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Voorwoord

Een nationaal archief van het dagelijks leven
Na Brieven aan de Toekomst zijn wij bezig met het
tweede project dat als doel heeft het alledaagse
leven voor de toekomst te documenteren:
FotoMonument 2000. Brieven aan de Toekomst is
een prachtig brievenarchief geworden van mensen
die hun dagelijks leven beschrijven op 15 mei 1998.
Nu vragen wij aan iedereen in Nederland om foto’s
te maken van die gewone alledaagse bezigheden die
je normaal nooit vastlegt.
Waarom vinden wij het toch zo belangrijk dat de
tradities van nu worden gedocumenteerd voor later?
Tradities spelen een belangrijke rol in ons dagelijks
leven. In onze gewoonten en gebruiken, in ons
gedrag en in onze normen en waarden. Vaak zijn wij
ons niet eens bewust dat wij denken, voelen en
handelen vanuit een traditie. Traditie betekent het
overhandigen van cultuur van generatie op generatie. Om te weten wie je bent, moet je inzicht hebben
in je tradities. Waar komen mijn normen en waarden
vandaan? Waarom denk en doe ik zo?
Als je onderzoek doet naar de historische achtergronden van tradities stuit je altijd weer op het
probleem dat er over gewone alledaagse dingen
heel weinig is opgeschreven. Hele gewone dingen
als het ochtendritueel, irritaties tussen mensen of
werkgewoonten zul je in archieven niet vinden.
Daarom is het voor ons zo moeilijk om antwoord te
geven op vragen als ‘sinds wanneer applaudiseren
mensen’ of ‘hoe oud is het gebruik van het
’s avonds en ‘s ochtends tandenpoetsen’. Bij de
dingen die iedereen elke dag automatisch doet,
denk je er niet aan om dat vast te leggen voor later.
Lang veranderden tradities maar langzaam.
De laatste honderdvijftig jaar is het tempo van de
veranderingen enorm toegenomen. Tradities veranderen sneller dan ooit. Trends lijken in de plaats te
komen van tradities. Alles verandert zo snel dat, wil
je weten wie je bent, je inzicht moet hebben in je
verleden. Dat verleden moet dan wel ergens te
vinden zijn.
Om de generaties na ons de kans te geven inzicht te
krijgen in hun tradities, waarvan de wortels in onze
tijd liggen, doen wij nu ons best om een archief te
maken van de alledaagse dingen van deze tijd. Het is
belangrijk dat iedereen mee doet. Alleen dan heeft
het archief representatieve waarde voor later.
Als abonnee van Traditie doe ik ook een beroep
op u. Help ons om FotoMonument 2000 te bouwen
en pak uw fototoestel en doe mee.
Ineke Strouken
hoofdredacteur

Inhoud

18
De eerste
fotoseries zijn
binnen

Is er meer tussen
hemel en snelweg?

7

3
Over honderd jaar weten
mensen waarschijnlijk niet
meer wat het is om af te
wassen met een afwasborstel,
in de file te staan of met
boodschappen te sjouwen.
Wat weten wij zelf nog van het
dagelijks leven van onze
grootouders? Alles verandert
en vaak razendsnel. Wat nu zo
gewoon is, kan over tien jaar
achterhaald en over vijftig jaar
vergeten zijn. Voor de
generaties na ons zal het dan
ook heel moeilijk zijn een
beeld te krijgen van óns
dagelijks leven.

Kerstmis valt in de midwintertijd. Om deze koude
donkere tijd door te komen, maakte men er een
warme, gezellige tijd van met veel feesten en lekker
eten en drinken. Daarna moest er weer zuinig met
voedsel worden omgegaan.
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Nieuwjaarskoeken, jenever
en stamppot
met snijbonen
Het is een goede gewoonte om
elkaar op 1 januari een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar toe te
wensen. Vroeger ging men in
Drenthe langs de deur om
jenever te drinken en nieuwjaarskoeken te eten. Onder invloed
van de kerk, overheid, landbouworganisaties en de prijs van
jenever is het oude gebruik afgeslankt.
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ooit te maken! Gun de toekomst
een kijkje in ons leven en maak
foto’s voor FotoMomument 2000
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De Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie wordt
overspoeld met vragen van weggebruikers.
Soms hele ongewone. De snelweg blijkt het
angstaanjagende decor te zijn voor bovennatuurlijke gebeurtenissen. Sommige van die
verhalen kunnen worden afgedaan als modern
bijgeloof. Andere blijken een kern van
waarheid te bevatten en stellen de
wetenschappers voor raadsels.

