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Wij naderen een 

bijzonder ‘oud en

nieuw’. Dit nieuwjaar

markeert de overgang

naar een nieuwe

eeuw en een nieuw millennium. Voor velen lijkt dit

een magisch moment te zijn. 
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Ineke Strouken

De magie van het
nieuwe millennium

Vroeger leefden de mensen met het
ritme van dag en nacht en volgens de
seizoenen. Het kon hun niet zoveel
schelen in welk jaar ze precies leefden.
Onze kalender is gebaseerd op de in de
eerste eeuw vóór Christus door Julius
Caesar ingevoerde Romeinse kalender,
die in 1582 door Paus Gregorius XIII
werd hervormd. Onze manier van jaren
tellen vanaf de geboorte van Christus
dateert uit de zesde eeuw en werd pas
omstreeks 1000 algemeen aanvaard.
Andere culturen, zoals de Islamitische
en de Chinese, kennen een andere jaar-
telling. Er is dus niet overal op de
wereld een eeuw- en millenniumwisse-
ling.

Tijd is in onze cultuur iets heel belang-
rijks geworden. Wij kunnen niet meer
zonder klokken en horloges. Wij willen
ook de éxacte tijd weten, net alsof een
minuutje meer of minder heel wat uit
maakt. Een agenda is een onmisbaar
voorwerp en als je hem kwijt bent staat
je hele leven op zijn kop. Er is zelfs een
vak dat zich bezighoudt met het plan-
nen van tijd: timemanagement. Tijd is

ook een schaars goed geworden. Hoe
vaak zuchten wij niet dat we tijd tekort
komen.

In dit nummer van Traditie kunt u
lezen over tijd en over de vorige mil-
lenniumwisseling. Hoe zag het dagelijks
leven van gewone mensen er 1000 jaar
geleden uit. Waren zij zich bewust van
de millenniumwisseling en hadden zij
ook een millenniumprobleem? 

1 0 0  j a a r  g e l e d e n
Maar hoe vierden de Nederlanders een
eeuw geleden de eeuwwisseling. 

Aan het einde van de vorige eeuw
raakte Europa in de ban van het fin de
siècle gevoel. Het einde van de eeuw
leek apathie en moreel verval op te roe-
pen. Het afsterven van de eeuw scheen
gepaard te gaan met het verliezen van
de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Het begrip fin de siècle raakte vooral
ingeburgerd bij intellectuelen en
kunstenaars. Gewone mensen maakten
zich er niet zo druk om.

Als je de kranten uit die tijd mag gelo-
ven, speelde de eeuwwisseling niet zo’n
grote rol in het leven van de gemiddel-
de Nederlander. Er wordt nauwelijks
aandacht aan besteed. 
Het Dagblad van Zuid-Holland spoort
zijn lezers aan om het nieuwe jaar
hoopvol tegemoet te gaan, immers
1899 was een jaar om tevreden over te
zijn. De Amsterdamse Courant vindt:
“Na een toestand van kwijning is er een
begin van nieuw leven gekomen. Laat
ons met vereende krachten aan een

Al ruim twee jaar zijn overal op de
wereld mensen met deze overgang
bezig, ofwel om het millennium-
probleem op te lossen of om een groots
evenement te organiseren. Het idee dat
wij hét moment zelf persoonlijk gaan
beleven, geeft ons een opwindend
gevoel. En als je al die millenniumgid-
sen moet geloven gaat er om twaalf uur
‘s nachts op 1 januari 2000 iets heel
bijzonders gebeuren.

T i j d
Tijd is – als je er goed over nadenkt –
iets vreemds. Tijd is de duur tussen twee
tijdstippen. Het is een afspraak tussen
mensen om structuur aan te brengen in
de dagen, weken, maanden en jaren.
Zonder tijd kun je moeilijker afspraken
maken of iets plannen. Tijd is ook iets
relatiefs. Als je druk bezig bent schiet
de dag voorbij, maar als je verveeld
naar een lezing zit te luisteren gaat de
tijd erg traag. Ook tikt de tijd voor
jonge mensen in hun gevoel langzaam
voorbij, maar als je ouder bent, vliegen
de jaren. Bovendien bestaat er ook nog
zo iets als zomer- en wintertijd. 
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als iets heel bijzonders. Een markering
in tijd die we extra feestelijk willen
beleven. Wij hebben het gevoel dat met
de komst van het volgende millennium
een nieuwe tijd aanbreekt. Getuige alle
artikelen en radioprogramma’s die als
thema hebben ‘wat zullen we eten in
2032’ of ‘bestaat Sinterklaas nog in
2010’ denken we dat er heel wat gaat
veranderen. 

Net als in het artikel in het Utrechts
Nieuwsblad van 2 januari 1900 waarin
teruggekeken wordt op een eeuw vol
veranderingen, waarin “stoom, gas en
electriciteit ontzaglijke dingen tot stand
heeft gebracht”, kijken wij terug op een
eeuw vol veranderingen. Ook wat
betreft tradities heeft de tijd niet stil
gestaan. Zoals de maatschappij veran-
derde, veranderden ook de tradities. 

Wat dat betreft is het zo gek nog niet
dat wij het gevoel hebben dat er een
nieuwe tijd in aankomst is. Als wij in

gastvrij zijn en gul, hoe vele middelen
staan ons buiten den onheilbrengende
drank daartoe niet ten dienste.” 
Ook het Algemeen Handelsblad geeft
het beeld dat er in Rotterdam flink
huisgehouden is op straat. “Het vaste
personeel van de reinigingsdienst is
deze morgen met 600 losse werklieden
versterkt.”

Volgens traditie werd het jaar losge-
schoten met buskruit in een melkbus.
Dat was niet ongevaarlijk. Op 3 januari
1900 doet het Utrechts Nieuwsblad ver-
slag van een aantal ongelukken door
het “dwaze en gevaarlijke schieten in
den nacht tusschen oud- en nieuwjaar”. 

1 9 9 9 - 2 0 0 0
Het lijkt er op dat mensen 100 jaar
geleden de eeuwwisseling niet als iets
heel ongewoons ervaarden. Ze vierden
oud en nieuw, zoals ze alle jaarwisse-
lingen vierden. De eeuwwisseling was
geen ‘hot’ nieuws in de kranten.

Wij ervaren het feit dat we getuige zijn
van een eeuw- en millenniumwisseling

1999
Jaar
de

van Volkscultuur
2000

Op het artikel ‘De kruidenier’ in het vorige
nummer van Traditie, kregen wij een aantal
reacties over de Spar.

S p r e u k
Zijn de auteurs nog te jong om de Spar
spreuk van weleer te kennen: ‘Kopen bij de
Spar is sparen bij de koop’?
W. Spann, Goirle

Z e g w a a r d
De Spar is in oorsprong een Zegwaards
bedrijf en geen Duits. Dat blijkt uit het jubi-
leumblad ‘1880-1980, A.J.M. van Well B.V.‘. 

Antonius van Well was een ondernemend
man. Hij had in de Vijzelstraat in Amsterdam
een handel in wijnen en gedistilleerd. Omdat
de dokter hem vanwege zijn astma aanraadde
om op het platteland te gaan wonen, opende
hij een tweede zaak in Zegwaard aan het
Lager Einde. Hier verkocht hij naast wijnen
en gedistilleerd ook koloniale waren en
geneesmiddelen voor het vee. 

In 1894 verhuurde Antonius de zaak in
Zegwaard aan zijn zoon Louis, die getrouwd
was met een dochter van Busemeyer uit
Delfshaven. Louis ging de zaken meteen rui-
mer aanpakken. Hij maakte er een bedrijf
‘detail en gros’ van. Hij leverde aan kleine
bakkerijen, herbergen, uitspanningen, kruide-
niers en grutterijen. In de crisis steunde Louis
zijn klanten. Dat werd hem fataal. Zijn klan-
ten konden hem niet terugbetalen en daar-
door ging het met de zaak bergafwaarts. 

Louis trok zich terug en een van zijn zonen
Adriaan nam de zaak over en ging het
gevecht met de crisis aan. Dat viel niet mee,
want Adriaan van Well wilde nog al eens
zuchten: ‘Van de ene helft van mijn klanten
kan ik niet slapen, omdat ze niet betalen. Van
de andere helft kan ik niet eten, omdat ze
zulke lage prijzen bedingen’.
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De kruidenier

blijvende vooruitgang werken”. Het
Utrechts Nieuwsblad heeft op 2 januari
1900 op de voorpagina een klein arti-
keltje over de eeuwwisseling, getiteld:
1900. “Een nieuw jaar, en volgens som-
migen ook een nieuwe eeuw, is aan-
gebroken.”
Prominenter in het nieuws was de volk-
stelling, de Boerenoorlog in Zuid-
Afrika en de uitroeping van het Heilig
Jaar door de Paus.

Oud- en nieuw werd gevierd met de
normale festiviteiten. Er werden olie-
bollen gegeten. W. Kluwers in Utrecht
biedt tarwebloem, gruttenmeel, zuivere
raapolie en boterolie aan om ‘voor
Oudejaarsavond te bakken’. Ook voor
de armen werd gezorgd. In Harmelen
hadden de ingezetenen ‘milde giften’
ingezameld om de Nieuwjaarscommis-
sie in staat te stellen rijst en steenkolen
uit te delen aan de behoeftigen.

Men was ook bang dat het nieuwjaar-
wensen uit de hand zou lopen. Het
Utrechts Nieuwsblad publiceert op 30
december 1899 een nieuwjaarsverzoek.
“De onderteekenden komen met een
dringend verzoek tot al hunne mede-
burgers: op Nieuwjaarsdag geen alco-
holhoudende of bedwelmende dranken
aan te bieden om te gebruiken. Waar
men op 1 januari elkander tegemoet
treedt met heil en zegenwenschen voor
het begonnen jaar, daar behoeft dat
niet vergezeld te gaan met het aanbie-
den van een drank, die zoo onnoeme-
lijk veel onheil teweegbrengt. Wil men
op Nieuwjaarsdag meer dan anders

2 3

1900 

Adriaan vocht door. In een Amerikaans tijdschrift
las hij over een systeem waarbij een aantal winke-
liers gezamenlijk inkochten, om op deze manier
belangrijke kortingen te bedingen. Iedere winke-
lier behield zijn zelfstandigheid, maar kocht
samen met anderen de producten in. In 1932 werd
het Eerste Vrijwillige Filiaalbedrijf ‘Spar’ in
Zoetermeer-Zegwaard opgericht door Adriaan van
Well.

Spoedig bleek dat de formule werkte. Snel sloten
zich meer winkeliers aan bij de Spar.
Groothandelaren uit het hele land wilden deelge-
noot worden. Zo ontstonden er in geheel
Nederland Spargroothandels. Ondanks de strakke
leiding van de Sparcentrale behield de
Spargrossier en -winkelier zijn zelfstandigheid.
Mits hij zich aan de nationale regels hield.
En dit was het begin van de Spar.

H. Begemann
Dorpsstraat 8
2712 AK Zoetermeer

staat zouden zijn om even in de jaren
negentig van de eenentwintigste eeuw
te kijken, zouden wij het leven niet
herkennen.

Maar toch zullen we allemaal ervaren
dat – ondanks al die drukte voor de
millenniumwisseling – de tijd om vijf
over twaalf gewoon weer door gaat. 
En wij met hem.

Ineke Strouken

hoofdredacteur

Nieuwjaarsmorgen
Weer is een jaarkring vervolgen,
Op vleugelen heel zacht,
Verdwenen is ’t voor onze oogen,
In stillen winternacht.

Op blaadren zijn lang verstoven,
Op d’n adem van den wind,
Op zonneschijn zendt van boven,
Haar stralen bleek getant.

Natuur... geen teeken van leven.
Vertoont zij schijnbaar meer,
Haar doodskleed werd reeds geweven,
Verpletterd ligt zij neer.

De doodsklok hooren wij klinken,
Een huivring grijpt ons aan,
Wij voelen veel ons ontzinken,
’t Verleeu zelfs ons ontgaan.

Wij voelen ’t harte beklemmend,
Want van vergankelijkheid,
Getuigen velerlei stemmen,
Getuigt wat ons scheidt.

Toch schoon door huivering bevangen,
Ontleent de menschheid kracht,
Want ruischen voort met de zangen,
Gehoord in Kerstmisnacht.

Zij spreken ons van vertrouwen,
Dat straks de winter zwicht,
Van lieflijk en vriendlijk aanschouwen,
En koestrend lentelicht.

En boven weemoed en smarten,
Stijgt op een troon vol gloed,
Zij brengt, uit hoopvolle harten,
Het nieuwe jaar een groet.

Dat, wie wij liefhebben, leven
Dat wenschen wij elkaar,
En zij ook ons mogen geven
Hun liefde in het nieuwe jaar.

Utrecht J. Leeuwrik

Uit: Utrechts Nieuwsblad, 

2 januari 1900

“Een nieuw jaar en volgens sommigen ook een
nieuwe eeuw is weldra aangebroken. Wij dur-
ven en kunnen geen oordeel vellen over het
tijdperk van 100 jaar, dat bijna achter ons ligt.
Maar dat deze 19e eeuw hoogst belangrijk voor
de menschheid geweest is, zal ieder toestem-
men. 

Naast een zucht tot verandering en omkeering,
ook van hetgeen dat goed was, heeft deze eeuw
ons op wetenschappelijk gebied, vooral wat de
kennis der natuur betreft wonderen doen zien
in de toepassing van sluimerende natuurkrach-
ten. Stoom, gas en electriciteit hebben in dienst
der wetenschap ontzaglijke dingen tot stand
gebracht; en een reis om de wereld in 80 dagen
is al niets nieuws meer, als straks Rusland
dwars door Siberië heen den ijzeren weg heeft
aangelegd, die `le tour du monde’ verkort tot
hoogstens 40 dagen.
Zoo gaan wij op dit gebied snel vooruit en
staat ons in de toekomst ongetwijfeld nog veel
te wachten. Of wij echter op zedelijk terrein zoo
omhoog gevoerd worden, zouden we niet
steeds bevestigend willen beantwoorden. 

Maar zien wij op het jaar 1899, dat achter ons
ligt.
In ons land ging alles kalm en oud-Hollandsch
zijn gangetje, en toch er waren gebeurtenissen,
die onze harten deden opspringen van vreugde
óf trillen van smart. 
Wij denken aan de Dreyfusaffaire, die ons tel-
kens en telkens mede deed leven en gevoelen
in dat schoone Frankrijk, waar het heilig recht
snood werd gehoond.
Daar ruisten hymnen van vrede, niet slechts in
den stillen Kerstnacht maar op het hooge Huis
Ten Bosch, waar de diplomaten, zoal niet den
wereldvrede proclameerden, maar dan toch
bespraken. En is er droeviger ironie der feiten!
De Engelsche luipaard, dol van hebzucht,
bespringt den Transvaalschen leeuw, die, Gode
zij dank, niet alleen de trotsche manen schudt,
maar zich ook krachtig weet te weren.
En zoo wordt het nieuwe jaar onder het
gebulder der kanonnen ingeluid, een treffend,
maar ook tragisch moment voor alle vredes-
apostelen die niet rekenen met de zonden der
volkeren.

Maar laat ons niet versagen en ’t geloof in eene
betere toekomst die wenkt, behouden.

Dat wenschen wij ook den lezers voor het jaar
1900 toe, wien het in dezen nieuwen jaarkring
niet ontbreke aan veel heil en veel zegen!”



Charlotte Broer

Er lijkt niet aan te ontkomen, de overgang naar een nieuw millennium en de

mogelijke problemen die dat met zich meebrengt. Maar heeft u zich wel eens

afgevraagd of er tegen het naderen van het jaar 1000 en de overgang naar het

tweede millennium ook moeilijkheden zijn gerezen? Met andere woorden, bestond

er een millenniumprobleem rond het jaar 1000?

Uiteraard waren er in het jaar 1000
geen computers en allerlei andere tech-
nisch vernuftige zaken waarmee ernsti-
ge problemen vielen te verwachten.
Maar voorzag men wellicht andere
moeilijkheden?

G e l o o f  i n  e i n d t i j d
Verondersteld is wel dat de middeleeu-
wers vol angst en beven de komst van
het jaar 1000 tegemoet zagen. Men zou
het idee hebben gehad dat wanneer het
jaar 1000 bereikt werd het einde der tij-
den nabij was, dat Christus zou terug-
keren op aarde en zou oordelen over de
mensen. Aan de ene kant werd dat 
– zeker wanneer men erop voorbereid
was en goed en godsvruchtig geleefd
had – geacht een prachtig gebeuren te
zijn. Aan de andere kant was men er
uiteraard ook niet echt gerust op en dus
bang voor. Voorafgaand aan dit Laatste
Oordeel zou er volgens de bijbel boven-
dien een tijd van beproevingen en
rampspoed aanbreken, met veel strijd
onder de mensen. Ook de komst van de
Antichrist werd gevreesd (Mattheus 24;
Markus 13; Lucas 21).

Het idee was nu dat tegen het jaar 1000
iedereen helemaal vervuld was van

angst voor wat er komen ging en dat
die angst ook alle handelen van de
mensen bepaalde en hen vrijwel volle-
dig verlamde. Toen dan uiteindelijk
eenmaal de wisseling van het millenni-
um zich had voltrokken, zou men
opgelucht hebben ademgehaald en zich
voorts hebben overgegeven aan een
hernieuwde activiteit, onder meer op
het terrein van het bouwen van kerken,
en zou er een nieuwe periode zijn aan-
gebroken van economische en culturele
bloei en toenemende expansie (ontgin-
ningen, kolonisatie en ook de
Kruistochten). De klaarblijkelijk onte-
rechte angst wordt daarom vaak gezien
als blijk van de simpelheid van de mid-
deleeuwer.

M i l l e n n i u m a n g s t ?
Maar was het nu eigenlijk echt zo dat
speciaal rond die millenniumwisseling
de middeleeuwers zo bang waren voor
het naderend einde van de wereld? Ik
denk dat men kan stellen van niet, en
wel om twee redenen.

Allereerst was het geloof aan het nade-
rend einde der tijden niet iets dat speci-
aal gekoppeld was aan het jaar 1000 of
aan welk ander specifiek jaar ook. Dat

einde kon ieder moment aanbreken en
daar diende men als goede gelovige dus
ten allen tijde op voorbereid te zijn.
Bovendien is men – en bedoeld zijn
hier dan de geleerden – in die tijd
waarschijnlijk meer dan met de geboor-
te van Christus bezig met zijn dood en
opstanding, hetgeen zou kunnen bete-
kenen dat juist in verband met het
naderend einde der tijden het jaar 1033
belangrijker werd gevonden dan het
jaar 1000.

J a a r  1 0 0 0  n i e t  e c h t  b e k e n d
Ten tweede is het maar de vraag of de
middeleeuwer – en dan bedoel ik de
gewone man en vrouw, die veelal als
boeren leefden op het platteland en
zonder enige opleiding waren – wist
dat het jaar 1000 (of zo men wil het
jaar 1033) naderde. Want hoe werd in
die tijd de tijd berekend en het jaar
waarin men leefde eigenlijk bepaald? In
elk geval niet zoals wíj́ dat gewend zijn
te doen.

