilarissen. Dan wordt een plan
bedacht: wat te doen met de levensloop
van het gouden paar, welk geschenk
wordt aangeboden, wanneer zullen de
feestelijkheden plaatsvinden, komt er
een optocht enzovoort.
Een maand op voorhand wordt de hele
buurt uitgenodigd op een bijeenkomst.
De stuurgroep deelt de intenties mee
van de jubilarissen. Daarna volgt de
taakverdeling.

het gouden echtpaar uit te beelden: de
jeugd van het gouden paar, de verloving, de trouw met de getuigen, de
doop van de kinderen met de bakervrouw, de gebuurvrouwen, peter en
meter, de pastoor, de suikerbonen. Het
beroep van man en eventueel de vrouw
wordt uitgebeeld, hun hobby’s komen
aan bod. Er wordt gezocht naar hilarische momenten die uitgebeeld kunnen
worden. De Noorder-Kempen ligt aan
de grens van België en Nederland. Vaak
is er in de jaren veertig en vijftig veel
gesmokkeld. Ook perikelen uit hun
jeugd worden ingebouwd.

De levensloop wordt in een
optocht uitgebeeld
Er worden kandidaten gezocht om de
verschillende fasen van het leven van

Zo krijgt de stoet stilaan vorm en wordt
er gedacht aan de bouw van wagens
om de optocht wat glans en luister bij
te zetten. Er worden spreuken uitge33

dacht, teksten klaar gemaakt voor een
liedje, afspraken gemaakt voor de versiering. De laatste week voor de viering
worden de wagens versierd en uitgerust
met de nodige attributen. Dat is mannenwerk, want er moet getimmerd,
gelast en gemeten worden; de palatie
wordt aangevoerd.
Het huis wordt versierd
De vrouwen en meisjes knippen uit
gekleurd crêpe-papier honderden roosjes. Daags voor het feest wordt het huis
van het gouden paar versierd met een
prachtige boog. De weg naar de kerk
wordt beplant met kleine dennenboompjes, die versierd worden met
roosjes en slingers. Aan de kerk worden
weer mooie versierde bogen opgesteld
met spreuken over het gouden paar.
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De optocht is een van de hoogtepunten van
een gouden bruiloftsfeest.
Het hele leven van het bruidspaar wordt door
het dorp uitgebeeld.

Een gouden bruiloft is een gebeurtenis waar de hele
buurt zich op verheugd. Van te voren maken de
mannen de wagens voor de optocht klaar en
knippen de vrouwen rozen om alles te versieren.

feliciteren. De voorzitter van de werkgroep vertelt de levensloop van het
gouden paar en overhandigt het
geschenk van de buren, meestal is dit
een relax-zetel. Ook ontvangt de gouden bruid een gouden bloemenkorf.
De kinderen van het gebuurte krijgen
een snoepmandje. Dan wordt het lied
over het gouden paar meegezongen
door alle aanwezigen, begeleid door de
fanfare.
Ook de burgemeester en de schepenen
brengen een bezoek. Na de toespraak
ontvangen de jubilarissen een tinnen
schotel waarin hun namen, huwelijksjaar en gouden jaar staan gegrift. Zij
ontvangen een mooi bloemstuk en een
kopie van de huwelijksacte van weleer.
De jubilarissen en de aanwezigen tekenen dan het ‘gulden boek’.

De jubileumdag
Op de jubileumdag komt de hele buurt
bijeen en de stoet wordt opgesteld. Al
de geburen zijn verkleed in de klederdracht van vijftig jaar geleden. De fanfare opent de optocht, brengt een korte
serenade bij de woning van het gouden
paar, daarna vertrekt de hele optocht
naar de kerk. De inwoners van de
Noorder-Kempen zijn rooms-katholiek
opgevoed, zo hoort bij elke jubileumdag een eucharistieviering.
Er is veel te doen onderweg: er wordt
getrouwd, gedoopt, gekapt, getimmerd,
gedanst, gewassen, gestreken, genaaid,

Goede samenwerking
in de buurt
Na de receptie wordt er verder gefeest
met de familie en vrienden.
Een week nadien is het de beurt aan de
buurt; zij worden uitgenodigd voor een
koffietafel en een dansfeest, waar nogmaals met humor en gezang de jubilarissen in de bloemetjes worden gezet.

gekaart. De hele optocht is één en al
bedrijvigheid. De drankwagen lest de
dorstige kelen.
In de eucharistieviering waar ook de
dorpsgemeenschap en de geburen aanwezig zijn, zingt het koor voor de
jubilarissen aangepast meerstemmige
bruiloftsliederen.