Eeuwenlang waren de
haard en later de kachel
het middelpunt van de
woonruimte. Het open vuur
in de schouw was, tot
halverwege de negentiende
eeuw, de enige warmtebron in
huis. Het met hout of turf
gestookte vuur verwarmde niet
alleen de woonruimte, maar
diende ook om eten te koken en
water te verhitten.
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Als je een arme helpt,
help je Christus
Het lampion-feest op 11 november is gebaseerd op de
legende over Martinus, een jonge Romeinse officier
die in 332 naar de stad Amiens reed. Het was winter
en zeer koud. Bij de poort zag hij een verkleumde,
naakte bedelaar, die hem om een aalmoes smeekte.
Hij realiseerde zich dat de bedelaar een mens was net
als hijzelf. Martinus deed z’n rode jas uit en sneed
deze in tweeën. De ene helft gaf hij aan de bedelaar,
de andere sloeg hij zelf om.
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Alledaagse Dingen

Een monument dat bestaat
uit tienduizenden foto’s.
Van mensen in ’gewone’
dagelijkse situaties.

Gun de toekomst
een kijkje in ons leven
Maak foto’s voor FotoMonument 2000
Stichting FotoMonument 2000 vraagt Nederlanders, medelanders,
mannen, vrouwen, jong en oud(er), om tussen 1 oktober en 31
december foto’s te maken voor FotoMonument 2000.
Je kunt meedoen als fotograaf of als gefotografeerde. Samen kunnen
we ervoor zorgen dat op foto’s te zien is hoe het dagelijks leven van
NU eruitziet.
Alle foto’s worden bewaard in de rijksarchieven. Je kunt ze zelf
bekijken van 13 april t/m 3 juni 2001 op de grootse landelijke
tentoonstelling in Zaanstad.
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De eerste
fotoseries zijn
binnen

Help mee om van onze tijd de best
gedocumenteerde tijd ooit te maken!
Over honderd jaar weten mensen
waarschijnlijk niet meer wat het is om
je tanden te poetsen met een
tandenborstel, je te scheren met een

Meedoen?

scheerapparaat of om een tijdschrift te

Haal de folder die te vinden is bij alle bibliotheken, musea, gemeentehuizen, centra voor de kunsten, archieven, provinciehuizen, volksuniversiteiten en fotoclubs. Daarin kun je lezen hoe je mee kunt doen
en deel kunt uitmaken van dit monument door en voor iedereen.
Kijk ook op onze website www.fotomonument.nl

lezen. Wat weten wij zelf nog van het

Voor meer informatie: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, telefoon 030 – 276 02 44
Stichting FotoMonument 2000 is een samenwerkingsproject
van Stichting Beeldende Amateurkunst, het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, Responsable Communicatie bv
en de gemeente Zaanstad en wordt mede mogelijk
gemaakt door het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de provincies.

dagelijks leven van onze grootouders?
Alles verandert en vaak razendsnel. Wat
nu zo gewoon is, kan over tien jaar
achterhaald en over vijftig jaar vergeten
zijn. Voor de generaties na ons zal het
dan ook heel moeilijk zijn een beeld te
krijgen van óns dagelijks leven. Toch
legt bijna iedereen wel stukjes van zijn
leven op foto’s vast.

FotoMonument 2000 gaat geschiedenis schrijven
2

Ineke Strouken
3

Wim van den Brink

Voor FotoMonument kun je een onderdeel van het dagelijks leven in

fotografeerde Ger Voncken

beeld brengen, bijvoorbeeld de dingen die je elke ochtend voor je naar

bij het ochtendritueel.

je werk gaat doet. Je kunt ook verschillende mensen in dezelfde situatie
fotograferen, bijvoorbeeld na het kopen van een tijdschrift.