J a a r t e l l i n g e n
Wij die nu het jaar 2000 zien naderen,
berekenen de jaren naar het moment
waarop de geboorte of menswording
(incarnatie) van Christus geacht wordt
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Miniatuur uit een

handschrift van

Beatus van Liébana

uit 1047 waarop zijn

afgebeeld de vier

ruiters van de

Apocalyps.

Ze komen tevoor-

schijn met het ver-

breken van de eerste

vier zegels van de

boekrol. De eerste rui-

ter zit op een wit

paard, heeft een boog

en rijdt ‘zegevierend

en om de zege te

behalen’. De tweede

zit op een vuurrood

paard, ‘en hem die

erop zat werd macht

gegeven de vrede van

de aarde te nemen,

zodat zij elkander

zouden uitmoorden’,

en hij krijgt een groot

zwaard. De derde rui-

ter berijdt een zwart paard en houdt een weegschaal in de hand als symbool voor de honger. De vierde ruiter

ten slotte zit op een vaalgroen paard, ‘en die erop zat, zijn naam was de Dood, en Hades kwam achter hem aan’.

‘En hem werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met honger-

nood en met de pest en door de wilde dieren der aarde’ (Openbaringen 6, 1-8).
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te hebben plaatsgehad. Dat is echter
niet de enige manier om de jaren te
tellen. Men denke bijvoorbeeld aan de
joodse of de islamitische jaartellingen.
De eerstgenoemde gaat uit van de
schepping van de wereld, die geacht
wordt te hebben plaatsgehad op 7 okto-
ber 3761 vóór Christus, hetgeen bete-
kent dat we volgens de joodse jaar-
telling nu reeds leven in het jaar 5760.
De islamitische jaartelling telt vanaf de
Hidshra of Hegira, dat is de vlucht van
Mohammed van Mekka naar Medina in
622; volgens deze jaartelling is het nu
dus 1377. Maar ook in het christelijke
(West-)Europa is het dateren naar de
geboorte of incarnatie van Christus niet
altijd dé manier van jaartellen geweest.

Veel gebruikelijker was in de vroege
Middeleeuwen het dateren en tellen van
de jaren naar de regeringsjaren van

koningen, pausen en andere belangrijke
personages. Deze manier van jaren
tellen was ontleend aan de Romeinen,
die telden naar de regeringsjaren van
hun consuls en later hun keizers. Men
werd dan in de vroege Middeleeuwen
in bijvoorbeeld het Frankische rijk
geacht te leven in het zoveelste rege-
ringsjaar van koning Clovis, maar in
het Engelse koninkrijk Mercia in het
zoveelste jaar van de regering van
koning Penda. En wanneer deze konin-
gen overleden en werden opgevolgd
door anderen begon de telling opnieuw
met het eerste jaar van hun regering.
Daarnaast stond dan, zoals gezegd, ook
de telling naar regerings- of ponti-
ficaatsjaren van de opeenvolgende
pausen. Verschillende jaartellingen
bestonden dus naast elkaar en werden
soms ook door elkaar gebruikt. Dat was
niet echt handig.

J a a r t e l l i n g  n a a r  
C h r i s t u s ’  g e b o o r t e
Het tellen van jaren naar de geboorte
van Christus is een manier van jaren
tellen die pas in de eerste helft van de
zesde eeuw na Christus door een mon-
nik, Dionysius Exiguus geheten, is
bedacht en toen allereerst in kerkelijke
kring in Rome is ingevoerd. Volgens
Dionysius’ berekening zou het jaar 1
van de regering van een bepaalde
Romeinse keizer, Diocletianus, het jaar
285 na Christus’ geboorte zijn geweest.
Aldus doortellend kon hij voorts ook
voor zijn eigen tijd – omstreeks 532 en
de periode daarna – de jaren aandui-
den. Overigens heeft Dionysius zich in
zijn berekeningen vergist, aangezien de
geboorte van Christus waarschijnlijk
zeker zes jaar vroeger moet worden
geplaatst. Gecorrigeerd zouden we dus
nu al in 2005 leven. Maar dat terzijde.

Deze manier van jaren tellen vanaf de
geboorte of incarnatie van Christus
kwam nog eeuwenlang na Dionysius
niet algemeen in gebruik. De tellingen
naar regeringsjaren van koningen
bleven veel gebruikelijker.

V e r b r e i d i n g
In Engeland – waar in de vroege
Middeleeuwen zeer veel verschillende
koninkrijkjes bestonden en de tellingen
naar de regeringsjaren van de verschil-
lende koningen dus uiterst lastig en
verwarrend waren – werd mogelijk in
de zevende eeuw sporadisch wel van de
telling vanaf het geboortejaar van
Christus gebruik gemaakt.

Afbeelding van een oorkonde van koning Otto III uit 987

waarin in de datumregel onderaan gedateerd wordt naar

zowel het incarnatiejaar van Christus als naar de

regeringsjaren van Otto.

Data XV kal. februarii anno dominice incarnationis 

DCCCCLXXXVII indictione XV anno autem tertii Ottonis

regnantis IIII. Actum Andernacha in Christo feliciter, amen.

‘Gegeven op de 18e januari in het jaar van de vleeswording

van de heer 987, indictie 15, in het het vierde jaar van de

regering van Otto III, gedaan te Andernach, gelukkig in

Christus, amen’
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In het Frankische rijk gebeurde dit in
de jaren veertig van de achtste eeuw
een enkele keer ook, en wel om politie-
ke redenen. In die jaren waren de
zwakke Merovingische koningen min
of meer op de achtergrond komen te
staan en lag de feitelijke macht in het
rijk bij de zogeheten hofmeiers. Deze
gezagsdragers nu, die geleidelijk alle
macht naar zich toe trokken, achtten
het op een gegeven moment niet erg
opportuun meer de aandacht op de nog
in functie zijnde koning te vestigen
door het vermelden van diens rege-
ringsjaren in allerlei officiële stukken.
Ze gaven daarom de voorkeur aan het
dateren naar de geboorte van Christus.
Toen de Karolingische hofmeier Pippijn
III echter in 751 de laatste

Merovingische koning afzette en zich-
zelf tot koning maakte, werd er weer
gewoon naar de regeringsjaren van de
Karolingische koningen gedateerd.

Uiteindelijk gaat men (in het Fran-
kische rijk, in Karolingische oorkonden)
pas tegen het eind van de negende
eeuw de christelijke jaartelling gebrui-
ken, die sindsdien hoe langer hoe meer
in gebruik raakt. Omstreeks het jaar
1000 wordt ze dan algemeen toegepast,
ook in de pauselijke kanselarij.

C o r r e c t i e s  v a n  g e l e e r d e n
Er zijn dan echter ook geleerden die de
telling zoals die door Dionysius was
berekend, hebben gecorrigeerd. Dit had
overigens niet eens specifiek betrekking

op de eerdergenoemde foutieve bereke-
ning van Christus’ geboorte. Zo was er
een telling die zelfs 22 jaar eerder
begon, en een andere die uitging van
het overlijden van Christus, drieënder-
tig jaar later. Hoe dan ook, de verwar-
ring onder geleerden, maar waarschijn-
lijk ook in het praktisch gebruik was
groot.

B e t e k e n i s  v o o r  g e w o n e
m e n s e n
Dan nog blijft de vraag in hoeverre dit
voor gewone mensen van belang was.
Zij kwamen eigenlijk niet in aanraking
met officiële stukken waarin deze – of
enige andere – jaartelling gebruikt
werd. Betwijfeld mag dan ook worden
of de nadering van het jaar 1000 enige
betekenis had voor die gewone man of
vrouw. Voor de gewone middeleeuwer
was het besef van tijd waarschijnlijk
vooral gekoppeld aan de afwisseling
van dag en nacht en de wisseling van
de seizoenen. Welk jaar het precies was,
zal voor hem of haar waarschijnlijk
nauwelijks van belang zijn geweest.

Aldus zal ook het naderen van het jaar
1000 – waarover misschien een aantal
geleerde theologen zich druk gemaakt
zal hebben – voor de meeste middel-
eeuwers nauwelijks echt van betekenis
en bron van speciale zorg zijn geweest.

Het is daarom te hopen dat wanneer er
in verband met het naderen van het
jaar 2000 – welk jaar dat precies ook
moge zijn – weer eens melding wordt
gemaakt van lieden die verwachten dat
het einde der tijden nabij is, men in elk
geval niet zal denken dat dit werkelijk
‘middeleeuwse’ opvattingen of toe-
standen zijn.

Afbeelding van een kalender met in de marge een

eigenhandige aantekening van Willibrord, waarin

hij - en dat is al vroeg - dateringen naar de incarna-

tie of menswording van Christus gebruikt.

In vertaling: ‘In de naam des Heren. Clemens

Willibrordus kwam in het jaar 690 sinds de mens-

wording van Christus over zee in Francia, en in de

naam van God werd hij in het jaar 695 sinds de

menswording van Christus, ofschoon onwaardig, in

Rome door de apostolische man, heer paus Sergius,

tot bisschop gewijd. Nu echter, in de naam van God,

leeft hij in het jaar 728 sinds de menswording van

onze Heer Jezus Christus gelukkig in Gods naam’.



Het begin van het derde millennium van
de christelijke jaartelling geeft over de
hele wereld aanleiding tot festiviteiten
en overdenking. 
Het Nederlands Centrum voor Volks-
cultuur doet daaraan mee door het uit-
geven van dit boek en het samenstellen
van een tentoonstelling over het leven
rond het jaar 1000.

De aandacht voor de eerste millennium-
wisseling gaat meestal uit naar de ver-
wachtingen die de mensen toen hebben
gehad. Daar zijn al heel wat geschriften
aan gewijd. In deze publicatie wordt
iets verteld over het leven toentertijd in
het gebied dat nu Nederland heet. 

In een woest, nog grotendeels onbe-
dijkt landschap lagen kleine nederzet-
tingen, waar groepjes boeren zich
moeizaam in leven probeerden te
houden. Het grootste deel van hun
productie moesten ze afdragen aan de
machtigen: de adel en de geestelijk-
heid. Een nieuwe bevolkingsgroep was
in opkomst, die van de handelaren en
ambachtslieden.

Dankzij vondsten uit de bodem en
bewaard gebleven voorwerpen, afbeel-
dingen en teksten kunnen we ons een
beeld vormen van het leven in onze
streken zo’n duizend jaar geleden.

Ooms en tantes kennen ze nog.
Desgevraagd zingen ze hele coupletten
achter elkaar. Over de moord in
Koekange, de moord in Ees of de moord
in Emmercompascuum. 
Vaak gaat het om liefde, lust en heb-
zucht. Trieste gebeurtenissen, in rauwe
bewoordingen op papier en muziek
gezet. Deze moordliederen vertellen
een stukje geschiedenis van de streek
waar ze werden gezongen. Neven en
nichten kennen de liederen al niet
meer. Het is geschiedenis die verdwijnt.

Moordliederen werden in heel Neder-
land gezongen. Het lied over de moord
te Koekange was ook in Noord-Holland
bekend en de moord te Raamdonksveer
werd net zo goed op Drentse bruiloften
ten gehore gebracht. Moordliederen
gaan over het leven zelf: liefde en lust,

drankmisbruik, uit de hand gelopen
ruzies, hebzucht en dood. De moord-
liederen vertellen over gruwelijke
gebeurtenissen, die diep ingrijpen in de
samenleving en appelleren aan angsten
die iedereen kent. Maar ze vertellen
ook over het dagelijks leven, de zeden
en gewoonten van een tijd. En hoewel
de amusementswaarde voorop staat,
eindigt ieder lied met een moraal. Drink
niet teveel, ga niet vreemd en wees niet
hebzuchtig. Zucht naar seks, drank of
geld loopt altijd slecht af. ‘Dan vangt
zijn moordlust aan.’ De hoofdpersonen
zijn allemaal maar één keer over de
schreef gegaan. 
Alsof het lied wil waarschuwen: pas op,
dit kan iedereen gebeuren.

Prijs ƒ 34,50.
Tot 1 februari 2000 ƒ 29,75

Leven in het jaar 1000

Martin de Bruijn 
met medewerking van Charlotte Broer

Moordlied in Drenthe

In het spoor van herinneringen

Marjan Beijering

Beide boeken zijn te bestellen door het bedrag over te maken op 
gironummer 810806 t.n.v. Nederlands Centrum voor Volkscultuur te 
Utrecht. Vergeet niet de titel te vermelden.

Prijs ƒ 34,50.
Tot 1 februari 2000 ƒ 29,75
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De elfde eeuw geldt in het algemeen voor 

(West-)Europa als een periode van een belangrijke

religieuze herleving, die onder meer tot uiting kwam

in de bouw op grote schaal van kerken en de stichting

van tal van kloosters. Een en ander is wel in verband

gebracht met de angst voor het jaar 1000 en de

verwachting dat de wereld zou vergaan. Toen dat niet

gebeurde zouden de mensen hun opluchting ontladen

hebben in een overmaat van energieke activiteit. 

Charlotte Broer

Dagelijks leven rond de
vorige millenniumwisseling

Vrijwel alle handelsverkeer, zoals zich dat in de

tiende en elfde eeuw ontwikkelde, had plaats over

water. Echt goede wegen waren er niet of nauwe-

lijks en vervoer over land gold dus als moeizaam en

vaak ook gevaarlijk. Schepen van omstreeks het jaar

1000 waarmee handelaren de rivieren bevoeren zijn

door opgravingen bekend. In 1930 werd in het noor-

delijk deel van de stad Utrecht, in een vroegere bed-

ding van de Vecht, een schip gevonden met een

lengte van ruim 17 meter en een grootste breedte

van ruim drie en een halve meter. Het wordt

bewaard in het Centraal Museum te Utrecht.

Aanvankelijk werd het vaartuig door de archeologen

gedateerd op de negende eeuw. Dankzij de verbete-

ring van de dateringstechnieken is het echter steeds

jonger geworden! Tegenwoordig gaat men ervan uit

dat het kort vóór het jaar 1000 gebouwd is.

LLLeven in het
jaar 1000
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Tegenwoordig is men geneigd die angst
voor het jaar 1000 niet meer als de
belangrijkste motor achter allerlei ver-
anderingen te zien. Die ontwikkelingen
deden zich namelijk al eerder dan het
jaar 1000 voor. En bovendien was de
verwachting dat de wereld zou vergaan
veeleer een permanente verwachting,
die dus in dat jaar niet veel groter zal
zijn geweest dan in welk willekeurig
ander jaar van de Middeleeuwen ook. 

Dat neemt niet weg dat Europa inder-
daad in de elfde eeuw van een nieuwe
energie bezield leek en het is ook wel
aantoonbaar dat er toen op tal van
terreinen een wat andere mentaliteit is
gaan heersen. De redenen daarvoor
zouden niet zozeer gelegen zijn geweest
op religieus als wel op economisch
terrein.

V o o r s p o e d  n a  e e n  
r o e r i g e  p e r i o d e
De rust keerde geleidelijk weer, na de
roerige en gewelddadige negende en
tiende eeuw, waarin Vikingen,
Saracenen en Hongaren West-Europa
bedreigd hadden. De bevolking begon
te groeien, wat mogelijk was doordat
verbeterde landbouwtechnieken het
rendement van de graanverbouw ver-
hoogden. Boeren gingen overal woeste
gronden ontginnen, wat de landbouw-
productie eveneens vergrootte. Handel
en nijverheid herleefden. De honger die
tot dan toe voor veel mensen vrijwel
permanent gedreigd had, trad nu alleen
nog maar op bij misoogsten. 

Deze expansie laat zich ook op andere
terreinen waarnemen, zoals bijvoor-
beeld bij de heroveringen door de

christenen op de Saracenen van gebie-
den in Spanje (Reconquista) en het
Midden-oosten (Kruistochten). Ze
vormt waarschijnlijk ook de belangrijk-
ste verklaring voor de in die tijd toe-
nemende bloei van het kerkelijk-
religieuze en culturele leven. Door de
verbeterde productiviteit in de land-
bouw waren er minder mensen nodig
voor het verbouwen van voedsel en wie
daarvan werd vrijgesteld, kon anders-
zins emplooi vinden: als ambachtsman,
handelaar, maar ook als geestelijke,
geleerde of kunstenaar.

S t a n d e n :  a d e l ,  g e e s t e l i j k -
h e i d  e n  w e r k e n d e n
Dit maakte dat sindsdien de middel-
eeuwse maatschappij er heel anders uit
begon te zien. Tot dan toe was die
samenleving zeer duidelijk geordend
geweest. Volgens de uit de vroege
Middeleeuwen stammende ‘standen’-
theorie zouden er drie hoofdgroepen te
onderscheiden zijn: de adel, de geeste-
lijkheid en de rest van de bevolking.
Deze laatste groep werd in het alge-
meen aangeduid als de ‘werkenden’. In
die tijd waren dit vooral boeren, levend
in dorpen of verspreid in boerderijen op
het platteland. Steden waren er in die
tijd nog maar heel weinig en ze waren
voor onze begrippen bijzonder klein.

Elke groep had een duidelijke functie
ten opzichte van de anderen. De eerste
groep, de adel, werd geacht door het
hanteren van het zwaard bescherming
aan de gemeenschap te bieden. De
geestelijkheid droeg via haar gebed de
zorg voor het zieleheil van iedereen. De
laatste en veruit grootste groep, die van
de boeren, zorgden door hun arbeid dat
ze zelf maar vooral de andere twee
groepen gevoed werden. 

Deze ordening van de maatschappij,
waarin de adel en geestelijkheid als
heren de macht hadden over de boeren,
die hen onderhielden, werd beschouwd
als door God ingesteld en diende door
de mens geaccepteerd te worden. Verzet
ertegen – van de kant van boeren, wier
bestaan door de lasten die hen werden
opgelegd vaak zwaar was – gold als

O v e r  d e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  a d e l  e n  b o e r e n

De wereld was verdeeld in drie standen: geestelijkheid, adel en boeren. Met name
over de verhouding tussen de twee laatstgenoemde standen schreef bisschop
Adalbero van Laon omstreeks 1020:

`De gemeenschap van de gelovigen vormt slechts één lichaam, maar de staat
omvat er drie. Want de andere wet, de menselijke wet, onderscheidt twee
klassen, edelen en onvrijen, en zij vallen niet onder hetzelfde statuut. De eersten
zijn de krijgers, de beschermers van de kerken. Zij zijn de verdedigers van het
volk, van groot en klein, van iedereen, en zij verzekeren tegelijkertijd hun eigen
veiligheid. De andere klasse is die van de onvrijen. Dit ongelukkige gebroed bezit
niets en moet zich overal voor afbeulen. Wie zou, met een telraam in de hand,
bij machte zijn alle zorgen op te sommen waardoor de onvrijen in beslag worden
genomen, hun lange tochten, hun zware arbeid? Geld, kleding, voedsel, de
onvrijen voorzien de hele wereld van alles wat zij nodig heeft. Geen vrije man
zou zonder onvrijen in leven blijven. Is er werk te verrichten? Zijn er kosten te
maken? We zien hoe koningen en kerkvorsten zich tot de onvrijen van hun
onvrijen maken. De meester wordt gevoed door de onvrije, terwijl hij voorwendt
de onvrije te voeden. Nooit ziet de onvrije een einde aan zijn tranen en zijn
zuchten.
Het huis van God, dat men houdt voor één geheel, is dus in drieën verdeeld: de
enen bidden, de anderen strijden, weer anderen ten slotte werken. Deze drie
delen, die naast elkaar bestaan, verdragen het niet om gescheiden te worden. De
diensten die door het ene deel worden verricht, vormen de voorwaarden voor het
werk van de andere. Daarom is dit drievoudig geheel niet minder vereend, en zo
kan de wet zegevieren en de wereld genieten van vrede’.

