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Meteen in de eerste week van het nieuwe

millennium moest ik in het

heemkundemuseum Paulus van Daesdonk

in Ulvenhout een tentoonstelling openen

over de geschiedenis van ons voedsel. Daar

vroeg ik het publiek wat zij de grootste

verandering van de vorige eeuw vonden.

Er kwam veel reactie: de pil, de telefoon,

het vliegtuig, de auto, de computer. Deze voorwerpen

hebben inderdaad een grote invloed op ons dagelijks leven

gehad. Zelf had ik ook nog de stofzuiger willen noemen.

Maar voor mij is de grootste verandering toch geweest 

de weckketel en later de diepvries. Want door deze

uitvindingen hebben wij nu geen honger meer.
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Ineke Strouken

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

aardappelkelder onder de bedstee lag,

al door het stomatras heen groeiden. 

Na carnaval was het vasten dan ook een

uitkomst: er was niet veel meer te eten

en als je dan toch moest vasten was het

gebrek aan eten ook zo zwaar niet

meer. Het ergste was echter het vita-

minetekort, door gebrek aan verse

groenten, dat je zo op het einde van de

winter erg ging voelen.

Dat het nog niet zo lang geleden is dat

de meeste mensen omstreeks deze tijd

van het jaar honger leden, lijken wij

wel vergeten te zijn. Er is op het

moment veel belangstelling voor hoe

mensen vroeger aten en dronken.

Traditionele streekgerechten of

‘Neerlands Dis’ is weer helemaal in de

mode. Maar het voedsel van vroeger

moet niet geïdealiseerd worden tot een

variant van haute cuisine. De meeste

mensen waren vroeger arm en aten erg

eentonig. En het was een grote zorg om

de winter door te komen. Daarom vind

ik dat de weckketel en de diepvries tot

de belangrijkste uitvindingen van de

vorige eeuw behoren. Want mede

daarom hebben wij nu geen honger

meer. 

Ineke Strouken

hoofdredacteur

Eten hebben wij tegenwoordig in

overvloed. Vroeger was dat anders. Het

was toen hard sappelen om in je leven-

sonderhoud te voorzien. Zeker op het

einde van de winter was het regelmatig

honger lijden. Op het gepekelde vlees

zat al een geel laagje, dat ze er vroeger

gewoon afwasten, maar dat wij voor

geen goud meer zouden opeten. De

gezouten groenten smaakten bremzout,

wat alleen door er stamppot van te

maken te pruimen was. 

De appeltjes op zolder zagen er ook niet

meer lekker uit. En de aardappelen had-

den zulke lange scheuten dat ze, als de

De tentoonstelling ‘Wat de pot schaft’ is tot

15 maart te zien in Heemkundemuseum

Paulus van Daesdonk, Pennendijk 1,

Ulvenhout (076-5612742).

Foto: Cees Leijten
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In het huidige Drenthe zijn

nog sporen te zien van de

oorspronkelijke heidevelden,

bossen, hunebedden en zwerf-

keien. Maar ook in Drenthe is

de ontwikkeling doorgegaan.

Wie is de Drent die jarenlang

het landschap heeft gemaakt

tot wat het nu is. 

In het boek Vroeger volksleven in

Drenthe kan men lezen hoe de

mensen in Drenthe vroeger

leefden, hoe de ‘naoberrech-

ten’ en ‘naoberplichten’ zich

ontwikkelden en welke tradi-

ties er in Drenthe bestonden

bij geboorte, huwelijk en

dood.

Het boek Vroeger volksleven in Drenthe van Gerrit Kuipers is te verkrijgen bij de

Stichting Het Drentse Boek (0528-371443).
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Twaalf ambachten en dertien ongelukken. Dat geldt niet voor de

mensen die in het boek Het andere ambacht voor het voetlicht

treden. De meesten van hen kozen bewust voor hun beroep. Voor

allen geldt dat zij hun werk al jarenlang met plezier uitvoeren. Het

zijn allemaal mensen die een ambachtelijk beroep uitoefenen. De

een is werkzaam als steenhouwer, de ander is glazenier, molenaar

of orgelbouwer. Vaak gaat het om oude beroepen zoals smid of

jeneverstoker. 

Ambachten zitten in de verdrukking. Er is over het algemeen

weinig belangstelling voor bij jongeren, en omdat dat animo mini-

maal is, verdwijnen ook de opleidingen. Dat brengt de continuïteit

van deze beroepen in gevaar. Daarom wilde Jacques Kraaijeveld

een beeld geven van de nog levende ambachten in het grote

rivierengebied.

Het andere ambacht van Jacques Kraaijeveld is te verkrijgen bij

Uitgeverij De Stroombaan (078-6415177). 
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Ambachten

Volkscultuur in Drenthe
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De haan

De kruikenzeiker van
het Jaar 2000
Op 20 februari organiseert het Nederlands

Textielmuseum de ‘kruikenzeikersdag, een dag met

een nostalgisch tintje vol vermaak en muziek. Op

die dag wordt ook de ‘kruikenzeiker van het jaar

2000’ gekozen.

De kruikenzeikersdag heeft zijn naam te danken

aan het feit dat vroeger urine gebruikt werd om de

wol te wassen en om hem voller te maken. Omdat

urine nergens te koop was, kregen de textiel-

arbeiders een kruik mee naar huis om hun ‘zeik’

(urine) mee naar de fabriek te nemen. Hierdoor wer-

den de Tilburgse textielarbeiders kruikenzeikers

genoemd. Met carnaval wordt iedere Tilburger weer

even een kruikenzeiker.

Om tot kruikenzeiker te worden gekozen, moet u

zich verkleden als een ‘rasechte’ kruikenzeiker. U

mag zich dan op 20 februari presenteren als levend

standbeeld, als wandelende geest of als een gemo-

derniseerde kruikenzeiker. Tekst en uitleg kunt u

geven via een geschreven tekst of via een praatje.

Meer informatie: Nederlands Textielmuseum, 

Petra Robben (013-5367475).

koper op de torens van kapellen, ker-

ken en kastelen. Duizenden families

dragen met trots zijn naam en vele

adellijke geslachten vereeuwigden

hem in hun wapenschild. Landen en

streken namen hem als symbool of

embleem. Met heiligen en helden,

heersers en geleerden staat hij afge-

1999
Jaar
de

van Volkscultuur
2000

Eeuwen geleden

begon de haan

vanuit India zijn

tocht over de hele

wereld. Nu is hij in

alle landen met

zijn hennen

één van de

meest beken-

de dieren.

Personen, dor-

pen en steden dragen

zijn naam. Zijn vlees wordt gekookt,

gebakken, geroosterd en op honderd

verschillende manieren tot heerlijke

spijzen opgediend. 

In de negende eeuw plaatste men hem

voor het eerst op een kerktoren en

sindsdien triomfeert hij in goudgeel

beeld om zijn kwaliteiten en eigen-

schappen. Op ontelbare voorwerpen

treft men zijn beeltenis aan. 

Talrijke goede deugden worden over

hem gezongen en ook kwade eigen-

schappen worden hem toegeschreven.

Hij zou zelfs over magische krachten

beschikken. Er wordt gezegd dat de

haan een strijdlustig en onversaagd

dier is. Hij zou zijn kroost met moed en

verbetenheid verdedigen. Hij is een

vechter. In hanenkampen laat hij zien

wat hij kan en gaat hij tot het uiterste:

hij vecht tot ter dood.

De haan en zijn faam van Gilbert Seresia,

Marijke Seresia en Stefaan Top is te

verkrijgen bij uitgeverij Stijn 

(0032-2-4111466).



Ad van Pinxteren

In 1996 is door het Limburgs Museum een schilderij

verworven met een voorstelling van een carnavalsoptocht.

Het schilderij dateert uit het laatste kwart van de

zeventiende eeuw en vertoont in zijn stijl invloeden van de

Delftse schilder Adriaen Pieterszoon van de Venne 

(1589-1662). Het is echter van de hand van een onbekende

navolger.

Adriaen Pieterszoon van de Venne was

gespecialiseerd in het uitbeelden van

thema’s uit het dagelijks leven. Zo heeft

hij ook de viering van carnaval enkele

malen geschilderd. Van de Venne was

hiermee in feite de opvolger van

beroemde zestiende-eeuwse schilders

als Jeroen Bosch en Pieter Breughel. Bij

een korte zoektocht binnen het oeuvre

van Van de Venne zijn twee schilderijen

aangetroffen met hetzelfde thema en

een goed vergelijkbare compositie. Een

grisaille-schilderij bevindt zich in een

Belgische collectie en volgens de ons ter
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beschikking staande gegevens was een

ander werk in 1984 in handen van een

Zwitserse verzamelaar. Vergelijking van

de werken leert dat het schilderij in de

collectie van het Limburgs Museum is

geschilderd door een navolger van Van

de Venne, misschien wel iemand die

door Van de Venne in zijn atelier is

opgeleid.

M o r a a l

In de loop der eeuwen hebben veel kun-

stenaars zich beziggehouden met het

thema carnaval. De morele betekenis

die aan het feest (en de daaropvolgende

vastenperiode) werd toegekend, was in

veel van de gevallen de aanleiding voor

het schilderen van het onderwerp. Maar

wat betekent deze voorstelling dan?

Wat heeft de schilder ermee willen

aangeven? Voor de antwoorden op deze

vragen zijn voldoende aanwijzingen te

vinden in het schilderij en in aan het

schilderij gerelateerde bronnen. Zo

bestaat er bijvoorbeeld een gravure met

dezelfde voorstelling in spiegelbeeld.

Een onderschrift – dat vaak aan

gravures wordt toegevoegd en voor

meer duidelijkheid omtrent de

voorstelling zorgt – zegt:

‘Siet hier is het al in Roeren

Voor de vasten vast men niet

Wilde vreucht is bij de Boeren

Maer de veelheijt veel verbiet

Als men raest met bijster Mallen

Sonder reden sonder Gheest

Met een gulsich bulder Brallen

Op den Vasten Avondt Feest

Ghij die neempt een soet vermaecken

In dit kluchtich Boeve Spell

Let oock op u eijgen Saecken

Prijst de kunst en houd u wel’

Op het schilderij in de Belgische collec-

tie is een banderol met tekst

toegevoegd: ‘Hoe drolliger hoe beter’.

Nu weten we het zeker: er mag flink

gefeest worden, maar – zoals zo vaak in

zeventiende-eeuwse schilderijen – de

moraal is dat men wel moet blijven

oppassen en niet te losbandig moet

leven, anders loopt het verkeerd af. 

In enkele versies van deze voorstelling

is in een detail te zien wat met het let-

ten op ‘eijgen saecken’ precies wordt

bedoeld: een vrouw die het spektakel

gadeslaat wordt ondertussen beroofd

van haar portemonnee. 

W a f e l i j z e r

De voorgrond van de hier besproken

versies wordt steeds door anderen

bevolkt; de ene keer zijn het

welgestelde lieden, de andere keer,

zoals in het exemplaar van het

Limburgs Museum, is het een vrolijk

meefeestende man. Links zien we hem

met een treeft en een wafelijzer in zijn

handen en een bierpul, bevestigd aan

een riem om zijn schouder. Het meedra-

gen van metalen keukengerei in

optochten was vooral bedoeld om er

flink kabaal mee te kunnen maken. 

B l o o t  a c h t e r s t e

Verderop speelt zich een scène af die

aangeeft waar al dat feestgedruis toe

kan leiden: een geknield kind zit

voorover gebogen en toont zijn blote

achterste. Daarnaast staat een man die

een bezem met daaraan een grote doek

boven zijn hoofd draagt. Dit komt ook

in andere carnavalsschilderijen terug

en verwijst wellicht naar een teken dat

herbergiers gebruikten om aan te geven

dat bij hen een licht soort bier te

krijgen was. 

E i e r k e t t i n g

De betekenis van jezelf omhullen met

houten vaten is onbekend. De man met

enkel een teil op zijn hoofd, draagt

echter ook een eierketting. Dit is een

typisch carnavalsmotief en keert ook

terug in het werk van bijvoorbeeld

Pieter Breughel. In het verleden is het

vaker voorgekomen dat men zich de

vraag stelde of het eten van eieren wel

door de beugel kon in de vastentijd,

omdat eieren werden gezien als ‘vloei-

baar’ vlees. Dat eieren in de tijd direct

nà de vasten met Pasen zo’n belangrijke

rol spelen houdt hiermee verband.
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K a t t e n m u z i e k

De man op de schouder van een andere

feestganger draagt een stormlamp als

hoofddeksel en verzorgt de muzikale

omlijsting van de scene. Hij wordt daar-

bij geassisteerd door de persoon met de

kat op zijn rug; deze speelt namelijk

rommelpot. De combinatie van de

muzikant en de kat duidt wellicht op

de zogenaamde kattenmuziek, die al

van vóór de dertiende eeuw bekend is

en juist daar ten gehore werd gebracht

waar sociale misstanden aan de kaak

werden gesteld. De kat personifieert

sowieso het duivelse kwaad en de link

tussen de duivel en het losbandige

feesten is eenvoudig te leggen. 

K r u l l e n k o p

Rechtsvoor rent een jongen. Hij valt

hier enigszins uit de toon door zijn

haardracht. Zijn krullenkop, alsmede

enkele stilistische kenmerken in het

schilderij, maken duidelijk dat dit schil-

derij niet van Adriaen van de Venne zelf

is, maar waarschijnlijk wat later in de

zeventiende eeuw is geschilderd. 

De voorstelling van een carnavals-

optocht en het bestaan van in composi-

tie verschillende versies van dit schilde-

rij, maken het tot een belangrijk werk

in de collecties van het Limburgs

Museum.

Het Limburgs Museum heeft als taak-

stelling belangrijk Limburgs cultureel

erfgoed te beheren en te tonen.

Bovendien wordt informatie hieromtrent

aan belangstellenden ter beschikking

gesteld. Via de website – www.limburgs

museum.nl – kan men zich op de hoogte

stellen. Het Limburgs Museum opent in

augustus 2000 een nieuw gebouw.

PP
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De paastraditie omvat meer dan

de religieuze viering van de

opstanding van Christus. Pasen is

vóór alles een voorjaarsfeest. Met

Pasen begon het goede seizoen.

Om hier op voorbereid te zijn,

maakten de vrouwen vroeger hun

huis in de weken voor Pasen

helemaal schoon. De traditionele

grote schoonmaak.

De traditionele
grote schoonmaak
voor Pasen

“Zodra de eerste zonnige dagen ons

weer een klein ideetje geven van de

komende lente, krijgen de meeste

huisvrouwen de schoonmaakkoorts.

Het geheele huis moet een extra beurt

hebben: zij rusten niet voor de meubels,

gordijnen, kleeden enz. van hun plaats

zijn geweest.” volgens Libelle die in

1940 enkele nuttige wenken geeft bij

het schoonmaken van tafelkleden aan

diegenen “die dergelijke karweitjes om

een of andere reden liever zelf doen of

moeten doen”.

De schoonmaak vond twee keer per jaar

plaats: in het voorjaar voor Pasen en in

het najaar voor Sint Maarten of Aller-

heiligen. De voorjaarsschoonmaak was

het intensiefste en diende voor Pasen

klaar te zijn. Mevrouw Van Kempen

(1925) herinnert zich: “Je begon meestal

zes weken voor Pasen. Want met Pasen

moest het klaar zijn. Zo was dat nou

eenmaal, dat was een traditie. Iedereen

deed het en jij deed het ook.”

E e n  t r a d i t i e

De eerste helft van deze eeuw was de

grote paasschoonmaak een begrip.

Iedereen deed er aan mee, aldus

mevrouw Van Loon (1921): “Hier was

het echt een traditie wat schoonmaken

aanging: deur voor deur. Iedereen deed

Hanneke van Kempen

PPPaasbloemekes

De paasschoonmaak werd vroeger groots aangepakt.

Alles werd uit de kasten gehaald en gewassen.

Foto’s uit: Pronte mensen.



8

V O O R J A A R  2 0 0 0

mee. Dat wil niet zeggen iedereen in

dezelfde week, maar voordat het een

maand verder was, had iedereen zijn

huis helemaal schoon.” 

Pasen werd beleefd als aankondiging

van een nieuw seizoen. Mevrouw Van

Kempen: “Het werd mooi weer. Het kon

nog wel koud zijn hoor, maar op zich

werd het wat langer licht en zachter

weer. Dat was voor ons heel wat, dat je

weer naar buiten kon.”

A l l e s  o p  z i j n  k o p

Toen de behuizing simpel was, bestond

de schoonmaak uit een beperkt aantal

handelingen. De heer Kolen (1918)

herinnert zich de grote schoonmaak uit

zijn jeugd: “Mijn grootouders waren

allen boeren en daar werd eigenlijk

niks anders gedaan dan de muren

gewit, de plavuizen geboend en de bed-

den buiten gelucht. Wijzelf woonden in

de zomer op ‘den herd' en in de winter

woonden we in een kleinere kamer

waar het beter verwarmd kon worden,

want we hadden geen huis met spouw-

muren zoals tegenwoordig. Op de

boerderij waar wij als kind woonden,

werd zand gestrooid op de vloer, daar

lagen geen matten. En voordat we in de

herd gingen wonen, werd het nog eens

een keer goed gewit en opgeveegd en de

turfbak geleegd. De kachel werd

schoongemaakt, ingevet en op zolder

gezet. Dat was de schoonmaak die ze bij

ons hadden, want verder was er niet

veel schoon te maken.”

Toch was de schoonmaak nog een heel

werk. Alle spullen die in huis stonden,

bracht men naar buiten. Mevrouw Van

Kempen “Van boven moest alles naar

buiten. Daar werd alles helemaal uit

elkaar gehaald en schoongemaakt. En

als de kamers niet gewit hoefden te

worden, dan werden ze afgewassen en

dan moest alles gelucht worden. Pas

daarna mocht het meubilair weer

terug.”

D e  k a c h e l  v a n  d e  k a n t  a f  

Mevrouw Van Loon herinnert zich de

schoonmaak van de kachel: “Wij had-

den een keukenkachel, zo'n platte, met

zo'n buis erin. Die buis werd eraf

gehaald en goed van roet ontdaan. De

schoorsteen werd geveegd en in het

stookkanaal werden proppen kranten

gedaan en dat werd afgedekt met een

dekseltje. Want de pijp mocht je 's

zomers niet zien.”