Meedoen aan FotoMonument betekent
bovendien dat men zichtbaar deel uit
gaat maken van de geschiedenis van
ons land. Alle foto’s worden namelijk
zorgvuldig gearchiveerd en bewaard in
de rijksarchieven. Komende generaties
krijgen zó dankzij FotoMonument een
reële kijk op ons leven in het jaar 2000.

Familiefoto’s, vakantieplaatjes en foto’s
van bijzondere gebeurtenissen zijn te
vinden in ieder familie-album. Met
foto’s kun je echter veel meer. Je kunt
er een verhaal mee vertellen en bijvoorbeeld je hobby, je werk of andere aspecten van je dagelijks leven in beeld brengen. Als duizenden mensen zulke foto’s
maken, brengen wij het complete dagelijks leven van Nederland in beeld en
creëren we samen FotoMonument 2000.

Foto’s over iedereen, door
iedereen en voor iedereen

Wij vragen Nederlanders en medelanders, om foto’s te maken voor FotoMonument 2000. Jong of oud(er), het
maakt niet uit, iedereen kan meedoen,
als fotograaf of als gefotografeerde.
Het gaat bij FotoMonument om mensen
in gewone dagelijkse situaties: thuis, op
het werk, op school, op straat, in
hobby’s en vrije tijd, in contact met

familie, vrienden, buren, clubgenoten,
klasgenoten, klanten en andere medemensen.
FotoMonument draait dus écht om
iedereen en om die alledaagse dingen
die niet of nauwelijks worden gefotografeerd, juist omdat ze zo gewoon zijn.
Als veel mensen foto’s maken, dan ontstaat er een uniek ‘monument in foto’s’
van het dagelijks leven in het jaar 2000.

Niet alleen voor later, ook voor NU
De culturele momentopname die
FotoMonument oplevert, zal zeker ook
NU een bron van inspiratie en plezier
zijn. Je kunt dat zelf gaan bekijken. Alle
foto’s zijn van 13 april t/m 3 juni 2001
te zien op een grootse landelijke tentoonstelling in Zaanstad en de Zaanstreek. Een selectie van foto’s verschijnt
in het FotoMonument 2000-boek dat in
april 2001 uitkomt. Makers van foto’s
die in dat boek worden opgenomen krijgen gratis een exemplaar.

vindt om te fotograferen en vast te leggen voor de toekomst. Het mag gaan
over alle denkbare aspecten van het
leven thuis, werken, leren en studeren,
transport en reizen, vrije tijd en
hobby’s, eigenheid en identiteit, levensbeschouwing, communicatie en relaties, cultuur en alles wat daar tussenin
zit. Het mag gaan over jezelf of over
anderen.
Het onderwerp van je keuze werk je uit
tot een serie van minimaal twee en
maximaal 10 foto’s in zwart-wit of
kleur. Je moet die foto’s maken tussen
1 oktober en 31 december en voor 10
januari 2001 in tweevoud opsturen aan
FotoMonument 2000. Om archivering
en expositie mogelijk te maken vragen
wij je de foto’s te nummeren en wat
informatie te geven over maker, plaats
en onderwerp. In de folder vind je hiervoor een documentatie-formulier.

Hoe kun je meedoen?

Je kunt aan FotoMonument meedoen
als fotograaf of als gefotografeerde.
Je bepaalt samen een onderwerp uit het
dagelijks leven dat je leuk en belangrijk

Aantal foto’s en formaten

De foto’s die ingeleverd worden, moeten allemaal in Nederland gemaakt zijn
en samen een serie vormen. Een foto-

Michel Pootjes en
Maaike Snoep
fotografeerden
op het station
Leiden mensen
die een tijdschrift
kochten.
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Volksverhalen over
paranormale verschijnselen
op en rond de snelweg