Ofschoon bisschop Adalbero het lijden van de onvrijen erkent, wordt de
driedeling als noodzakelijk voor de goede orde en vrede in de wereld aanvaard.
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ongehoorzaamheid tegenover God en
werd door de andere groepen, adel en
geestelijkheid, met grote hardheid
onderdrukt en bestreden.

D e  b o e r e n  h a d d e n  h e t  z w a a r
Het leven van de boeren, het overgrote
deel van de bevolking in die tijd, was
in het algemeen niet eenvoudig. Met
aanvankelijk zeer primitieve middelen
moest het land worden bewerkt en
werd er op bescheiden schaal vee
gehouden. De opbrengsten van zowel
de landbouw als de veeteelt waren
gering. Daarvan moest dan bovendien
nog een (belangrijk) deel worden
afgestaan ten behoeve van de adel en
de geestelijkheid. Slechts met moeite
kon iedereen worden gevoed. Zelfs
zonder rampen als misoogsten of ziek-
ten onder het vee leefde men eigenlijk
voortdurend op een absoluut bestaans-
minimum.

Dat het merendeel van de bevolking
ingeschakeld was bij het bewerken van
het land en verzorgen van het vee, wil
niet zeggen dat sommige mensen zich
niet ook hebben bezighouden met
andere activiteiten, zoals het maken
van werktuigen en andere gebruiks-
voorwerpen. Vaak zullen ze dit naast
hun werk als boer en slechts voor de
mensen in de eigen beperkte omgeving
hebben gedaan. Geld en het gebruik
ervan zijn in de vroege Middeleeuwen
niet geheel onbekend geweest, maar in

de eenvoudige samenleving van het
platteland was het gebruik van geld
niet gebruikelijk. Wat men niet zelf
verbouwde of maakte zal zijn geruild
tegen datgene wat men wel verbouwde
of maakte.

O p k o m s t  h a n d e l a r e n  e n
a m b a c h t s l u i
Omstreeks het jaar 1000 lijken er in
deze omstandigheden veranderingen te
zijn opgetreden en zien we naast de
traditionele hoofdgroepen in de samen-
leving duidelijk andere groepen met
andere bezigheden en belangen ont-
staan, die geleidelijk in aantal en
invloed toenemen en op den duur ook
hun stempel op die samenleving gaan
drukken.

Toen er minder mensen in de landbouw
nodig waren, gingen groepen zich rich-
ten op andere activiteiten, bijvoorbeeld
nijverheid en ambacht. Een andere

belangrijke nieuwe groep in de samen-
leving waren de handelaren. Handel
over grote afstanden in luxe producten
had in vroege Middeleeuwen wel
bestaan. Voor de kleinschalige en een-
voudige economie van het platteland
en de meeste gewone mensen was ze
niet echt van betekenis geweest.
Omstreeks het jaar 1000 echter werd de
handel in gewone producten, bestemd
voor ook gewone mensen, van belang. 

Hiermee ontstond er een grotere en
duidelijker herkenbare groep hande-
laren en kooplieden. Zij waren minder
aan het platteland en de structuren
daar gebonden, organiseerden zich (in
gilden) en vestigden zich in de sinds
die tijd opkomende steden. Door hun
handelsactiviteiten vergaarden koop-
lieden vermogens die – anders dan die
van de adel en de geestelijkheid – niet
in de eerste plaats gebaseerd waren op
grond(bezit) maar op geld.

Uit archeologisch onderzoek zijn de plattegronden

van de boerderijen van omstreeks het jaar 1000 vrij

goed bekend. Meestal werden sporen van houten

staanders in de grond aangetroffen. Op basis van

deze gegevens kunnen er reconstructies gemaakt

worden. Deze boerderij in Schothorst bij Amersfoort

is gereconstrueerd op basis van opgravingsgegevens

uit Dorestad. De veronderstelde hoogte van de wan-

den van de boerderij zal bepaald zijn door de schoft-

hoogte van de koeien, die overigens kleiner waren

dan onze tegenwoordige koeien.
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Omdat een groep als die van de hande-
laren niet zonder meer paste in het
schema van de door God ingestelde
standen, maar een andere levensstijl,
eigen sociale verbanden en andere
gebruiken ontwikkelde, werd er door de
meer traditionele groepen nogal eens
met een scheef oog naar hen gekeken.
Weliswaar zag men de voordelen van
de handel, zoals de beschikbaarheid
van meer en betere goederen op de
markt, en niet te vergeten de inkomsten
uit bijvoorbeeld tollen. Toch werd er
met een zeker wantrouwen en minach-
ting naar de kooplieden gekeken. Zo
werd het maken van winst door de kerk
(de geestelijkheid) beschouwd als woe-
ker en daarom ongeoorloofd geacht.
Tegelijkertijd zal juist ook de toene-
mende rijkdom van sommige kooplie-
den ook wel afgunst bij anderen heb-
ben gewekt.

K o o p l i e d e n  i n  T i e l
Bijzonder aardig is een beschrijving
van de gewoonten van de Tielse koop-
lieden door de monnik Alpertus van

Metz. Met een mengeling van achter-
docht, afkeer, onbegrip en zorg om het
zieleheil van deze lieden spreekt hij
onder meer over hun bijzondere door
de keizer beschermde rechtspositie, hun
gewoonte om in schuldzaken in plaats
van het traditionele godsoordeel de eed
als bewijsmiddel toe te passen en hun
in gildeverband georganiseerde feesten,
waarin het kennelijk nogal wild toe-
ging. Alpertus keurt het allemaal af en
verzucht dat iemand die bij de keizer
zou weten te bewerkstelligen dat aan
deze misstanden een eind komt, mag
verwachten dat God hem beloont.

H e t  j a a r  1 0 0 0
De nieuwe ontwikkelingen zouden niet
meer te stoppen zijn. Het belang van
handel en nijverheid, van de groepen
die zich hiermee bezighielden, van de
steden die ontstonden en verder groei-
den, van nieuwe instellingen en gebrui-
ken die zich ontwikkelden, nam steeds
verder toe. Met name in de
Nederlanden ging die ontwikkeling
snel, bepaalden in sommige gebieden

D e  T i e l s e  k o o p l i e d e n

De monnik Alpertus van Metz over de
kooplieden van Tiel, die hij nog erger
vond dan die van elders en met wie hij
diep medelijden had:

‘Ik wil hier echter – niet om hen te
bekladden, maar uit innig medelijden –
een paar woorden inlassen over de
gewoonten en instellingen waarin die
Tielenaren zich van andere
handelsplaatsen onderscheiden. Het zijn
ruwe lieden en ze zijn, zo te zeggen,
geen enkele tucht gewend. Vonnissen
vellen ze niet volgens het overgeleverde
recht, maar volgens zelfgemaakte regels,
en ze zeggen dat het recht hiertoe hun
door de keizer in een oorkonde is
gegeven en gegarandeerd. Als iemand
iets van een ander in pand of te leen
heeft gekregen en de ander op de
afgesproken vervaldag zijn bezit
terugeist, ontkent de eerste met een
stalen gezicht en zweert onmiddelijk dat
hij niets van hem heeft ontvangen. En
als iemand erop betrapt wordt dat hij in
het openbaar meineed heeft gepleegd,
dan kan hij, zo verzekeren ze, door
niemand worden weerlegd. Als hij het
geleende in zijn ene hand vasthoudt, zal
hij – als het zo klein is dat hij het met
zijn vuist kan omsluiten – met de andere
hand zweren dat hij het niet heeft. Als
een van Gods gelovigen eens bij de keizer
zou protesteren en hem vragen die
goddeloosheid te verbieden om te
voorkomen dat dagelijks veel zielen te
gronde gaan, dan kan hij werkelijk hopen
dat God hem grotelijks zou belonen.
Overspel beschouwen ze niet als een
misdrijf. Zo lang de vrouw zwijgt, staat
het volgens hen de man vrij zich door
afschuwelijk wangedrag te bevuilen, en
niemand behalve zijn vrouw mag iemand
die zulke dingen doet bij de kerkelijke
rechtbank aanklagen. Vroeg in de morgen
zetten ze het op een zuipen, en wie daar
dan met de hardste stem smerige praatjes
uitslaat om het domme volk aan het
lachten te brengen, oogst grote lof bij
hen. Hiervoor brengen ze zelfs geld bij
elkaar en daarvan geven ze ieder een deel
om winst mee te maken. Daaruit
bekostigen ze de slemppartijen die ze op
vaste tijdstippen van het jaar houden. En
op de belangrijkste feestdagen geven ze
zich als het ware plechtig over aan
dronkenschap.’

Vier gevarieerde

tijdschriften per jaar

over de boeiende achtergronden van

het dagelijks leven.

tijdschrift

over tradities 

en trends

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. 
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de steden al spoedig in belangrijke
mate het beeld van de samenleving en
werd bijvoorbeeld ook de basis gelegd
voor de positie van de Republiek als
handelsnatie.

Interessant nu is om vast te stellen dat
de aanzetten tot deze ontwikkelingen al
omstreeks 1000 aanwezig waren. Wie
dus de geschiedenis wil begrijpen, kan
zich niet beperken tot het beschouwen
van gebeurtenissen en veranderingen
op korte termijn, maar dient aandacht
te besteden aan de ontwikkelingen op
de lange(re) termijn.

Stuur deze bon

naar: Nederlands

Centrum voor

Volkscultuur,

Lucasbolwerk 11,

3512 EH Utrecht,

tel: 030-2319997,

fax: 030-2334047.

Ja ik neem tot wederopzegging een jaarabonnement op ‘Traditie’

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Datum: 

Handtekening 

Al omstreeks het jaar 1000 waren er ambachts-

lieden die een grote mate van gespecialiseerdheid

en vakmanschap bezaten. Er zijn echter nauwelijks

gegevens over deze beroepsgroep bewaard

gebleven. Bijzonder aan deze teruggevonden zilver-

schat is dat ze, behalve prachtige vakkundig

gemaakte sieraden, ook baar zilver en goud bevatte

(rechtsonder) en dus waarschijnlijk toebehoord

heeft aan een edelsmid.

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



Eén van de vele teksten die vroeger in
diverse delen van Nederland gezongen
werden tijdens de Driekoningen-
vieringen. Het feest kon buiten plaats-
vinden. Dan ging men verkleed als
Caspar, Melchior en Balthasar met
lampions over straat om al zingend wat
snoepgoed op te halen bij de buurt-
bewoners. 
Daarnaast was er in dezelfde en soms
andere delen van het land in huiselijke
kring het feest rond de Driekoningen-
koek of het Driekoningenbrood. 
Mijn moeder kwam uit Noord-Holland
en verbaasde zich erover dat in Apel-
doorn, waar ik als kind ben opgegroeid
niets van deze tradities te merken was. 
Aangezien wij slechts een driepitsgas-
stel hadden kon zij niets bakken. Maar
toen er op een gegegeven moment een
gasoven kwam werd er vlak na oud en
nieuw een Driekoningenbrood gebak-
ken. In het brood had zij een bruine
boon verstopt. Ik was de gelukkige die
de boon in mijn brood aantrof en dus
mocht ik die dag de “baas” spelen. Toen
ik dit op school vertelde werd ik door
mijn vriendjes niets begrijpend aange-
keken.

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

D r i e k o n i n g e n b r o o d
B e n o d i g d h e d e n :
n 500 gram bloem
n zout
n 30 gram gist
n 1 eierdooier
n 2 dl. lauwwarme melk
n 100 gram gesmolten boter
n 1 zakje bourbon vanillesuiker
n 50 gram amandelen
n 50 gram suiker
n 1/2 citroen
n 1 witte of bruine boon of 

1 ongepelde amandel
n 150 gram blanke rozijnen 

(facultatief)
n poedersuiker

Zeef de bloem met wat zout in een
beslagkom. Los de gist in wat lauw-
warme melk op en verdun het mengsel
met de rest van de melk. 
Voeg de vanillesuiker en de eierdooier
toe. Maak een kuiltje in de bloem. Giet
daar het mengsel in tesamen met de
gesmolten boter. Maak van het geheel
een soepel deeg. Laat dit deeg afgedekt

op een warme plaats een uur rijzen.
Ontdoe de amandelen van hun velletje.
Door ze even in warm water te houden
gaat dat heel gemakkelijk. Maal ze één-
maal. Vermeng de amandelen met de
suiker en de geraspte schil en het sap
van de 1/2 citroen. 
Meng de amandelspijs met de eventuele
rozijnen door het gerezen deeg. Voeg
de boon of de ongepelde amandel aan
het deeg toe en vorm er een platte bol
van.
Laat deze nog drie kwartier narijzen.
Leg de bol op een beboterde bakplaat,
knip de randen zodanig in dat een
kroonvorm ontstaat en knip een ster-
vorm in de bovenzijde. Bak het brood
onderin een op 225º C. voorverwarmde
oven in een half uur goudbruin en
gaar. Laat het brood op een taartrooster
afkoelen en serveer het op Drie-
koningenochtend bestrooid met poeder-
suiker en besmeerd met roomboter. 

Eet smakelijk.

Cees Tempel

Driekoningen
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Driekoningen, driekoningen!

Koop mij een nieuwe hoed,

mijn ouwe is versleten,

mijn vader mag ‘t niet weten,

mijn moeder heeft geen geld,

is dat niet slecht gesteld?
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‘ S p e k k e n d i k k e n ’

Dit gerecht is van oorsprong een
nieuwjaarsrecept dat geluk bracht. Voor
de grap bakte men in sommige wafels
een lapje of een stuk schoenzool mee
om de eters letterlijk ‘voor het lapje te
houden’.

Benodigdheden
n 500 gram bloem
n 1 mespunt zout
n 5 dl. melk
n 25 gram gist
n 400 gram ontbijtspek in plakjes
n (de lapjes schoenzolen laten we maar

achterwege)

Bereiding
– Zeef de bloem boven een kom en
voeg een mespuntje zout toe.
– De melk moet intussen op een laag
vuur lauwwarm worden gemaakt. 
– De gist oplossen in een gedeelte van
de melk.
– Maak een kuiltje in de bloem en giet
daar het gistmengsel in.
– Roer vanuit het midden met een
houten lepel de rest van de melk bij de
bloem, totdat er een mooi beslag is ver-
kregen. 
– Dek het beslag af met een vochtige
doek en laat het op een warme plaats
een uur rijzen.
– Intussen in de koekepan de plakjes
ontbijtspek langzaam uitbakken.
– Bestrijk de binnenkant van het
wafelijzer met wat spekvet, bijvoor-
beeeld door middel van een lapje
samengebonden katoen.
– Giet dan een lepel beslag in het
wafelijzer en leg er een plakje uitge-
bakken ontbijtspek in.
– Bak de spekkendikken goudbruin en
laat ze op een rooster uitwasemen.
– Ze kunnen zowel warm als koud
gegeten worden.

‘ P r o e m e n k r e u z e ’

Proemenkreuze is lekker voor een
koude winteravond en kan ook dienen
als ‘slaapmutsje’.

Benodigdheden
n 3/4 liter karnemelk
n pruimen zonder pit of gedroogde

pruimen die een nacht hebben liggen
wellen

n rozijnen
n custard

Bereidingswijze
– breng 3/4 liter karnemelk aan de
kook. 
– Maak wat custard aan met water en
roer goed. 
– Voeg de pruimen en rozijnen toe.
– Voeg naar smaak suiker toe
– Goed roeren en even laten koken.

E e n  o l d  r e c e p t

Dit is ‘n recept uut d’olde deuze.
Veur ‘t neie joar, gebruuk’t nao keuze. 
’n Klein koppie opgeruumdheid, an
gemengd met levensmoed ’s mörgens
op de nuchtren mage, döt de hele dag
oe goed.
Vieftig pillen stevig eten, niet te zoer
en niet te zolt
alle uur ‘s lepel warklust, is ’n raod zo
goed as gold.
Liefs beweging? nou en dan ies, grote
possies woar genot met tinktuur van
vergenoegen en tevredenheid an ’t slot.
Moar is bej ‘t in bedde stappen, soms
oe wens nog niet vervuld. Nim dan
veur het lest nog, een klein pleistertien
geduld.
Dit recept is ofgeven in 1885, moar ik
zul zeggen dat ‘t oons now ok nog wel
passen zal. 

J. Troost-Strijker, 

Drostenraai 11, 7914 RT Noordsche Schut

Drentse nieuw-
jaarsrecepten
In Drenthe is het de gewoonte om knij-
pertjes, rolletjes en Nieuwjaarskoeken te
bakken. Voor het maken van deze
nieuwjaarsrecepten is een knijpertjesijzer
- dit is een ijzer om dunne wafeltjes te
bakken - onontbeerlijk. 

N i e u w j a a r s k o e k e n
Benodigheden
n 1 kg. gerstemeel met zemels
n 1 pond stroop
n 450 gr. bruine basterd
n 6 eieren
n 4 ons roomboter
n zout, kaneel en water
Bereidingswijze
– Maak van alle ingrediënten een beslag
– en bak hiervan koeken in een knijper-
tjesijzer.

R o l l e t j e s
Benodigheden 
n 1 pond tarwebloem
n 3 eieren
n 4,5 ons suiker
n 2,5 ons roomboter
n 2 pakjes vanillesuiker
n 4 dl waten
Bereidingswijze
– Laat de suiker en de vanillesuiker
smelten in het water
– Laat de boter smelten 
– Roer het suikerstroopje door het
boterstroopje
– Klop de eieren los en roer ze door het
suiker-boterstroopje
– Voeg de gezeefde bloed er door.
– Bak ze in een knijpertjesijzer.
– Rol de wafeltjes als ze warm zijn om
de stok van een pollepel. 

K n i j p e r t j e s
Benodigdheden
n 1 pond bloem
n 4,5 ons suiker
n 225 gram roomboter
n 4 eieren
n 2 zakjes vanillesuiker
Bereidingswijze
– Laat de boter smelten en voeg dan
suiker en vanillesuiker toe.
– Klop de eieren los en roer ze er door.
– Roer alles door de gezeefde bloem. 
– Het mengsel een nacht laten staan. 
– Kneed er een rol van maken en snijdt
er plakken van.
– Deze plakken in het knijpertjesijzer
goudbruin bakken.

L. Hofsteenge-Pieters, 

Korte Bree 16, 9461 CG Gieten

Nieuwjaarsrecepten
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Wie zich in de geschiedenis van het
roldoek verdiept komt terecht in de
bonte wereld van acrobaten, beren-
temmers, goochelaars, dansers en ande-
re vertierbrengers die in voorgaande
eeuwen stad en land afreisden om het
publiek te vermaken. Tot dit rondtrek-
kende circus behoorden ook de straat-
of marktzangers, die met hun liedjes
over vreemde minnegevallen, gruwe-

lijke moorden, rampen en historische
gebeurtenissen graag geziene gasten
waren op jaarmarkten en kermissen. 

B ä n c k e l s ä n g e r
In de bagage van deze rondtrekkende
artiesten bevonden zich steevast de
materialen voor de bouw van een een-
voudig podium. Het was zaak om op de
drukke jaarmarkten goed zichtbaar en

hoorbaar te zijn voor het publiek. Aan
het gebruik van een dergelijke ver-
hoging dankten de straatzangers de uit
het Duits overgewaaide benaming
Bänckelsänger. 