Met Pasen hoorde de kachel uit te zijn,

ongeacht de temperatuur buiten. Het

kon bij een vroeg vallend Pasen dus

voorkomen dat het nog erg koud was

buiten. Een verklaring voor deze werk-

wijze wordt door mevrouw Van Loon

gegeven: “Dat was zo traditie, want er

was geschilderd, er was behangen en er

was gewit en als je de kachel aanstak,

dan kwam er weer van dat zwart op de

muur en dan was het net alsof je niet

schoongemaakt had en dat mocht niet:

andere mensen mochten dat eens zien!

Koud of niet koud, die kachel ging niet

meer aan. En nergens niet.”

B e d d e n  w e r d e n  g e l u c h t

Behalve de kachel werden ook de bed-

den onder handen genomen. In de tijd

van de bedstee sliep men op met stro

De kachel werd vroeger met Pasen van de kant afgehaald,

schoongemaakt en weggezet tot de winter.
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bloemen'. De winterkleren werden

opgeborgen en de nieuwe zomerkleren

moesten aan met Pasen, ongeacht de

kou. Of dat het pijpenstelen regende, of

dat er natte sneeuw viel, of dat het mis-

tig was, of dat het glad was, die nieuwe

kleren moesten aan. Ik moet er nou niet

meer aan denken, want als het nou

Pasen is en het is heel slecht weer, dan

heb ik nog lekker mijn winterjas aan.”

Niet voor iedereen was het mogelijk

ieder jaar nieuwe kleren aan te schaf-

fen. Maar iedereen zorgde wel er voor

om met Pasen er op zijn best uit te zien.

Mevrouw Van Loon: “We zagen er alle-

maal wel netjes uit. Wij zeiden toen we

wat groter werden ‘die ziet er gesteven

en gestreken uit'.”

W e r k e n  v o l g e n s  e e n  s y s t e e m

De inrichting van de huizen ging er

door de komst van matten op de vloer

en door behang op de muren anders uit

zien. Maar wat bleef, was wat van moed-

er op dochter doorgegeven was: dat je

met Pasen het huis grondig schoon-

maakte. 

De schoonmaak was een duidelijk

gestructureerde bezigheid en gebeurde

volgens een goed georganiseerd sys-

teem. Men werkte van boven in het huis

naar onderen; de zolder vormde het

beginpunt. Per kamer werd een vast

D e  s t o e p  w e r d  g e s c h u u r d

Ook de ruimte buitenshuis kwam tij-

dens de schoonmaak aan de beurt. Bij

mevrouw Van Kempen, die als kind in

een kleine arbeiderswoning woonde,

kreeg de stoep voor het huis ook een

schoonmaakbeurt: “De straten werden

geschuurd tot de straat toe. En bij

mensen die veel ruimte om het huis

hadden, zoals boeren, moest alles om

het huis geboend worden, vooral de

voorkant van de straat, waar alle

mensen liepen. Als je het niet gedaan

had, dan was het een schande.”

O p  z i j n  p a a s b e s t

Voor Pasen werd niet alleen het aange-

zicht van het huis onder handen geno-

men. Ook het uiterlijk van de mensen

zelf kreeg de nodige aandacht. Tijdens

Pasen moest iedereen er ‘op zijn paas-

best' uitzien. De heer Kolen weet nog:

“Bij de boeren moest er met Pasen een

nieuw pak gekocht worden, dan moes-

ten ze in het nieuw zijn. En vooral de

dames wilden een nieuw hoedje en een

nieuw kleed. De vrouwen waren over

het algemeen helemaal in het nieuw.

Met Allerheiligen droeg je gewoon de

kleren die je al had aangehad, maar

met Pasen ging je in het nieuw.” 

Mevrouw Van Kempen: “De winter-

kleren werden opgeruimd en dan

kregen we van mijn vader met Pasen

altijd nieuwe kleren. De jongens kregen

toen ze ouder werden een aangemeten

pak, want ze mochten niet een broek

van C&A aan. Dan gingen we zo geza-

menlijk naar de kerk. De meisjes kre-

gen een jurk, kousen, nieuwe schoenen,

een tasje en een hoedje, dat moest er

altijd bij: je mocht niet zonder hoed

naar de kerk. Op een dorp was dat nog

erger dan op een stad, daar kende

iedereen elkaar. Wij waren erg trots,

want er was vroeger niet zoveel, dus je

was heel gauw blij.”

Mevrouw van Loon herinnert zich hoe

deze in het nieuw gestoken personen

genoemd werden: “Paasbloemekes

waren het. Als er dan bij waren die geen

nieuwe kleren hadden, want die had je

ook, dan zeiden die ‘daar gaan die paas-

gevulde tijk, dat in het voorjaar ververst

werd. De heer Kolen: “Wij hadden toen

we op de boerderij zaten geen

matrassen. Wij sliepen op haver en stro

en met Pasen ging dat haver en stro

eruit en dan kwam er vers haver en stro

in. Dan lag je zo hoog dat je bijna met

je neus tegen het plafond lag. Maar dat

zakte natuurlijk in.”

Mevrouw Van Kempen: “Bij ons thuis

vroeger hadden wij geen bedden, daar

hadden we tijk met stro. Die werden

helemaal schoongemaakt. Het stro dat

erin zat, werd eruit gehaald. De omslag

werd gewassen en dan werd er nieuw

stro in de tijk gedaan. Ik kan me nog

herinneren dat het heel lekker rook.”

De bedden werden buiten gelucht.

Mevrouw Van Loon: “De bedden gingen

naar buiten en werden met de matten-

klopper onder handen genomen. Als je

kinderen had die in bed plasten zodat

er van die gele kringen in het matras

zaten, dan werden er net zoveel em-

mers met sop als nodig was over heen

gegooid om die kringen eruit te krijgen.

Was het slecht weer dat gingen ze de

schuur in om te drogen, maar met goed

weer werden ze buiten op de plaats

gezet en dan iedere keer om en om

gedraaid. Wij hebben ook tijken gevuld

met van die wollen vlokken gehad.

Maar die vlokken plakten aan elkaar.

Als een bed vuil was, werd de naad

opengetornd en de vlokken werden dan

op een flanellen of katoenen laken

gelegd. De tijk werd gewassen en dan

mochten de kinderen meehelpen om

die vlokken weer in de tijk te krijgen.”

“Had je het geluk dat er geen kringen

inzaten van bedplasserij, dan werden

de bedden met de mattenklopper onder

handen genomen, buiten op twee stoe-

len of op een bank. Ook de dekens wer-

den buiten gehangen. De gehaakte

spreien werden eerst gewassen en dan

heel netjes opgevouwen. De buurvrouw

hielp met netjes vouwen en strak

trekken. Als er een rand met punten

aan het sprei zat, dan werd die punten

uitgetrokken en nog eens met een

strijkijzer netjes platgestreken.”

Met kachelpoets werd de kachel

diepzwart en blinkend gemaakt.
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patroon gevolgd: eerst werden de kas-

ten uitgedaan, de kleren uitgehangen

of gewassen, de ledikanten uit elkaar

gehaald, naar buiten gebracht en

schoongemaakt, de matrassen gelucht,

de kamer gewit of behangen, de buiten-

kant van de kasten afgedaan en ver-

volgens de vloer geboend. Alles in huis

werd gereinigd, ook als het door het

jaar heen niet veel gebruikt werd of als

het net schoongemaakt was. 

Mevrouw Van Loon: “Van thuis hebben

we meegekregen hoe we het moesten

doen: van boven naar onderen werken.

En dan allereerst de kasten, zodat die

dicht konden blijven zodat je daar niks

meer mee te doen had. Alle oude spul-

len die je niet meer gebruikte, deed je

in dozen. Die kon je dan beneden

klaarzetten om weg te geven, eventueel

in de schuur want dat was toch het laat-

ste wat je op moest ruimen.” 

“Je werkte van boven naar beneden, van

de zolder naar de slaapkamers toe. Eerst

werd de zolder helemaal leeg gemaakt

en als dat klaar was had je zelf ook een

grote schoonmaakbeurt nodig. Dan

waren de kasten aan de beurt. Alle kle-

ren en schoenendozen hadden de hele

winter opgeborgen gezeten, dus dat

moest naar buiten. Alles uitborstelen en

de kasten uitsoppen. Dan konden de

kleren er weer in, alles schoon op een

rijtje zodat je er een liniaal naast kon

zetten. Kamer voor kamer werd afge-

werkt. De kinderen moesten met z'n

drieën of vieren op een kamer slapen,

want dan kon je de andere kamers goed

schoonmaken, behangen en witten.

Vloerbedekking had je toen niet, je had

zeil of je had geverfde houten vloeren.

Die werden geboend.”

K o p e r  e n  z i l v e r  p o e t s e n

Mevrouw Van Loon: “In de woonkamer

en keuken deed je eerst de kasten: het

glaswerk en het servieswerk werd alle-

maal afgewassen. Dan had je dikwijls

bestek dat nog gepoetst moest worden.

Het bestek werd allemaal netjes op

witte flanellen doeken gelegd in de

schuif, messen bij messen, vorken bij

vorken. Dat moest precies in het gelid

liggen, dat mocht niet scheef.”

Ook mevrouw Van Kempen herinnert

zich de schoonmaak van de kasten:

“Alle serviesgoed, ook al werd dat dik-

wijls gebruikt, werd schoongemaakt.

Alle voorraad van het linnengoed werd

gewassen. Dan werd het weer in de kast

gelegd en wat je niet vaak gebruikte,

werd een lintje om gedaan. Dat moest

ieder jaar gebeuren. En de potten en

pannen werden goed ingesmeerd. Die

moesten blinken met de grote schoon-

maak. Eigenlijk werd alles schoon-

gemaakt, alles wat er maar in huis te

vinden was.”

Niets werd overgeslagen in huis. Ook

niet de trap. Mevrouw Van Loon: “Op de

trap had je een loper met roeien, en al

die roeien moesten gepoetst worden.

Daar was je een hele middag mee bezig.

Dan lagen die vijftien roeien op tafel

allemaal op dubbele kranten. Als die

roeien dan gepoetst waren, dan legde je

ze onder flanellen stoflappen, want er

mochten geen vingers opkomen. De

loper werd als hij heel vuil was uitge-

schuurd en buiten gehangen en als hij

niet vuil was werd hij goed uitgebor-

steld en uitgedaan. Dan werden die

roeien er een voor een opgelegd. En als

de roeien er ingeschoven waren, dan

moest je met een flanellen doek erover-

heen gaan, zodat je de vingers niet

meer zag, want koper is heel mooi,

maar je ziet er alles op. “

D e  s c h o o n m a a k b e l e v i n g

v a n  d e  v r o u w

De schoonmaak legde een zware druk

op de huisvrouw. De man was vaak

weinig thuis vanwege zijn werk, en de

verantwoordelijkheid voor de schoon-

maak lag bij de vrouw. Daarnaast

speelde geld een rol; mensen met meer

geld konden hulp bij de schoonmaak

inschakelen. Mevrouw Van Kempen:

“Iedereen deed hetzelfde, alleen

mensen die veel geld hadden konden

hun huis laten schilderen, behangen of

witten. Maar wij moesten het zelf doen.

Dat was best zwaar.”

De gevoelens over de jaarlijkse schoon-

maakbeurt waren verschillend. “Vlug

klaar zijn, dat was het fijnste”, aldus

mevrouw Van Loon. “Als je eenmaal

bezig was, dan ging het wel goed. Dan

zag je dat het leuk werd met een nieuw

papiertje, of een paar nieuwe gordij-

nen, zodat het weer lekker schoon was.

Dan was het wel fijn, dan was je blij dat

je er aan begonnen was. Maar het er

naar toe leven, dat was dikwijls een

probleem, dan schoof je het voor je uit,

maar niet te lang, want het moest voor

Pasen klaar zijn.”

Daarnaast wordt de schoonmaaktijd

ook omschreven als een gezellige tijd,

waarin je de buurvrouwen kon ontmoe-

ten. Mevrouw Van Loon: “Dan was het

soms een race tegen de klok: wie het

eerste klaar was met de grote schoon-

maak. Als het dan goed weer was, dan

zaten we buiten met een bakske koffie

of thee en anders binnen, in een

schoongemaakte keuken.”

Mevrouw Van Kempen: “Als iets heel

zwaar was, dan zeiden de buurvrouwen

‘ik help je wel' en dat deed je andersom

ook. Als ze dan kwamen helpen, zette je

koffie en dat was dan toch ook wel weer

leuk, want daar had je anders niet

De linnenkast werd ingericht met stapeltjes

zo recht dat je er een liniaal naast kon

leggen.
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zoveel tijd voor. Want je moest in die

tijd alles met de hand wassen of met

een wasbord.”

D e  g r o t e  s c h o o n m a a k  

w a s  n o d i g

Waarom werd de grote schoonmaak al

die jaren trouw uitgevoerd, voor Pasen?

Mevrouw Van Loon: “Ik denk dat het

eigenlijk een beetje een plichtsgevoel

was. En een traditie, van thuis uit zo

meegenomen.”

Daarnaast was de grote schoonmaak

vroeger nodig. Mevrouw Van Kempen:

“De grote schoonmaak werd maar een

keer per jaar gedaan. Er werd wel gew-

erkt, maar niet zoveel als nu. Het kon

best zijn dat er in maanden niks anders

gedaan werd dan een keer over de vloer

vegen. Dan moest het er na de schoon-

maak een heel jaar tegen kunnen. “

I s  d e  g r o t e  s c h o o n m a a k  

v e r l e d e n  t i j d ?

Het belang dat werd gehecht aan de

schoonmaak veranderde: met de komst

van schoonmaakmiddelen en andere

huishoudhulpmiddelen, werd het

houden van een gedegen grote schoon-

maak een keer per jaar minder nood-

zakelijk. Mevrouw Van Kempen hield

haar laatste grote schoonmaak in de

jaren zeventig: “Dat heeft toch wel heel

lang geduurd voor ik ophield. Je kreeg

andere schoonmaakmiddelen, het werd

allemaal een beetje gemakkelijker.

Tegenwoordig wordt er altijd gewerkt

en er zijn allerhande spullen die het je

gemakkelijk maken. Dat is niet te

vergelijken.”

Mevrouw Van Loon signaleert deze

ontwikkeling ook: “Geleidelijk aan is

dat wat minder geworden, zodra de

mensen makkelijker werden en het nut

er niet meer van in zagen. Ze zeiden: je

zomerkleren en winterkleren komen

regelmatig buiten en worden regelma-

tig gewassen. De tijd dat ze opgeborgen

zitten, kunnen ze niet vuil of stoffig

geworden zijn want de kastdeuren zit-

ten dicht. En ergens hebben ze natu-

urlijk wel gelijk, want het was een ten-

toonstelling hoor, als je dan boven uit

het raam keek en je was met een man

of drie vier bezig. Dat was gewoon

komisch. Al die kleren hingen dan

buiten en dan kon het zijn dat er een

draad knapte zodat al die kleren tegen

de vlakte aan gingen. En dan hebben we

ook nog een tijd gehad dat we de kleren

niet meer naar beneden deden, maar

dat het raam heel wijd openging en dat

je dan geleidelijk aan, maar niet alle-

maal tegelijk, de kleren voor het raam

hing. Dat is de opvolger van het buiten-

hangen geweest. De volgende stap is

geweest dat er geen kleren meer naar

buiten gingen, want het huis kreeg

toch regelmatig een goede beurt.”

De auteurs van het boek Libelle 50: 50
jaar dagelijks leven in Nederland (1984)
zien deze verandering in de jaren

zeventig-tachtig ook, van een keer per

jaar schoonmaken naar het hele jaar

door poetsen. Maar volgens hen is het

in 1984 een illusie te denken dat de

paasschoonmaak verleden tijd is:

“Hoeveel veranderingen zich in de loop

van de jaren ook in het huishouden

voordoen, hoezeer de ideeën en menin-

gen over dit werk zich ook wijzigen,

aan de grote schoonmaak verandert

eigenlijk niets. In 1971: “Schoonmaak is

niet meer nodig. Schoonmaak is uit de

tijd. Het hele huis van onder tot boven

met de bezem keren? Kom nou, dat

doet toch niemand meer? Dat zijn gelu-

iden die wij vernamen, en waarin we

zelf een beetje begonnen te geloven.

Vergeet het maar. Er wordt in Neder-

land nog gezwoegd en gesopt en

geboend dat het een lieve lust is. Geen

Pasen in een huis dat niet naar boenwas

ruikt.” De mening van enkele lezeres-

sen: “Ik ben misschien wel ouderwets,

maar ik houd ervan om in het voorjaar

alles lekker op z'n kop te zetten.” “Bij

mij wordt ieder jaar, zowel in het voor-

jaar als in het najaar, lekker geschrobd,

gewreven en gepoetst.” 

“Een heel gekke ziekte, die schoon-

maak. Zodra het zonnetje warm wordt,

krijg ik de kriebels en lucht alle dekens

en matrassen, was de gordijnen en doe

de kasten. Als mijn man thuiskomt en

zegt: ‘Wat is het weer netjes', dan ben ik

er trots op, hoor.” Zelfs in 1979 ver-

scheen nog een Boenboek met allerlei

handige tips die kunnen helpen bij het

doen van de grote schoonmaak.”

Wat door Libelle echter wel onder-

schreven wordt, is het idee dat er

anders naar de grote schoonmaak

wordt gekeken. Vroeger was er geen

ontkomen aan, maar nu kan een vrouw

zelf beslissen of ze eraan begint: “De

grote schoonmaak – zelfs nu nog gaat

in heel wat huishoudens de hele boel

op z'n kop, wordt alles met de bezem

gekeerd, zodra het voorjaar zich aan-

kondigt. Het verschil: nu bepaalt een

vrouw zelf of ze zin heeft in zo'n grote

opruiming. In de jaren '30 ontkom je er

als huis vrouw niet aan. Het is een uit-

gemaakte zaak dat het moet gebeuren.”

Anno 1999 lijkt deze trend zich te heb-

ben doorgezet. Voor vrouwen vroeger

was de grote paasschoonmaak een

dwingende traditie. Voor de meeste

vrouwen van nu is de grote voorjaars-

schoonmaak geen verplicht ritueel

meer dat ze van hun moeder hebben

meegekregen. Onzeker is dus in hoe-

verre de jaarlijkse grote schoonmaak in

de toekomst een rol zal blijven spelen

in de schoonmaakpraktijk van de

vrouw (en man).