Girbe Buist

Een Nederlandse automobilist had in januari
1991 langs de snelweg een lifter opgepikt.
In de auto was de lifter plotseling begonnen
de automobilist ernstig te waarschuwen dat
Jezus op het punt stond terug te komen.
De automobilist keek wat medelijdend opzij
en bemerkte tot zijn niet geringe schrik dat
hij alleen in de auto zat. Zijn lifter scheen in

De Stichting FotoMonument 2000 is
een samenwerkingsproject van de
Stichting Beeldende Amateurkunst,
het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, Responsable
Communicatie bv en de gemeente
Zaanstad.
FotoMonument 2000 wordt mede
mogelijk gemaakt door:
het VSB Fonds
het Prins Bernhard Cultuurfonds
de Provincies
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serie bestaat uit een reeks foto’s die bij
elkaar horen; ze hebben een onderwerp
of thema als uitgangspunt. Je mag per
fotoserie minimaal twee en maximaal
tien foto’s insturen. Het formaat mag
tussen 13 x 18 cm (niet kleiner) en
20 x 30 cm zijn (niet groter). De keuze
voor kleur of zwart-wit is aan de voorkeur van de deelnemers. Het is niet
mogelijk om polaroids of inkjet/laserprints, dia’s of digitale foto’s op te
sturen. Deze foto’s kunnen moeilijk
bewaard of geëxposeerd worden.

alle foto’s gewenst en is er een documentatieformulier ontworpen. Op het
documentatieformulier kan men de
gevraagde basisinformatie kwijt. Er
mogen ook extra bijlagen meegestuurd
worden. Vul het documentatieformulier duidelijk en volledig in.
Schrijf met potlood voorzichtig op de
achterkant van iedere foto een numer
(1 tot en met 10) in de rechterbovenhoek. Zorg ervoor dat het fotonummer
overeenkomt met het nummer op het
documentatieformulier

De fotoserie die je maakt moet in tweevoud worden ingeleverd. Één serie
wordt gebruikt voor de landelijke
expositie van FotoMonument 2000 in
Zaanstad. De andere fotoserie wordt
keurig opgeborgen, samen met het
bijgevoegde documentatieformulier en
vindt zijn weg naar één van de
archieven.

Inleverdatum

De uiterste inleverdatum is 10 januari
2001. Vanaf dan begint de stichting
FotoMonument 2000 met de registratie
van alle foto’s en met het samenstellen
van de exposities. Stuur de foto’s veilig
op in een stevige envelop aan:
Stichting FotoMonument 2000,
Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht.

Het documentatieformulier

De foto’s worden voor de toekomst
bewaard in een archief. Daardoor
blijven ze beschikbaar voor onderzoek
en voor de generaties na ons. Het is
belangrijk dat we later weten wie er is
afgebeeld, wat diegene aan het doen is,
waar de foto is genomen en wanneer.
Daarom is informatie/documentatie bij

Informatie: Nederlands Centrum voor
Volkscultuur (030 – 276 02 44).

het niets te zijn opgelost. Erg geschrokken
probeerde hij daarop zijn auto op de
vluchtstrook te parkeren, waar hij al spoedig
Het raadsel van de verdwenen
liftster wordt overal op de

te maken kreeg met een agent van de

wereld anders uitgelegd.

verkeerspolitie die informeerde waarom hij
daar stond. Ontredderd deed de man zijn
verhaal. De reactie van de agent was niet
minder verbazingwekkend: ‘U bent in korte
tijd al de achtste die met een soortgelijk

I

voorval komt, het wordt tijd dat we er werk
van maken!’

Is er meer tussen
hemel en snelweg?
7

Maleisië, Zweden, Pakistan en ZuidAfrika. Hoewel het verhaal in diverse
varianten wordt verteld, gaat het meestal om een jonge liftster, die de chauffeur voor haar mysterieuze vertrek een
adres met een telefoonnummer geeft.
Als de chauffeur dit adres vervolgens
natrekt, blijkt de liftster vaak al jaren
dood te zijn. In een andere variant doet
het liftende wezen meestal een voorspelling voordat hij verdwijnt.
Twee Schotten hadden in de zestiger jaren
een bloedstollende ervaring op de A75 van
Dumhies naar Annan.

De Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie wordt overspoeld met vragen
van weggebruikers. Soms hele ongewone. Het voorval van de verdwenen passagier staat niet op zich. Bij navraag blijkt
de snelweg veel vaker het angstaanjagende decor te zijn voor bovennatuurlijke gebeurtenissen. Sommige van die
verhalen kunnen worden afgedaan als

Verhalen over spoken die bij gevaarlijke
bochten waarschuwen komen overal op de
wereld voor.

een stuk moderne folklore. Andere blijken een kern van waarheid te bevatten
en stellen de wetenschappers voor raadsels. In het volgende laten wij een aantal van die geschiedenissen de revue
passeren.
Verdwijnende lifters

Nu de kasteel- en huisspoken grotendeels uitgestorven zijn, lijkt het erop
dat zij het verkeersspook als moderne
opvolger hebben gekregen. Er bestaan
volgens de verhalen diverse soorten verkeersspoken. Verhalen over lifters die in
het niets verdwijnen voordat zij hun
bestemming bereiken, worden over de
gehele wereld verteld. Er zijn gevallen
bekend uit de meest uiteenlopende landen zoals Amerika, Engeland, Korea,

Het verschijnsel van het liftende spook
wordt per cultuur anders uitgelegd. In
Engeland en Amerika wordt de lifter
vaak gezien als de geest van een gestorven persoon, meestal het slachtoffer
van een dodelijk verkeersongeluk.
Op andere plekken van de wereld ziet
men in deze verschijning meestal een
god, een profeet, een elfje of een heks.
Op Hawaï brengt men de mysterieuze
liftster in verband met de godin Pele,
die waakt over de vulkaan Mauna Loa.
In Maleisië wordt de liftster gezien als
een verschijning van de langsuyar. Dat
is een soort vampier die de vorm aanneemt van een aantrekkelijke vrouw en
langs eenzame wegen staat te liften. Is
deze vampier eenmaal door een automobilist meegenomen dan vliegt deze
plotseling uit de auto onder het slaken
van bloedstollende kreten.
Hoewel veel van deze gebeurtenissen
als moderne volksverhalen zonder
enige kern van waarheid worden afgedaan, bestaan er ook diverse getuigenissen die door de politie als betrouwbaar
worden gezien. Een voorbeeld daarvan
is de getuigenis van de Engelsman Roy
Fulton. Fulton stopte op een oktober
avond in l979 bij een kleine weg in
Bedfordshire om een eenzame lifter op
te pikken. De lifter was erg zwijgzaam
en op de vraag van Fulton waar hij
heen moest, wees hij alleen met zijn
vinger naar voren. Na enige tijd probeerde Fulton het ijs te breken en draaide zich om, om de lifter een sigaret aan
te bieden. Tot zijn ontzetting zag hij
dat deze in het niets was verdwenen.
Doodsbang reed Fulton direct naar het
dichtstbijzijnde politiebureau. Daar vertelde hij het verhaal over de lifter, die
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uit zijn rijdende auto verdween in
geuren en kleuren.
Fulton stond bij de politie bekend als
uiterst betrouwbaar en zijn getuigenis
werd serieus genomen. De journaliste
Anne Court, die voor de plaatselijke
krant de bijzondere gebeurtenis versloeg, was ook zeer onder de indruk van
zijn verhaal. Een jaar later bleef Roy
Fulton nog steeds bij hoog en laag volhouden dat hij een lift aan een spook
had gegeven.
Spokende dame in
de Belchentunnel