Een eenvoudig muziekinstrument hoor-
de ook bij de standaard uitrusting. Het
populairst was het portatief of buik-
orgel. Maar op afbeeldingen is te zien

Jaren hebben ze in het museumdepot gehangen,

zonder iemand op te vallen. Vier grote linnen doeken,

beschilderd met allerlei naïeve voorstellingen. Bij een

inventarisatie van de depotcollectie kwamen ze in

handen van kunsthistorica Jacqueline Clements. 

Zij raakte geïntrigeerd door deze vreemdsoortige

schilderingen en besloot zich in de herkomst te

verdiepen. Het bleek om vier negentiende-

eeuwse roldoeken of smartlappen te gaan,

die ooit de attributen van een

straatzanger waren geweest. Na enig

speurwerk kwamen de teksten van

drie van de bijbehorende liederen

boven water. Zelfs de naam van

de straatzanger die de doeken ooit gebruikt had, ‘Auke de orgelman’,

werd gevonden. Voor het Museum Willem van Haren was dit de start van

een lange speurtocht langs collega musea en andere instellingen op zoek

naar meer overblijfselen van deze boeiende, tot op heden onderbelichte

traditie uit de Nederlandse volkscultuur. 

Volkskunst is kunst én cultuur

EEEchte smartlappen zijn v

Zilveren miniatuur van

een roldoekzanger

Collectie: Westfries

Museum Hoorn
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dat ook de viool, de fluit en zelfs de
harp in gebruik waren. 

De belangrijkste bron van inkomsten
voor de straatzangers was de verkoop
van de teksten van de gezongen liede-
ren. Deze werden op kleine, zogenaam-
de ‘vliegende blaadjes’ gedrukt, die
vaak voorzien waren van eenvoudige
illustraties. 

S m a r t l a p  o f  r o l d o e k
Een ander onmisbaar attribuut was de
smartlap. Dit grote beschilderde doek
werd aan een hoge paal gehangen om
de aandacht van het publiek te trekken.
Op het doek stonden de belangrijkste
scènes uit een lied afgebeeld, die de
zanger tijdens de voorstelling met een
stok aanwees. Om de doeken gemak-
kelijk mee te kunnen nemen, waren ze
oprolbaar, vandaar de naam ‘rol-
doeken’. De zangers die ze gebruikten
werden als rol-, rolle- of roldoekzan-
gers aangeduid. 

Hoe oud het gebruik van het roldoek is,
valt moeilijk te achterhalen. Reeds op
zeventiende-eeuwse prenten treffen we
rolzangers en in een enkel geval ook
rolzangeressen aan. Oude afbeeldingen
zijn overigens schaars. De meeste
Nederlandse prenten en schilderingen
dateren uit het midden van de negen-
tiende eeuw, hetgeen aangeeft dat de
traditie toen nog springlevend was. 

Eén van de fraaiste voorstellingen van
het optreden van een roldoekzanger is
een zilveren miniatuur, die zich in de
collectie van het Westfries Museum in
Hoorn bevindt en waarop de datering
1683 te lezen is. We zien de rolzanger
met een Commedia del Arte-achtige
puntmuts achter zijn buikorgel staan,
met een lange stok wijzend op het rol-
doek, waarop blijkens de titel episoden
uit het lied ‘Het vrouwtje van Stavoren’
staan afgebeeld. Terwijl de man het lied
ten gehore brengt zien we de vrouw

venten met de liedbladen en met de pet
rondgaan. Wat in dit miniatuur mooi
tot uitdrukking komt, is dat bij het
optreden van de straatzanger de gehele
familie werd ingeschakeld. Anton Pieck
heeft dit familiebedrijf in 1979 in een
prachtige aquarel vastgelegd.

R e p e r t o i r e
Roldoekzangers waren te vinden op
drukke marktpleinen, jaarmarkten, ker-
missen en andere gelegenheden waar
veel mensen kwamen die op zoek ware
naar wat vertier. Nadat hij zich geïn-
stalleerd had, verzamelde de straatzan-
ger publiek om zich heen door luidkeels
en in sappige bewoordingen zijn liede-
ren aan te bevelen. Wanneer er vol-
doende toehoorders waren startte de
voorstelling, waarin meerdere liederen
achter elkaar werden gezongen. In
Ernest Claes’ roman De Witte opent de
roldoekzanger met een soldatenlied,
gevolgd door een vrijersliedje en afge-
sloten met een droevig lied over het
kind van de grote keizer Napoleon, dat
op zoek gaat naar zijn op Sint Héléna
verbannen vader. 

Het repertoire van de straatzangers was
zeer uitgebreid. Alles wat maar enigs-
zins nieuwswaarde had of het publiek
kon ontroeren werd in een lied ver-
werkt. Dat kon een onthoofding zijn of
de geboorte van een Siamese tweeling,
maar ook bijzondere liefdesgeschiede-
nissen, historische gebeurtenissen en
liedjes over rampen en gruwelijke
moorden vonden een gretig gehoor. De

liederen werden gezongen op herken-
bare melodieën, die door de beperkte
mogelijkheden van de begeleidende
instrumenten ronduit simpel waren.

De zanger gebruikte niet bij elk lied een
roldoek. Het ene lied leende zich nu
eenmaal meer voor een visuele verbeel-
ding dan het andere. In Ernest Claes’
roman bewaart de oude liedjeszanger
het roldoek voor het hoogtepunt van
zijn optreden. Afgaande op de vele
volksprenten uit de negentiende eeuw
moeten dit vaak liederen over moord
en doodslag zijn geweest. Want op vrij-
wel alle prenten worden ze als zangers
van dit genre afgebeeld met bijschriften
als ‘De toedracht van een wreeden
moord, wordt hier al zingende
gehoord’.

L a n g e  J a n
Over de achtergrond van deze rolzan-
gers is weinig bekend. Als rondtrekken-
de artiesten hadden ze een lage sociale
status. Slechts een enkele keer duikt er
een roldoekzanger op uit de anonimi-
teit. Op een schilderijtje uit circa 1830
van het Historisch Museum Rotterdam
staat de bekende volksfiguur ‘Lange
Jan’ afgebeeld. Van zijn optreden is een
ooggetuige verslag bewaard gebleven,

Ad Geerdink

an textiel

‘Het familiebedrijf’, aquarel van Anton Pieck uit 1979

Collectie: Nationaal Museum van Speelklok tot

Pierement, Utrecht
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dat een goed beeld geeft van de enorme
indruk die de combinatie van lied en
roldoek op het doorgaans simpele
publiek maakte : 

“Daar stond eertijds. Links van den
bronzen Erasmus, de vermaarde ‘lange
Jan’ met zijne galerij van moordtonee-
len, afgemaald in zestien of twintig
vierkante vakjes op een linnen lap, die
zich als een marszeil bolde in den wind.
Lange Jan had een zeer rooden neus en
een paar vervaarlijk groote, vet gebal-
semde ‘spuuglokken’. Hij had ook eene
vrouw, een zoon en eene dochter; en
met hun vieren blaarden zij, gruwelijk
trembleerend, in berijmden vorm de
gruweldaden uit, wier bloedige illustra-
ties de man en vader met zijne rotting
op het schilderwerk aanwees. Duimdik
zaten op het doek de klodders van het
met mes of bijl vergoten bloed; helsch
van boosaardigheid waren de gezichten
der moordenaars, ijselijk verwrongen
van agonie de gelaatstrekken der ver-
moorden. Nog staat mij voor het tafe-
reel van een onverlaat in een schuitje,
die zijnen eigen vader buiten het
schuitje onder water duwde; en daar-
achter eene kaaskleurige volle maan,
met een grijns van onuitsprekelijk

leelijk leedvermaak tusschen twee roet-
zwarte wolken doorglurend.”

G e b r u i k s a r t i k e l
Hoewel we bij het roldoek te maken
hebben met een zeer lange en rijke tra-
ditie, zijn er maar zeer weinig originele
doeken bewaard gebleven. Een inventa-
risatieronde langs de cultuurhistorische
musea in Nederland leverde slechts
achttien exemplaren op. Van deze acht-
tien doeken zijn er vier replica’s van
oudere, verloren gegane exemplaren.
Van twee roldoeken is het zeker dat ze
nooit echt door straatzangers zijn
gebruikt, maar alleen op feesten en
partijen zijn vertoond. 

Wat er dan nog overblijft is slechts een
heel klein topje van een ijsberg, waar-
van we niet weten hoe groot die ooit is
geweest. De verklaring hiervoor is sim-
pel. Net als zoveel andere artefacten uit
de volkscultuur waren roldoeken
gebruiksvoorwerpen met
een geringe geldelijke en
kunsthistorische waarde.
De cultuurhistorische waarde
ervan werd pas ingezien toen al
een groot deel verdwenen was.

R e c h t h o e k i g e  l a p
Toch kan er wel het een en
ander worden afgeleid uit de
bewaard gebleven doeken.
Bijvoorbeeld over het uiterlijk.
Vrijwel alle roldoeken, bestaan
uit een grote rechthoekige lap
die ongeveer twee keer zo hoog
als breed is, waaraan zowel
boven als onder een lat beves-
tigd is. De lap is van linnen. De
roldoeken, die op de jaarmarkt
of kermis de aandacht van het
publiek moesten trekken, zijn

doorgaans zeer kleurrijk en voorzien
van fraaie titels. Enkele hebben in het
oog springende randversieringen. 

De doeken hebben het uiterlijk van een
stripverhaal. Ze zijn verdeeld in vak-
ken, waarin de belangrijkste scènes uit
het lied staan afgebeeld. Het aantal
vakken verschilt. ‘Lange Jan’ treedt op
met doeken met zestien tot twintig
afbeeldingen. Op de bewaard gebleven
lappen staan er niet meer dan zes tot
tien. Soms staat de tekst van het
couplet onder de afbeelding. Op de
meeste is dit niet het geval en dat is
begrijpelijk, de zangers leefden immers
van de verkoop van de liedteksten.

De roldoeken zijn doorgaans op een
zeer naïeve wijze beschilderd, hetgeen
er op duidt dat de straatzanger zelf zijn
smartlap vervaardigde. Ondanks de
gebrekkige schildertechniek hebben de
afbeeldingen een grote zeggingskracht,

‘Het stille klooster’, replica van een negentiende-eeuwse roldoek

Collectie: Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, Utrecht

‘De lotgevallen van Kees’, roldoek uit het

laatste kwart van de negentiende eeuw

Collectie: Maritiem en Jutters Museum,

Den Burg
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omdat het een en ander flink dik wordt
aangezet. Bij het geliefde moord- en
doodslag thema spuit het bloed steevast
in enorme stromen uit het arme slacht-
offer. En ook de laatste afbeelding van
deze smartlappen, waarin onder het
motto ‘misdaad loont niet’ meestal een
gruwelijk afbeelding van de geëxecu-
teerde moordenaar te zien is, laat niets
te raden over. Dergelijke afbeeldingen
moeten het dramatisch effect van de
liederen enorm hebben vergroot.

Naast moord en doodslag zijn ook het
soldaten- en zeemansleven populaire
thema’s. Hun ‘vrije’ leven vol avontu-
ren, dat zich afspeelt buiten de grenzen
van de eigen leefgemeenschap, sprak
tot de verbeelding.

N o r m e n  e n  w a a r d e n
Net als hedendaagse smartlappen
bevestigen de roldoeken de heersende
moraal eerder dan die te doorbreken.
Dit komt heel mooi tot uiting in het
roldoek ‘De lotgevallen van Kees’, dat
het leven schetst van de op Texel
wonende Cornelis de Ridder, die vijf

keer weduwnaar was en op hoge leef-
tijd in het huwelijksbootje stapte met
een achttienjarige blom. Dat dit niet
geheel volgens de mores van de eilan-
ders was, blijkt uit de moraal van het
lied: 

“Dus meisjes laat je raden. Nee nooit
een weduwnaar! ‘t Zijn afgeleefde
stakkers, die je brengen in gevaar.
Maar neem dan..., toch liever een
jongen man. Want dat is toch wel
zoo aardig en het zit er beter an!”

In de collectie van het Museum
Willem van Haren bevinden zich

twee roldoeken die een actuele
gebeurtenis tot onderwerp heb-

ben. Beide doeken verhalen van de eer-
ste internationale schaatswedstrijden,
die in 1885 in Friesland en Christiania
(Noorwegen) werden gehouden. Ze illu-
streren dat de roldoekzanger ook een
duidelijke functie als nieuwsbrenger
had. 

S n i j d e r s b a n k
Het roldoek is een fenomeen uit de
volkscultuur. De al dan niet gegoede
burgerij keek wat smalend neer op het
in hun ogen wat te grove volksver-
maak. Desondanks werd het roldoek in
Friesland in de negentiende eeuw ook
in hogere kringen populair en wel op
verlovings- en bruiloftsfeesten. Op deze
huwelijksdoeken stond de levensloop
van bruid en bruidegom afgebeeld. 

Op dergelijke feesten en partijen werd
ook nog wel eens een ‘snitselbank’ of
‘snijdersbank’ gebruikt. Qua uiterlijk
leek deze lap sterk op het roldoek. Ook
de ‘snitselbank’ was in vakken ver-
deeld, maar in tegenstelling tot het rol-
doek stonden er geen gebeurtenissen op
afgebeeld, maar voorwerpen, mens-

‘Hardrijderij op de Groote Wielen’, roldoek uit het

laatste kwart van de negentiende eeuw

Collectie: Museum Willem van Haren, Heerenveen

figuren en dieren. De combinatie van
de voorwerpen ‘Dit is de hond, dat is
het dak en dat is een mannetje dat
kakt’ zorgde voor de vrolijke noot. Na
iedere strofe werd de voorgaande her-
haald, waardoor een grote opsomming
van de meest uiteenlopende voor-
werpen en situaties ontstond.

F a r c e  M a j e u r e
Begin deze eeuw was het gedaan met
de roldoekzanger. Kranten en geïllus-
treerde tijdschriften namen zijn functie
als nieuwsverspreider over. Nieuwe
vormen van vermaak, zoals de
bioscoop veroverden het kermispubliek
en maakten van de straatzanger met
zijn smartlap een hopeloos ouderwetse
vertoning. Juist op dat moment werd
het straatlied door cabaretiers als Jean
Louis Pisuisse en Eduard Jacobs ont-
dekt, die het tot kunst verhieven, door
er een flinke hoeveelheid maatschappij-
kritiek in te verwerken. Langs deze weg
kwam ook de smartlap op het toneel
terecht. Een fraai voorbeeld daarvan is
het roldoek ‘de ballade van een werk-
manskind’ van Eduard Jacobs, dat zich
in de collectie van het Nederlands
Theatermuseum bevindt.

Sindsdien is de roldoekzanger veel-
vuldig gepersifleerd. De meest bekende
nabootsing is die van de makers van
het satirisch televisieprogramma Farce
Majeure uit de jaren zeventig. 
Ook op bruiloften en partijen wordt het
roldoek nog wel als presentatievorm
gebruikt. Dit zijn echter verre echo’s
van wat eens een boeiende en rijke
traditie in de Nederlandse volkscultuur
was.

+ Museum Willem van Haaren heeft een CD

uitgebracht met als titel ‘Hoor thans weer

die droeve mare’. Hierop vertolkt Bennie

Huisman tien echte smartlappen. De tekst

van de liederen en de afbeeldingen van de

bijbehorende roldoeken zijn met een histori-

sche inleiding afgedrukt in een bijbehorend

boekje. De CD is te bestellen bij Museum

Willem van Haren, Minckelersstraat 11,

Heerenveen (0513-623408).
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Ineke Strouken

In 1999 heeft een record aantal 

pelgrims de bedevaartstocht naar Lourdes

gemaakt. Ondanks de ontkerkelijking

staan de bedevaarten – ook naar andere

bedevaartplaatsen – erg in de

belangstelling. Wat is het

dat zoveel mensen naar

deze Zuid-Franse plaats

trekt.

De kracht van een pelgrimstocht

n Lourdes heeft God d

In 1858 zag Bernadette

Soubirous Maria achttien

keer verschijnen.
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Op 7 januari 1844 werd in Lourdes
Bernadette Soubirous geboren, de
dochter van Francois Soubirous en
Louise Castérot. Haar vader was mole-
naar van de molen Boly. Bernadettes
leven was niet gemakkelijk. Toen ze
tien maanden was kreeg haar moeder
een ongeval waardoor ze lange tijd niet
voor de kleine Bernadette kon zorgen.
Bernadette werd naar een voedster,
Marie Aravant-Laguës, in Bartrés
gebracht, die zelf haar kind bij de
geboorte had verloren en nu wel voor
de baby van Francois en Louise wilde
zorgen. De kleine Bernadette bleef bij
haar tot 1846. 

In 1852 raakt vader Francois aan lager
wal en moest hij de molen verkopen. In
1854 werden ze op straat gezet. Het
gezin belandt na veel omzwervingen in
het voormalige cachot (gevangenis) aan
de Rue des Petits Fossés, waar ze onder
armoedige omstandigheden leven.

In de herfst van 1855 brak in Lourdes
de cholera uit. Ook Bernadette kreeg de
ziekte. Hoewel men in die tijd niet beter

wist dan de etterende wonden met stro
te verzorgen, werd ze beter, maar hield
er wel astma en tuberculose aan over,
waardoor ze altijd ziekelijk was.
Hierdoor, en omdat ze op haar jongere
broertje moest passen, is Bernadette
niet naar school geweest en leerde ze
niet lezen en schrijven.

D e  v e r s c h i j n i n g e n
In 1858 – tussen 11 februari en 16 juli –
ziet Bernadette achttien keer de ver-
schijning van Maria. Het verhaal van
die verschijningen heeft ze later talloze
keren moeten vertellen en diverse
mensen hebben haar relaas op schrift
gesteld. 

Op 11 februari 1858 ging Bernadette
met haar zusje Toinette en vriendinne-
tje Jeanne Abadie hout sprokkelen.
Toen ze bij de Gave kwam begon ze
haar klompen en kousen uit te trekken
om de rivier over te steken. 

“Nauwelijks had ik mijn eerste kous
uitgetrokken, toen ik een geluid hoorde
als een windstoot. Ik keek om naar het

weiland en zag, dat de bomen niet
bewogen, dus ging ik verder me van
mijn schoeisel te ontdoen. Weer hoorde
ik datzelfde geluid. Toen ik naar de
grot keek, zag ik een dame in het wit.
Ze droeg een witte jurk, een witte sluier
en een blauwe ceintuur, op beide voe-
ten had ze een gele roos, de kleur was
hetzelfde als de ketting van haar rozen-
krans. Ik was een beetje uit het veld
geslagen en dacht dat ik me vergiste, ik
wreef mijn ogen uit, keek nog eens en
zag nog altijd dezelfde dame. Ik haalde
mijn rozenkrans tevoorschijn en wilde
het kruisteken maken, maar kon mijn
hand niet bij mijn voorhoofd krijgen,
ze viel terug. Toen nam de dame de
rozenkrans, die ze in haar hand hield
en maakte daarmee het kruisteken. Ik
probeerde het een tweede keer en het
lukte. Zodra ik het kruisteken gemaakt

De grot waar Maria aan Bernadette verscheen.

e aarde gekust

De sacramentsprocessie is een van de hoogtepunten

van de bedevaart naar Lourdes

Het lichaam van Bernadette is in 1933 opgegraven

en bleek nog intact te zijn.
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had, viel de angst, die me bevangen
had, van me af. Ik ging op mijn knieën
zitten. In tegenwoordigheid van die
mooie dame bad ik de rozenkrans. De
verschijning liet de kralen door haar
vingers glijden, bewoog haar lippen
niet. Toen ik klaar was met mijn rozen-
hoedje verdween zij plotseling.”