Deze feesten worden door de familie en
de buurt zeer intens beleefd. Het is een
stimulans voor een goede buurtwerking. Ingewekenen maken kennis met
andere bewoners. Zij leren elkaar beter
kennen bij de bijeenkomsten, met de
versiering aan te brengen, bij het werken aan de wagens en op het feest. Zo
worden hechte banden gesmeed die het
buurtleven op een aangename manier
verstevigen.

Na de viering vertrekt de stoet naar het
parochiecentrum waar een grote receptie plaatsvindt. Daar worden de familie,
de geburen en de fanfare vergast op
een drankje en een hapje. Iedereen
krijgt de kans om de jubilarissen te
34
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Een ongehuwd meisje had haar haar met linten

H

gevlochten tot een loshangende vlecht.

Het weggeven van
de schoonheden

Niettegenstaande de eenvoud en ongecompliceerdheid van

I. Katroesjenko
T. Kars-Lachovetzky

het leven op het vroegere Russische platteland, waren de
huwelijkstradities heel plechtig en verfijnd.
Een Russisch huwelijk

Huwelijkstradities
op het platteland
van oud Rusland

was een ingewikkeld, uit
vele fasen opgebouwd,
langdurig proces,
bestaande uit een
mengeling van
oude tradities en
hedendaagse

deed die er uiteindelijk toch weinig toe.
In bepaalde streken in Rusland moesten
de ouders bovendien ook nog toestemming krijgen voor het huwelijk van de
plaatselijke autoriteiten en de zegening
van de geestelijke.

gebruiken.

Daarna werden de huwelijksbemiddelaars uitgekozen. De mannelijke bemiddelaars werden svat genoemd, de vrouwelijke svacha, maar meestal waren het
vrouwen. Het moesten levendige,
spraakzame mensen zijn die goed konden onderhandelen. Ze werden uit de
kring van familieleden of vrienden van
de jongen gezocht. Ook het meisje had
een svacha maar die speelde een
bescheidener rol. ‘Een slechte svacha is
als een ploeger zonder paard, als een
kreupele postbode’, werd er beweerd.

Een typische Russische svacha
Foto’s: collectie T. Kars

Aan de huwelijksviering namen een
groot aantal bloedverwanten, vrienden
en dorpsgenoten deel. De traditionele
viering bestond uit de voorbereiding en
bezegeling van het huwelijk zelf en uit
het leggen van de basis voor de overgang van de bruid uit haar ouderlijk
huis naar de familie van haar toekomstige man.

Aanzoek
Meestal begon het allemaal met een
aanzoek. De ouders van een jongeman
vatten het plan op om hun zoon uit te
huwelijken. Een familieraad werd
belegd en de voor- en nadelen van een
bepaalde huwelijkskandidaat werden
nauwkeurig besproken. Ook als aan de
jongeman zijn mening werd gevraagd,

De svacha boog eerst naar de vier
windstreken, bad tot de ikonen in de
‘rode hoek’.

ochtend na het huwelijk werd alles wat
er gebeurde betrokken op het huwelijksaanzoek en het eventuele huwelijk,
op het welslagen of mislukken van de
hele onderneming. Aan alles werd een
speciale betekenis toegekend.

Tirade
Daarna nam zij als eerste het woord en
wel in de vorm van een reeks traditionele formuleringen, vaak in ritmischrecitatieve vorm. Bijvoorbeeld: ‘Die en
die droeg mij op u eerbiedig te groeten.
Hij vraagt uw toestemming voor het
aangaan van een verbintenis.’ De volledige tekst van zo’n tirade zou een
bladzij of meer beslaan. Bovendien
richtte men zich ook nog tot diverse
aanwezigen afzonderlijk.