Dit artikel kwam tot stand met behulp van

mevrouw Van Kempen, de heer Kolen en

mevrouw Van Loon, allen uit Tilburg.

Bij de schoonmaak hoorde ook dat

je al het koper en zilver poetste.



Je eet van een bord, je begroet

iemand door je rechterhand uit te

steken, je viert je verjaardag. Zo

doet iedereen het en niemand

denkt erover na. Het lijkt wel of

het nooit anders is geweest.  

Het zijn tradities die van ouders

op kinderen over

gaan. Er zijn ook gebruiken die pas

kort bestaan. Bijvoorbeeld de

gewoonte iemand te feliciteren via

een advertentie in de krant. 

Een paar mensen beginnen ermee, het

wordt een modeverschijnsel, een

trend.
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In Kaatsheuvel eet de familie de Kort

sinds de jaren vijftig op tweede paasdag

altijd ‘vogelnestje’ bij opa en oma. 

Een waardevolle familietraditie.

Richard de Kort

Pasen is een voorjaarsfeest. Na de lange

koude winter vierde men dat het

‘goede’ seizoen begon. Voor de Eerste

Wereldoorlog werd Pasen in Kaats-

heuvel vooral in de kerk doorgebracht.

Daarnaast werd er lekker gegeten. Het

gebruik dat de koster of de huishoud-

ster van de pastoor een week voor Pasen

met een grote mand aan de arm bij de

boeren ‘Zalig Pasen’ ging wensen en

daarmee tegelijk ook vroeg om eieren

of een stuk spek is in Kaatsheuvel na de

Tweede Wereldoorlog in onbruik ger-

aakt.

E e r s t e  p a a s d a g

In de jaren dertig en veertig begon men

op eerste paasdag ’s morgens vroeg met

de eerste mis. Daarna was de boer druk

met het melken en het werk in de stal.

Het vee stond met Pasen nog op stal en

ging pas op 1 mei naar buiten de wei in.

Om tien uur was er weer een mis, waar-

na men een ‘bakske vatte’ (een kop

koffie dronk). Rond twaalf uur was het

tijd voor het middagmaal, dat op eerste

paasdag bijvoorbeeld bestond uit bouil-

lonsoep, veel gekookte aardappelen,

boontjes uit een weckpot en braadvlees.

Hierbij werd door de boerin appelmoes

of stoofperen geserveerd. Als toetje had

men lekkere pudding, zoals chocolade-,

vanille- of ananaspudding. Om drie uur

ging men naar het lof en om zes uur

was het tijd voor de avondboterham

met hard gekookte eieren, zelfgerookt

spek en zelfgemaakte jam. Tot de jaren

VVVogelnestje eten

zeventig is deze gang van zaken zo

gebleven, zij het dat de maaltijden wat

luxer werden, de boontjes uit de winkel

kwamen en men minder naar de kerk

ging.

T w e e d e  p a a s d a g

Op tweede paasdag ging men ’s mor-

gens weer naar de eerste mis, waarna

het werk in de stal gedaan werd. Na de

mis van tien uur ging men op visite bij

familie. Men had er al rekening mee

gehouden dat voor het bereiden van het

middagmaal niet veel tijd was, daarom

at men het overschot van eerste paas-

dag. ’s Middags hoefde men niet meer

naar het lof. Dan kwamen de klein-

kinderen eieren zoeken bij opa en oma.

Alle kleinkinderen moesten binnen blij-

ven tot alle eieren rond het huis ver-

stopt waren door hun ouders. Dan werd

er een grote gietijzeren pan midden in

de tuin gezet en werd het startsein

gegeven. Alle kinderen stormden naar

buiten de tuin in. Eieren zoeken, zo

snel en zoveel mogelijk. De eieren zaten

verstopt onder een pol gras of net onder

het zand, in de kruin van een plant of

waar dan ook. De kinderen liepen elka-

ar ondersteboven in de haast. De eieren

werden verzameld in de grote pan. Met

de eieren gingen we dan op de foto.

V o g e l n e s t j e

Als alle eieren gevonden waren, ging

oma aan het werk. Ze braadde dan in

drie grote pannen voor dertig man

gevulde gehaktballen. Dat waren

gekookte eieren met daaromheen

gehakt in de vorm van een bol. Er werd

‘rooi’ saus bij gegeten. Terwijl ze de met

ei gevulde gehaktballen aan het braden

was, maakte oma een schaal met sla,

augurken en uitjes. Daarop werden de

gehaktbollen gelegd, die voor de helft

waren opengesneden. Het geheel werd

overgoten met ‘rooi’ saus. Het vogel-

nestje was klaar.

Iedereen ging aan lange tafels zitten

met mes en vork gereed. Vooral de vork

had iedereen al in de hand om zo gauw

als de schotel op tafel werd gezet aan te

vallen. Het was zaak de grootste bol te

bemachtigen. Vaak werd dan ook

gemeten wie werkelijk de grootste te

pakken had. De bollen werden gegeten

met witte puntjes of bruin brood met

‘goei’ boter. Dat was zo smullen

geblazen, dat daarna niemand meer

trek had in oma’s vermaarde pudding.

Tegenwoordig gaan we niet meer met

Pasen naar de kerk en eten we ook niet

meer specialer dan ’s zondags gewoon

is. Wat we wel nog steeds volhouden is

op tweede paasdag naar opa en oma

gaan om ‘een zalig pasen’ te wensen en

‘vogelnestje’ te eten. Ik wil deze traditie

voortzetten, net als het eieren ver-

stoppen voor mijn kleinkinderen.
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Familie de Kort

Pasen 1981
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Vier gevarieerde

tijdschriften per jaar

over de boeiende achtergronden van

het dagelijks leven.
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en trends

Mis geen enkel nummer en geef u op

voor een abonnement à ƒ 35,– per jaar. 

Dat is voordeliger dan losse

nummers kopen en uw ‘Traditie’

wordt elk kwartaal thuisgestuurd. 

Stuur deze bon

naar: Nederlands

Centrum voor

Volkscultuur,

Lucasbolwerk 11,

3512 EH Utrecht,

tel: 030-2319997,
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Handtekening 

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

V o g e l n e s t j e

recept voor vier personen

Gehakt

■ 750 gram gehakt (vier bollen)

■ 4 grote eieren

■ paneermeel

■ een losgeklopt ei

■ peper en zout

■ nootmuskaat

Bereidingswijze gehakt met ei

– kook de 4 grote eieren hard en

laat ze koud worden,

– maak het gehakt aan met een

losgeklopt ei, paneermeel, peper

en zout en nootmuskaat en

verdeel het in 4 porties,

– omkleed ieder ei met een porti

gehakt en maak er een bol van,

– het gehakt met ei aanbraden

zoals normale gehaktballen.

Rode saus

■ 1 liter water

■ 2 laurierblaadjes met daarin in elk

2 kruidnagels

■ 1 grote ui

■ een stukje winterwortel

■ 1 klein blikje tomatenpuree

■ tomatenketchup

■ 1 eetlepel aardappelzetmeel

■ verse peper

■ 1 bouillonblok

Bereidingswijze van de rode saus

– kook een 1 liter water,

– laat daarin de ui, laurier met

kruidnagels, winterwortel en

bouillonblok ongeveer 1 uur

trekken,

– zeef de bouillon

– voeg aan de bouillon het blikje

tomatenpuree, een beetje

tomatenketchup, verse peper toe

en roer goed,

– de bouillon mag niet koken,

– maak de aardappelzetmeel aan

met wat koud water,

– roer beetje bij beetje de aard-

appelzetmeelmengsel door de

bouillon en blijven roeren.

– Als de saus nog te dun is, dan

nog wat aardappelzetmeel

oplossen in koud water en

toevoegen.
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“Die Minze kühlt den Kopf, der heiss

und wärmt den kalten Magen.

Sie bringt ein Feuer und ein Eis

für uns Wohlbehagen.

Drum trägt zur Kirche in der Hand

das Mägdlein Sie in Wendenland.”

Een plantje
in een
tabletje

Het pepermuntje staat vooral bekend

als het geliefde doorgeefsnoepje tijdens

preek en orgelmuziek in de kerk. Zijn

misschien de advertenties van de

Sneker pepermuntjesfabrikant

Tonnema in allerlei kerkblaadjes van de

jaren twintig er debet aan dat uitgele-

zen bij die gelegenheid van het peper-

muntje wordt genoten? Er wordt zelfs

beweerd dat in de verschillende gods-

dienstige richtingen voorkeur bestaat

voor een bepaald merk. Hervormden

zouden hoofdzakelijk op Faam zijn

gesteld en het merendeel der gerefor-

meerden en katholieken op KING.

Van de kansel gezien viel ook predikan-

ten het veelvuldig gesabbel onder hun

gehoor op. De verklaring waarom juist

het pepermuntje zo in trek was, is mis-

schien dat de preken (vooral) vroeger

erg lang en zwaar waren en dus voort-

durend aandacht eisten. Een peper-

muntje op z'n tijd hield de goede

gemeente zogezegd bij de les. Dominee

Doornbos in Raamsdonkveer durfde

zelfs in zijn preek te citeren uit het

boekje De taal der kruiden van Mellie

Uyldert: “de reuk van mint maakt den

mensch vrolijk en blij” en “de kracht

van het muntkruid verheldert het den-

ken en zuivert het voelen”.

Boerendochters uit de omgeving van

Hannover plachten tot een halve eeuw

geleden bij het ter kerke gaan een bloei-

ende muntstruik te dragen, ook al weer

om tijdens de dienst fris en oplettend te

blijven.

M e n t h a  p e p e r i t a

Het belangrijkste ingrediënt van het

pepermuntje is pepermuntolie die ver-

kregen wordt uit de munt, een plant

die in verschillende variaties overal op

de wereld voorkomt. De olie, geperst uit

de plant met de Latijnse naam ‘mentha

peperita', is het meest geschikt om er

peper(ita)muntjes mee te maken. Met

peper als zodanig heeft het snoepje dus

niets van doen.

De Griekse mythologie leert ons hoe de

muntplant aan haar mooie naam is

gekomen. Hades, god van de onderwe-

reld, werd verliefd op de schone

Mentha. Gevolg was een laaiende ruzie

tussen Hades' vrouw en Mentha. Hades

deed zijn best tussenbeide te komen en

de twist te sussen, maar zijn kalmeren-

de woorden mochten niet baten. Er

bleef hem niet anders over dan Mentha

om te toveren in een plantje dat hij

haar naam gaf, niet alleen omdat het

welriekende kruid bij haar gratie en

karakter paste, maar ook omdat hij

Mentha in de hoedanigheid van een

plant voor altijd kon beschermen.

Eerst in 1696 verhief de Engelsman

John Ray de munt tot cultuurgewas.

Het moest toch nog bijna honderd jaar

duren voor dit pepermuntplantje uit

Engeland naar ons land was overge-

bracht. 

G e n e e s k r a c h t

De priesters in het oude Egypte kenden

aan de pepermuntolie toverkracht toe

en ze moet in die tijd dan ook zeer kost-

baar zijn geweest. Misschien dat daar-

door de farao's de olie als betaling van

HHHet pepermuntje

Willem Boxma
Pepermuntplantje
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de belasting accepteerden. Omstreeks

350 jaar voor Christus verkondigde de

Griekse geleerde Aristoteles dat van

pepermuntolie een geneeskrachtige en

opwekkende werking uitging. Volgens

hem werkte ze snel bij ademhalings-

stoornissen en braakneigingen.  

De Romeinse geneesheren Celsus en

Largus schreven de munt voor als mid-

del tegen migraine. De Romeinse geleer-

de Plinius zag meer in de geur van het

kruid. Opgesnoven genas het volgens

hem aandoeningen aan de luchtwegen,

hief het het hikken op en wakkerde het

de geest aan. Voor het begin van een

toespraak ingesnoven, maakte ze de

stem krachtig en helder. Ingenomen

aftreksel van de plant hielp bij lever- en

miltziekten en slangen- en schorpioen-

beten, om maar enkele vervelende kwa-

len te noemen.

K a r e l  d e  G r o t e

De Romeinse heerscharen namen de

munt mee op hun zeer lange veldtoch-

ten. Ze meenden onderweg steeds nieu-

we energie uit de blaadjes te putten en

verspreidden het plantje over heel

Europa. In de vroege middeleeuwen

was de munt, aangespoord door keizer

Karel de Grote, zelf een fervent muntge-

bruiker, in de kloostertuinen te vinden.

Aangenomen wordt dat de

Benedictijner monniken al bezig zijn

geweest door warme of koude persing

olie uit de plant te halen.

In de zeventiende eeuw krijgt de munt

ook in overig Europa een vaste plaats

onder de medicijnen. Het wordt vooral

aangewend bij buikpijn, maagpijn en

verkoudheid. De Leidse hoogleraar

Rembertus Dodenaeus, die in Wenen

tevens lijfarts van keizer Maximiliaan

was, vertelt ons in 1608 in zijn boek

over kruiden uitvoerig hoe de recep-

tuur moet worden toegepast en volgt

daarbij zijn grote voorganger Plinius:

“Den reuck van de Munte verquiet den

geest ende heuren smaeck maeckt

greych ende lustich om te eten ende

doet de spyse verteren”. De mond met

van de pepermuntplant getrokken

water gewassen of gespoeld “helpt

quaet tandvleesch ende maeckt eenen

goeden aessem”.

Hoewel ook ons pepermuntje lang als

‘medicinaal' is verkocht, gelooft tegen-

woordig geen arts meer in de genees-

krachtige werking ervan. Hoogstens wil

het wel eens helpen bij buikpijn of bij

een van streek zijnde maag.

U i t  E n g e l a n d

Het pepermuntje als snoepje is hoogst-

waarschijnlijk het eerst in het begin

van de achttiende eeuw in Engeland

vervaardigd. In 1771 werd ook hier te

lande begonnen olie te distilleren uit

gedroogde bloeiende pepermuntplan-

ten. De aromatische olie werd aanvan-

kelijk met honing en stroop, later met

veel suiker verwerkt tot de zogenaamde

suikerpepermuntjes. Ze hadden de

vorm van een balletje, iets groter dan

een pil. Deze pepermuntjes zijn nog

wel verkrijgbaar. Dames plachten ze in

hun tasje mee te dragen in een

doosje, dat ook diende voor het bewa-

ren van pillen. Die pillen-  of peper-

muntdoosjes, zeker sinds het begin van

de negentiende eeuw in gebruik, toon-

den vaak unieke stukjes van zilversmid-

kunst. Versiering met filigrain, opge-

legd met hartjes, bolletjes en rozetjes,

zelfs met parelmoer, granaat en kleuri-

ge steentjes, is geen zeldzaamheid.

Sierlijk graveerwerk ontbrak evenmin.

Vooral de zilversmeden in

Schoonhoven genoten op dit gebied

grote bekendheid. 

P l a t r o n d  i n  e e n  r o l l e t j e

Het pepermuntje dat wij kennen als

een tabletje is nog niet zo oud.

Oorspronkelijk werd het ruitvormig

gestanst uit een deeg met pepermunt-

olie en suiker. Tegenwoordig wordt

voor de produktie een mengsel van

pepermuntolie, suiker, gelatine en ara-

bische gom gebruikt. Wie het eerst op

de gedachte van het ons zo vertrouwde,

krijtwitte, platronde, echte ‘pepermunt-

je' is gekomen, is niet helemaal duide-

lijk. In 1863 richtte M.W. Verwer in

Sneek ‘De Friesche Suikerwerk en

Pepermuntbolletjes werden net

als pilletjes bewaard en mee-

gedragen in een doosje: een

pepermuntdoosje.

Pepermuntsnoepjes - in de vorm van een

muntje - zijn pas sinds de tweede helft van de

vorige eeuw bekend.

Engelse pepermunt is vanaf 1882

in de handel.
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Pepermuntfabriek' op, die ter plaatse

spoedig als ‘de klontjesfabriek' bekend

stond. In 1880 ging de fabriek in andere

handen over.

De Dokkumer fabrikant Fortuin begon

in 1882 de zogenaamde Engelse peper-

munt te maken, verpakt in de bekende

blauwe zakjes. Ter gelegenheid van het

vijftigjarig bestaan van de fabriek ont-

wikkelde Gurbe Jan Fortuin zijn

Wilhelmina-pepermuntjes, verpakt in

het sierlijke doosje.

In 1902 richtte Nicolaas de Vries, die als

werknemer van de ‘klontjesfabriek' het

suikerwerkvak had geleerd, samen met

de kruidenier Gerrit Tonnema en de

heren Gerrit Wilp en Anne Zandstra

zelf een fabriekje in Sneek op.

Aanvankelijk produceerde de firma

Tonnema – Tonnema was de geldschie-

ter voor het bedrijf geweest, vandaar de

naam van de onderneming – ook peper-

muntjes voor verschillende andere mer-

ken, zoals Faam en Wilhelmina. Daarbij

werd uiteraard voldaan aan de door de

opdrachtgever verlangde vorm, smaak

en opdruk. 

Het einde van de levering aan derden

kwam in zicht toen ook Nicolaas de

Vries' zoon Nico tot het bedrijf toetrad.

Hoewel van beroep onderwijzer durfde

Nico het aan de functie van verkooplei-

der op zich te nemen. Niet zonder suc-

ces. Hij begon de contracten met de

pepermunt-afnemers op te zeggen en

legde zich toe op een produkt met een

nauwkeurig bepaalde samenstelling en

kwaliteit.

KING Kwaliteit In Niets Geëvenaard

‘Medicinaal' werd, mede als gevolg van

een wetswijziging, vervangen door

‘natuurzuiver'. De merknaam van de

binnen een rolletje, in stanniool en

papier verpakte pepermuntjes werd

KING. De engels klinkende naam was

niet opzettelijk ontleend aan de koning

van Engeland, eerder misschien

bedoeld een zeker cachet aan het pro-

dukt te verlenen. De naam was heel

simpel een samenstelling van de begin-

letters van de leus: ‘Kwaliteit In Niets

Geëvenaard'.