Op 14 februari 1858 kreeg Bernadette
de tweede verschijning. Ze ging terug
met enkele vriendinnen om te kijken of
ze zich niet vergist had. Toen ze op
haar knieën de rozenkrans ging bidden,
verscheen Maria voor de tweede keer.
“Nadat ik een tientje gebeden had, zag
ik de dame weer. Ik had een flesje
wijwater meegenomen en begon haar te
besprenkelen met wijwater, terwijl ik
zei dat ze mocht blijven als ze van God
kwam; zo niet, dan moest ze weggaan.
Maar hoe meer ik sprenkelde, hoe meer
ze glimlachte.”
Bij de derde verschijning op 18 februari
toen Bernadette bij de grot kwam ver-
gezeld door twee dames – Milhet en
Antoinette Peyret – sprak Maria tot
Bernadette en vroeg haar om veertien
dagen achter elkaar elke dag naar de

grot te komen. Dat deed Bernadette en
bij elke verschijning kwamen er meer
mensen mee om te kijken.

G e n e e s k r a c h t i g e  b r o n
Bij de negende verschijning gaf Maria
Bernadette opdracht om uit de bron te
drinken en zich te wassen. ‘Omdat ik
geen bron zag, ging ik naar de Gave,
maar zij vertelde mij, dat ik daar niet
moest zijn en tegelijker tijd wees zij
met de vinger, dat ik onder de over-
hangende rots moest gaan. Ik was er en
vond daar maar een beetje water, dat er
zo modderig uitzag, dat ik er niet van
drinken kon. Ik begon in de grond te
wroeten. Toen kon ik er iets van
nemen, maar drie keer gooide ik het
weg en pas de vierde keer kon ik er van
drinken, zo vuil was het water.’ 

Zo vond Bernadette de bron die nu nog
het middelpunt is van de Maria aanbid-
ding in Lourdes. Het water zou genees-
krachtig zijn en zelfs na jarenlang
bewaren niet bederven. Daarom
drinken de pelgrims het water, nemen
ze het mee naar huis en laten ze zich
erin onderdompelen.

P e l g r i m s o o r d
De verschijningen trokken heel veel
aandacht en Bernadette moest zich ten
slotte verantwoorden voor de kerkelijke
autoriteiten. Ze bleef bij haar verhaal.
Veel mensen wilden haar geschenken
geven, maar Bernadette weigerde alles. 

De grot in Lourdes werd een pelgrims-
oord voor gelovigen en zieken. Bij de
eerste processie op 4 april 1864 kon
Bernadette zelf niet aanwezig zijn
omdat ze ziek was. Bij de inwijding van

de Crypte op 19 mei en de eerste
Heilige Mis op 21 mei wel. Op 3 juli
1864 nam ze afscheid van de grot om
in te treden bij de zusters in Nevers.

In het klooster in Nevers werkte ze als
verpleegster in het moederhuis. Maar
haar gezondheid was slecht. In 1878
werd ze ernstig ziek en kon ze niet
meer opstaan van haar ziekbed. Op 16
april 1879 stierf ze, pas vijfendertig
jaar oud. 

Bernadette ligt begraven in het klooster
St. Gildard in Nevers. Toen ze in 1933
heilig verklaard werd, is haar lichaam
opgegraven. Het bleek niet vergaan te
zijn. Sindsdien ligt ze in een glanzen
kist opgebaard en kunnen de pelgrims
op weg naar Lourdes bij haar gaan
bidden.

A l s  p e l g r i m  o p  b e d e v a a r t
n a a r  L o u r d e s
Elk jaar maken veel Nederlanders de
tocht naar Lourdes. Dat kun je als toe-
rist doen, maar ook als pelgrim. Een
pelgrim is niet op vakantie, maar maakt
een bedevaartstocht. Een bedevaart is
een reis naar een heilige plaats, bij-
voorbeeld Jeruzalem, of een plaats
waar God of Maria dichtbij is, zoals in
Lourdes. Je kunt op bedevaart gaan om
boete te doen of als je behoefte hebt
aan steun ‘van boven’. Je kunt op een
bedevaart ook je geloof verdiepen of
antwoord zoeken op de vele vragen van
het leven. Een bedevaart houden doe je
vaak samen, met andere pelgrims.

Nederland heeft drie bedevaartorgani-
saties: de Nationale Bedevaart (VNB),
Limburg Bedevaart (OLB) en Zieken-
bedevaart (NLZ). In 1999 hebben bijna
tienduizend pelgrims zich bij deze
organisaties ingeschreven om de bede-
vaart naar Lourdes te maken. Lourdes
wordt weleens de stad van de ontmoe-
ting genoemd, omdat mensen uit de
hele wereld en van alle leeftijden daar
samenkomen om te bidden en te zin-
gen, om de grot en de bron te bezoe-

Anny Noolen en Diny Fijneman gaan elk jaar met

hun tantes naar Lourdes.

Zieke en invalide mensen gaan voor in Lourdes.

De pelgrimsgroep waarmee 

Ad en Annemarie Donders in 

mei 1999 naar Lourdes gingen.
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ken, om mee te lopen in de lichtproces-
sie, om een kaars aan te steken bij
Maria of om de Sacramentsprocessie bij
te wonen. De bedevaartorganisaties
zorgen voor een gevuld programma,
waarin bezinning en gezelligheid heel
goed samengaan.

W o n d e r b a a r l i j k e  g e n e z i n g e n
Lourdes staat bekend om de vele gene-
zingen. De eerste genezing was die van
de achtendertigjarige Catherine Latapie
uit Loubajac, een dorp in de omgeving
van Lourdes, in 1858. Bij het eikels
plukken was ze uit de boom gevallen,
waarbij ze haar vingers had gebroken
en haar schouder had ontwricht. Ze
herstelde, maar twee van haar vingers
bleven krom en stijf. Toen ze van de
bron hoorde ging ze met haar twee kin-
deren en zwanger van de derde meteen
op weg naar Lourdes. Bij de bron aan-
gekomen, dompelde ze al biddend haar
hand in het modderige water. Dat gaf
haar een heerlijk gevoel. Toen ze haar
hand terugtrok waren haar twee vin-
gers weer soepel en recht en enkele
dagen later beviel ze voorspoedig en
pijnloos van haar derde kind.

Hoewel er vele verhalen over wonder-
baarlijke genezingen bekend zijn, heeft
de kerk er maar vijfenzestig officieel
erkend en tot wonderen verklaard. Voor
het beoordelen van de buitengewone
genezingen hanteert het Bureau
Médical, die de wonderverhalen onder-

zoekt, strenge criteria. Lang niet ieder-
een die vindt dat hij in Lourdes gene-
zen is, wordt erkend. Vroeger hing de
grot vol met krukken en stokken van
mensen die ineens weer konden lopen.
Maar deze zijn weggehaald, omdat
Lourdes geen valse hoop wil geven op
een wonderbaarlijke genezing. Het gaat
niet in eerste plaats om een wonder,
maar om de kracht van de nabijheid
van God en de moeder van God, vinden
de kerkelijke autoriteiten.

N e d e r l a n d s e  p e l g r i m s
De pelgrims die uit Nederland naar
Lourdes gaan rekenen ook niet op een
wonder. 
“We hebben allemaal een reden om te
komen, niet dat we wonderen verwach-
ten maar omdat we hopen kracht te
putten,” aldus Ad en Annemie Donders
uit Eindhoven. Ze vinden: “Je kunt
thuis niet vertellen wat er hier met je
gebeurt. Het gevoel zit van binnen. Wat
je hier meemaakt is heel intens.”
Anny Nooten uit Oosterhout gaat elk
jaar met haar tantes en schoonzus naar
Lourdes. “Hier in Lourdes voel je vrede,
warmte en vriendschap, de spanning
vloeit uit je weg en verdriet en blijd-
schap komen boven. In Lourdes krijgt
je kracht mee voor thuis. God laat ons
niet alleen, maar in Lourdes merk je dat
wat duidelijker.”
Haar schoonzus Diny Fijneman vult
aan: “Naar Lourdes gaan is echt een
retraîte. Je hoeft hier niet verheven te

denken. Je hoeft het alleen maar te
aanvaarden wat je aangeboden krijgt.
Dat geeft rust en geloof.”

De Nederlandse pelgrims zeggen kracht
te putten uit de aanwezigheid van
Maria. Een bedevaart naar Lourdes
geeft steun om het leven het hoofd te
bieden. Of zoals een van de priesters
het verwoordde in zijn preek: “Lourdes
is als zonlicht voor bloemen. Onder
invloed van de zon komen de bloemen
tot hun recht.”

Wat ook opvalt is de grote club vrij-
willigers – ‘Ploeg Oranje’ – die met elke
bedevaart meegaat. Deze mensen zor-
gen er voor dat ook invalide en zwaar
zieke mensen mee kunnen naar Lourdes
en dat de organisatie vlekkeloos ver-
loopt. De vrijwilligers doen dat in hun
vrije tijd en belangeloos.
Volgens Anny Spanjers uit Cuyk, die al
vele jaren als vrijwilliger meegaat, is
het voor de vrijwilligers ook leerzaam.
“In het dagelijks leven ben je zoveel
met de materie bezig, dat het je goed
doet om hier er weer van doordrongen
te worden dat het daar niet om gaat,
maar dat het geestelijke het belangrijk-
ste is. Het zorgen hier geeft je erg veel
terug voor thuis.”

In Lourdes is alles berekend op zieke en
invalide mensen. Op de drukke kruis-
punten wordt onmiddellijk gestopt als
iemand niet snel kan oversteken. Als
iemand een invalidewagentje niet
omhoog geduwd krijgt, schieten meteen
omstanders toe om te helpen. Lourdes
is ook de enige plaats waar mensen op
brancards weer eens gewoon een ter-
rasje kunnen pakken. Nergens vindt je
zoveel liefde, steun en hulpvaardigheid.
En dat is de kracht van Lourdes.

De bron met

het weldadige

water.
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Hij is afkomstig van het

verre eiland Lycie dat in

zijn tijd behoorde bij

Griekenland en

tegenwoordig tot het

Turkse grondgebied

wordt gerekend. 

Toch koesteren we Sint Nicolaas als een authentiek

Nederlands fenomeen bij uitstek. In de decembermaand duikt

hij evenwel in velerlei gedaanten alom in Europa op.

Het geven van geschenken in de laatste
maand van het jaar vindt in Europa
zijn wortels in vóór Christelijke tijden.
De Romeinen gaven elkaar cadeautjes
gedurende het feest van Saturnus. De
bewoners van de noordelijke gebieden
geloofden dat hun god Wodan hen
presentjes gaf in de donkere wintertijd.
Voor de jonge Christelijke kerk was het
van groot belang om aan dit ‘bijgeloof’
een krachtig tegenwicht te bieden. De
figuur van Sint Nicolaas werd door de
kerkelijke leiders dankbaar omarmd als
een waardige, gewijde en toegewijde
brenger van goede gaven. 

W i l d e  m a n
In de laat-middeleeuwse kloosterscho-
len in Europa ontwikkelde zich op basis

Rien van den Heuvel

DDe vele gezichten
van Sint Nicolaas

Sinterklaas: 
een Euro-heilige in
vele gedaanten

Lucia in Helsinki

Santa Claus met zijn vrouw in Finland

Lucia optocht
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van de legende van de drie rondreizen-
de studenten het fenomeen van de
kinderbisschop. Op 6 december werd op
de kloosterscholen een van de koor-
knapen benoemd tot ‘bisschop’, die het
gedurende 24 uur voor het zeggen had.
Vergezeld van duiveltjes trok de
kinderbisschop in optocht door de stad. 

Vanaf het midden van de zeventiende
eeuw ontwikkelde zich her en der in
Europa het gebruik dat kinderen door
volwassen Sinterklaasfiguren onder-
vraagd en vervolgens beloond dan wel
bestraft werden, Geketende duivels met
namen als Ruprecht en Krampus en
later in het Alpengebied schrikaan-
jagende gestalten als de Wilde Mann en
Schmutzli begeleiden de volwassen
Sinterklaas als knecht. Het geven van
geschenken in daarvoor klaargezette
schoenen, geïnspireerd door de legende
van de drie huwbare maagden, dateert
uit de zestiende eeuw.

S a n t a  C l a u s
In protestantse gebieden werd Sint
Nicolaas gedurende de reformatie in de
zestiende eeuw vermengd met de alou-
de Father Christmas, een opgewekt
figuur die – gekroond met hulst – al in
de oude mimespelen opdook.
Sinterklaas was door de Nederlandse
emigranten in de zestiende eeuw geïm-
porteerd in Amerika. De Amerikaanse
schrijver Wasinghton Irving bedacht in
1809 de figuur van Santa Claus, die
weliswaar geinspireerd was door onze
eigen Goedheiligman – denk alleen
maar aan de naamgeving –, maar die
naast de fantasie van Irving ook het
nodige genetisch materiaal van Father
Christmas meekreeg. 

M. van Schwind tekende in 1847 voor
de Münchner Bilderbogen de figuur
van ‘Herr Winter’ met trekjes van zowel
Nicolaus als zijn knecht Ruprecht.
Vanuit de door Wasinghton Irving en
M. van Schwind bedachte figuren zijn
de latere generaties Kerstmannen
‘gecloned’. 

De Kerstman is derhalve van Ameri-
kaans/Duitse makelij uit de vorige

eeuw. Hoewel de waardige bisschop als
mede-inspiratiebron werd gebruikt, 
kon de kerstman dienen om een niet-
Roomse vervanger te hebben voor de in
streng protestant-christelijke kringen
vermaledijde ‘Paapse’ volksheld. Ook
werd in protestantse gebieden
Sinterklaas wel omgetoverd tot het
kerstkind.

V a d e r t j e  W i n t e r
Het is een misvatting te denken dat
Sinterklaas zich slechts gehandhaafd
zou hebben in Nederland en Vlaan-
deren en dat hij elders in Europa ver-
drongen zou zijn door Father Christmas
dan wel de Kerstman. 

In de Scandinavische landen laat de
dwerg Jule-Nisse cadeautjes achter
onder de kerstboom. In Rusland zorgt
Vadertje Vorst voor de geschenken. De
kinderen in Spanje en Italië moeten
hun geduld beoefenen tot 6 januari.
Dan zetten de Spaanse kinderen hun
schoenen in de hoop dat de Drie
Koningen deze zullen vullen met goede
gaven. Om de Wijzen uit het Oosten
gunstig te stemmen, doen de kinderen
stro in de schoenen voor de kamelen. 

In Italië worden de honneurs waarge-
nomen door de heks La Befana. Deze
oude vrouw is destijds door de Drie
Koningen achtergelaten. Zij komt in de
nacht op haar bezemsteel, gaat door de
schoorstenen en bezorgt via die inge-
wikkelde weg de cadeaus.

S t .  M i k u l a s
In Tsjechië verschijnt op de avond van
5 december St. Mikulas, omringd door
engelen, heiligen en duivels. St.
Mikulas is in Tsjechië een waardige bis-
schop met bruine baard en bruin haar,
gekleed in een goudkleurig kazuivel.
Hij heeft een staf in zijn hand. Op zijn
hoofd draagt hij een goudkleurige bis-
schopsmijter. De duivel die hem verge-
zeld, kan in Tsjechië een zeer jeugdige
leeftijd hebben. Zo zagen we een foto
van St. Mikulas in Praag. Hij wandelde
hand in hand met een drie jaar oude
duivel. Het duivelse ventje droeg een
harig rood gewaad en had rode hoorn-

tjes op het hoofd. Het brandend sterre-
tjesvuurwerk maakte duidelijk dat deze
prille duivel afkomstig moest zijn uit de
hel.

Mikulas, vergezeld van een gevleugelde
engel (Andel), de vertegenwoordiger
van het goede en een duivel (Cert), de
belichaming van het kwade, komt de
kinderen thuis bezoeken. Hij vraagt om
een lied of een gedicht. Brave kinderen
krijgen speelgoed en lekkers. Mikulas
beloont of straft kinderen voor hun
gedrag gedurende het afgelopen jaar.
Als ze zich ernstig misdragen hebben,
kunnen Tsjechische kinderen door de
duivel zelfs meegenomen worden naar
de hel.

Hoewel Mikulas en zijn gevolg in
Tsjechië op 5 december overduidelijk
aanwezig zijn, hebben zij beduidend
minder impact dan Sinterklaas in ons
land. Het merendeel van de cadeaus
wordt met kerstmis bezorgd door het
kindje Jezus oftewel Jezisek.

M i k l o s
In Hongarije maakt op 5 december
Miklos zijn opwachting. Hoewel hij een
stok of staf in zijn hand heeft, lijkt hij
met zijn rode muts verdacht veel op de
Kerstman. Net als de Kerstman is
Miklos afkomstig uit Lapland. Zijn
lange rode jas heeft veel weg van een
waardige mantel, terwijl het snelle
Amerikaanse kerstmannetje doorgaans
met een kort rood jackje moet volstaat.
Miklos wordt in Hongarije vergezeld

St. Milukas met zijn

duiveltje in Praag
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de Korvatunturi, een berg in Oost
Lapland, waar de Finse radio hem in
1927 heeft neergezet. Na een laatste
lied, pakt hij zijn stok en schuifelt hij 
– gehuld in zijn lange rode jas die is
afgezet met bont – weg op zijn vilten
laarzen. De helpertjes blijven achter om
de cadeaus uit te delen.

De Finse kerstman is Santa Claus,
getrouwd met mevrouw Claus. Zij
draagt een rode jurk, een wit schort,
een rood jasje afgezet met bont en ze
heeft een muts op. Het echtpaar Claus
woont in Lapland met een hele zwik
elfen om zich heen. Het zijn leeftijdslo-
ze figuren die altijd even oud of jong
blijven. Bij tijd en wijlen wordt er een
baby-elfje gevonden tussen de wortels
van een berk of in een verlaten nest
van een sneeuwhoen. Sommige elfen
worden naar Lapland aangevoerd op de
rug van vogels uit verre vreemde lan-
den. Gelet op de grote hoeveelheden
speelgoed die gefabriceerd moeten wor-
den, kunnen er geen elfen genoeg zijn.

In toenemende mate hebben zij zich
gespecialiseerd. Elfen zitten tegenwoor-
dig achter computers en tekentafels om
nieuw speelgoed te ontwerpen. Het hele
jaar door worden reisplannen gemaakt.
Rendiersleeën moeten gerepareerd wor-
den en de verkenningselfen zijn voort-
durend op zoek naar brave kinderen.

Het geven van cadeaus door Santa
Claus dateert pas van eind negentiende
begin twintigste eeuw. Voor die tijd
gingen in Finland jonge mannen, ver-
kleed als gehoornde bokken, van deur
tot deur. Zij droegen maskers van ber-
kenbast en binnenste buiten gekeerde
dierenhuiden.