Bijgeloof
De svacha speelde hierin een centrale
rol. Zij moest weten hoe, waar en naar
wie te lopen, wat te zeggen, alles
opmerken wat zich afspeelde en het
becommentariëren.
Zelfs het gedrag van dieren, het kraken
van een vloerplank of het ruisen van de
wind, verkreeg betekenis. Als de svacha
bijvoorbeeld onderweg naar het huis
van het meisje een koe of varken op de
weg zag, of een meisje dat een emmer
vol water droeg, werd dat als een goed
voorteken beschouwd. Als de emmer
leeg was, betekende dat het aanzoek
zou mislukken.

De ouders van het meisje maakten
gewoonlijk geen haast met het geven
van antwoord. De svacha werd aan
tafel genodigd, onthaald en dan begon
er in letterlijke zin een tweegevecht in
woorden. De svacha putte zich uit in
lofprijzingen over de jongeman, hoe
knap en arbeidzaam hij was, hoe rijk,
eerlijk, enzovoort. Tegelijkertijd probeerde zij zoveel mogelijk te weten te
komen over het meisje.

De aankomst van de svacha in het huis
van de uitverkorene was omringd met
een groot aantal rituelen en voortekens.
Als zij het huis of de hut binnenging
moest zij met haar hak tegen de drempel tikken. Volgens oud bijgeloof
schuilden kwade geesten altijd onder
drempels en moest hun zo angst aangejaagd worden.

Uitvluchten
Als de ouders van het meisje niets voelden voor dit huwelijk, verzonnen ze
uitvluchten: hun dochter was nog te
jong, de bruidsschat was niet klaar, ze
was nog niet volleerd in het huishouden en dergelijke.
Maar zelfs als ze wel iets in het huwelijk zagen, gaven ze dat niet rechtstreeks toe maar in de vorm van vage
reacties als: ‘Bedankt voor de vriendelijkheid, maar we moeten er nog over
nadenken’.
Vaak zat hier een verwachting achter
dat er na één aanzoek nog wel andere
kapers op de kust zouden verschijnen,
die mogelijk een betere partij vormden.
Maar dit wekte de strijdlust van de
svacha op en zij wendde nog eens al
haar welsprekendheid aan.

Bruidskostuum van
een boer en boerin

Het is praktisch onmogelijk een
beschrijving te geven van alle gebruiken en kleurrijke details die met het
huwelijksaanzoek gepaard gingen.
Vanaf het moment dat de svacha voor
haar missie vertrok tot aan de eerste
36

Het gebeurde zelden dat de eerste
onderhandelingen eindigden met een
concrete belofte. Maar ervaren svacha’s
konden uit verschillende reacties toch
wel een verhulde toestemming afleiden.
37

Bezichtiging
Uiteindelijk beloofden de ouders het
huis van de jongen te komen bezichtigen. Het liefst kwamen ze onverwacht,
om alles zo veel mogelijk in normale
doen aan te treffen. Maar de ouders
van de jongen waren ook niet van
gisteren. Die bereidden zich wel degelijk voor op het bezoek van de eventuele toekomstige verwanten. Desnoods
werd bij de buren huisraad geleend!
De gasten bekeken het huis, de huisraad, de veestapel, de slaapplaats voor
het eventuele toekomstige echtpaar en
het badhuisje.
Voordat de ouders van het meisje een
definitief antwoord gaven vroegen ze
andermaal advies bij hun familieleden.
Handslag
Dan brak de dag van de ‘handslag’ aan.
De jongen, zijn svacha, zijn ouders en
eventuele andere familieleden kwamen
naar het huis van het meisje. Zodra de
wederzijdse ouders tot een positieve
beslissing waren gekomen, barstten het
meisje en haar vriendinnen in klaagzangen uit over het aanstaande
afscheid van het vrije, onbezorgde
meisjesleven.
Er werden afspraken gemaakt over de
huwelijksdatum, over de bruidsschat en
de woonplaats van de aanstaanden. De
jongeman gaf een bijdrage aan de uitgaven voor het huwelijk.
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Feestkleding van een boerin.