Bij het vijftigjarig bestaan van de Firma Fortuin werd de

Wilhelmina pepermunt op de markt gebracht.

De naam KING betekent 

‘Kwaliteit In Niets Geëvenaard'.

Munt met frisse mentholgeur en -smaak.

Foto: Frieda van Dreven

AA
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Peterselie en selderij in soep, sprietjes

bieslook in sla en wat tijmblaadjes in

vleesgerechten. Iedereen kan met verse

of gedroogde kruiden extra smaak toe-

voegen aan een gerecht. Kruiden kun-

nen worden gekweekt in een hoekje

van de tuin of in potjes in de venster-

bank. Of bij grote kwekerijen, zodat ze

vers of gedroogd te koop zijn in de

supermarkt. Tegenwoordig worden

kruiden vooral om hun aroma gewaar-

deerd. Maar vroeger stonden hun gene-

zende eigenschappen veel meer in de

belangstelling. Toen was er nog geen

strikte scheiding tussen voorkomen en

genezen van kwalen. Men at kruiden

omdat ze goed smaakten, de spijsverte-

ring bevorderden én kwalen verhielpen. 

Kruiden worden al heel lang gebruikt.

Bijna vijfduizend jaar geleden maakte

de Chinese keizer Shen Nung al een lijst

van kruiden, waarbij hij ook hun giftig-

heid vermeldde. Ook de oude

Egyptenaren wisten al hoe zij genees-

krachtige kruiden konden toepassen.

De meeste kennis over de geneeskrach-

tige werking van planten komt echter

van de Grieken en Romeinen. De

Griekse arts Dioscorides schreef negen-

tien eeuwen geleden de Materia Medica.

Daarin stonden de geneeskrachtige

eigenschappen van zeshonderd planten

en dit boek vormde lange tijd de basis

van alle kennis over kruiden. Ook bij

het koken maakten de Romeinen royaal

gebruik van kruiden en specerijen. 

K l o o s t e r t u i n e n

In de vroege middeleeuwen waren

kloostertuinen de eerste kruidentuinen

in onze streek. Benedictijner monniken

staken in de zesde eeuw de Alpen over

om de Germanen en Franken te beke-

ren. Behalve de bijbel, namen ze ook

zaden mee van de belangrijkste genees-

krachtige en keukenkruiden die rond

de Middellandse Zee groeiden. Die

Frieda van Dreven

Onze overgrootmoeders vonden het

nog vanzelfsprekend geurende kruiden

tussen de groenten in hun moestuin te kweken. 

Zij gebruikten verse kruiden als smaakmaker in de maaltijd,

maar ook ter vertering van zware spijzen. Bovendien

verhielpen sommige kruiden hun kleine kwaaltjes. 

Eeuwenoude
kruidenAA ls smaakmaker,

Gedroogde kruiden in zakken in Guangzhou

(Kanton, China).

Foto: Yvonne Gerritsen

medicijn
en 
cosmetica
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mediterrane kruiden konden ook in ons

klimaat goed groeien, omdat klooster-

tuinen in de beschutting van stenen

muren lagen. Met kruiden als salie, ven-

kel en rozemarijn maakten de

monniken lang bewaard, gepekeld

voedsel smakelijker en beter verteer-

baar. Ze voegden kruiden toe aan zelfge-

maakt bier, wijn en mede. Ook kweek-

ten ze allerlei geneeskrachtige kruiden.

Sommige kruiden werkten koortsverla-

gend, andere bloedzuiverend of worm-

drijvend. Daarmee genazen ze de zie-

ken, want een klooster diende toen ook

als ziekenhuis. Ook keizer Karel de

Grote heeft bijgedragen tot de verbrei-

ding van kruiden voor apotheek en keu-

ken. In het jaar 812 liet hij een lijst

maken van zeventig kruiden. Die moes-

ten worden gekweekt in alle tuinen van

zijn door het hele rijk verspreide land-

goederen.

L e e r  d e r  g e l i j k e n i s s e n

Dankzij de uitvinding van de boekdruk-

kunst werden in de zestiende eeuw ook

boeken over kruiden makkelijker ver-

krijgbaar. De beschreven kruidenkennis

was in die tijd echter een mengsel van

ervaring en bijgeloof. De alchemist

Theophrastus Bombastus von

Hohenheim, geboren in 1493, wilde

daar wat aan doen. Anders dan zijn tijd-

genoten wilde hij geen goud maken,

maar hij wilde de heilzame stoffen aan

geneeskrachtige planten onttrekken.

Zijn bijnaam werd daarom Paracelsus.

Dat betekent: ‘beter dan Celsus', een

Romeinse arts uit de eerste eeuw.

Omdat hij geen moderne chemische

technieken tot zijn beschikking had,

probeerde hij de geneeskracht af te lei-

den via de ‘leer der gelijkenissen': het

uiterlijk van de kruiden is een aan-

wijzing voor de toepassing. 

Zo werd in die tijd geelzucht behandeld

met geelwortel en een leverkwaal met

levermos. Tegen hersenaandoeningen

hielp walnoot, want een gehalveerde

walnoot ziet er immers uit als herse-

nen. Dit ging zelfs zo ver, dat uiteinde-

lijk een bloedneus werd behandeld met

een rode roos. 

C h e m i s c h e  g e n e e s m i d d e l e n

In de loop der eeuwen verhuisden

kruiden vanuit kloostertuinen naar de

tuintjes van boeren. Ook apothekers in

steden legden tuinen met geneeskrach-

tige kruiden aan en er ontstonden

handelskwekerijen. Zo was Noordwijk

van 1700 tot 1900 een belangrijk

kruidencentrum. Behalve geneeskrui-

den teelde men ook kruiden voor het

eten en de likeurstokerij en daarnaast

komijn voor in de Leidse kaas.

‘De vrouw met de flessen'. Javaanse

kruidendrankverkoopster (Indonesië).

Kruidentuin van het Arboretum in de

Landbouwuniversiteit Wageningen.
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Door de ontwikkeling van de chemie

konden in de negentiende eeuw voor

het eerst werkzame bestanddelen uit

planten in het laboratorium worden

geïsoleerd en nagemaakt. Op dat

moment ontstonden er aparte weten-

schapstakken: enerzijds de kruidenleer

en anderzijds de moderne geneeskun-

de. En langzamerhand werden de

geneeskruiden steeds minder gebruikt,

chemische geneesmiddelen hadden

namelijk vele voordelen. Zo kon daar-

van de werkzame dosis precies worden

vastgesteld, zodat men de geneeskrach-

tige werking beter in de hand had. 

Vanaf 1920 beleefde de belangstelling

voor kruiden een dieptepunt: ze wer-

den gezien als ouderwets en primitief.

Men gaf boven alles de voorkeur aan

synthetische stoffen. Niet alleen voor

medicijnen, maar ook ter vervanging

van kruiden die geur, kleur en smaak

aan voedsel geven.

O g e n t r o o s t  a l s  o o g w a t e r

De laatste decennia krijgen kruiden

weer meer aandacht. Firma's die voe-

dingssupplementen of cosmetica

maken, doen dit steeds vaker op basis

van kruiden. Bovendien gebruiken zij

graag afbeeldingen van kruiden als

reclame voor hun producten.

Kruidenwinkels en kruidenvrouwtjes

doen goede zaken. En moderne krui-

denboeken raden kruiden aan tegen de

meest uiteenlopende ziekten. Sommige

stoffen in kruiden zijn chemisch

geanalyseerd, daarvan is de genezende

werking wetenschappelijk bewezen.

Van andere kruiden is de veronderstel-

de werking dubieus, soms berust die

slechts op volksgeloof. 

De namen van sommige planten verwij-

zen al naar hun vermeende genezende

werking. Zo kan van het plantje ogen-

troost oogwater worden getrokken, dit

zou ontstoken ogen genezen. De gele

bloemen van boerenwormkruid zouden

wormen verdrijven, vooral maden en

spoelwormen. Veel plantensoorten zou-

den hoest en verkoudheid kunnen ver-

helpen, zoals kamille, klein hoefblad en

longkruid. De laatste soort vooral van-

wege de op longen lijkende witte vlek-

ken op zijn bladeren...

De wortel van valeriaan echter, levert

nog steeds een van de beste plantaardi-

ge pijnstillende en kalmerende midde-

len. Valeriaan is een bijzonder oud

geneeskruid, dat al in de vierde eeuw

voor Christus door de Griekse arts

Hippocrates werd aanbevolen. Ook

wolverlei (Arnica montana) was in de

oudheid al bekend als geneeskrachtige

plant. Tegenwoordig is dit verkrijgbaar

bij homeopatische apothekers om te

gebruiken bij kneuzingen.

K r u i d e n d r a n k v e r k o o p s t e r

Komen in onze streken geneeskruiden

de laatste tijd opnieuw in de belangstel-

ling, in niet-westerse landen handhaaft

de traditionele kruidenleer zich nog

steeds naast de moderne geneeskunst.

Zo is in Indonesië de kruidendrankver-

koopster heel gewoon in het straat-

beeld. Ze verkoopt zelfgemaakte, verse

kruidendranken tegen alle mogelijke

aandoeningen. Daarvoor worden wel

honderdvijftig verschillende tropische

plantensoorten gebruikt, zoals kaneel,

kruidnagel, gember en citroengras.

Voor één drankje worden vijf tot zeven

planten fijngestampt en vermengd met

water. Het gezeefde sap wordt in een

fles gedaan en per glas verkocht. Er

bestaan kruidendrankjes tegen ver-

koudheid en menstruatiestoornissen.

Gespecialiseerde kruidendrankverkoop-

sters bereiden zelfs

anticonceptiedrankjes. Voor veel

Indonesiërs zijn kruidendrankjes een

goedkoop alternatief voor westerse

medicijnen.

T r o p i s c h e  s p e c e r i j e n

Specerijen, gedroogde delen van tropi-

sche planten, zijn veel sterker van

smaak en geur dan groene kruiden. In

de middeleeuwen gebruikte men enor-

me hoeveelheden peper, kaneel, kruid-

nagels, gember, nootmuskaat en foelie.

Voor de smaak, maar ook om het voed-

sel te conserveren en het beter te doen

verteren. Specerijen waren toen even

waardevol als goud. De waarde van

peper was zelfs zo hoog, dat het werd

Valeriaan wordt nog steeds

gebruikt als rustmiddel.

Wijnruit werd vroeger gebruikt als

bescherming tegen vlektyfus.

Nog steeds populaire keukenkruiden:

bieslook en marjolein.
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gebruikt om belastingen mee te beta-

len. Het is daarom niet vreemd dat de

strijd om de groeiplaatsen van specerij-

en vijfhonderd jaar geleden voor een

belangrijk deel de loop der wereld-

geschiedenis heeft bepaald. 

Tropische specerijen waren in het

Romeinse rijk al bekend. Peper uit India

werd gebruikt om vlees te conserveren.

In de middeleeuwen was peper de

belangrijkste handelswaar op de land-

route India-Europa. Het was uiteindelijk

de waarde van peper die de Portugese

admiraal Vasco da Gama in 1498 aan-

zette op zoek te gaan naar een alterna-

tieve zeeroute naar India. Ook kruidna-

gels, nootmuskaat en foelie, de rode

zaadrok van de muskaatnoot, waren in

Europa geliefd als smaakmakers en

geneeskruid. Veel mensen droegen

altijd een zilveren nootmuskaatraspje.

Daarom waren de Portugezen heel ver-

heugd toen ze in 1511 de Molukken, de

Indonesische specerij-eilanden, ontdek-

ten. Daar waren enorme kruidnagel-

wouden en er groeiden ook nootmus-

kaatbomen. 

De Romeinen ontdekten al dat op

Ceylon (het huidige Sri Lanka) de fijnste

kaneel ter wereld groeide. En ook in de

middeleeuwen was deze tropische

boombast erg populair in Europa.

Direct nadat de Portugezen India

bereikten vielen zij daarom Ceylon

binnen. Want kaneel was een ideaal

kruid om van alle zoete en zure ingre-

diënten, die men toen door elkaar in

een stoofpot kookte, een smakelijke

combinatie te maken. 

C o n s e r v e r i n g s m i d d e l

Met wat kruiden of specerijen kan men

een alledaagse maaltijd veranderen in

een feestmaal vol kruidige, frisse of

juist pittige smaken. Kruiden als peter-

selie, lavas, kervel, munt, dille, tijm en

rozemarijn geven soepen, salades en

stoofgerechten een specifiek aroma.

Maar veel aromatische kruiden kunnen

meer. Zo zou rozemarijn volgens de

Grieken de bloedsomloop stimuleren,

waardoor het geheugen verbeterde.

Laurier- en basilicumblad is volgens de

overlevering eetlust opwekkend. En

peterselie, lavas, basilicum (vleeskruid)

en karwijzaden bevorderen de spijsver-

tering. Bonenkruid maakt bonen beter

verteerbaar en dille vis. De blaadjes van

salie en het sterk aromatische hyssop

dragen bij tot een betere vertering van

vet varkensvlees of vette vis als paling. 

In het pre-koelkasttijdperk werden krui-

den ook gebruikt om hun bederfweren-

de eigenschappen. Marjolein, bij ons

bekend als keukenkruid, werkt als con-

serverings- en ontsmettingsmiddel.

Evenals thymol, de vluchtige stof in

tijm. Ook de vluchtige olie in knoflook

remt bacteriegroei, waardoor het zowel

in voedsel als in de kruidengeneeskunst

werd gebruikt. Mosterd werd in de mid-

deleeuwen in Europese kloostertuinen

ook gekweekt om etenswaren te

conserveren. Bovendien maakte mos-

terd gezouten vlees smakelijker en mak-

kelijker verteerbaar. De arts Hippo-

crates schreef mosterd voor omdat het

ook een stimulerende werking op alle

lichaamsfuncties heeft: het geeft een

gevoel van welbehagen. 

Men dacht dat longkruid zou helpen tegen hoest en verkoudheid,

omdat de bladeren op longen lijkende witte vlekken hebben.

Lavendel is

geurend kruid

voor in bad en

tussen het

linnengoed.

De wortel van zeepkruid werd gebruikt

als shampoo en voor het wassen van wol.
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I n  b a d  e n  b e d

De meeste kruiden bevatten vluchtige

stoffen, etherische oliën. Deze stoffen

ruiken lekker en dienen om bijen aan

te trekken voor de bestuiving. Ze heb-

ben ook een desinfecterende werking,

daardoor wordt voorkomen dat schade-

lijke bacteriën de plant binnenkomen.

Desinfecterende, lekker ruikende stof-

fen zijn ideaal voor het maken van cos-

metica. Daarom werd vroeger alle cos-

metica van kruiden gemaakt. Als zeep

werd bijvoorbeeld de sterk schuimende

stof in bladeren van zeepkruid

gebruikt. De naam lavendel is afgeleid

van het Latijnse ‘lavare': wassen. De

Romeinen deden het geurige kruid al in

hun badwater, bovendien had het ook

een kalmerende werking. Rozemarijn

in badwater stimuleerde de bloedsom-

loop en uit een afkooksel van bladeren

en bloemen maakte men een verfrissen-

de lotion. Lavas (maggiplant) kan door

zijn scherpe geur onaangename geuren

verdrijven, daarom werd het vroeger als

deodorant gebruikt. Ook citroentijm

wordt door zijn specifieke geur nog

steeds gebruikt in parfums en zeep. 

In de middeleeuwen gebruikte men ook

kruiden om kaarsen te parfumeren of

ongedierte te verdelgen. Men strooide

geurige en desinfecterende kruiden op

de vloer. Rechters en magistraten

droegen kruidenboeketjes bij zich met

wijnruit: het zou desinfecterend wer-

ken en beschermen tegen vlektyfus.

Onze overgrootmoeders gebruikten

gedroogde rozemarijn of lavendel tus-

sen hun kleding om motten te verjagen

en legden gedroogd, zoetruikend lieve-

vrouwebedstro tussen hun beddengoed. 

R e c h t e  h a g e n

In kloostertuinen groeiden vele soorten

kruiden. Een overzichtelijke, strakke

indeling van de tuin was daarvoor

noodzakelijk. De bedden met vaak wild

groeiende kruiden werden door paden

en rechte haagjes van elkaar geschei-

den. Zo konden de planten vanaf de

paden makkelijk worden verzorgd. De

best bekende kloostertuin uit de vroege

middeleeuwen was die van het klooster

Reichenau in Zwitserland. In het jaar

827 beschreef de abt Walahfridus

Strabo de indeling van de gebruikte

soorten. In de kruidentuin van het

Nederlands Openluchtmuseum in

Arnhem is deze kruidhof nagemaakt.

Bovendien groeien daar ook vele andere

soorten genees- en keukenkruiden. Een

klein hoekje, liefst in de buurt van de

keukendeur, is echter al voldoende om

zelf wat smakelijke en geurige kruiden

te kweken

Foto's: 

Frieda van

Dreven

Bernagie is lekker in de sla. De jonge spruiten

smaken naar komkommer en werken bloed-

zuiverend.

Karel de Grote verordende dat scharlei op zijn

landgoederen moest worden aangeplant. 

Het werd onder andere gebruikt als

opwekkend middel.  

Grondplan

kloostertuin 

Sankt Gallen
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De Russisch-orthodoxe kerk viert in de

loop van het jaar twaalf belangrijke

feesten die gewijd zijn aan

gebeurtenissen in het aardse leven van

Jezus Christus en de Heilige Maria. Het

paasfeest staat hier nog eens los van.

Het wordt beschouwd als de grootste

feestdag in het jaar, de apotheose van

alle Orthodox-christelijke feestdagen.

Dat is de reden dat dit feest met zoveel

pracht en praal

wordt gevierd.  

Pascha

Het paasfeest wordt in Rusland als de

grootste feestdag in het jaar beschouwd.

Op de donderdag voor Pasen werden er traditiegetrouw eieren

beschilderd. Deze volkskunst ontwikkelde zich in Rusland tot een

heel hoog artistiek niveau.

HHHet Russisch-orthod

25

Bij het Oecumenisch Concilie van Nikea

in het jaar 325 werd besloten op basis

van de overleveringen van de Apostelen

dat Pasen vanaf dat jaar gevierd zou

worden op de zondag volgend op de

eerste volle maan na het begin van de

lente. Daarom vallen de paasdagen nu

ergens tussen 22 maart en 25 april. 