In de Belchentunnel, die de Zwitserse
plaatsen Härkingen en Eptingen verbindt, spookt een witte dame. De
Zwitserse politie krijgt regelmatig
berichten van automobilisten, die deze
verschijning bij de ingang van de tunnel hebben zien liften. Op het moment
dat zij echter stopten was de ‘witte
droom’ plotseling verdwenen.
Ondeugend is ook de Traffic Ghost bij
het Engelse Levens Hall in Westmoreland. Het is een verschijning van een
oude dame, die in het begin van deze
eeuw door een verkeersongeval om het
leven kwam. Op de drukke verkeersweg
vlak bij Levens Hall, zien automobilisten en fietsers meestal tegen vier uur
’s middags een oud dametje oversteken.
Zij remmen snel af. Vaak komt het tot
kettingbotsingen. Het dametje heeft
dan haar zin en verdwijnt even plotseling als zij verschenen is. Bewoners van
Levens Hall kennen haar nukken en rijden dwars door haar verschijning heen.
Twee Schotten beleefden in het begin
van de zestiger jaren één van de meest
bloedstollende ontmoetingen met verkeersspoken. Zij reden ’s nachts via de
A75 van het Schotse Dumfries naar
Annan, toen zij plotseling op de weg
een oud vrouwtje zagen dat driftig naar
hen zwaaide. Toen zij wilden afremmen, loste het vrouwtje in het niets op.
Daarna verscheen een eindeloze stoet
van wezens: katten, honden, koeien,
varkens en de verschijning van een
oude man. De chauffeur dacht dat zijn

fantasie op hol was geslagen, maar de
ontzetting op het gezicht van zijn
medepassagier deed hem al gauw beseffen dat hier meer aan de hand was.
Toen hij voorzichtig langs de stoet probeerde te manoeuvreren, daalde de temperatuur in de auto drastisch en het
was net alsof een onzichtbare kracht de
controle over het stuur probeerde over
te nemen. Beide mannen kregen een
gevoel van verstikking en draaiden de
raampjes een eindje open. Zij hoorden
echter een kakofonie van gegil, gelach
en geschreeuw.
De chauffeur zette de onbestuurbaar
geworden auto vervolgens aan de kant
van de weg. Door een onzichtbare
macht werd de auto daarna zodanig
heen en weer geschud dat de mannen
er misselijk van werden. Zij gooiden de
deur open en sprongen uit de auto. Tot
hun grote verbazing hield het geschud
en gegil meteen op en werd het doodstil. Zodra zij weer in de auto stapten
begon alles van voren af aan. Met de
moed der wanhoop gaf de chauffeur gas
en reed dwars door de verschijningen
heen. Hij slaagde erin de stoet te ontvluchten en haalde opgelucht adem. Na
vier kilometer zag hij de achterlichten
van een vrachtwagen. Plotseling, maar
te laat, ontdekte de chauffeur echter
dat de vrachtwagen stilstond. Een botsing was onvermijdelijk en de mannen
zetten zich schrap voor de schok. Op
het moment dat zij de vrachtwagen
zouden raken, loste deze zich ook in
het niets op. Daarna werd alles weer
normaal en konden de mannen hun
thuisreis vervolgen. Al deze mysterieuze verschijnselen hebben zich voorgedaan in een tijdsbestek van een half
uur.
Beschermengelen

Verkeersspoken timmeren niet alleen
aan de weg om onheil te brengen en
automobilisten de stuipen op het lijf te
jagen. Soms gedragen zij zich ook als
engelen die levens kunnen redden. Op
de weg tussen Bilbao en San Sebastian,
in het noorden van Spanje, dwaalt een
spook rond dat mensenlevens redt. Het
verhaal is bij de politie door twaalf