Het bruidspaar rijdt naar huis, begeleid door de dorpsgenoten
(naar een schilderij van E. Tjestnjakov).

De kokosjnik was een vast onderdeel hiervan.

De maaltijd ten
tijde van de
‘handslag’ was
als het ware de
juridische
bevestiging van
de huwelijksplannen. Het
zou een
schande
zijn om
daarna
de
plannen
nog te verstoren.
Als dat om de
een of andere
reden toch
gebeurde,
kreeg het
meisje een
vergoeding.
De jongelui
waren nu in
feite verloofd.
Uitzet
De periode van de verloving tot aan het huwelijk duurde bij
een rijk meisje ongeveer twee weken,
anders korter. In ieder huis begon men
bij de geboorte van een dochter lappen
stof, gekocht of zelfgeweven, te verzamelen in een speciale kist. Die stoffen
werden nu gebruikt om de uitzet te
naaien.
De vriendinnen van het meisje hielpen
haar hierbij, onder het zingen van liederen, zoals dat in Rusland gebruikelijk
is bij velerlei gelegenheden. Het waren
gezongen verhalen in dichtvorm over
de liefde van een jong meisje, over het
stichten van een gezin. De liederen
werden altijd in koor gezongen.
‘s Avonds na het werk kregen ze meer
het karakter van klaagzangen.

bruidslieden en hun ouders vaak nauwelijks iets aten.
Na de maaltijd greep de bruidegom de
bruid beet en trok haar over de drempel
van het huis. Haar vriendinnen omhelsden haar en hieven een lied aan met
onder andere de tekst: ‘Vandaag is ze
de onze, morgen de jouwe.’

waren het ‘uitkammen’, de uitdeling
van de ‘schoonheden’, het bad, en het
uitwisselen van de ringen.

het ritueel, ook al bleef het meisje in
haar eigen dorp wonen.
Posidelki
De jongeman kwam nu dagelijks naar
het huis van zijn verloofde, alleen, of
in gezelschap van een broer, die nog
vrijgezel was. Vaak bleef hij er tot de
avond. Hij bracht cadeautjes mee voor
het meisje en lekkernijen voor haar
vriendinnen. Soms gingen de verloofden samen naar een bazar of jaarmarkt
in de buurt, om zich aan de mensen te
vertonen.

Ongetrouwde meisjes droegen hun haar
meestal in één vlecht waarin ze linten
meevlochten. Bovendien droegen ze
een smalle voorhoofdsband die geborduurd was of met kraaltjes versierd.
Deze linten werden tezamen de
‘schoonheden’ genoemd. Alle vriendinnen en vrouwelijke familieleden van
het meisje kwamen nu bij haar thuis.
Onder treurzang en geweeklaag begon
de moeder of zuster van het meisje haar
vlecht uit te halen, geholpen door de
dierbaarste vriendinnen. Alle linten
werden op een schotel neergelegd
samen met haar ‘feestlinten’ en het
meisje deelde ze aan haar vriendinnen
uit, nadat ze door haar vader en moeder gezegend waren. Haar mooiste en
meest geliefde lint hing ze thuis bij de
ikoon van de Moeder Gods, nam het op
haar huwelijksdag mee naar de kerk en
liet het achter in het evangelie.
Vaak gaf iemand die had meegedaan
met het ‘uitkammen’ een geschenk aan
het meisje. Het was een typisch dramatisch moment binnen het huwelijksritu-

In het huis van het meisje werden in
deze tijd vaak ‘posidelki’ gehouden. Er
werden ongehuwde jongelui uitgenodigd voor een gezellig avondje. Met
zang, dans en spelletjes werd de tijd
doorgebracht, soms tot aan de volgende
ochtend.
Djevisjnik
De dag voor de bruiloft was rijk geladen met rituelen, ten huize van de aanstaande bruid. Deze dag heette ‘djevisjnik’ (vrijgezellendag) of ‘obroetsjenije’
(het uitwisselen van de ringen). De
belangrijkste rituelen op deze dag

De jonggehuwden
wachten op de
aankomst van de
gasten

eel waarbij het weggeven van haar
‘schoonheden’ het afscheid symboliseerde van het meisjesleven. Daarna
werd het haar in twee vlechten
gevlochten die om haar hoofd werden
gebonden, waarmee ze dus al vóór haar
huwelijk in de ogen van haar omgeving
van meisje tot vrouw werd.

gom kwam met zijn ceremoniemeester
(soms twee) en zijn familieleden. Deze
ceremoniemeester regelde van nu af
alles tot en met de dag van de bruiloft.
Het was gewoonlijk iemand die de
gewoonten goed kende, een vrolijke
Frans, die kon zingen, dansen en de
gasten vermaken.