Het woord Pascha (Russisch voor Pasen)

betekent in de Russische taal: overgang,

de overgang van de dood naar het

leven. Het is als het ware de kroon op

alle aardse werken van Christus. Juist

daarom wordt Pasen als het belangrijk-

ste feest binnen de Orthodoxe kerk

beschouwd. 

Na de Revolutie van 1917 is aan de

viering van het paasfeest niet helemaal

een einde gekomen. In de kerken die

openbleven werd het paasfeest altijd

gevierd. Bepaalde huiselijke gebruiken

werden gehandhaafd door diegenen die

daar behoefte aan hadden en voorzover

dat mogelijk was zonder de aandacht te

trekken. Een voorbeeld is het bereiden

van koelitsj en pascha en het beschil-

deren van eieren. Dat wordt ook nu nog

gedaan. Ook de zegening van die voor-

werpen in de kerk vindt nog steeds

plaats. Voor de duidelijkheid zullen wij

over het paasfeest in de verleden tijd

schrijven, maar dat betekent niet dat

bepaalde gebruiken niet ook nu nog in

zwang zijn. 

D e  G r o t e  V a s t e n

Iedere gelovige bereidde zich langdurig

en zorgvuldig voor op het paasfeest. Het

begon allemaal met de zeven weken

durende vastenperiode, de Grote Vasten

(de langstdurende vastenperiode in het

jaar). Deze bestond uit twee delen. De

eerste veertig dagen werden gebeurte-

nissen herdacht uit het Oude en

Nieuwe Testament: Christus en de

Profeet Elias vastten veertig dagen,

Mozes vastte veertig dagen voordat hij

op de berg Sinaï de Tien Geboden ont-

ving. Het volk van Israël zwierf veertig

dagen door de woestijn en het regende

veertig dagen na de zondvloed. 

Het tweede deel, de week voor paas-

zondag heet in Rusland ‘Heilige week’

of ‘Lijdensweek’ ter nagedachtenis aan

het lijden van Christus. De gelovigen

vastten dan bijzonder streng. Iedere dag

vanaf Palmzondag waren er diensten in

de kerk, die de gelovigen moesten voor-

bereiden op de belangrijke diensten

later in de week: die met een treurig

karakter van de vrijdag en zaterdag en

de vreugdevolle diensten van Pasen zelf.

In pré-communistisch Rusland was tij-

dens de Lijdensweek iedere vorm van

vermaak verboden. De theaters gingen

dicht, er waren geen jaarmarkten. Er

werd zelfs geen rechtspraak uitgeoe-

fend. 

D e  e e r s t e  d a g e n  v a n  

d e  L i j d e n s w e e k

Volgens het Evangelie werd op

maandag door Christus de vloek uitge-

sproken over de vijgenboom. In de

preek werd gesproken over deze boom,

die een symbool is voor de zondige

mens, de ‘onvruchtbare’, die niet bidt,

niet gelooft, geen berouw toont en geen

giften naar de kerk brengt. 

Tijdens de dienst van dinsdag werd her-

dacht dat Jezus Christus deze dagen

doorbracht in de tempel waar hij preek-

te en het volk onderwees. 

Op woensdag werden gedeelten uit het

Evangelie voorgelezen, waarin verteld

werd over de zalving van Christus met

mirre door een vrouw ten huize van

Simon de melaatse. De dienst had een

somber karakter, omdat op deze dag

tevens Judas Iskariot Christus verried.

G r o t e  o f  S c h o n e  d o n d e r d a g

Op donderdag werden tijdens de dienst

de volgende gebeurtenissen herdacht:

het Laatste Avondmaal, Christus wast

de voeten van de discipelen, zijn gebed

in de tuin van Gethsemane en het ver-

raad van Judas. Grote, of Schone

Donderdag was de dag in deze week die

met de meeste volksgebruiken was

omgeven. 

In de dorpen werd vroeger alles gedaan

om mensen en vee van boze geesten te

vrijwaren: huis en schuur werden uit-

gerookt met rook van jeneverbes. Alles

werd met gewijd water besprenkeld. De

mensen geloofden dat boze geesten uit

het huis werden verjaagd als ze boven

de deur en tegen het plafond kruisen

tekenden met behulp van de roet van

een kaars die uit de kerk afkomstig was.

Iedereen nam natuurlijk een bad in het

badhuisje of in de rivier, waarmee hij

symbolisch van zonden werd gereinigd.

Huisvrouwen maakten hun huizen

zorgvuldig schoon, vandaar de naam

Schone Donderdag. En ook nu wordt in

Rusland tegen Pasen nog steeds grote

schoonmaak gehouden! 

Het volksbijgeloof zegt dat regen op

deze dag een natte lente voorspelt, en

vorst koud weer. Een licht windje

betekent een goede oogst van noten,

bessen en andere vruchten. 

E i e r e n  s c h i l d e r e n

Op deze dag werden traditiegetrouw

eieren geschilderd. Hierbij werden uien-

schillen gebruikt die het hele jaar door

verzameld werden. De eieren werden

samen met de uienschillen gekookt,

hoe langer ze kookten des te donkerder

werden de eieren. Ze kregen alle tinten

van lichtgeel en bruin tot helderrood of

bordeauxrood. De rode kleur is symbol-

isch voor het bloed van Christus. Er

werden enkele tientallen eieren

beschilderd die later werden uitgewis-

seld bij de paaskus of aan familie, vrien-

den, peetouders en peetkinderen kado

gedaan. 

In de vorige eeuw werden voor het eerst

houten eieren gemaakt, beschilderd

met kleurige patronen die bijvoorbeeld

de zon en de levensboom voorstelden.

Ze werden in kloosters of dorpen ver-

vaardigd door Russische handwerks-

lieden. 

I. Katroesjenko en T. Kars-Lachovetzky 

oxe paasfeest
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In St. Petersburg bestond tussen circa

1850 en 1910 de juweliersfirma Fabergé

die eieren maakte van porselein, ver-

sierd met edel- en halfedelstenen.

Terecht werden deze als kunstproduc-

ten beschouwd. Maar alleen leden van

de keizerlijke familie of rijke aristo-

cratische families konden het zich ver-

oorloven om ze te kopen. Nu kan men

onder andere in de Hermitage in St.

Petersburg deze schitterende, vernuftig

gemaakte eieren zien. Regelmatig wor-

den er tentoonstellingen georganiseerd

van het juwelierswerk van Fabergé

waar ook zijn paaseieren te bewon-

deren zijn.   

In de twintigste eeuw begon men het

gelaat van Christus, de Moeder Gods en

van verschillende heiligen op de eieren

af te beelden. 

V r i j d a g :  d e  d a g  v a n  s m a r t

Vrijdag is de dag van de grote smart, de

dag dat Christus gekruisigd werd. Op

deze dag bereikte de vasten zijn climax,

er mocht zelfs geen voedsel bereid wor-

den en diepgelovigen aten helemaal

niet. 

In de kerk werden gedeelten uit alle

vier de Evangelieën gelezen, beginnen-

de met het laatste gesprek van Christus

met zijn discipelen. De kerkgangers

hielden tijdens het lezen brandende

kaarsen in de hand. 

Het belangrijkste kerkelijke gebruik op

deze vrijdag was het uitdragen van de

lijkwade waarin het lichaam van Jezus

Christus na de kruisafname gewikkeld

werd.

De priester(s) omringd door hun diena-

ren die fakkels in de hand hadden,

droegen de lijkwade vanuit het altaar

naar het midden van de kerk waar hij

op de ‘analoj’, (lezenaar) werd gelegd.

Door het kussen van de ikonen, de lijk-

wade en het kruis meenden de gelovi-

gen dat de mystieke kracht van deze

voorwerpen op hen overging.

K o e l i t s j  e n  p a s c h a

Thuis bereidden de vrouwen op die dag

‘koelitsj’ en ‘pascha’. Een koelitsj is een

hooggevormd brood waar bovenop de

letters X en B zijn weergegeven. Dit zijn

de beginletters van de Russische woor-

den voor ‘Christus (is) Opgestaan’. De

pascha wordt op een speciale manier

uit kwark bereid. Vroeger had de

pascha verschillende vormen, maar

langzamerhand kreeg hij de vorm van

een grafheuvel of grafmonument in

pyramidevorm. Op de zijkanten zijn

vaak ook de letters X en B te zien.

De volgende dag, zaterdag, werden

eieren, koelitsj en pascha ter zegening

naar de kerk meegenomen. 

P a a s z a t e r d a g

Alle eieren, koelitsjen en pascha’s wer-

den op een lange tafel midden in de

kerk gezet en aan het eind van de zater-

dagochtenddienst gezegend. 

Na deze dienst werd de lijkwade rond-

om de kerk gedragen onder het zingen

van gebeden en daarna weer naar het

altaar gebracht, dit alles ter nagedach-

tenis aan de kruisafname en begrafenis

van Christus. 

De avonddienst op de Grote Zaterdag

voor Pasen begon om ongeveer 11 uur.

De geestelijken wisselden hun donkere

gewaden voor lichte in, ter herinnering

aan de verblindend witte engel die de

mirre-brengende vrouwen bij het graf

op paaszondag het nieuws brengt over

de Opstanding van Christus. 

Tegen middernacht begon het klokgelui

dat de nadering van het paasfeest aan-

kondigde. De priesters en andere kerk-

dienaren kwamen met kruisen, ikonen

en kerkbanieren vanaf het altaar naar

voren en maakten samen met de gelovi-

gen die brandende kaarsen droegen,

onder plechtig gezang een drievoudige

rondgang om de kerk heen, onder grote

belangstelling van het publiek buiten

de kerk. Het was altijd een plechtige en

indrukwekkende gebeurtenis. 

P a a s d i e n s t

De eigenlijke paasdienst begon om

ongeveer twaalf uur ‘s nachts vóór de

deuren van de kerk. Dit was om aan te

duiden dat de volgelingen van Christus

in zijn wederopstanding geloofden

vóórdat zij zijn grafkelder betraden. De

inhoud van de dienst die tot ongeveer

drie uur ’s nachts duurde, werd bepaald

Met Pasen werd er koelitsj en pascha gegeten.

Koelitsj is een hoog brood. De pascha wordt uit kwark

bereid en ziet er uit als een grafheuvel of een graf-

monument in pyramidevorm. Op beide broden staan

vaak de letters X en B te lezen. Dit zijn de beginletters

van de Russische woorden voor ‘Christus (is)

Opgestaan’. 

27

door de Heilige Johannes van Dalmatië.

Tijdens de dienst werden vreugdevolle

psalmen gezongen. 

De liturgie van de dienst was van Vasili

de Grote. Bekende componisten als

Tsjaikovski en Rachmaninov hebben

deze liturgie getoonzet en hun muziek

werd vaak uitgevoerd. In de grote

steden werden hierbij de beste theater-

koren en solisten uitgenodigd. Het

zingen in een orthodoxe kerk is vaak

meerstemmig, schitterend om naar te

luisteren en het heeft op de kerkbezoe-

ker meestal een diep-emotionele uit-

werking. Tijdens de dienst werden

gedeelten uit het Oude Testament voor-

gelezen waar de dood en wederopstan-

ding van Christus worden voorspeld. 

Bij het begin van de mis werd de altaar-

poort geopend. Dit is de poort in het

midden van de ikonostase, waarachter

het altaar ligt. Iedereen kon nu de lege

altaartafel in het midden zien die het

graf van Christus symboliseert.

Gelijktijdig met het begin van de dienst

werden alle klokken geluid. Bij ieder

gezang zwaaide de priester overvloedig

het wierookvat. Dit alles als symbool

van de grote weldaad die God de men-

sen bewezen heeft met de Opstanding

van Jezus Christus. 

Op een bepaald ogenblik tijdens de

dienst spreekt de priester de woorden:

‘Christus is opgestaan’ uit en alle aan-

wezigen antwoorden ter bevestiging:

‘Hij is waarlijk opgestaan’.

Vroeger brachten de mensen na de

dienst de paasgroet aan iedereen in hun

omgeving, bekenden en onbekenden.

Zij gaven elkaar driemaal een kus, en

spraken nogmaals de woorden 

‘Christus is opgestaan’, met ‘Hij is waar-

lijk opgestaan’ als antwoord. Deze

woorden getuigden van een alom

heersend vreugdegevoel en vergevings-

gezindheid. Er heerste een sterk gevoel

van saamhorigheid. De paasgroet wordt

tegenwoordig alleen nog aan bekenden

gebracht. 

Op paaszondag werd het einde van de vasten

ingeluid met een plechtige maaltijd met vrien-

den en familieleden en waarbij vaak een geeste-

lijke werd gevraagd de maaltijd te zegenen.

Foto uit: Op het landgoed, Herinneringen aan

het rijke Russische leven van voor de revolutie.

K o e l i t s j

■ 1 kg. bloem

■ 1,5 glas melk

■ 6 eieren

■ 300 gr. boter of mar-

garine

■ 1,5 glas suiker

■ 40-60 gram gist

■ 3/4 theelepel zout

■ 150 gram rozijnen

■ 50 gr. amandelen

■ 1 pakje vanillesuiker

In de warme melk gist oplossen, 2/3

van de bloem erbij, vermengen en

op een warme plaats zetten tot de

massa tot tweemaal de hoogte is

gerezen. Toevoegen: zout,

vanillesuiker, 5 eigelen vermengd

met suiker, de geklopte eiwitten en

de rest van de bloem. Deeg weer

laten rijzen, tot tweemaal de

hoogte. Dan rozijnen en gehakte

amandelen toevoegen. De bakvorm

invetten en met paneermeel

bestrooien, hem tot 1/3 van de

hoogte vullen. Het deeg weer laten

rijzen, bovenkant met eigeel

bestrijken en in  de oven zetten. 60-

70 minuten laten bakken op 180-200

Celcius.

P a s c h a

■ 100 gr. kwark

■ 20 gr. boter of margarine

■ 25 gr. zure room of room

■ 1 ei

■ 25 gr. suiker

■ 30 gram rozijnen

■ 1 pakje vanillesuiker

Kwark vermengen met (zure) room,

gesmolten boter of margarine,

snufje zout, suiker, goed

vermengen. Ei en rozijnen

toevoegen, roeren en in pan doen.

Al roerend bijna tot aan de kook

brengen. Al roerend laten afkoelen

en in een zeef met gewicht erop

laten uitlekken. Als de massa is

ingedikt hem storten op een

schotel. 
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Daarna werden de beschilderde en

gezegende eieren uitgewisseld, als sym-

bool van de geestelijke herrijzenis. Het

ei dat men bij de eerste paaskus ontving

werd als het meest heilige beschouwd

en het werd het hele jaar door bij de

huisikoon bewaard. 

Op paaszondag was er een plechtige

ochtendmis. De kerkgangers kleedden

zich op hun paasbest. Tijdens de dienst

werden ook weer pascha’s en koelitsjen

gezegend. Met het eten ervan werd tra-

ditiegetrouw het einde van de paasvas-

ten ingeluid. Ze vormden een onderdeel

van de plechtige maaltijd die gelijk na

de nachtdienst of op paaszondag na de

ochtenddienst thuis werd gehouden.

Het was een gewoonte om hierbij vrien-

den en familieleden uit te nodigen.

Vaak werd een geestelijke gevraagd om

vóór de maaltijd een mis op te dragen

en alle etenswaren te zegenen. 

D e  w e e k  n a  P a s e n

Volgens de kerkelijke kalender duurt

het paasfeest negenendertig dagen, op

de veertigste dag is de Hemelvaart van

Christus. Vooral de eerste week: Lichte,

Grote of Heilige Week werd bijzonder

plechtig en feestelijk gevierd. De kon-

ingspoort naar het altaar bleef die

zeven dagen geopend. Hiermee werd als

het ware aan de gelovigen duidelijk

gemaakt hoe de dood en opstanding

van Christus de deur naar het Konink-

rijk Gods voor iedere gelovige had

geopend. De mensen meenden dat

iedereen die in deze week overleed in

de hemel kwam. 

Op paasmaandag begon men in de kerk

met het lezen van teksten uit het

Evangelie en daarmee ging men door

tot aan de volgende Pasen. De hele week

werden de klokken geluid om het

heugelijke nieuws te verbreiden over de

triomf van het leven over de dood. In

Rusland bestaat daarvoor een speciaal

woord: ‘blagovest’ (goed bericht). In de

dorpen mocht vroeger iedereen zich

dan oefenen in het klokkenluiden. 

Tot aan de Revolutie maakten op deze

dag de geestelijken in de dorpen een

gang langs de huizen, met kruisen,

ikonen en andere relikwieën.

Regelmatig sloten dorpsbewoners zich

bij hen aan. De meest geachte burgers

droegen zelf ikonen. In bepaalde

streken begaf de stoet zich ook naar de

ingezaaide akkers waar een dienst

plaatsvond en paaspsalmen werden

gezongen, waarin de Heiland werd

gevraagd om het gezaaide tot leven te

wekken. 

B a l a g a n y

De hele week werden overal onder

andere ‘balagany’ georganiseerd, een

combinatie van circus en kermis met

acrobaten, waarzeggers, een honden-

ballet, dansende beren, draaimolens.

Overal in de stad werden reusachtige

schommels en houten glijbanen op-

gericht die zeer geliefd waren bij

kinderen en jongeren.

In de dorpen werden eieren gerold.

Hiervoor werden speciale gootjes uit

berkebast of hout gemaakt die schuin

werden neergezet en waarlangs men de

eieren liet afrollen. Degene wiens

eieren het sterkst waren, had gewonnen

en als beloning kreeg hij het grootste

aantal gebroken eieren. De mensen

geloofden ook dat ze met dat eieren

rollen kwade geesten lieten duikelen en

met de hoofden tegen elkaar botsen.

Er werden bezoeken afgelegd aan fami-

lieleden, peetouders en vrienden om

pascha’s, koelitsjen en beschilderde

eieren kado te geven. 

L i e f d a d i g h e i d

Het was de gewoonte in deze dagen aan

liefdadigheid te doen waardoor de ziel

gereinigd werd van zonden. De tsaar

verleende amnestie aan gevangenen;

landheren verleenden vrijheid aan

sommige lijfeigenen; rijke mensen

gaven giften of geschenken aan kerken,

kloosters of armenhuizen. Voor dak-

lozen en bedelaars werden liefdadig-

heidsmaaltijden aangericht. Minderver-

mogenden kochten bijvoorbeeld vogels

bij vogelhandelaren om ze los te laten.  