F a t h e r  C h r i s t m a s
In het overwegend protestantse
Engeland is Father Christmas ruim-
schoots aanwezig. De Engelsen weten
overigens uitstekend dat hij afstamt
van Sinterklaas en dat zijn bakermat
bepaald niet in het Finse Lapland ligt.
Zo’n driehonderd jaar geleden namen
de Nederlandse emigranten de
Sinterklaasfiguur (Santa Claus) mee
naar Amerika. In de negentiende eeuw
poetsten de Amerikanen het Santa
Claus imago geheel in de lijn van de
nieuwe romantische kijk op kerst stevig
op. Hij werd een jolige arresleeberijder,
die een uitstekend export-artikel bleek
te zijn dat het ook in Engeland prima

door een duiveltje, compleet met staart,
zwart gezicht en rode hoorntjes. 

Op 5 december ’s avonds zetten de kin-
deren in Hongarije hun schoen. Daarin
stoppen ze hun aan briefjes toever-
trouwde wensen en stro. Als hij de kin-
deren goed gezind is, zorgt Miklos voor
kleine cadeaus in de vorm van chocola-
de Miklos-afbeeldingen, bananen,
sinaasappels en andere kleine kleino-
den. Die worden in rode zakjes in de
schoen gelegd. Voor de slechterikken
bevatten de rode zakjes evenwel slechts
zout. Na de communistische tijd heeft
de aloude Miklos aan populariteit
gewonnen. Tijdens de Russische over-
heersing werd zijn plaats ingenomen
door Telapo, de Winterman oftewel
Vadertje Vorst.

K a b o u t e r h u l p e n
De Hongaarse Miklos heeft dezelfde
uitmonstering als de Finse kerstman.
Hoewel hij het in Finland op 5 decem-
ber af laat weten, is hij toch de, meer
aardse, tegenhanger van Sinterklaas.
Met kerstmis komt de Finse kerstman
wel degelijk persoonlijk op huisbezoek.
Hij heeft kleine helpers bij zich: kinde-
ren in kabouterkleren met rode mail-
lots, lange rode mutsen en grijze met
rode biezen afgezette katoenen jasjes
aan. Bij binnenkomst vraagt hij stee-
vast of hier ook zoete kinderen zijn.
Vervolgens wordt hij toegezongen. Hij
vertelt over zijn reis en zijn verblijf op

Verlichte graven in Zweden

De Nisse heeft een grove, grijze baard en is gekleed

in broek en kiel van grijze ongebleekte wol. 

Zijn muts is rood en hij draagt klompen. Hij is oud,

niet groot maar sterk en hulpvaardig voor iedereen

die hem met respect behandeld.
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deed en daar gezien wordt als een
goede vervanger voor de Roomse Sint
Nicolaas. 

In Engeland hangen de kinderen hun
kousen naast de schoorsteen om de
kerstcadeaus in op te vangen. Wellicht
dat die gewoonte nog terug grijpt op de
legende van de drie huwbare maagden
die de goudstukken die Sinterklaas naar
binnen wierp, opvingen in hun kousen
die te drogen hingen. Father Christmas
wurmt zich door de schoorsteen om de
klaar hangende kousen te vullen. De
kinderen stemmen hem gunstig door
wat spruitjes klaar te zetten voor het
rendier. Voor Father Christmas staat
wat drinken klaar en een stuk gebak.

Gedurende de kerstdagen wordt in
Engeland druk gekust onder de mistle-
toe, een plant die door de Druiden
gebruikt werd bij hun rituelen. Nog niet
zo heel lang geleden is de magische
Keltische mistletoe geadopteerd door de
Engelse christenen. Ook de kerstboom
staat in de Engelse huiskamers nog niet

eens zo verschrikkelijk lang te prijken.
Van oorsprong komt de kerstboom uit
Duitsland, waar deze zo rond 1600 in
zwang kwam.

P e r e  N o ë l
In Frankrijk heeft Pere Noël het voor
het zeggen. Sinterklaas heeft op Franse
bodem kennelijk niet goed kunnen
gedijen. Bekend is wel dat in de Elzas
op de avond van de vijfde december
jongelui de straat op rennen en roepen:
‘Naar bed kinderen, want Sinterklaas
komt er aan.’ Kennelijk rijdt de Goed-
heiligman in Frankrijk menig huisje
voorbij. Zelden wordt men gewaar dat
hij de Franse kinderen ook werkelijk
met een nachtelijk bezoek heeft ver-
eerd.

S i n t  L u c i a
In vroeger eeuwen was Sinterklaas ook
in de noordelijke landen wel degelijk
een veelgeziene gast. Toen de reforma-
tie stevige voet op Scandinavische
bodem kreeg, werd de verering van hei-
ligen verboden. Toch konden de men-

sen het moeilijk stellen zonder een kin-
dervriend als Sinterklaas. De Duitsers
vervingen de baardige bisschop door
het kerstkind. Het brengen van
geschenken werd overgeheveld van 6
december naar kerstmis. In de zeven-
tiende en achttiende eeuw liet het
kerstkind zich in Duitsland en in de
Zweedse gebieden die onder Duitse
invloed stonden, vertegenwoordigen
door een jong meisje met een wit lin-
nen gewaad aan en een kaarsenkroon
op haar hoofd. In Duitsland komt op
kerstavond nog steeds het Christkindl,
een meisje met blond haar en een
kroon van kandelaars op haar hoofd.
Deze boodschapster van het kerstkind
brengt bij de gezinnen manden vol
cadeaus. Het gekroonde meisje maakt
tegenwoordig op de feestdag van Sint
Lucia (13 december, het begin van de
voorbereiding op het kerstfeest) haar
opwachting bij gezinnen in Zweden. De
eerste Lucia-optocht vond in 1927
plaats in West Zweden.

Net als in Finland speelden in vroeger
dagen ook in Zweden de Kerstbokken
een rol van betekenis. Waarschijnlijk
moeten ze gezien worden als duivelse

De Nisse is een huisgeest

die huis en haard bewaakt.
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figuren, die Sinterklaas al op de mid-
deleeuwse scholen vergezelden bij hun
rondgangen. Later werden deze bokken
uitgebeeld door jongelui die de huizen
langs gingen om eten en drinken te
verzamelen voor hun eigen kerstfeest.
In de achttiende eeuw gaven personen
voorzien van bokkenmaskers in
Zweden presentjes op kerstavond. Een
van stro gemaakte bokkenfiguur geldt
nog steeds als een typisch Zweedse
kerstdecoratie.

Dat rijmen en dichten niet is voorbe-
houden aan Nederlandse Sinterklaas-
vierders wordt duidelijk uit de Zweedse
‘Christmas Knocks’ oftewel ‘Julklapp’.
Op kerstavond ging men in Zweden
naar iemand die men wilde verrassen,
men bonsde op de deur en wierp een
cadeau naar binnen. Liefst zonder her-
kend te worden, maakte men zich ver-
volgens in het duister uit de voeten. Op
de verpakking van het cadeau hoorde
een ondeugend, ironisch gedichtje te
staan. Kerstrijmpjes worden in Zweden
nog steeds in overvloedige mate
gemaakt. Gedurende de laatste twee
weken van het jaar is Zweden een ware
dichtersnatie. 

D e  N i s s e
Een van de wonderlijkste verschij-
ningen in december is de Nisse. Hij is
oud, maar behendig. Bepaald niet
groot, maar wel sterk. Hij is niet zonder
humor, is eenvoudig, bescheiden en
hulpvaardig, mits men hem met respect
benadert. Hij heeft een grove, grijze
baard en is gekleed in broek en kiel van
grijze, ongebleekte wol. Zijn muts is
rood. Hij draagt klompen aan zijn voe-
ten, Tegenwoordig wordt deze dwerg in
Denemarken massaal ingezet ter bevor-
dering van de kerstverkoop. Maar die
commerciële rol vervult hij pas een
aantal decennia. 

Sinds mensenheugenis houdt de Nisse
zich op bij boerderijen. Hij is een huis-
geest, die het huiselijk geluk bewaakt.
In die hoedanigheid was hij al het hele
jaar aanwezig. Misschien is de Nisse
wel de voorvader, die hoewel dood en
begraven, zich hevig bemoeit met de
dagelijkse gang van zaken, zodat de
dingen verlopen volgens de wetten des
levens. De Nisse behoort tot de mach-
ten van gene zijde, die een belangrijke
rol spelen in de Joel-tijd; die duistere
periode, waarin de bewoners van de
noordelijke streken nog nauwelijks dur-
ven te geloven dat de zon ooit weer zal
gaan schijnen. Al lang voor het chris-
tendom was er de Jule. Dat betekent
wiel of zonnerad. Alom vierde men de
terugkeer van het licht. 

Zo vierden de Romeinen op 25 decem-
ber het feest van dies Natalis Solis
Invicti, de geboortedag van de onover-
winnelijke zon. Zonnewende werd
gevierd in heel het Romeinse rijk. Eerst
in de vierde eeuw werd 25 december
aangewezen als de geboortedag van
Christus. Maar waar licht is, is ook
duisternis en dood. In noordelijke
landen worden lichtjes op de begraaf-
plaatsen gezet met allerheiligen en
kerstmis om de doden te eren en
gunstig te stemmen. 

Op kerstavond zijn de doden alom aan-
wezig. Dan dient men binnenshuis te
blijven. Wie toch naar buiten gaat,
loopt levensgrote kans weggevoerd te

worden door de Asgardsreijsen, een
voortrazende trein van dode zielen, die
als een wervelwind door het land gaat,
aangevoerd door Odin, de god van de
dood. Eerst na middernacht waagt men
zich naar buiten. Mannen dragen bran-
dende toortsen om de nieuwe zon te
verwelkomen. In later tijden kwam men
dan bijeen voor de nachtmis. De Nisse
behoort tot die dode zielen, die desal-
niettemin grote invloed hebben op het
bestaan. Men moet de Nisse gunstig
stemmen. Daarom zet men ’s avonds
een bord pap voor hem klaar. 

Tegenwoordig heeft die oeroude Nisse
een rivaal in de persoon van de
Julemand, die ook wel bekend staat
onder de namen Weihnachtsmann,
Santa Claus of Father Christmas.
Hoewel de laatstgenoemden geen klom-
pen dragen, lijken ze met hun baarden
en kleding wel op de Nisse. 

De Nisse is evenwel honkvast. Buiten
Scandinavië is hij nog nooit waargeno-
men. De Nisse werd van oorsprong
gezien als een huisgod. Sinds andere
goden hem verdrongen schijnen te heb-
ben, zou hij ook de persoon van het
kwade, de duivel kunnen zijn. In
Denemarken wordt de duivel ook wel
Old Niels genoemd. 

C h l a u s j a g e n
In Küssnacht aan de Rigi en ook in
andere Zwitserse plaatsen als Kaltbrun,
Arth, Gersau, Kägiswil, Beckenried en
Weggis vindt iedere jaar op 5 december
het Chlausjagen plaats. Eerst is er ’s
ochtends of ’s middags een kinderop-
tocht. Ook de uitdeling van brood,
worst en meelsoep behoort tot de vaste
gewoonten. Om acht uur ’s avonds
klinkt een kanonschot en dan zet zich
een wonderlijke, uit honderden perso-
nen bestaande, stoet in beweging. 

De optocht wordt geopend door een
aantal wild om zich heen slaande
zweepslagers. Hun knallende zwepen
kondigen de komst aan van honderden
Lichtklausen, die zich dansend voortbe-
wegen in lange witte hemden die met
gouden stroken zijn afgezet. Zij torsen

Zweepslager in Küssnacht
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grote, tot twee meter hoge, ‘Iffeln’ (bis-
schopsmijters) met zich mee, die ze op
hun hoofd laten balanceren. De Iffeln
of Infuln zijn gemaakt van twee grote
stukken karton, waaruit in vele uren
van noeste arbeid allerlei kunstzinnige
figuren en ornamenten gesneden wor-
den. Over de ontstane gaten wordt
transparant papier in allerlei kleuren
geplakt. De Iffeln worden van binnen
uit verlicht. Door de uitgesneden trans-
parante vlakjes schijnt een schitterend
licht in vele kleuren. Dat levert een
fascinerend schouwspel op, vergelijk-
baar met glas in lood kerkramen. 

De Iffelndragers worden gevolgd door
blazers op koehoorns en luiders van
koebellen. Belicht door fakkeldragers
verschijnt dan in de stoet ook Sint
Nicolaus (Chlaus of Samichlaus

genaamd), voorzien van bisschoppelijke
kromstaf. Zijn beide begeleiders heten
Schmutzli. Zij houden kinderen die
langs de weg staan voor de gek. Maar
ze tracteren de toekijkende jeugd ook
op snoepgoed. 

Het gebruik van het Chlausjagen
bestond in Zwitserland al veel langer,
maar eerst in de twintiger jaren van
deze eeuw is het in goede banen geleid.
Vóór die tijd schijnen de als Klausen

verklede jongens en hun nachtelijke
herrie een bron van ergernis geweest te
zijn. Zo werden al in de achttiende
eeuw knapen wegens ongeoorloofd
Klauslopen bestraft. In Küssnacht zorgt
tegenwoordig het Sankt Niklaus
Geselschafft voor een strikte naleving
van de regels. Tegenwoordig ziet het er
allemaal zeer fraai en gedisciplineerd
uit. 

Toch vinden het lawaai en de wonder-
baarlijkse verschijningen in de optoch-
ten van het Chlausjagen hun oorsprong
in het gunstig stemmen van het wilde
leger van de doden onder aanvoering
van Odin. In vroeger dagen lieten de
boeren in het kanton Bern rond deze
tijd hun schuurdeuren open staan om
het dodenleger ruim baan te geven om
te passeren. Wanneer het dodenleger
een dichte deur aantrof, zou het dak
van de schuur er weleens af kunnen
gaan. De figuren van de Schmutzli met
hun zwarte maskers en donkere man-
tels zijn duivels en demonen, die waar-
schijnlijk heel wat ouder zijn dan de
vriendelijke figuur van Nicolaus, die
elders de gedaante heeft aangenomen
van Father Christmas, Pere Noël of
Fouettard in het Frans sprekende deel
van Zwitserland.Nikolaus in Hergiswill

Chlausjagen

Iffelnträger in

Küssnacht
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Ik heb fijne herinneringen aan Sint
Nicolaas. In mijn jeugd zetten wij, mijn
broertje en ik, een bord neer. Daar
kwam dan een briefje in met je naam
erop en het cadeautje dat je graag wilde
hebben van Sinterklaas, een plak rog-
gebrood en wat boerenkoolbladeren.
Voor het slapen gaan was je natuurlijk
vreselijk gespannen. 

In de dagen vóór 5 december zongen
wij liedjes en pa speelde op zijn man-
doline. Ook kwamen Sinterklaas of
Zwarte Piet weleens langs. Ze vroegen
dan of er ook stoute kinderen waren en
of we nog een liedje wilden zingen. Er
bestonden vroeger Zwarte Pieten- en
Sinterklaasmaskers. Het Zwarte
Pietenmasker deed pa dan voor en ik
denk een hoedje van mijn moeder.
Want moeder had zo’n kozakkenhoedje,
zwart met groen. Hij keek dan om het
hoekje van de deur. Ik werd ’s nachts
wakker en ging dan heel voorzichtig uit
mijn bed (bedstee) om te kijken wat
Sint had gebracht. 

P a  m a a k t e  d e  S i n t  
a a n  h e t  l a c h e n
Op een keer moest moeder even naar
opa en grootmoe. Het was Sinterklaas-
avond en mijn broertje en ik bleven bij
pa. We zongen nog wat liedjes. Toen
werd er op de deur geklopt. “Wie is
daar?” Sinterklaas. “Komt u binnen
Sint Nicolaas”, zei pa. En daar stond
Sint Nicolaas in de kamer. Of we een
liedje wilden zingen. “Ja Sinterklaas”.
We kregen wat suikerbeestjes. En toen
we nog een liedje wilden zingen, kon
Sinterklaas kon alleen nog maar zeg-
gen: “Kinderen, wat hebben jullie een
rare vader”. Want pa zat achter z’n
krant en was daar boven uit grimassen
aan het maken. Sinterklaas moest
natuurlijk ook lachen. Toen vertrok de

Sint maar weer. Die was heel mooi, dat
weet ik nog wel, maar d’r was ook wat
bekends aan. Want Sint Nicolaas had
een band om zijn middel van dezelfde
stof als mijn nachtjapon. Die had moe-
der zelf gemaakt. De stof die over was
kon natuurlijk mooi als sjerp gebruikt
worden. 
Even later toen moeder weer terug was,
vertelde ik haar dat Sinterklaas was
geweest, dat hij een band om had
gehad met dezelfde stof als mijn nacht-
japon en dat hij bijna niet had kunnen
praten, omdat pa hem aan het lachen
had gemaakt.

B o r d  o p  z e t t e n
Wij kregen ook wat snoeperij bij opa en
grootmoe. Een suikerhart, suikeren
beestjes en chocolade beestjes.
Een oom en tante woonden vlak bij ons
en daar mochten we ook ‘een bord op
zetten’. Daar kwam een Sint
Nicolaasboekje in met liedjes of ver-
haaltjes erin en wat snoep. En mijn
neef zette ook zijn bord bij ons neer. 

Cadeautjes die ik kreeg was bijvoor-
beeld een blikken poppenwagentje, een
ledikantje met een popje en een lees-
boek met wat prentenboekjes. Mijn
broer kreeg een blikken motorfiets met
licht eraan, daar moest een batterij in
(prachtig vonden we dat) of een trein,
een blokkendoos met van die plaatjes

erop, een legpuzzel of een bouw-
blokkendoos. 
Je kreeg ook van die suikeren harten
met chocolade-, citroen- of frambozen-
smaak en marsepeinen worstjes en
sinterklaas koekjes (speculaasjes).

Op school kregen we ook wat. Daar had
de Sint dan een doos verstopt en die
moest je opzoeken. Sint Nicolaas kwam
niet zelf op bezoek.

L a p p e n p o p
Toen ik 14 jaar was, kreeg ik nog een
zusje. Dat ging toen bijna op dezelfde
manier, maar toen speelde ik Sint
Nicolaasliedjes voor haar op de
mandoline.

Toen ik 16 jaar was, speelde ik zelf bij
de buurkinderen voor Sint Nicolaas en
mijn vriendin was Zwarte Piet. Wij
hadden een paar kleine Sint
Nicolaasboekjes gekocht, wat snoep en
alles in een zak gestopt, die Zwarte Piet
op z’n nek had. We rommelden wat met
de klink en in de schuur vielen we
bijna over een paar klompen, maar
verder ging alles goed. 

Ik had voor een klein meisje een lap-
penpop gemaakt. Toen mijn moeder in
1990 overleed (dat was heel verdrietig
hoor) kwam er naar aanleiding van een
advertentie in de krant een kaart van
dat meisje. Ik heb haar gebeld en toen
vertelde ze dat Sinterklaas haar vroeger
een lappenpop had gegeven en dat ze

HHH E R I N N E R I N G E N

Mooie herinneringen aan Sinterklaas

Ik ben hier Sint Nicolaas zonder

baard. De kragen en mutsen werden

zelf gemaakt op de
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daar heel veel mee had gespeeld. Is dat
niet leuk.