Ondertussen ging het zingen van de
klaagliederen door, vaak werd hierbij
geïmproviseerd. De inhoud was gewijd
aan de bruid en haar familie. Het
belangrijkste doel was de gevoelens
weer te geven van het meisje dat haar
familie ging verlaten. Het meisje zelf
nam in deze liederen afscheid van haar
verwanten en vriendinnen. Het lied kon
ook de vorm van een dialoog aannemen, waarin werd gememoreerd hoe
zorgeloos en vrolijk ze waren geweest,
hoe ze op feestdagen en jaarmarkten
gedanst hadden. De meisjes wensten
hun vriendin een goede echtgenoot,
veel mooie en gezonde kinderen, een
goede verstandhouding met haar
schoonouders. Dit zingen eindigde pas
met het vertrek van de bruid naar de
kerk, de volgende dag. Als het meisje
geen maagd meer was, werd het zingen
beperkt.

Uitwisselen van de ringen
Tijdens de feestelijke maaltijd werden
de ringen gewisseld. Soms was er een
priester die de ringen zegende en een
gebed uitsprak. In de veertiende en vijftiende eeuw was het nog gebruikelijk
dit in de kerk te doen. Later werd het
thuis gedaan en herhaald in de kerk.
Tijdens de maaltijd werden ook geschenken uitgewisseld.
De svacha schonk de bruid zeep, een
kam, een spiegel, oorbellen, een jurk,
kousen en een hemd. De aanwezige
meisjes zongen intussen, waarbij ze op
alles commentaar leverden.
De zeep had een bijzondere betekenis.
Het meisje bewaarde hem haar levenlang en gebruikte hem iedere eerste
week nadat ze een kind had gebaard.
De bruid schonk haar aanstaande een
hemd dat zij zelf genaaid en geborduurd had.

(schilderij van
V. Maksimov).

In deze tijd bracht het meisje ook
afscheidsbezoeken aan haar familieleden. En op het kerkhof bezocht ze de
graven van haar voorouders om hun
zegen te vragen en afscheid van hen te
nemen. Dit was een vast onderdeel van

Nu werd ook het badhuisje in orde
gebracht voor de aanstaande bruid. Het
werd versierd met bloemen, groene takken en er werden geurige kruiden
opgehangen.

De gasten kregen een overvloedig maal
voorgezet. Er waren bijvoorbeeld vispasteitjes en pasteien, soep, enkele
warme schotels bestaande uit vlees-en
visgerechten.
Deze feestmaaltijd had een belangrijker
functie dan het bruiloftsmaal zelf,
temeer daar op de huwelijksdag de