R á d o n i t s a

De dinsdag volgend op de Grote Paas-

week heet ‘Rádonitsa’ of wel ‘verhel-

derde’, het is het paasfeest van de

doden. In alle kerken waren dodenmis-

sen en na de dienst kregen de kerkgan-

gers koetjá aangeboden: gekookte

tarwe- of rijstkorrels met honing, ter

nagedachtenis aan de doden en als

teken van gelijkwaardigheid voor

Christus. Na de dienst bezocht men de

graven van dierbare doden om het blij-

de bericht van de Opstanding te bren-

gen, waarbij men gezegend voedsel,

bijvoorbeeld stukjes koelitsj achterliet. 

De week na Pasen werden overal ‘balagany’ georganiseerd, een combinatie

van circus en kermis, met dansende beren, waarzeggers en acrobaten.

GG
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Eten kun je er overheerlijk. En wat

vooral belangrijk is, de Vlaming is trots

op zijn streekgerechten. Op iedere

restaurantkaart kom je ze tegen.

Aangezien De Haan geen eigen haven

heeft zoekt men de streekgerechten

vooral in het Vlaamse achterland. In

tegenstelling tot de Waterzooi bereid

met vis, zoals je die in Oostende en

Zeebrugge tegenkomt, bereid men de

Waterzooi hier op zijn Gents met kip.

Dat smaakt zo lekker dat de Franse

componist Jules Emile Frédéric

Massenet, bekend van onder andere de

opera's Manon en Don Quichotte er een

'Cantate au waterzooi' voor schreef.

G e n t s e  w a t e r z o o i

Benodigdheden:

■ 2 soepkippen van ca. 

1000 gram elk

■ sap van 1/2 citroen

■ 1 ui

■ 25 gram boter

■ 2 winterwortelen

■ 2 preien

■ 1/2 knolselderij

■ 5 takjes peterselie

■ 2 takjes tijm

■ 1 laurierblad

■ 1 kruidnagel

■ versgeraspte nootmuskaat

■ 1/2 pot gevogelte fond of 

1 kippenbouillontablet

■ water

■ 1/2 fles droge witte wijn

■ 3 eidooiers

■ 1 dl koffieroom

■ zout

■ peper

Sprenkel het citroensap over de soep-

kippen. Snij de ui en de wortel in plak-

ken, de prei in ringen en de knolselderij

in reepjes. Was de prei goed. Verwarm

de boter in een hele grote pan en zet de

groenten even aan. Doe de 2 soep-

kippen erbij. Bind 4 takjes peterselie, de

tijm en het laurierblad bij elkaar en

voeg dit bosje aan het totaal toe. Giet de

gevogeltefond over de kippen of ver-

kruimel het bouillontablet. Doe de

witte wijn erbij en vul de pan aan met

water zodat de inhoud grotendeels

onder staat. Voeg tenslotte de kruid-

nagel en de nootmuskaat toe. Breng het

geheel aan de kook en laat het op een

laag pitje minstens een uur sudderen. 

Haal dan de kippen uit de pan en verwi-

jder eerst het vel en haal daarna het

vlees van het karkas. Snij het vlees

eventueel in kleinere stukken en voeg

dit weer aan de soep toe. Haal ook het

bosje kruiden er uit. 

Klop de eidooiers los met de koffie-

room, voeg er een scheutje warme

bouillon aan toe en meng het geheel

daarna door de soep die vanaf nu niet

meer mag koken. Breng de soep op

smaak met zout en peper en stooi er

vlak voor het opdienen wat fijn-

gesneden peterselie over. 

Serveer er lekker vers gebakken

stokbrood bij.

W a t  k u n n e n  w e  e r  

b i j  d r i n k e n ?

Wij namen een Chardonnay-Sauvignon

uit het Franse Loire-gebied. Een sappige

witte wijn. Iedere andere Chardonnay

past trouwens goed bij kipgerechten. 

In België drinkt men er graag een droge

Riesling bij.

Eet smakelijk

Cees Tempel

Gentse
waterzooi

Ieder voorjaar heb ik rond 

Koninginnedag en 5 mei een korte

vakantie. Werken in het onderwijs

is zo gek nog niet. Als het even

meezit trekken we dan een aantal

dagen naar De Haan aan de

Belgische kust, een prachtig dorp

waar dankzij grote investeringen

de vergane glorie uit het begin van

deze eeuw langzamerhand weer

terug komt. 

GG G A S T R O N O M I E
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Meer dan vijftig jaar heb ik het paasvuur

van dichtbij meegemaakt. Vanaf de

buurtschapsvuren in de vooroorlogse tijd

tot de dorpsvuren tussen de vijftiger en

zeventiger jaren, en vervolgens weer de

kleinere buurtpaasvuren, heb ik de

veranderingen, maar ook de vaste

elementen gekend.

In mijn jonge jaren (1939 - 1950) werd

in Saasveld per boerschop hout gehaald

uit het ‘veeld’ (woeste gronden met veel

dennen en sparren). Dit halen gebeurde

op de paaszaterdag, meestal door de

jeugd. Met paard en boerenwagen

trokken we dan naar het ‘veeld’ en pak-

ten die wagen zo vol mogelijk. Ik herin-

ner me dat we ook wel eens met een

twintigtal jongens met alleen één

wagen gingen. We trokken dan de over-

volle wagen met veel moeite terug naar

onze boerschop. In elk karrenwiel ston-

den een of twee man te ‘sporten’ (op de

spaken lopen).

In de oorlog mocht je vanaf 1942 niet

meer met open vuur werken, maar op

paaszondag, 1 april 1945, tijdens de

bevrijding van onze omgeving, hebben

we weer een fiks ‘boaken’ gehad.

B o a k e n

Vroeger moest het boaken altijd groen

zijn. Vooral ouderen vonden het niet

passen als er veel snoeihout of bewerkt

hout in zat. Wilde je het boaken goed

opbouwen dan was een stevige ladder

onontbeerlijk. Boven in de houttas

werd een takkenkruis geplaatst, waar

we een dikke laag stro omheen bonden.

Bij ons paasvuur in de boerschop

Noordik werden liederen gezongen

zoals: ‘Christus is opgestanden’ en ‘Den

Vijftig jaar ervaring

Christus is verrezen’. Als er niet werd

gezongen door de verzamelde mensen

was het geen echt paasvuur.

In de Katholieke kerken was op paas-

zaterdagmorgen de wijding van het

liturgische paasvuur. Dit vond plaats in

het portaal van de kerk in een grote

gietijzeren pot. Je nam stukjes houts-

kool mee naar huis. Zo’n brokje houts-

kool werd op de hoek van het huis en

de schuren onder een dakpan gelegd en

diende tegen blikseminslag.

Bij het paasvuur op paasavond werd

door de jongelui wat gestoeid en ook

maakte men elkaar met houtskool

zwart. Na de lange vasten zonder dans

en feest, was het een welkome aan-

gelegenheid om wat pril geluk te laten

ontstaan. De regionale dichteres,

Johanna van Buren, heeft hiervan in

enkele paasvuurgedichten een goede

situatieschets gegeven.

Op de tweede paasdag ging je als kind

zo snel mogelijk naar de ‘Boakenstie’

om het vuur dat er nog was, weer aan te

wakkeren.

H a r m o n i e

Bij de dorpspaasvuren in de latere jaren

vijftig kwam de plaatselijke Harmonie

spelen en werd er (dus) nauwelijks nog

gezongen door de aanwezigen. Een

notabel figuur stak het boaken aan en

dan begon het. Er werd gecollecteerd (!)

om de onkosten te bestrijden.

De laatste jaren, - sinds 1975 woon ik in

Zenderen - hebben we bijna elk jaar een

eigen paasvuur in onze grote wei. We

hebben dat zeker een keer of achttien

gehad. Sinds enkele jaren brengen dan

mensen uit het dorp hun snoeihout of

coniferen die te veel zijn geworden of

dood zijn gegaan. Op de paasavond zo

rond half negen verzamelen zich buren,

familie en kennissen rond de boaken.

Maar je krijgt ze tegenwoordig nog

maar moeilijk aan het zingen!

Momenteel is er in Twente een meld-

plicht voor open vuren, die ook het

paasvuur treft. In Tubbergen, Weerselo,

Denekamp en Ootmarsum behoeft men

het alleen te melden, in andere gemeen-

ten betaalt men leges, zo ook in de

gemeente Borne, waartoe Zenderen

behoort. Er komt dan een milieu-ambte-

naar samen met een brandweerman

voor inspectie, vooraf aan Pasen. Als je

de verordening puntsgewijs, goed en

gewetensvol, doorleest en zo zou willen

uitvoeren, durf je van je levensdagen

geen Paasvuur meer te ontsteken. 

A.L. Hottenhuis

Albergerweg 15

7625 RN Zenderen

HHH E R I N N E R I N G E N
aan het paasvuur stoken
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Eind jaren vijftig was het in

Beerzerveld, een dorp in Salland,

de gewoonte dat een groep

jongens en een enkel meisje het

paasvuur bouwden.De jongsten van

de groep zaten in hoogste klassen

van de lagere school. De oudsten

zaten op de ULO of de

Ambachtsschool. 

De vader van een van de jongens leende

ons een platte wagen, die op de boerde-

rij werd gebruikt voor het binnenhalen

van hooi, stro of voederknollen. We kre-

gen de tractor er niet bij, dus werd hij

met handkracht voorgetrokken.

Eén jaar was er sprake van dat we de

wagen van de melkrijder zouden krij-

gen, met het paard erbij. Vóór op zijn

wagen had hij een hokje getimmerd

met een brievenbus aan de voorkant

waar de leidsels doorstaken. Alleen al

de vraag wie in het knusse keetje mocht

zitten, terwijl de wagen met het hout

zacht schommelend naar de paasvuur-

plek werd gereden, leidde op voorhand

al tot handgemeen. Helaas werd het

aanbod niet gestand gedaan. 

We haalden dood hout uit de bossen en

snoeihout van boerderijen en de andere

huizen uit het dorp.

De vader die de platte wagen leverde,

leende ons ook een stukje grond waar

we het paasvuur mochten opbouwen.

Het was een landje aan de kop van een

van de oude dwarswijken die het land

nog doorsneden, als erfenis van de ver-

vening.

Als aanvulling op het hout haalden we

ook zakken met rubberslijpsel van een

plaatselijk bedrijf dat banden van

nieuwe loopvlakken voorzag. En van

een loonwerker kregen we melkbussen

vol afgewerkte olie.

Op tweede paasdag werd het vuur

aangestoken. Meestal kregen we daar-

voor wel een baal stro van een van de

boeren. Dit was, doordrenkt met afgew-

erkte olie, een goede starter voor het

vuur. We staken het vuur op een aantal

punten tegelijk aan, dan konden zoveel

mogelijk leden van de groep van die eer

genieten. Een keer hebben we de dokter

gevraagd het vuur aan te steken. Hij

was de eerste dokter die zich in het

dorp vestigde en dat vonden wij een

goede reden om hem die eer te gunnen.

Er was altijd een behoorlijke toeloop

van mensen uit het dorp. Een keer

hebben we daar gebruik van gemaakt

door de weg naar het Paasvuur af te

sluiten en entree te vragen. Dat werd

niet door iedereen gewaardeerd. Toch

kwam er wel een leuk bedragje in de

koektrommel die we ervoor hadden

neergezet. Verschillende mensen die

geen geld bij zich hadden, betaalden

met een rol snoep. Dat accepteerden we

ook, want het overige geld zou de vol-

gende dag toch in lekkers worden

omgezet.

Nadat onze groep uiteen viel, is er op

die plek geen paasvuur meer gehouden.

Daar zal de ruilverkaveling ook een rol

bij hebben gespeeld. De oude dwar-

swijken werden gedempt en de nieuwe

indeling van de akkers in dat deel van

het dorp, nodigde minder uit tot het

bouwen van een vuur.

Mijn vader heeft het later wel weer op

kleine schaal voortgezet achter mijn

ouderlijk huis. Rond het huis waren

houtwallen, die jaarlijks genoeg snoei-

hout opleverden om voor de

kleinkinderen een vuur van een meter

of drie hoog te bouwen.

Bert de Haan

Vasterlanden 142

7542 LE Enschede

Paasvuur in Beerzerveld

Leven in het jaar 1000
Martin de Bruijn 

met medewerking van Charlotte Broer

Het begin van het derde millennium van de
christelijke jaartelling geeft over de hele
wereld aanleiding tot festiviteiten en over-
denking. 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
doet daaraan mee door het uitgeven van dit
boek en het samenstellen van een tentoon-
stelling over het leven rond het jaar 1000.

De aandacht voor de eerste millennium-
wisseling gaat meestal uit naar de
verwachtingen 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 onbedijkt

landschap lagen kleine nederzettingen,
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
geestelijkheid. Een nieuwe bevolkingsgroep
was in opkomst, die van de handelaren en
ambachtslieden.

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

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

Het boek is te bestellen door het ver-
schuldigde bedrag over te maken op 
gironummer 810806 t.n.v. Nederlands
Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, 
o.v.v. ‘Leven in het jaar 1000’.



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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Wanneer een kindje op komst was, werd in het Bunschoten

van begin deze eeuw bijtijds een baker benaderd. “De

zwangerschap werd heel stil gehouden”, herinnert Grietje

Kok-van de Geest (78) zich. “Ik had een oudere zus, Aartje,

die op haar dertiende jaar een brief moest wegbrengen van

moeder. Die moest ze afgeven aan een baker. Onderweg

kon Aartje haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en heeft

ze de brief gelezen. Daarin stond de vraag of de baker in

augustus kon komen bakeren, want moeder was in

verwachting. Wij wisten daar niets van.”

De baker was geen familie, maar

iemand uit het dorp. Ze assisteerde bij

de bevalling en hielp het gezin terwijl

moeder in het kraambed lag. ”De men-

sen maakten er niet zoveel drukte om

als nu”, zegt Aartje Korlaar-Vedder (84),

“Het ging allemaal goed. Je hielp elkaar,

als familie. Bijvoorbeeld met het wassen

van al dat goed.”

‘ I n  h e t  p a k ’  g e d a a n

De pasgeborene werd gedurende de

eerste veertien dagen stijf ingepakt in

doeken. Het kind zag er dan uit als een

klein pakketje en het heette dan ook

dat de baby ‘in het pak’ was gedaan. De

stijfheid van het pak gaf het kindje

nauwelijks bewegingsvrijheid. Normaal

gesproken heeft een baby van twee

weken zo’n slappe rug, dat het niet uit

zichzelf omhoog kan komen. Maar

dankzij het strak inbakeren kon de

zuigeling fysiek veel meer. Ouders

schiepen er veel trots in om bij de

doopplechtigheid in de kerk hun pas-

geborene hoog vast te houden. 

Dankzij het pak bleef de baby in die

positie.

VV
Geboortegebruiken in
Bunschoten en Spakenburg

Marieke van Twillert

Van alle kleintjes
werd een stevig
pakje gemaakt

Het vierjarig visserszoontje Henk de Graaf

draagt de rouwdracht (circa 1910)

Foto: M. van Twillert



V O O R J A A R  2 0 0 0

34

Er werd bij het inbakeren geen verschil

gemaakt tussen jongens en meisjes. Alle

kleintjes droegen dezelfde kleuren. Ook

Griet Kok, die uit een gezin komt van

zes zusjes en een broer, kent het pak

nog vanuit haar jeugd: “ De baby’s had-

den hele strakke hemdjes zonder

mouwtjes aan, van omgehaakt flanel.

Daaroverheen kwam een lijfje van kled-

erdracht stof.”

De traditie van ‘in het pak’ doen, was

tot in de jaren dertig in gebruik.

Gijsje Heinen-Duyst (78) is het vijfde

kind uit een gezin van zes en werd als

kind ingebakerd. “Wij lagen in een

schommelwieg met een groen kleed als

gordijn ervoor. Niet zo heel gezond

denk ik nu wel eens. Aan de wieg was

een touw geknoopt en als het kind

lastig was, kon je aan het touw trekken

vanuit de bedstee om zo te wiegen.”

H e e l  v e e l  l a g e n  o v e r  e l k a a r

Bort Zwaan (56) is als zuigeling zelf niet

in meer ‘in het pak’ gedaan of zoals ze

in Spakenburg zeggen ‘in de pak’. Maar

als conservator van het Spakenburgse

museum ‘t Vurhuus weet hij veel van

oude gebruiken. 

“Na de geboorte werd het kind aller-

eerst ‘in het pak’ gedaan. De baby droeg

een speciale kanten dofmus, een kanten

mutsje versierd met een stijf geplooid

randje (voorstroken) en een gedraaid

blauw lint. In de twee voorstroken was

vier meter kant verwerkt. De baby kreeg

twee luiers om - vroeger waren die van

baai, een losgeweven wollen stof. Later

van katoen. En twee hemdjes, een fla-

nellen en daarboven een linnen exem-

plaar, dat kantjes langs de mouwen en

hals had. ‘s Winters ging daar nog een

gebreid borstrokje overheen. Dan effen

rode doekjes eronder, een soort befje.

En over alles heen droeg de kleine een

jakje (hemdrokje) van gebloemd bont.”

“De beentjes waren ook gewikkeld in

pakdoek, dat aan de voorkant was ver-

sierd met het geborduurde monogram

van de moeder. Dan kwam er vaak nog

een dekentje bij, een wit dekentje met

rode strepen. Heel soms was het blauw.

Met dat dekentje werd het kindje

uiteindelijk ‘omhuufd’, zoals dat heet.”

De boreling werd zo binnenshuis

gedragen, totdat het werd gedoopt. 

De baby zag er anders uit als de familie

in de rouw was. Dan werden er andere

kleuren gebruikt. Want het kindje ging,

hoe klein ook, ogenblikkelijk ‘in de

rouw’.

G e k l e e d  i n  h e t  k r a a m b e d

De moeder bleef meestal veertien dagen

in de bedstee, volgens Bort Zwaan: “En

plat liggen, gordijntjes dicht.”Aartje

Korlaar denkt dat de moeder tien dagen

op bed moest blijven liggen. “Lang ja.