O n z e  k i n d e r e n
Onze oudste zoon zette vroeger ook
nog wel z’n bordje neer. Hij is van
1946, z’n broer van 1952. De cadeau-
tjes deden we in een grote doos. Er
werd dan door mijn man aan de deur
gerammeld. De jongens gingen kijken
en daar stond dan de doos van Sinter-
klaas. Het was een heel feest. Uitpakken
jongens, prachtig was dat.

Toen ook mijn zusje getrouwd was en
kinderen had, gingen wij bij hun Sint
Nicolaas vieren. Toen kwamen er
gedichtjes bij.
Vader en moeder kregen dan een pakje
van ons met een gedicht er in. Wij
woonden toen naast vader en moeder
in het huis van opa en grootmoe. Nu
nog.

L i e d j e s
Wij zongen vroeger liedjes, zoals ‘Zie
de man schijnt door de bomen’, ‘Zie
ginds komt de stoomboot’,
‘Sinterklaaskapoentje’ en ‘Zachtjes gaan
de paardevoetjes’. Een oud Gronings

Sinterklaasliedje wat mijn opa en pa
ook al zongen was:

“Sunterkloas dei gouie bloud
geef mie’n pude met sukker goud
nait te veul en nait te min
gooit moar tou schorstain in. 

Sunterkloas staait veur bakkers deure
Bakker dou kom deur aains open
Sunterkloas wil koekjes kopen.”

P l a t t e l a n d s v r o u w e n
Zo nu weet u een beetje hoe of het bij
ons ging. (Ik ben van 1923.) Toen de
kleinkinderen kwamen werd de traditie
voortgezet. Onze zoon bracht dan de
doos bij ons en wij zetten deze dan bij
de deur na even flink bellen. 

Met de Plattelandsvrouwen vieren we
om het jaar Sint Nicolaas of Kerstfeest.
Het koortje zingt dan wat Sint Nico-
laasliedjes. Dan gaan we allemaal een
Zwarte Piet muts maken of wat spelle-
tjes doen. Altijd heel gezellig.

Lies Schaaphok-Smits

Rijksweg 7, 9798 TD Garmerwolde

Sint Nicolaasgedicht uit 1905

Eerherstel voor de Sint

“Zie de maan schijnt door de bomen
boven het verkeersgeraas
Zou de Sint wel werk’lijk komen?
Vieren wij nog Sinterklaas?
Waarom doet u er niet aan,
laat hem in zijn hemdje staan?
Heeft hij dat aan u verdiend?
Was hij niet al vroeg uw vriend?

Ga toch even naar de winkel
en koop daar een kleinigheid
Voor maar weinig geldgerinkel
brengt u thuis gezelligheid.
‘t Is een feest voor jong en oud:
al is ‘t buiten guur en koud,
binnen heerst een warme sfeer.
Geef de Sint herstel van eer!”

K.B.

Ik bewaar nog altijd een Sint
Nicolaasgedicht uit 1905. De tekst is
wel een beetje gewaagd uit die tijd,
maar daarom is het des te leuker. 

‘ O d e ’  a a n  e e n  ‘ R o o d e ’
t Is lang niet gemakkelijk om over te
rijmen,
Wil men jonge dames niet plots zien
bezwijmen
’t Woord ‘broek’ is nu eenmaal voor
‘shocking’ verklaard,
En wacht nu maar eens tot die vloek is
verjaard.

De Sint kan niet wachten: hij eischte
een gedicht,
En al valt mij die taak om den
drommel niet licht,
Ik wil toch mijn best doen om U te
verklaren
Wat ‘n broek al niet doet om ’t fatsoen
te bewaren.

Wat is ‘een mensch zonder broek’ en
vooral zonder roode.
Men praat er maar over en weet nu
niet bloode:
Wij zijn onder ons en geen stervling
die ’t hoort
Of zijdt ge een mensch zonder broek
zoals ’t hoort?

Heeft iemand op aarde geen broek
meer van noode,
Dan is ’t bijna zeker een Christelijke
doode,
De heidenen toch hadden er nooit
eentje aan
Zij hebben het steeds zonder dekking
gedaan.

Ja, ja, laakt de Sint badinage á parti !
Wij zitten thans prettig en leuk bij
elkaâr,
En ik wensch te zeggen dat hier op
deez aarde,
geen kledingstuk is van gewichtiger
waarde.

De broek is het kenmerk van ’t ware
fatsoen,
En mochten er zijn die het zonder een
doen,
Dan houdt-ie, en dat staat als een paal
boven water,
In minder dan tijd ook voor eeuwig
zijn snater.

Deez broek dan behoudt u voor koude
tochten
Dan wordt gij al vast door geen ziekte
bezocht
Draag ze steeds met eere en bedenk ’t
is een rooden
Wij zwijgen er over als waren wij
dooden.

Namens de Sint iemand die de broek
naar waarde weet te schatten.

N. van Mourik - MacLeod

Ifftemalaan 45, 9351 NG Leek
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Begrafenissen en

dodenherdenkingen

stonden in het oude

Rusland sterk onder

invloed van voor-

christelijke gebruiken.

Bijgeloof speelde een

belangrijke rol. Dit zal

ongetwijfeld te maken

hebben met het emotioneel-bedreigende karakter dat de

dood voor de mens heeft. Religieuze en niet-religieuze

tradities waren nauw met elkaar verweven. 

Na het lezen van bepaalde gebeden en
de bewieroking van de stervende, nam
de priester hem de biecht af. De ster-
vende vroeg zijn naasten vergiffenis
voor het kwaad wat hij hen mogelijk
had aangedaan en daarna vroeg hij de
priester om absolutie voor zijn zonden.
Vervolgens diende de priester hem het
Laatste Oliesel toe. Hij zalfde het voor-
hoofd, de neusvleugels, de lippen, de
borst en de handpalmen. Het onder-
scheid van het zalven met de doop is
dat de voeten nu werden overgeslagen:
de zieke hoeft immers niet meer te
lopen. 

Dan volgde de handoplegging: de gees-
telijke legde een hand op het hoofd van
de stervende. Terwijl hij met zijn ande-
re hand het geopende Evangelie boven
diens hoofd hield, richtte hij een
smeekbede tot God om deze boetende
slaaf zijn zonden te vergeven en hem te
laten delen in de eeuwige gelukzalig-
heid. Daarna diende hij de zieke de
Heilige Communie toe. 

Om het de ziel van de stervende
gemakkelijker te maken het lichaam te
verlaten, werd er alleen zacht gespro-
ken en werden de deuren en ramen in

I. Katroesjenko
T. Kars-Lachovetzky

Als het duidelijk werd dat iemands
dagen of uren geteld waren, werd er
een priester naar het huis geroepen.
In boerenhutten is op de gemetselde
kachel vaak een brede, warme plaats
waar geslapen wordt. Eenvoudige men-
sen vonden dat een mens beter liggend
op de vloer kon sterven dan in bed of
op de kachel. Daarom werd er op de
vloer stro gespreid dat bedekt werd met
een doek en daarop werd de stervende
neergelegd. Midden in de kamer werd
een tafel neergezet, met daarop onder
andere twee bakjes, een met gewijde
olie en een met miswijn.

Tijdens de dodenmis was de doodskist geopend zodat iedereen

nog eens naar de overledene kon kijken. De brandende kaarsen

werden na de mis in de kist gelegd en meebegraven.

GGGeloof, bijgeloof en vol
begrafenissen en doden
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Afscheid van de overledenen in het oude Rusland 

het huis geopend. Voor het raam werd
een kopje met water neergezet. Als het
water bewoog nam men aan dat de ziel
op dat moment omspoeld en gereinigd
werd. 

K l a a g z a n g
Direct na het overlijden barstte in het
huis een luid geschrei en geweeklaag
los. Immers hoe meer er getreurd werd
des te kleiner was de kans dat de ziel
van de overledene de achtergeblevenen
zou storen, hetzij overdag, hetzij in hun
slaap. 
Reeds bij het Kerkelijk Concilie van
1551 werd het verboden om een klaag-
vrouw te nemen na een sterfgeval,
maar deze traditie hield op het platte-
land desondanks stand en zodoende
kon men in een dorp uit de kreten die
uit een huis naar buiten drongen aflei-
den dat het moment van overlijden
daar was.
In het huis van de overledene werden
onmiddellijk alle spiegels bedekt, want
in de spiegel zou men de overledene
kunnen zien verschijnen. 

H e t  a f l e g g e n  v a n  
d e  g e s t o r v e n e
Het afleggen, opbaren en kisten van de
dode gebeurde in de eerste drie dagen
na het overlijden. De opvatting was dat
de band van de dode met deze wereld
nog niet verbroken was en daarom
werd dit altijd thuis gedaan. 

Voor het afleggen van de dode werden
speciale mensen uitgenodigd, mannen
of vrouwen, afhankelijk van het
geslacht van de gestorvene. Het werd
als eervol en belangrijk beschouwd om
dit te mogen doen en ook was men van
mening dat iemands zonden hem dan
eerder kwijtgescholden zouden worden.
‘Als je drie doden gewassen hebt, wor-
den al je zonden je vergeven, bij veer-
tig wordt je zelf rein van zonden’, zei-
den ze in Rusland. 
De overledene werd in de ‘mooie hoek’
gelegd – dit is de hoek waar zich de
ikonen bevinden – of op een plaats
waar de zolderbalken elkaar kruisten,
altijd met het gezicht naar de ikonen
toe. 

Tijdens het afleggen werden gebeden
gelezen. Degenen die hem aflegden
praatten voortdurend tegen de overle-
dene. Ze stelden hem vragen en vertel-
den hem wat er in het dorp gaande
was, wat ze aan het doen waren. De
restanten van het waswater werden een
eind van het huis weggegooid, liefst op
een plaats waar nooit iemand kwam.
De houten waskom werd gebroken en
begraven.
De Orthodoxen geloofden dat een dode
na zijn begrafenis naar het hiernamaals
ging, daarom kleedden ze hem in het
beste wat hij had. Op het platteland
bereidden mensen vaak zelf hun eigen
begrafenis voor en maakten ook hun
doodskleding. Zulke kleding werd dan
niet op feestdagen geweven of genaaid
en men naaide altijd met de naald van
zich af. Tijdens dit werk werden gebe-
den gelezen. 

Het haar van de dode werd met een
spaan, die van de grafkist afkomstig
was, uitgekamd. Het hoofd van een
vrouw werd bedekt met drie doeken in
toenemende grootte over elkaar heen.
Aan de voeten kreeg de dode speciaal
gevlochten bastschoenen – meestal van
berkenbast – ook al had hij nooit eerder
zulke schoenen gedragen. Later, aan
het eind van de vorige eeuw begon
men witte linnen sloffen te gebruiken
die apart voor dit doel werden gemaakt. 

Als een meisje kort voor haar huwelijk
stierf, trok men haar het bruidskleed
aan dat zij nu voor het eerst droeg. Ze
zou immers een ‘bruid van Christus’
worden. Aan het deksel van de kist
werden haar haarlinten vastgemaakt en
voor het neerlaten van de kist in het
graf werden die uitgedeeld aan haar
vriendinnen. 

Na de aflegging gingen de mensen die
dit gedaan hadden altijd naar het bad-
huis en wasten ze hun kleding.
De familieleden trokken onmiddellijk
na het overlijden zwarte of donker-
blauwe rouwkleding aan. Uit respect
voor de dode droeg men geen nieuwe
kleding.

ksgebruiken bij
herdenkingen

Een eenvoudige

begrafenis in het oude

Rusland. De kist werd

op een slee gezet en

naar het kerkhof

buiten het dorp

gebracht.
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N a a r  h e t  o o s t e n  o p g e b a a r d
De dode lag nu met op de borst gevou-
wen handen op een bank en was bedekt
met een witte lijkdoek, zijn hoofd naar
het oosten gericht. De Russisch-ortho-
doxe kerk leerde dat in het oosten het
Paradijs lag: de Hof van Eden, en dat
daar het Heil vandaan kwam. 

Het ikonenlampje en de kaarsen werden
aangestoken en er werden gebeden
gezegd. In het algemeen werd er vanaf
het moment van het overlijden tot aan
de begrafenis voortdurend gebeden,
dag en nacht. Soms werden diakenen,
monniken of nonnen uitgenodigd om
dit te komen doen, waarbij ze elkaar
dan afwisselden. 
Intussen kwamen familieleden en
vrienden om afscheid te nemen. 
Oudere mensen maakten niet zelden
zelf hun grafkist, uit dennen-of ceder-
hout. Nooit werd het hout van een esp
gebruikt, want die werd als een ‘ver-
vloekte’ boom beschouwd, omdat de
apostel Judas zich eraan had opgehan-
gen. Droge bladeren werden gebruikt
om de bodem van de kist te bedekken
en het kussen mee te vullen. De kist
werd bewierookt en daarna werd het
lichaam erin gelegd. Dat gebeurde
meestal vlak voor de begrafenis, op de
derde dag na het overlijden.
Tegelijkertijd klonken klaagzangen van
vrouwen. 

Vanaf dit moment maakte de dode vol-
gens algemene opvatting geen deel
meer uit van de wereld der levenden.
Op zijn voorhoofd werd een papieren
lint gelegd met een gebed in de Oud-

kerkslavische taal (de kerktaal in Rus-
land), in zijn rechterhand kreeg hij een
papier met een gebed ‘voor onderweg’
en op zijn borst een kleine ikoon. Soms
werd daarna de kist gesloten, soms niet. 

D e  d o d e n m i s  i n  d e  k e r k
Volgens de toen heersende wetten was
het niet toegestaan om iemand zonder
lijkdienst te begraven. De kist werd per
kar, slee of in het geval van een aan-
zienlijk persoon, door mensenhanden
gedragen, naar de kerk vervoerd. Het
werd als een voorteken van nieuwe
rampspoed beschouwd als een van de
familieleden hierbij meehielp. 

In de kerk werd de eventueel gesloten
kist weer geopend. Er werden kaarsen
omheen gezet. Die kaarsen werden na
afloop van de dodenmis in de kist
gelegd. De kerkdienst werd met klokge-
beier ingeluid en ging vergezeld van
gebeden, psalmen en de uitvoering van

een liturgie. Tussen de gebeden in ver-
leende de priester de overledene abso-
lutie en sprak een afscheidswoord uit.
Aan het eind van de dienst strooide hij
in kruisvorm een dunne laag aarde op
de lijkdoek. Daarna liepen familieleden
en vrienden langs de kist om afscheid
te nemen van de dode, raakten hem
even aan, de naaste familieleden kusten
hem op het voorhoofd. Vervolgens
werd het gezicht met de lijkdoek bedekt
en werd de kist gesloten. 

D e  b e g r a f e n i s
Volgens een kerkelijke regel was het
alleen toegestaan om te pauzeren bij de
kerk of bij de kapel van het kerkhof
zelf. Maar niet zelden volgde het volk
zijn eigen regels en hielden de mensen
ook halt bij het woonhuis van de dode
om hem de gelegenheid te geven voor
de laatste keer afscheid te nemen.
Afgezien daarvan werd tot begin twin-
tigste eeuw ook vaak gestopt op kruis-
punten, waar de kist drie maal werd
rondgedraaid, met de zon mee. De
bedoeling was de dode op een dwaal-
spoor te brengen zodat hij in de toe-
komst zich niet aan de overlevenden
zou kunnen vertonen. Met dat doel
werd de weg die de begrafenisstoet
ging ook vaak bedekt met naaldboom-
takken. 

Het kerkhof lag meestal aan de buiten-
kant van het dorp en alleen de meest
aanzienlijken werden bij de kerk
begraven. 

Op het kerkhof

bewierookte de priester

het graf en las enige

gebeden. Daarna nam

iedereen voor de laatste

keer afscheid van de over-

ledene en werd de kist in

het graf neergelaten.

De begrafenis van de

schrijver Lev Tolstoj.
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De doodgravers die het gat hadden
gegraven mochten zich niet van de kuil
verwijderen, want hun aanwezigheid
zou kwade geesten op een afstand hou-
den. De priester bewierookte het nog
lege graf en las enkele gebeden. De kist
werd voor de laatste maal geopend
zodat allen nog eens naar de overlede-
ne konden kijken en afscheid van hem
konden nemen. Daarna werd de nu
definitief gesloten kist in het graf neer-
gelaten, altijd met het hoofdeinde naar
het oosten. Als alle aanwezigen een
handvol aarde op het deksel van de kist
hadden gestrooid, werd het graf geslo-
ten. Aan het voeteneinde werd een een-
voudig houten kruis neergezet, soms
met een puntdak overdekt. 

Het was gebruikelijk dat familieleden
op de dag van de begrafenis aalmoezen
of broodjes uitdeelden aan armen en
bedelaars. Ze noemden daarbij altijd de
naam van de dode en vroegen om voor
hem te bidden.

B e g r a f e n i s m a a l
Tijdens de dodenmis en de begrafenis
boenden de thuisgebleven vrouwen de
vloer van de hut, warmden het badhuis
op en bereidden het begrafenismaal
voor. Na terugkeer van het kerkhof
namen alle deelnemers aan de begrafe-
nis een bad. Iedereen verkleedde zich
en men zette zich aan tafel.

De persoon die de overledene het meest
na stond, ging als regel op zijn plaats
zitten. De belangrijkste aanwezige bij
dit maal was degene die hem had afge-
legd. Die kreeg de plaats in de ‘mooie
hoek’. Hij kreeg als eerste eten aange-
boden. Om de beurt kwamen alle aan-
wezigen hem hun respect betonen. Hij
werd geëerd als diegene die de ziel had
begeleid op zijn weg naar het hierna-
maals. 

De maaltijd begon altijd met koetjá
(een soort pap) en eindigde met kisjél
(een door middel van aardappelmeel
lichtgebonden drank, bijvoorbeeld uit
bessen of graansoorten bereid). Tot hal-
verwege de negentiende eeuw was het
niet gebruikelijk om vleesgerechten te

geven bij een begrafenismaal, maar
deze beperking verdween langzamer-
hand en men at steeds vaker stóedjen
(koud, gekookt rundvlees in gelei, met
mierikswortel of mosterd) en vlees-
pasteitjes. Op vastendagen werd padde-
stoelensoep gegeten, vispasteitjes,
omelet en flensjes. Er werd meestal met
houten lepels gegeten, want messen en
vorken mochten niet gebruikt worden. 

D o d e n h e r d e n k i n g
De derde, negende en veertigste dag
zijn voor de Orthodoxen dagen van
dodenherdenking. De Russisch-ortho-
doxe leer kent geen vagevuur, maar
wel wordt volgens deze leer de ziel van
de eerste tot de derde dag na de dood
op kwellende wijze geconfronteerd met
alles wat hij bij zijn leven verkeerd
heeft gedaan. 

Vanaf de derde dag vergezelt een Engel
hem op zijn ‘bezoek’ aan zijn woonhuis
en andere gedenkwaardige plaatsen.
Van de derde tot de negende dag wordt
de ziel herinnerd aan alles wat hij aan
goeds heeft verricht. Van de negende
tot de veertigste dag geeft de ziel zich
over aan rust, maar behoudt nog wel
een band met het aardse. Op de veertig-
ste dag brengt de Engel de ziel naar
God waar hem een plaats wordt toege-
kend in overeenstemming met zijn ver-
diensten. Al deze dagen stond er op een
plankje naast de ikonen een glas water
of een glaasje wodka en een stukje

brood voor de dode die iedere dag ver-
verst werden. 