Na het bad kwam iedereen in het huis
van de bruid bij elkaar. Familie en
vriendinnen van de bruid, de bruide38
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Begeleidend gezang
De vriendinnen vormden met hun
gezang een permanente poëtisch- lyrische achtergrond tijdens de huwelijksdagen. Ze bezongen de schoonheid van
de bruid, haar handigheid, werklust,
bescheidenheid, gaven haar poëtische
namen als: ‘slanke berk’, ‘witte zwaan’.
De bruidegom werd geprezen om zijn
vasthoudendheid bij de aanzoek, maar
ook kon hij berispt worden omdat hij
een bruid uit een ander dorp had
gehaald.
Er waren ‘verwijtende’ liederen, bijvoorbeeld aan het adres van de ouders:
waarom hadden ze hun dochter weggegeven, de poort opengezet, zodat de
‘ontvoerder’ kon binnenkomen? Of
gericht aan de svacha’s die het huwelijk
hadden bekokstoofd: het meisje was
immers nog zo jong en wilde haar vrijheid behouden. Ook konden ‘gierige’
gasten ervan langs krijgen omdat ze
niet genoeg geschenken zouden hebben
meegebracht voor de bruid of presentjes voor haar vriendinnen. Dit alles
werd plagerig-schertsend gebracht,
maar had wel een serieuze ondertoon.
De huwelijksdag
De huwelijksdag brak aan. De huwelijksvoltrekking vond altijd in de kerk
plaats. Op bepaalde dagen kon er niet
getrouwd worden. Bijvoorbeeld niet tijdens vastenperioden, niet op Christelijke feestdagen en niet op de sterfdag
van Johannes de Doper.
De huwelijksstoet werd gevormd ten
huize van de bruidegom. Hij bestond
uit een aantal wagens of sleden,
bekleed met kleden en kleurige dekens.
De hamen van de paardentuigen waren
versierd met belletjes; in de paardenmanen waren veelkleurige linten
gevlochten en koeienbellen. Met veel
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In het volgende
nummer:

C

1999
gezang en gelach begaf de stoet zich
naar het huis van de bruid.
Bij de poort stonden de vriendinnen en
lieten hen pas toe na het betalen van
een ‘afkoopsom’ bestaande uit kleingeld, koekjes, noten.
Brood en zout
De gasten werden door de ouders welkom geheten op de drempel van het
huis met brood en zout. Dit is een traditie in Rusland die nog steeds bestaat,
als teken van vreugde en gastvrijheid
tegenover dierbare, hooggeachte gasten. Het brood ligt op een schotel die
bedekt is met een langwerpige aan
beide uiteinden geborduurde doek.
Bovenop staat een zoutvaatje.
De ouders van de bruid zegenden de
aanstaanden met ikoon en brood en
spraken een afscheidswoord. De bruidegom droeg de bruid het huis uit en
zette haar in een van de wagens. Zij
droeg nu weer één vlecht.
Zelf reed hij in een andere wagen of te
paard voor haar uit. De ouders van de
bruid gingen niet mee naar de kerk.
Gelijk na het vertrek van de bruiloftsstoet begonnen alle achtergeblevenen
armenvol hout het huis in te dragen.
Dit zou het nieuwe gezin veel welstand
brengen.
Daarna werd beddengoed verzameld en
begaf men zich naar het huis van de
bruidegom. Daar werd alles voorbereid
voor de komst van de bruiloftsstoet.
De vloer in het huis werd bedekt met
stro, want dat gaf veel geluk. Op de
plaats waar de jonggehuwden moesten
plaatsnemen werden pelzen gelegd,
want dat betekende een rijk leven. Op
tafel stonden lekkernijen voor de
gasten.
In de kerk
En ondertussen werd in de kerk het
huwelijk voltrokken. Boven het hoofd
van zowel bruid als bruidegom werd
een kroon gehouden. Voordat de priester hun de kroon op het hoofd zette,
sprak hij een gebed uit, diende hun het
Avondmaal toe waarbij zij uit één kelk
dronken.

bruid gaf iedere gast een drankje.
Na de maaltijd werden de jonggetrouwden vergezeld naar hun kamer.
Daarvan waren de muren behangen
met ikonen. Op planken stonden vaatjes met honing en in een hoek hing
sabel- of marterbont. Ieder voorwerp
had zijn symbolische betekenis voor het
toekomstige leven van het nieuwe
gezin. Altijd brandden er huwelijkskaarsen. Hoe rijker de mensen des te
zwaarder die waren. Ze konden tot zestien kilo wegen en waren uit zuivere
bijenwas gemaakt.

Daarna wisselden bruid en bruidegom
nogmaals de ringen en werd het feitelijke huwelijk voltrokken. Dan liep de
priester drie maal met de jonggehuwden om de ‘analoj’ heen, een lessenaar
die in het midden van de kerk staat en
waarop een ikoon of kruis ligt.
Zodra de priester het huwelijk had voltrokken en de bruid de kroon van het
hoofd had genomen, werd haar hoofd
bedekt met een shawl.
Voordat de stoet weer huiswaarts keerde, vlochten de twee svacha’s in het
kapelletje naast de kerk het haar van de
bruid in twee vlechten die zij om haar
hoofd wonden, bonden er een shawl
omheen en zetten haar een ‘kokosjnik’
op (hoofddracht voor boerenvrouwen).
Ze werkten zo snel mogelijk, want men
geloofde dat als de svacha van de man
het eerst klaar was, er het eerst een
zoon geboren zou worden, en anders
een dochter.