Die dokter had dat wel door: die vrou-

wen moesten zo hard werken.” Grietje

Kok houdt het op negen dagen absolute

bedrust: “Dan mocht je even op. De

avond dat moeder een uur van bed

mocht was een hele belangrijk gebeur-

tenis. Dat was echt feest, een mooie

avond. Eerst één uur, de volgende dag

drie uur en bij de dertiende dag mocht

je weer terug naar het gezin.”

Moeder zat pontificaal in klederdracht

in het kraambed. Met een witte boven-

muts en jak aan en in onderrok. Ze was

in vol ornaat. Onder die onderrok zal de

moeder vermoedelijk drie weken lang

een sluitlaken hebben gedragen. Dat

was een driedubbelgeslagen keperen

lap, die strak om het lichaam was

gewikkeld. Vier veiligheidsspelden ter

hoogte van de heup hielden het sluit-

laken strak. Het idee was rug en buik

van de zwangerschap te laten herstel-

len. “En het zat nog lekker ook”, lacht

Annie Bos-van Twillert (56).

L a n g s  d e  d e u r  m e t

s u k e r s t u k k e n

Was de bevalling voorbij en voorspoe-

dig verlopen, dan werd het kind aan-

gezegd in de buurt. Geboortekaartjes

bestonden nog niet. Grietje Kok:

“Kinderen gingen de buurt op met

sneeën krentenbrood met boter en sui-

ker.”Bort Zwaan: “Een schoolmeisje

deed meestal dat aanzeggen. Een jong

meisje met een ‘lieffiessjulk’ om, een

lijfschort. Ze had haar zondagse pak

aan en droeg schoenen met zilveren

gespen.”

Op haar rondgang bracht het aanzeg-

stertje een bord ‘sukerstukken’ mee:

een halve snee krentenbrood met boter

en suiker, met daar bovenop een halve

snee witbrood. Het bord ‘sukerstukken’

werd in een theedoek gedragen. Van

deur tot deur zei het meisje bijvoor-

beeld: ‘Ik kom je gedag zeggen van

Hendrikje-meut en Wouterus-om,

omdat ze verlost is van een jonge

deern.’ Een enkele keer kreeg het meis-

je dan iets, als ze bij een welgestelde

A a r t j e  K o n i n g i n n e t j e

Zoals veel Zuiderzeeplaatsen werd

Spakenburg in 1916 geteisterd door

de beroemde stormvloed van 13 op

14 januari. De noordwesterstorm

wierp botters in de haven tegen de

huizen aan, dijken spoelden weg

en het zeewater stroomde bij veel

huizen naar binnen. Tot aan Amers-

foort, Nijkerk en Putten was de

polder één grote zee. Onder de

getroffenen was de moeder van

Aartje Korlaar-Vedder, die

diezelfde nacht was bevallen van

haar dochter Aartje. 

Moeder Vedder, een vissersvrouw,

woonde vlak onder de dijk en was

al haar huisraad kwijtgeraakt in de

watersnoodramp. Ook de wieg en

alle toebehoren voor de

pasgeborene waren weggespoeld.

Koningin Wilhelmina, die

poolshoogte kwam nemen in het

rampgebied, liet in het dorp

informeren of er nog nood was.

Daarop werd Wilhelmina verteld

van moeder en kind zonder wieg.

Al snel daarna bracht een voogd

alles wat nodig was voor de kleine

Aartje. 

Ook op het door watersnood

getroffen eiland Marken werd een

pasgeborene in dezelfde situatie

geholpen door de Koningin. Beiden

behielden niet alleen contact met

het Koninklijk huis, maar werden

ook petekind van Wilhelmina. Tot

op de dag van vandaag kent

iedereen in Spakenburg haar als

Aartje Koninginnetje. 
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Baby-hemdrokjes en kanten befje, gedragen door baby’s

gedurende de weken dat ze ‘in het pak’ zaten.

Het rechter hemdrokje is voor in de rouw,

het rood werd dan vervangen door

blauw of zwart.

Foto: F. Lamers

aanklopte. Maar meestal werden de

cadeautjes bewaard voor de kraam-

visite, die daarop volgde. 

D e  k r a a m v i s i t e  z o r g d e  v o o r

p r a k t i s c h e  g e s c h e n k e n

De kraamvisite nam krentenbrood mee,

eieren, boter en vaak een lapje stof.

Geen kleertjes of speelgoed, maar nut-

tige spullen werden gegeven.

Bijvoorbeeld een meter Fries (geruite

stof) per bezoeker. Bij elkaar kon dat

oplopen tot 25 meter stof, waarvan de

moeder later onder meer schorten kon

maken. De cadeaus werden op een

plank in de bedstee gelegd. Zo kwamen

moeders aan de benodigde uitzet voor

de nieuwe baby.

R e g e l s  b i j  v e r n o e m e n

Bij de naamgeving was het wel de

bedoeling dat de ouders van de vader

als eerste werden vernoemd. Dus bij de

eerste zoon moest de vader van de

vader worden vernoemd, tenzij de

vader van de moeder al was gestorven.

In dat geval kreeg de familie van de

moeder voorrang. Als er werd afgewe-

ken van deze norm, bijvoorbeeld door

eerst naar de moeders kant te vernoe-

men, kon er flinke heibel ontstaan bin-

nen een familie. Soms kwam het nooit

meer goed. Het kind was de pineut,

omdat het geen cadeaus kreeg van

‘ootje’ en ‘groof’.  

D e  e e r s t e  g a n g  w a s  

n a a r  d e  k e r k

De kerk nam een belangrijke plaats in.

Tekenend voor de godsvrucht is dat de

Spakenburger vissers vroeger niet

alleen voor de zondagsdiensten terug-

keerden naar de thuishaven. Ook voor

een kerkdienst op woensdagavond wil-

den ze soms de haven binnenlopen. De

kerk stond centraal. De meeste mensen

waren lid van de Vrijgemaakte Gerefor-

meerde kerk. Het is niet verwonderlijk

dat ook het pasgeboren kindje zo snel

mogelijk gedoopt werd. 

“De eerste reis was naar de kerk zei

moeder altijd,”zegt Annie Bos. “Je ging

niet uit wandelen met de ongedoopte

baby.”Daar zit ook wel wat in, vindt ze,

tenslotte is je laatste reis ook naar de

kerk, bij de begrafenis. “Meestal werd

het kind na twee weken gedoopt. Of er

moest iets belangrijks wezen, volgens

Griet Kok. “Maar bij ons gebeurde dat

pas na een maand.”

Begin jaren dertig waren er nog heel

wat ouders die hun kind in de kleder-

dracht lieten dopen. Het doopkostuum

bestond uit een jurkje met een schortje,

witgebreide mofjes en een dofmus.

“Van mijn zusters Aaltje en Maria weet

ik de doop van hun kinderen nog heel

goed,”zegt Gijsje Heinen. “Maria hield

haar baby in een zwarte doopdoek heel

hoog. Aaltje had een witte doopdoek.”

Griet Kok: “Mijn negen kinderen, alle-

maal geboren na 1945, zijn gewoon in

een dooppakje gedoopt. Een gebreid

pakje met een cape, lichtblauw voor

een jongen en roze of wit voor een

meisje. Daaronder een navelbandje, een

geel flanellen luier met rood omge-

haakt. Voor een jongen ook wel eens

een wit met blauw omgehaakte luier.”

Ook Annie is niet meer ‘in het pak’

gedoopt. Wat nog wel plaatsvond in

haar jeugd was de getuigen-doop.

Wanneer de ouders van een kind

minderjarig waren en zij nog geen

belijdenis hadden gedaan, dan moesten

de grootouders de belofte afleggen in de

kerk. Toen Annie en haar man eind

jaren vijftig met zeventien respectieve-

lijk achttien jaar hun eerste kind

kregen, was de getuigendoop

afgeschaft. 

K l a p -  e n  p l u u m m u t s

Na de doop tot aan de vierde verjaardag

droegen de peuters en kleuters nog

jurkjes, of het nou jongens waren of

meisjes. Vanaf hun eerste verjaardag

droegen jongetjes een klapmuts erbij,

terwijl meisjes een pluummuts opkre-

gen, een zwart satijnen muts, versierd

met een zwarte band en rand van struis-

vogelveertjes, dat eind vorige eeuw ver-

vangen werd door gewoon wol. Zo

kende elke leeftijd zijn eigen kleding-

gebruiken.

Baby ‘in het pak’.



In de processie wordt de

monstrans door het dorp

gedragen, beschut door

een baldakijn. Christus in

de gedaante van een

hostie komt op ‘huisbe-

zoek’.
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Zoals de naam al aangeeft is de proces-

siemars bedoeld als loopmuziek voor

processies. De maatsoort is dus 2/4 of

2/2 en de vorm is meestal die van de

standaard-mars. Het tempo ligt echter

aanzienlijk lager dan bij gewone mar-

cheermuziek. Het karakter is statig en

gedragen, maar vermijdt de somber-

heid van de treurmars. Integendeel, de

processiemars is eerder lyrisch van aard

en gebruikt vaak romantische, senti-

mentele technieken zoals nadrukke-

lijke chromatiek en opvallende modu-

laties en mineur-majeur wisselingen.

Dit gaat zover dat de processiemars, bij

al zijn afgemeten statigheid, qua

melodievoering en klankkleur soms

eerder aan opera, operette en salon-

muziek doet denken.

Het genre is nauw verbonden met het

katholicisme van de jaren 1870-1950, de

tijd van wat hier te lande het Rijke

Roomsche Leven wordt genoemd. De

tijd van grootschalige openbare mani-

festaties van volksdevotie.

Processiemarsen zijn uiteraard ook ver-

bonden met die gebieden waar zulke

openbare manifestaties van katholieke

devotie gepraktizeerd werden: Spanje

en Italië; in mindere mate Frankrijk; de

katholieke gebieden van Duitsland,

Zwitserland en Oostenrijk; België en

Zuid-Nederland. 

P r o c e s s i e  

De processie, een statige rondgang, is

een vorm van ceremonieel dat van alle

tijden en alle culturen is. In veel bescha-

vingen trok de vorst met zijn hofhou-

ding rond door zijn rijk om zijn macht

en uitstraling overal in zijn gebied voel-

baar te maken en te bevestigen. Veel rit-

uelen beginnen of eindigen met de

plechtige binnenkomst, intocht of

optocht van de voornaamste deel-

nemers. In veel gevallen wordt een

ruimte gewijd of gereinigd door middel

van een ritruele rondgang. Zo ook in de

katholieke liturgie. 

De ‘processie' is een standaardonder-

deel van liturgische handelingen in een

kerk of abdij. Duidelijker treedt dit

DDDe Bronkprocessie 
in Mheer

In het Zuidlimburgse Mergelland

wordt de Bronk- of sacraments-

processie nog uitbundig gevierd.

De vorm waarin dit gebeurt,

gaat terug tot de veertiende en

vijftiende eeuw. De Bronk-

processie is een manifestatie

waarbij de eigenheid van het

gewest uit uiting komt. Folklore

en religie gaan harmonieus

samen. Voor schutterij,

zangkoor, harmonie. jonkheid

en parochie is dit devotioneel

lentefeest, dat meerdere dagen

duurt, een jaarlijks hoogtepunt.  

Joep Leerssen

Religie en folklore
gaan samen
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optocht-ritueel naar voren als men de

gewijde ruimte verlaat en de open lucht

in trekt. Dan kunnen we spreken van de

eigenlijke ‘processie'. Dergelijke proces-

sies konden bij diverse wereldlijke of

kerkelijke plechtigheden plaats vinden

(denk aan bruilofts- en begrafenisstoe-

ten, Prinsjesdag, de intocht van Sinter-

klaas en de carnavalsoptocht). De voor-

naamste religieuze processie in Europa

is, naast de boetprocessies van de Goede

Week die vooral in Zuid-Europa worden

gehouden, die van het feest van het 

H. Sacrament: ‘Corpus Christi'.

S a c r a m e n t s p r o c e s s i e

De verering van het H. Sacrament is in

de late middeleeuwen ontstaan in krin-

gen van begijnen en Cisterciënzer-kloos-

terlingen. Brandpunt van deze devotie

was de regio van Luik in de dertiende

eeuw. Vooral de visioenen van Juliana

van Montcornillon droegen bij tot de

institutionalisering. Het feest werd in

het bisdom Luik al vanaf circa 1250

gevierd. Onder paus Urbanus IV (eer-

tijds aartsdeken van Luik) werd het aan

de hele Katholieke kerk voorgeschre-

ven. Het Officie van die nieuwe kerke-

lijke feestdag werd door Thomas van

Aquino geschreven en geldt als een van

de hoogtepunten van de religieuze

lyriek in het middeleeuws Latijn.

Al gauw werd het gebruik om het voor-

werp van die devotie, de geconsacreerde

hostie, in een processie rond te dragen

door de open lucht.

Sacramentsprocessies werden vanaf

1306 in Keulen, vanaf 1316 in Straats-

burg, en elders in Europa vanaf circa

1320 gehouden.

B e v e s t i g i n g  v a n  d e

g e m e e n s c h a p

Deze processies hadden in de late

Middeleeuwen al een volks, feestelijk

karakter. Hoewel de voornaamste

bedoeling was, de hostie als voorwerp

van devotie rond- en uit te dragen, het

straatbeeld als het ware te ‘wijden' en

daarmee de vroomheid van het volk te

intensiveren, kreeg de processie al

gauw de connotatie dat Christus, in de

gedaante van de hostie, zijn kerkelijke

behuizing verliet en bij het gewone

volk ‘op huisbezoek kwam'. De proces-

sie verkreeg aldus ook vanuit de belev-

ing door het volk, het karakter van een

bevestiging van de gemeenschap, een

gezamenlijke rondgang door het eigen

leefgebied en een afbakening van de

grenzen van de parochie als gemeen-

schappelijk gebied. 

In die zin sloot het aan bij de gewoonte

om ééns per generatie de lokale gren-

zen af te bakenen door middel van een

gezamenlijke visitatie-rondgang van de

kant van de autoriteiten. Zo beschrijft

de route van de sacramentsprocessie in

's-Gravenvoeren in de achttiende eeuw

een lange rondgang langs de parochie-

grenzen, met bezoek aan de diverse

hulpkerken in Mheer en Noorbeek. Aan

de grenzen van de naburige parochies

werden als een soort beleefdheids-

ritueel hymnes aan de aanpalende

beschermheiligen – St. Pancratius voor

Mesch, St. Gertrudis voor St.-Geertruid –

gezongen. De weg langs de grenzen van

de uitgestrekte parochie is lang, en

wordt na het lezen van de Mis in de

kerk van Mheer onderbroken door een

maal van wittebrood en kalfsgebraad.

Ook in andere processies ziet men dat

het bereiken of overschrijden van de

eigen parochiegrenzen met bepaalde

diplomatieke rituelen gepaard gaat.

R u s t a l t a r e n ,  b a l d a k i j n  

e n  b l o e m e n

De vorm die de sacramentsprocessie

kreeg in de veertiende en vijftiende

eeuw sloot aan bij dit element van

gemeenschapsbevestiging. Opmerkelijk

genoeg is die vorm tot op de huidige

dag vrijwel gehandhaafd gebleven.

Reeds in vroege beschrijvingen komen

we elementen tegen die ook nu nog

kenmerkend zijn voor de sacraments-

processie: op belangrijke punten wer-

den zegeningen en kleine rustaltaren

ingericht; de route werd met vaandels

en bloemen- of zandtapijten versierd

(dit laatste oorspronkelijk als beveili-

gingsmaatregel – de priester mocht niet

uitglijden in de modder!). De hostie

werd in een rijk berwerkte monstrans

rondgedragen, beschut door een balda-

kijn of ‘hemel', voorafgegaan door

kinderen die bloemen strooiden. Na de

processie (of, bij lange rondgangen,

soms halverwege) werden verfrissingen

of spijzen aan de deelnemers verstrekt.

De leden van de gemeenschap begon-

nen steeds meer van toeschouwers deel-

nemers te worden en trokken biddend

mee, of voerden hun gildevaandels

mee.

Wie hierin een soort religieuze mimiek

van koninklijke in- of optochten dient

te zien, moet op zijn hoede zijn; er is

evenveel grond om aan te nemen dat

zulke koninklijke processies zich aan

het religieuze voorbeeld spiegelden. Of

dat in beide gevallen uit een gemeen-

schappelijke beeldentaal en een

gemeenschappelijk reservoir aan

Het beeld van de Bronk-

processie in Mheer

wordt bepaald door de

Jonkheid St. Aloysius, de

Schutterij St. Sebastiaan

met haar drumband en

de Koninklijke

Harmonie St. Cecilia. 
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decorum- en statigheidsidealen werd

geput en dat er op diverse punten

beïnvloeding over en weer heeft

plaatsgevonden.

V i o l e n  e n  e e n  b a s

Reeds in een vroeg stadium werden spe-

ciale parochiegildes belast met de

organisatie van deze feestelijke

gebeurtenis. En er werd ook muziek

gemaakt om de luister van het geheel te

verhogen. Niet alleen weerklonken de

gezongen hymnes van het kerkelijk offi-

cie, ook werd er tussendoor instru-

mentale muziek gemaakt. Al in 1350

wordt gewag gemaakt van vioolmuziek

‘to ere den helgen lichamen'. De al

eerder genoemde achttiende-eeuwse

Voerense processiebeschrijving memo-

reert twee violen en een bas, die

afwisselend met de zang musiceren.

Let wel: de processie liep nog niet ‘in de

maat'. Het gemeenschappelijk, gelijk-

tijdig marcheren is een uitvinding van

de militaire exercitie in de zeventiende

eeuw. De toenmalige muziek zal dus

ook nog geen marsmuziek zijn geweest

en niet de bedoeling hebben gehad om

een schrijdtempo aan te geven. 

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

De beschrijvingen van middeleeuwse en

vroegmoderne processies lijken sterk op

de ‘Bronkprocessies' zoals ze vandaag

de dag nog in de Zuidelijke Neder-

landen worden gehouden. Het woord

‘Bronk' wordt wel in verband gebracht

met het begrip ‘pronken'. Het is zeker

in Limburg de gangbare benaming voor

de sacramentsprocessie en soms ook

voor het daarop volgende kermisfeest.