De opvatting was dat de ziel het vooral
in deze veertig dagen erg moeilijk had.
Zijn band met het aardse leven was nog
niet definitief verbroken en hij treurde
om de scheiding. Om dit lijden te ver-
lichten werden op de derde, negende en
veertigste dag dodenmissen (panichi-
da’s) gehouden. Maar ook op dagen
zonder dodenmissen werden tijdens an-
dere diensten de doden kort herdacht.

Op de negende en de veertigste dag
werd door de familieleden altijd een
bezoek gebracht aan het kerkhof. Aan
bedelaars werden broodjes uitgedeeld
waarin muntjes waren meegebakken.
Thuis, of soms bij het graf, werd een
maaltijd aangericht voor iedereen die
de dode wilde komen herdenken.
Iedereen was welkom. 

U i t g e l e i d e  v a n  d e  z i e l
Er werd aangenomen dat de ziel op de
veertigste dag voor het laatst het huis
bezocht. Daarom gingen na het herden-
kingsmaal en vóór zonsondergang allen
de straat op met brandende kaarsen om
de ziel uitgeleide te doen. Het gold als
een goed voorteken om op die dag
veertig mensen te eten te geven, veertig
lepels uit te delen, aan veertig
bedelaars een aalmoes te geven. 
Na deze veertig dagen werd de rouw
afgelegd. Het leven ging verder.
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Kaarsen, het ‘levend licht’ in huis ver-
hoogt volgens velen de sfeer in de
duistere wintermaanden. Miljoenen
kilo’s stearine en paraffine vloeien in
de kaarsvormige mallen voordat in alle
huiskamers de kaarsen rustig branden,
zonder te walmen, te stinken, te roeten.

De Nederlandse kaarsenindustrie
draait op volle toeren: gieten,
afkoelen, een verfbad en voilà:
een kaars, verkrijgbaar in alle

maten en vormen. Het
assortiment is enorm,

zowel qua model als
lengte en kleur. 

V e t l o n t
Een kaars is op het
oog een simpel
ding, feitelijk niets
anders dan een

brandbare pit die is

omringd door een vaste, brandbare stof.
Dat is gemakkelijk gezegd, maar min-
der gemakkelijk gedaan. Vooral in
vroeger eeuwen werd al het vernuft
aangeboord om een lichtpuntje in de
duisternis te scheppen. Dat vet, met
name dierlijk vet, prima brandde, is al
duizenden jaren bekend, maar daarmee
heb je nog geen kaars. De voorloper
van de kaars kent wonderlijke varian-
ten. 

Zo stopten Eskimo’s een pit in de vet-
laag van dode pinguïns en creëerden
daarmee een zeer ongewone verlich-
tingsbron. De Etrusken en de Romeinen
bedienden zich van fakkels, bestaande
uit in vet gedrenkt papyrus. Waar-
schijnlijk zijn de eerste echte kaarsen 
– gemaakt van vlasdraden en was –
rond de jaartelling ontstaan. 

D i e r l i j k  v e t
Licht in de duisternis was vroeger voor-
al een kwestie van geld. Althans wat de
kwaliteit betreft. Wie goed in zijn slap-
pe was zat, ontstak ‘s avonds kaarsen
van bijenwas. Die geurden lekker en
brandden prima. Dat was in de Middel-
eeuwen al niet anders. Daar werden de
burchten, kastelen en kerken verlicht
met chique kaarsen. Vooral aan de
Europese hoven ging het er royaal aan
toe. Zo had Lodewijk XIV de gewoonte
om alle luchters in zijn paleis dagelijks
te laten voorzien van nieuwe was-
kaarsen. 

De mensen met een krappe portemon-
nee hadden het moeilijker. Zij moesten
zich tevreden stellen met stinkende en
walmende kaarsen van geiten-, scha-
pen- of rundvet. Dat was niet bepaald
genieten. Die kaarsen stonken, walm-
den en dropen. Bovendien moest de pit
van de kaarsen om de haverklap wor-
den afgeknipt (gesnoten). Op het platte-
land maakte men gewoonlijk zijn eigen

Kaarsen, lichtpuntjes in 
Kaarsen, olielampen, gasverlichting en electriciteit. Dat is 

het rijtje dat de evolutie weergeeft van onze verlichting. 

Toen rond de eeuwwisseling de electriciteitsvoorziening op

gang kwam, leken donkere tijden aan te breken voor de kaars.

Het gemak dient immers de mens en wat is er gemakkelijker

dan een lichtknopje in te drukken om je huis te verlichten?

Maar de kaars, ooit een onmisbaar gebruiksvoorwerp,

verdween niet uit de huiskamers. Hij ging een nieuw leven

tegemoet als luxe-artikel, als stijlvolle sfeerverlichting. Vooral

in de jaren tachtig en negentig schoot de populariteit van de

kaars omhoog. Sfeer, romantiek en gezelligheid zijn de

trefwoorden waarmee kaarsen sindsdien worden omgeven.

B r a n d e n d e  k a a r s  i n  
o r e n  a l s  t h e r a p i e
In 1990 besteedde het tijdschrift
‘Beter’ aandacht aan een nieuwe
behandelingsvorm: oorkaarsen-
therapie. Tijdens deze therapie, die
afkomstig is van de Hopi-Indianen,
wordt een oorkaars van honing-
extracten en kruiden in een oor
vastgezet en aangestoken. Na een
kwartiertje wordt de kaars uit-
geblazen en krijgt het andere
oor dezelfde behandeling. De
therapie, die volstrekt
pijnloos is, schijnt te helpen
bij een scala van kwalen als
oorsuizingen, hoofdpijn, stress,
voorhoofdsholte- en kaakholte-
ontstekingen. 

kaarsen. Tijdens het slachten werd een
deel van het vet gereserveerd voor de
eigen kaarsenproductie. Omdat zo’n
kaars van dierlijk vet als bijkomend
voordeel had dat het redelijk eetbaar
was, werden soldaten op bivak vaak
uitgerust met een pakketje kaarsen. Dat
pakketje diende een tweeledig doel:
voor verlichting en – als de nood aan
de man kwam – als proviand. 

T o n k e n
Het maken van kaarsen was in vroeger
tijden pure handenarbeid en vooral een
eentonige klus. Een pit werd in een bak
vloeibaar vet of was gedompeld en er
vervolgens weer uitgehaald. Bij iedere

U i t d r u k k i n g e n
Om de kaars vliegen
(zich aan gevaar blootstellen) 
In de kaars vliegen (gesnapt
worden)
Hij bracht hem de kaars (Hij bracht
hem een eind weg)
Kaarswerk (werk dat van grote
inspanning blijk geeft)
De duivel houdt de kaars (de duivel
bemoeit zich ermee)
Zijn kaars brandt in de pijp (Zijn
leven nadert het einde)
Kaarsrecht (zo recht als een kaars)
Met een kaarsje naar iets zoeken
(iets dat zeer moeilijk te vinden is)
De kaars uit, de schaamte uit
(Velen zijn alleen fatsoenlijk als ze
door anderen gezien worden)
De pijp (de kaarsepijp) uitgaan
(doodgaan)
De grote kaars gaat uit (de zon
gaat onder)
Zij is schoon bij de kaars (Zij is
mooi bij weinig licht)
Iemand met een kaarsje kunnen
doorlichten (gezegd van iemand die
zeer mager is)
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dompeling bleef er een laagje was aan
de pit zitten, zodat de kaars-in-wording
langzaam maar zeker bij iedere dompe-
ling een tikkeltje dikker werd. Om de
productie op te voeren gebruikte men
al snel rekjes waaraan een aantal pitten
waren bevestigd, zodat bij iedere dom-
peling meerdere pitten een bad kregen
in de bak met was. Dat dompelen, ook
wel tonken genoemd, wordt ten dele
nog steeds gedaan in de moderne kaar-
senindustrie, al komt er geen mensen-
hand meer aan te pas. Volautomatische
installaties dompelen duizenden pitten
tegelijk in vloeibare paraffinemengsels,
trekken ze omhoog en herhalen dat
proces tot de gewenste dikte is bereikt.

S t e a r i n e  e n  p a r a f f i n e
Een vondst van de Franse scheikundige
Chevreul legde de basis voor de groot-
schalige industriële productie van kaar-
sen. De Fransman slaagde er in 1826 in
om stearine te isoleren uit een vetzuur-
mengsel. Stearine, bestaande uit een
mix van verzadigde vetzuren, bleek bij
uitstek geschikt om kaarsen van te
gieten in metalen vormen. Stearine
kent overigens meerdere toepassingen.
Het wordt ook verwerkt in scheerzeep,
cosmetica en rubber. 

Een andere scheikundige vondst die
van belang is voor de kaarsenindustrie,
is die van paraffine, omstreeks 1830.
Paraffine werd aanvankelijk gewonnen
uit kolen, later uit bruinkool en aard-
olie. Zo rond de eeuwwisseling beschik-
te de kaarsenindustrie over drie
prima grondstoffen: bijenwas,
stearine en paraffine. In
Europa wordt jaarlijks zo’n
175.000 ton paraffine ver-
werkt in de kaarsenindus-
trie. Paraffine wordt ver-
der toegepast in de
textiel- en leer-
industrie, in papier,

karton, rubber, kunststoffen en kabels.
Het wordt ook in kauwgom verwerkt en
in het laagje om de kaas. 

K a a r s e n  o p  s c h i l d e r i j e n
Een flakkerende kaars als symbool van
de vergankelijkheid van het leven.
Schilders hadden daar wel oog voor.
Het is opvallend hoe vaak kaarsen zijn
afgebeeld op schilderstukken. De Frans-
man Robert Campin (1375-1444) legde
de kaars op het linnen vast, evenals de
Italiaan Michelangelo Caravaggio
(1560-1610) en George de La Tour
(1593-1652). Dichter bij huis werd de
kaars op het doek vereeuwigd door
Gerard van Honthorst (1590-1656) en
Rembrandt (1606-1669). 

Bij de kunstenaars uit de zeventiende
eeuw vormde de kaars een onderdeel
van de interieurschilderingen van alle-
daagse huiskamers, zoals in schilder-
stukken van Gerard Ter Borch (1617-
1681), Gerard Dou (1613-1675),
Godfried Schalken (1643-1706), Jan
Steen (1626-1679) en Pieter Claesz.
(1597-1661). 

Ook in de moderne tijd wordt de kaars
niet vergeten. Vincent van Gogh (1853-
1890) gaf kaarsen een plaats op zijn
doeken, zoals op de schilderijen De
stoel van Gauguin, Stilleven met teken-
tafel en Gedoofde kaars met Bijbel.
Andere kunstenaars die iets met
kaarsen hadden, zijn Jan Toorop 
(1858-1928), de Duitse Käthe Kollwitz 

(1867-1945), Max Beckmann 
(1884-1950), de Fransman Marc
Chagall (1887-1985), Matthijs
Röling (1943) en Bart Domburg.

K a a r s  i n  d e  r e l i g i e
In de christelijke en de

joodse religie is de kaars
nadrukkelijk aanwezig.
Zo zijn er adventkaarsen

Peter Roggeveen

donkere, lange avonden
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die in december in
de protestantse
kerken worden
ontstoken. Maar
het is vooral de
katholieke ere-
dienst waarin de
symboliek van de
kaars wortel
heeft geschoten. Bij
doopplechtigheden, trouwerijen,
begrafenissen, processies en eucha-
ristievieringen zijn kaarsen niet weg te
denken. Een aparte plaats nemen de
paaskaarsen in die meestal ruim een
meter lang zijn en volgens kerkelijk
voorschrift moeten zijn voorzien van
een kruis, het jaartal en de eerste en
laatste letter van het alfabet. En dan
zijn er nog de devotie- of offerkaarsen,
altaarkaarsen, de gezinskaarsen,
Abraham-kaarsen, Sarah-kaarsen,
huwelijkskaarsen (met bootje) en doop-
kaarsen (met naam van de dopeling).

B i j e n w a s
Bijenwas, stearine, paraffine, kaarsen-
pitten en kleurstoffen zijn de noodza-
kelijke ingrediënten voor de kaarsen-
industrie. Bijenwas is overigens niet
alleen een grondstof voor kaarsen. Het
wordt ook verwerkt in de farmaceuti-
sche industrie en in de cosmetica.
Bijenwas is een duur goedje. Om één
pondje was te produceren is een leger
van een half miljoen bijen nodig. De
jaarlijkse wereldoogst van bijenwas
schommelt gemiddeld zo rond de vijf-
tien miljoen kilo. Bijenwas wordt alleen
verwerkt in kerkkaarsen die volgens

liturgisch voorschrift een bepaald per-
centage aan bijenwas moeten bevatten.
Voor de consumentenmarkt maakt de
kaarsenindustrie gebruik van het veel
goedkopere stearine en paraffine. 

M o d e b e e l d
Het modebeeld heeft een alles beslis-
sende invloed op de vorm en de kleur

van de kaars. In vroeger tijden
viel er weinig te kiezen: de
kaars was uitsluitend wit
en cylindrisch van vorm.

Later kwamen er rode,
groene, paarse, oranje, bruine

en gele kaarsen. Weer later kwamen
er blauwe, terra, bordeaux en

allerlei tinten in blauw, rose,
lila, aubergine, turkooise en
zelfs zwart, grijs, goud en zil-

ver. Het kleuren van de kaarsen
gebeurt met speciale pigment-
stoffen of anilinekleurstof-
fen. In de meeste gevallen

zijn de gekleurde kaarsen
eerst maagdelijk wit. Ze krijgen

hun kleurtje door ze onder te
dompelen in een bad. Met de kleuren

veranderden ook de modellen, lengten
en diameters: gotische kaarsen, bol-
kaarsen, stompkaarsen, eikaarsen,
fakkels, partylichten enzovoort. 

Overigens komt er nogal wat bij
kijken voor de kaarsen de fabriek
uitgaan. De klant is zeer kieskeu-
rig en dus dienen kaarsen aan tal
van eisen te voldoen, zoals niet
spetteren, walmen of druipen.
Daarnaast moeten ze regel-
matig branden en dient
de pit precies in het
midden te zitten. Krom
trekken is ook taboe.

P i t  a l s  z i e l  v a n  d e  k a a r s
Er komt veel voor kijken voor een pit
van een kaars een pit genoemd mag
worden. De pit moet lang en rustig
branden, mag niet walmen of roeten en
dient precies in het midden van de
kaars te zitten. Iedere fabrikant heeft
zijn eigen, geheime procédé. Allereerst
worden in geavanceerde vlechtmachi-
nes verschillende katoenen draden tot

pitten gevlochten. Daarna worden de
pitten nog eens gebleekt, geprepareerd,
gecentrifugeerd en gedroogd.

E e n  p a a r  c i j f e r s
Heden ten dage gaat de productie van
kaarsen met een complex machinepark
gepaard, bestaande uit gietmachines,
automatische rondloopmachines, kaar-
senpitpersen, kaarsenfrezen, dompel-
machines, lakmachines en smeltappara-
ten. De meest geavanceerde machines
zijn volautomatisch en hebben een
capaciteit van 10.000 kaarsen per uur,
oftewel 240.000 per etmaal.
Statistieken wijzen uit dat het gemid-
delde gewicht van een kaars vijftig
gram is en zo’n vijf uur brandt. Een
theelichtje daarentegen weegt ongeveer
vijftien gram en brandt zo’n viereneen-

half uur. Het verbruik in
Nederland is 1160 gram per
hoofd van de bevolking.
Per inwoner betekent dat
een jaarlijks verbruik van
drieëntwintig kaarsen of
zevenenzeventig thee-
lichtjes. 

De jaarlijkse omzet in
Nederland bedraagt
zo’n 150 miljoen
gulden. In geheel

Europa wordt per jaar
circa 1,5 miljard
gulden aan kaarsen

gekocht. Na
Duitsland is
Nederland de
grootste kaarsen-

producent van
Europa. Bekende

Nederlandse kaarsenfabrieken zijn
Kristen uit Delden, Bolsius te Boxmeer
en Schijndel, Stearine-Kaarsenfabriek
Gouda te Waddinxveen, Kerkkaarsen-
fabriek Bolsius-Hoogland te Roermond. 

M e r k w a a r d i g h e d e n  
m e t  k a a r s e n
In vroeger tijden speelde de kaars
een bijzondere en bizarre rol in de
Spaanse rechtspraak. Daar dichtte
men de kaars bijzondere eigen-
schappen toe om het recht te doen
zegevieren. In de 13e eeuw werd
bij een rechtszitting de schuldige
door een kaars aangewezen. De
spelregels waren zeer simpel: zowel
de dief als de aanklager kregen
ieder een identieke kaars voor hun
neus. De kaarsen werden vervol-
gens aangestoken en wiens
kaars het eerst was
opgebrand was
schuldig.

Foto’s: Bolsius
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is een tijdschrift over tradities en trends. Dit tijdschrift is gericht

op een breed publiek, verschijnt in full-colour en staat vol met
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is een boekenreeks waarin lezingen van belangrijke

studiedagen en onderzoeken op het gebied van volkscultuur

worden gepubliceerd.

‘Volkscultuur’ verschijnt twee maal per jaar en een

jaarabonnement kost ƒ 40,- of Bfrs 800.

Cahiers

voor regionale geschiedenis en volkscultuur zijn handwijzers

voor historisch onderzoek. Themagewijs wordt steeds,

geïllustreerd met vele voorbeelden, een overzicht gegeven van

nieuwe benaderingswijzen en ontwikkelingen in een bepaald

studieveld. ‘Cahier’ verschijnt een maal per jaar en een

jaarabonnement kost ƒ 25,- of Bfrs 500.

Annemarie Cottaar      Jan Lucassen      Leo Lucassen

Cahiers voor Regionale Geschiedenis en Volkscultuur

Van over de grens 

Gids voor lokaal historisch onderzoek 

naar immigratie in Nederland

Opgave bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 

3512 EH Utrecht, tel. 030-2319997, fax: 030-2334047.



Nederland 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vlaanderen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasen was vroeger een van de belangrijkste jaar-
feesten. Met Pasen begon het goede seizoen. 
Na de winter was het heerlijk om weer genoeg te
kunnen eten. Om de overgang van winter naar
zomer te symboliseren werd het hele huis
schoongemaakt en gingen katholieken biechten.
Er werden eieren versierd en uitgedeeld. En op
de dag zelf behoorde je op je paasbest in de kerk

te verschijnen.

K r u i d e n

Bijna vijfduizend jaar geleden
maakte de Chinese keizer Shen
Nung al een lijst van kruiden. Ook
bij de Egyptenaren, Grieken en
Romeinen namen kruiden een
belangrijke plaats in, bijvoorbeeld
in de keuken.
Kruiden dienden als smaakmaker bij de maaltijd en werden ook
gebruikt ter vertering van zware spijzen. Bovendien hielpen kruiden
mensen af van hun kleine kwaaltjes.

B r o n k p r o c e s s i e

De Bronkprocessies worden nu
nog in Zuid-Limburg gehou-
den, compleet met monstrans,
hemel, bloemenmeisjes, zand-
tapijten, straatversiering en gil-
devaandels. Processies zijn
uitingen van gemeenschapszin
waar het hele dorp aan mee
doet. In optocht wordt de
monstrans vergezeld van de
harmonie en fanfare door het
dorp gedragen. Daarna is het
kermis. 

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

C C C O L O F O N
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