Vrouwelijke vaardigheden
Op de tweede of derde dag ontvingen
de jonggehuwden zelf gasten. De jonge
huisvrouw moest hun dan haar vaardigheden tonen. Ze droeg een zelfgenaaide en rijkgeborduurde jurk en zette
de gasten de door haar bereide schotels
voor. Eerst overgoot ze hun handen
met water en bood hun een zelfgeweven handdoek aan. Deze handelingen
waren een symbool voor de dienstwilligheid en deemoed die haar positie
kenmerkte. Het jonge
echtpaar bediende de
gasten en at zelf niet
mee.

Na het huwelijk ging de stoet naar huis.
Het hele dorp liep uit. Bij het huis werden de jonggehuwden bestrooid met hop want dat
gaf vreugde, met graankorrels voor overvloed en met
muntjes voor de rijkdom.

Pannenkoekjes
In de week na het
huwelijk gingen de
twee op bezoek bij de
ouders van de vrouw.
De schoonmoeder bakte
een schaal boordevol
pannenkoekjes en nu
werd de jonge echtgenoot getest op zijn
handigheid. Hij moest de schaal in één
keer omdraaien, zodanig dat alle pannenkoekjes netjes op hun plaats terecht
kwamen. Er bestaat ook nu nog steeds
een uitdrukking in Rusland: ‘naar je
schoonmoeder gaan voor pannenkoekjes’.

Het echtpaar ging naar
binnen waar de moeder
van de bruidegom hen ontving en zegende met een
ikoon, de vader deed dit
met brood en zout. Zij
knielden voor de ouders en
men vroeg hun een stuk brood af te
bijten. Iedereen keek nauwlettend toe
want het heette dat wie het grootste
stuk afbeet de baas zou zijn in huis.
Op veel plaatsen in Rusland was de
moeder van de bruidegom gehuld in
een binnenste buiten gekeerde pelsjas,
met een ruig hoofddeksel op. Zij moest
er angstaanjagend uitzien, zodat haar
schoondochter bang voor haar zou zijn
en haar zou gehoorzamen.

Na bezoeken over en weer aan familieleden hernam het leven zijn normale
gang. De nieuwe schoondochter ging
deel uitmaken van het gezin, maar
vaak ging het echtpaar na enige tijd
apart in een eigen huis wonen.

Daarna zette men zich aan de uitgebreide dis. Er werd veel gezongen. De
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Het millenniumprobleem...
rond het jaar 1000

Iedereen heeft het over de komende
millenniumwisseling. We gaan naar
Nieuw Zeeland om de millenniummarathon te lopen, willen wereldwijd
monumenten oprichten en boeken
fantastische arrangementen om hét
moment maar intensief te beleven.
Naast een feest is de millenniumwisseling ook een zorg. Heel wat mensen en
bedrijven zijn bezig om het millenniumprobleem op te lossen. Hoe
beleefden mensen de millenniumwisseling rond het jaar 1000.

De Europeese Sint Nocolaas
Hij is afkomstig van het verre
eiland Lycië, dat in zijn tijd
behoorde aan Griekenland en dat
tegenwoordig tot het Turkse
grondgebied gerekend wordt.
Toch beschouwen wij Sinterklaas
als een échte Nederlandse heilige.
In welke andere gedaanten is de
Sint in Europa terug te vinden.
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Lourdes
Elk jaar gaan er weer vele duizenden mensen naar
Lourdes om de plaats waar Maria aan Bernadette
verscheen te zien en te beleven. Als bedevaartganger
naar Lourdes gaan is een bijzondere ervaring. Wat
zoeken en vinden mensen in dat stadje in het
zuiden van Frankrijk.
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