Ook nu nog zijn het voornamelijk uitin-

gen van gemeenschapszin binnen het

gezamenlijk kader van de parochie; ook

nu nog zien we monstrans, ‘hemel',

bloemenmeisjes, zand- of bloemen-

tapijten, straatversieringen en gilde-

vaandels. In plaats van de oude gilden

lopen nu de schutterij, de harmonie of

fanfare, de jonkheid en biddende leken-

congregaties mee. In enkele Zuid-

limburgse dorpen weerklinken zelfs

saluutschoten, net als bij een konink-

lijk staatsbezoek: de jonkheid schiet

dan smeedijzeren donderbussen gevuld

met buskruit af. 

We mogen vermoeden dat het organi-

seren en reguleren van dit jaarlijkse

hoogtepunt in het religieuze gemeen-

schapsleven van oudsher een speciale

opdracht aan het adres van schutterij

en jonkheid was en dat de ‘jonkheid'

(de broederschap van ongetrouwde

jongemannen in Limburgse dorpen)

wellicht is ontstaan als een soort jeugd-

afdeling van de plaatselijke schutte-

rijen of schuttersgildes met deze spe-

ciale taakstelling. In Meerssen werd een

dergelijke jeugdcompagnie in 1707

opgericht ‘uit geen ander insicht offte

redenen als dat door die selve soude het

alderhoogw. Sacrament des autaers

door 't geweer met gestightichheijt in

die processie convoyeert ende vereerht

worden tot meerder deszelfs pompe loff

ende glorie'. 

Net als in de Middeleeuwen vormt de

Bronkprocessie ook de luisterrijke

opening van een compleet feest dat

vaak meerdere dagen duurt en in later

tijden is gaan samenvallen met de jaar-

markt of kermis. Na de processie wer-

den maaltijden aangericht en versterkt

men de inwendige mens en de

gemeenschapszin. 

V e r b o d  

Die uitbundigheid en volkse betrokken-

heid is vanaf het begin door de over-

heid gewantrouwd en na het Concilie

van Trente vond men het in het kader

van de Contrareformatie nodig om paal

en perk te stellen aan de soms Breughe-

liaanse vormen die de Bronkviering kon

aannemen. 

Een kerkelijk inspectiebezoek uit 1613

aan de dorpen Mheer, Noorbeek,

Slenaken en Mesch vermeldt dit soort

praktijken afkeurend en zegt dat in

Mheer is verboden ‘ne fabrica instituat

convivia in processione dicta vulgariter

Bronck dag' (dat het kerkbestuur een

maaltijd aanricht tijdens de processie

die in de volksmond Bronkdag heet). 

Een eeuw later zien we dezelfde pogin-

gen tot beteugeling van de kant van de

wereldlijke overheid. Vanuit Brussel

komt dan een ordonnantie, gedateerd

13 juni 1713, die voor de Hoogmis geaf-

ficheerd moet worden ‘betreft dye

Schutterij ende broncken met gerucht

ende trommelle': men wil paal en perk

stellen aan processies met vliegend

vaandel en slaande trom. Of dit soort

decreten veel geholpen heeft...

Eén verbod heeft wel degelijk diep inge-

grepen: het verbod dat in de protestant-

se Republiek der Verenigde Provinciën

heerste op de openbare katholieke ere-

dienst en dat in het grootste gedeelte

Bij een rustaltaar krijgen de leden van de

harmonie een hartversterking.

De processie wordt

voorafgegaan door

twee Bielemannen

van de schutterij:

sappeur-schutters

met bijlen.

van Nederland van kracht is gebleven

tot in de jaren vijftig van deze eeuw. In

zeventiende en achttiende eeuw, de tijd

van de schuilkerken, voerden de Staatse

autoriteiten een oogluikend ‘gedoog-

beleid' ten aanzien van het katholicis-

me, mits dat zich niet in de openbaar-

heid manifesteerde. De praktijk van de

sacramentsprocessie werd dus lang-

durig onderbroken in al die katholieke

Nederlandse gebieden, die onder gezag

van de Staten-Generaal kwamen te

staan. Alleen in die Zuidnederlandse

gebiedsdelen die, hetzij onder de

Spaanse/Oostenrijkse kroon vielen, het-

zij als Vrije Rijksheerlijkheid onafhan-

kelijk waren van Haagse inmenging,

kon men de middeleeuwse bronk-

praktijk voortzetten. Ook daar kwam

het echter tot een kortstondig verbod

tijdens het bewind van de Franse

Republiek, die alle Nederlandse gewes-

ten bezuiden de Grote Rivieren ver-

overde in 1793-94 en een antireligieus

bewind voerde. Aan dat Franse verbod

kwam na enkele jaren een eind door

middel van het concordaat dat

Napoleon in 1801 sloot met de paus.

In het negentiende-eeuwse Nederland

zou dat concordaat – de juridische

erkenning van het recht op bronk-

processies – grote betekenis krijgen. Het

processieverbod bleef voor het hele

Nederlandse koninkrijk onverminderd

van kracht; reden waarom boven de

grote rivieren processies alleen in de

beslotenheid van een kloostertuin kon-

den plaatsvinden. Alleen in die

gebieden (zoals Limburg) die al vóór het

tijdstip van Napoleons concordaat met

de paus (dus al vóór 1800) onder recht-

streeks Frans bestuur hadden gestaan,

mocht men in het openbaar processie

houden. Binnen Limburg is de oudste

processie-traditie te zoeken in die delen

van de provincie die vóór 1795 hetzij

onder Oostenrijks gezag hadden ges-

taan, hetzij Vrije Rijksheerlijkheid

waren geweest en dus niet getroffen

waren door de verbodsbepalingen in de

Generaliteitslanden.

L e v e n d e  t r a d i t i e

Het is opmerkelijk hoe we met die

definitie tamelijk precies de dorpen

kunnen inventariseren, van Thorn tot

Mheer, waar de bronktraditie ook van-

daag nog het sterkst leeft in Nederland.

Elders in dit land is het processieverbod

tot na de Tweede Wereldoorlog van

kracht gebleven en dus eigenlijk pas

opgeheven aan de vooravond van de

ontkerkelijking. 

In Limburg echter is de ‘bronk' tot man-

ifestatie bij uitstek van de eigenheid

van dit gewest geworden en gebleven.

Het is een manifestatie waarin folklore

en religie harmonieus samengaan. Een

ideaalbeeld van hoe de Limburgse

gemeenschap zichzelf wenst te mani-

festeren. Schutterij, zangkoor, har-

monie, jonkheid en parochianen vieren

een devotioneel lentefeest dat vooral in

de dorpsgemeenschappen het onbe-

twiste hoogtepunt van het jaar vormt.

In bepaalde grotere dorpen bezuiden

Maastricht (Eijsden, Gronsveld) is de

bronk een bezienswaardigheid gewor-

den. In de kleinere dorpen van het

Zuidlimburgse heuvelland, zoals Mheer

is het een niet minder kleurrijke, maar

misschien iets intiemere aangelegen-

heid.

Het is een haast symbolisch toeval, dat

uitgerekend dat Zuidlimburgse Mergel-

land, waar de sacramentsprocessie nog

het taaist wordt gevierd, op luttele kilo-

meters afstand ligt van het Luikse land

waar zeven eeuwen tevoren de sacra-

mentsdevotie is geboren.

D e  b r o n k p r a k t i j k  i n  M h e e r

De Bronkprocessie van Mheer (die

model mag staan voor veel Limburgse

sacramentsprocessies) trekt uit op de

zondag na Pinksteren en heeft de vorm

die boven al is geschetst. Binnen de

religieuze toonzetting wordt het beeld

vooral bepaald door de drie traditionele

verenigingen van het dorp: de Jonkheid

St. Aloysius, die het geheel organiseert

en reguleert; de Schutterij St. Sebastia-

nus met haar drumband, en de Konink-

lijke Harmonie St. Cecilia met haar

drumband. De processie wordt vooraf-

gegaan door twee ‘bielemannen' van de

schutterij: sappeur-schutters met bijlen.

De populaire interpretatie is dat dit een

relict zou zijn uit de tijd dat door de

Protestanten barricades werden opge-

worpen tegen de processie en dat het

aan de schutterij was om de bronk te

beschermen en de barricades te

slechten. 

De processie kent, gegeven de heuvel-

achtigheid van het dorp, een wisselende

route: nu eens in boven-Mheer, dan

weer door onder-Mheer. Op enkele vaste

punten onderweg staan rustaltaren

opgesteld. De rondgang duurt twee à

drie uur. Het einde vindt plaats bij het

kasteel, eeuwenlang centrum van de

dorpsgemeenschap sinds de tijd dat

Mheer nog een Heerlijkheid was. Hier

wordt een korte openluchtdienst

gehouden; daarna wordt de processie in

de nabijgelegen parochiekerk ontbon-

den en begint, na een lichte koffietafel

voor de deelnemende verenigingen, de

dorpskermis. Deze duurt drie dagen.

B r o n k m a a n d a g

De tweede kermisdag, ‘bronkmaandag',

begint met een schuttersmis – een

gebruik dat al in de achttiende-eeuwse

beschrijving van de naburige Voerense

processie bekend is als ‘schuttebeganc-

kenis'. De pastoor van Voeren schrijft:

‘Op bronck maandag te 7 oft 8 uren

smorgens wort gesongen een solemneel

jaergetijt met diaken en subdiaken in

albis voor alle afgestorvene confrers van

onse schutterije. In dese mis gaen alle

de confrers ten offer en alsdan slaet de

trommel in de kerck.' 
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Daarna bieden Jonkheid en schutterij

in het tegenover de kerk liggende

dorpscafé dorpelingen de gelegenheid

om zich als begunstigers (ereleden) in

te schrijven, hetgeen met een glas

jenever wordt beloond. 

Rond het middaguur brengen jonkheid,

schutterij en harmonie een serenade

aan de kasteelheer, die op bier onthaalt,

waarna een vrolijke rondgang door het

dorp plaatsvindt, onderbroken aan de

cafés. Deze rondgang mondt uit in het

feestelijk huiswaarts begeleiden van de

kapitein van de Jonkheid en de schut-

terskoning. Beiden offreren drank en

belegde broodjes aan het marcherende

gezelschap. De rondgang eindigt tegen

7 uur 's avonds.

B r o n k d i n s d a g

Op de derde kermisdag, ‘bronkdinsdag',

worden de feestelijkheden afgerond

met het ‘Paolhowwe'. De bielemannen

van de schutterij trekken door het dorp,

begeleid door schutterij, drumband en

harmonie. Aan vele huizen staan palen

opgesteld, ingegraven in de grond en

versierd met loof waarin een fles sterke

drank is verstopt. De bielemannen

hakken de paal om en de drank wordt

verdeeld onder het groeiende gezel-

schap feestvierders. Ook hier wordt als

verklarend verhaal wel verteld dat dit

een relict zou zijn van het barricaden-

slechten uit de tijd van de Protestantse

chicaneringen. Dat is ongetwijfeld een

verzinsel. Immers, Mheer maakte vóór

de Franse tijd deel uit van de Spaanse

respectievelijk Oostenrijkse Neder-

landen en heeft nooit onder Protestants

bestuur gestaan. Folkloristen uit de

jaren twintig zoals D.J. van de Ven

noemen het gebruik tamelijk gratuit

‘Het omhakken van den winterstaak' en

vallen terug op de standaardverklaring

dat het een voorchristelijk seizoens-

ritueel zou zijn. Dat mogen we eve-

neens terzijde schuiven. 

De rondgang begint rond zes uur 

's avonds en eindigt rond middernacht

bij het schutterscafé. De harmonie

speelt ‘reien', eenvoudige huppelmelo-

dieën die van generatie op generatie

zijn overgeleverd, en de feestvierders

dansen daarop de cramignon, een

uitbundige reidans.

P r o c e s s i e m a r s e n  a l s

m u z i k a a l  g e n r e

Oorspronkelijk werd instrumentale

muziek in de processies verzorgd door

violen; ook trommels worden vanaf de

achttiende eeuw vermeld. Na 1800

komt in Europa geleidelijk de blaas-

kapel opzetten, in analogie aan mili-

taire kapellen. In diverse Limburgse

dorpen hebben zij de uitdrukkelijke

doelstelling, muziek in de sacraments-

processie te verzorgen. De oprichting

van de harmonie van Mheer in 1821 (de

vroegste oprichting van een eigen har-

monie in Nederland) is zelfs te zien als

een poging van de jonkheid, om de

muziekverzorging in eigen beheer te

brengen. Van deze wortels getuigt ook

de Mheerder gewoonte, om tot diep in

deze eeuw de concertmeester/eerste

soloklarinettist de functiebetiteling van

‘kapitein' te geven. Welk repertoire in

de vroege jaren werd gebruikt voor het

langzame schrijdtempo van de proces-

sie is niet te achterhalen. Vanaf circa

1900 wordt de voor dit doel gecompo-

neerde processiemars echter een vast

gegeven; de Mheerder harmonie heeft

een betrekkelijk omvangrijk en oud

repertoire in haar archief.

Uiteraard zijn de meeste processie-

marsen van niet-Nederlandse herkomst.

In de dorpen van het Zuidlimburgse

heuvelland, zoals Mheer en Eijsden,

met hun belangrijke banden over de

Belgische grens heen, gebruikt men

vaak marsen van Luikse/Waalse compo-

nisten. Geliefde componisten zijn voor-

al Romain Kumps, Louis Gasia (eertijds

muziekmeester bij het Belgische leger,

die misschien om die reden vaak kla-

roenaccordiek gebruikte in zijn mar-

sen) en de uit Visé-Eijsden afkomstige

Lambert Purnotte. Gasia's mars ‘Sancta

Maria' is gecomponeerd ter herdenking

van de terugkeer van zijn zoon uit het

concentratiekamp Buchenwald, in april

1945. Hierin wordt, net als in de mars

‘La St.Louis' (geliefd om zijn subtiel

geïnstrumenteerde trio) veel chroma-

tiek gebruikt. Datzelfde kenmerkt de

marsen van Purnotte. ‘Les échos du val-

lon' zou zijn ontstaan in en geïnspi-

reerd door het Maasdal bij Eijsden.

‘Pluie de Fleurs' is bij tubaspelers popu-

lair wegens de bravoure-achtige triolen-

figuratie in het trio. 

Elders in Limburg is ook Spaans reper-

toire in zwang geraakt. Daarvan biedt

het zeer innige ‘Mater mea' van Dorado

een voorbeeld. Van de door Nederlandse

componisten aangedragen processie-

marsen is de bekendste en meest melo-

dieuze vermoedelijk de Thornse

‘O.L.Vrouw Onder de Linden', van de

recentelijk overleden H.H.M. Ramakers.

Andere Nederlandse marsen zoals

Bisselinks ‘Sint' hebben een kloeker,

meer martiaal karakter. 

In alledrie de tradities (Waals, Spaans,

Nederlands) zijn processiemarsen

gekenmerkt door hun ABA-structuur

met een modulering in het trio naar de

subdominant, door hun langzame 2/2

tempo met een marcato gepunteerd

ritme ter afsluiting van de muzikale zin

en door de sterk contrastieve behande-

ling van hout- en koperregisters. Het

genre is een merkwaardige hybride

tussen marsmuziek enerzijds en het

sentimenteel-melodieuze karakter

anderzijds van salon- of operette-

muziek. Bij diegenen die nog jeugd-

herinneringen hebben aan de intense

religieuze gemeenschapsbeleving die

gepaard ging met sacramentsprocessies

roept dit repertoire een sterke ver-

knochtheid en waardering op, maar de

praktijk is slinkende. 

De Koninklijke Harmonie St. Cecilia van

Mheer heeft een CD ‘processiemarsen'

uitgebracht. De CD is te bestellen door 

ƒ 27,50 + ƒ 3,50 verzendkosten over te

maken op Rabobankrek. nr. 113293119

ten name van Kon. Harm. St. Cecilia,

Mheer, onder vermelding van 

‘processiemarsen'.

Op Bronkdinsdag worden de feestelijkheden afgesloten met

‘Paolhowwe’. Voor de huizen staan palen ingegraven, met groen

versierd, waarin een fles drank is verstopt. De bielemannen 

hakken de palen om en verdelen de drank.
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R e u z e n

Nederland kende – net als België,

Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en

Spanje – vroeger reuzen die verbon-

den waren aan de geschiedenis van een

plaats. Deze reuzen hadden namen en

karakters en werden bij publieke feesten tevoor-

schijn gehaald. In optochten en processies liepen

ze mee, vergezeld door de plaatselijke muziek- en dansgroepen. Nederland kende

tot voor kort nog in zes plaatsen reuzen: in Venlo bevindt zich de oudste, in

Roermond de grootste en in Utrecht de zwaarste. Maastricht kent de stadsreus

Gigantius, Wunseradiel in Friesland heeft de Greate Pier van vijfeneenhalve meter

lengte en Bergen op Zoom heeft maar liefst vier reuzen: een echtpaar met twee

kinderen. Maar dat is nog niet alles. In de nacht van 31 december 1999 op 1 janu-

ari 2000 heeft de gemeente Oisterwijk met de deelgemeenten Moergestel en

Heukelom drie nieuwe reuzen gedoopt.  

S p r e e u w e n p o t t e n

‘Met een netjen en een strick

Met een uyltjen op een krick

Met een boge en een buys

Met een spreeuwpot aan het huys

Met een weinig kruyt en loot

Vangt men vogels kleyn en groot’.

Jacob Cats

Nog niet zo lang geleden was het heel gewoon dat

men vogels ving om op te eten. Dat kon met een

vangnet, een lijmstok of een spreeuwenpot.

Steeds vaker zie je aan de gevel van boerderijen

weer spreeuwen-

potten hangen.

Vroeger werden deze spreeuwenpotten gebruikt om

vogeltjes te vangen, tegenwoordig worden ze

gebruikt om spreeuwen te huisvesten.

M e i s j e s b e r o e p e n

Tegenwoordig kan vrijwel elk beroep door zowel

jongens als meisjes gekozen worden. In de eerste

helft van deze eeuw was dat heel anders. Voor jon-

gens waren er vele mogelijkheden. Voor meisjes

was het kiezen van een beroep niet zo vanzelfspre-

kend. Zij zouden immers toch trouwen. Deze

ideeën zien we weerspiegeld in de meisjesboeken

uit de eerste helft van de vorige eeuw.

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