Spanjaarden bevestigd en gaat als volgt.
Op een korte afstand voor een bepaalde
bocht staat een mooie jonge vrouw te
liften langs de weg. De automobilist
stopt, neemt de vrouw mee. Wanneer
hij bijna bij de haarspeldbocht is aangekomen, hoort hij de vrouw zeggen:
‘Pas op langzaam, je komt in een
gevaarlijke bocht’.
Wanneer de bocht eenmaal voorbij is,
stelt de automobilist ineens vast dat de
stoel naast hem leeg is. De jonge liftster
is in het niets verdwenen. De bocht
waarin het spook telkens opduikt was
drie jaar geleden het toneel van een
zwaar verkeersongeval. Daarbij kwam
een mooie vijfentwintigjarige vrouw
om het leven.
Een vergelijkbaar verhaal wordt verteld
in het Amerikaanse Lower Grande
Valley (Texas) over de spoorwegovergang Gravity Hill. Daar zou een onverklaarbare kracht diverse automobilisten het leven hebben gered doordat
hun auto voor de aanstormende trein
van het spoor werd weggetrokken.
Volgens de plaatselijke bevolking
gebeurt dat door de geesten van kinderen, die op die plek tijdens een bus- of
treinongeluk om het leven zijn gekomen. Deze kinderzielen willen niet dat
nog meer mensen op die plek sterven.
De Nederlandse publicist Moolenburgh
geeft in zijn publikaties over engelen
ook diverse voorbeelden van engelachtige wezens die reddingswerk op en
rond de weg verrichten. Zo deed zich op
een mooie meidag in Limburg in het
jaar 1982 het volgende wonder voor.
Een jong echtpaar met een dochtertje
van anderhalf zet de auto neer bij een
gezellig café aan de rand van de drukke
autoweg en gaat op een terrasje zitten.
Het kind ontsnapt aan de aandacht van
de ouders en dribbelt regelrecht op de
razend drukke verkeersweg af. De
ouders hebben dat niet meteen in de
gaten. Zij rennen achter hun kind aan,
maar het is te laat om haar nog tegen te
houden. Net voor het dochtertje de verkeersweg zal oplopen, komt er een heel
lief blond meisje van vier jaar aangelopen. Zij staat tussen de peuter en de ver9
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keersweg in, spreidt haar armpjes uit
en houdt het dochtertje tegen. De dodelijk verschrikte ouders bukken zich
voorover om het kleine meisje dat hun
kind gered heeft te bedanken. Het meisje is echter als in het niets opgelost.
Een andere miraculeuze redding overkwam een vijftigjarige vrouw, die met
haar auto over een voorrangsweg reed
en een kruispunt naderde. Precies op
het moment dat zij de voorrangskruising passeerde stormde van links een
grote vrachtwagen op haar af, recht
over de kruising heen. Er was geen
enkele mogelijkheid dat ze hem kon
ontwijken want de vrachtwagen reed
recht op de zijkant van haar auto af.
Toen gebeurde er in een flits iets ongelofelijks. De vrachtwagen werd doorzichtig en reed geruisloos door haar
auto heen, verscheen toen weer in zijn
volle zwaarte aan de andere kant van
haar auto en reed gewoon door. Het
lijkt allemaal te vreemd om waar te
zijn.
Buitenaardse wezens

Op een zondagavond in november 1976
waren Joyce Bowles en haar buurman
Ted Pratt per auto onderweg naar het
Britse dorpje Chilcomb, waar zij de
zoon van Joyce wilden ophalen. Onderweg begon de auto opeens hevig te
schudden en belandde met een ruk in
de met gras begroeide wegberm, waar
hij tot stilstand kwam. Om onverklaarbare redenen sloeg de motor af en gingen de koplampen uit.
Kort daarna zagen Bowles en Pratt een
sigaarvormig vliegend object, dat een
oranjekleurige gloed uitstraalde boven
de weg zweven en het kwam recht op
hen af. Door een venster in de zijwand
van dit vliegend object zagen ze drie
hoofden op een rij, als passagiers in een
bus. Een van de inzittenden van het
mysterieuze toestel stapte uit en kwam
naar de twee mensen toe. Het wezen
droeg een zilverkleurig üniepak en had
felroze ogen zonder pupil of iris, zo vertelde Joyce Bowles later. ‘Hij gluurde
door het zijraampje naar de meters op
het dashboard’ en meteen startte de
10

motor en floepten de koplampen weer
aan. Kort daarna waren hij en zijn vliegtoestel plotseling verdwenen.
Spookauto’s

Verkeerspoken hoeven niet altijd de
geesten van overledenen of wezens uit
de bovennatuurlijke wereld te zijn. Ook
zielloze motorvoertuigen kunnen op
onze wegen rondspoken.
Op 5 mei 1963 werd in Japan de eerste
naoorlogse Grand Prix voor auto’s
gehouden. De favoriet was Masao
Asano, die in een witte Austin Healey
met het nummer 42 reed. De keuze van
het nummer verbaasde de menigte,
want 42 is in Japan een ongeluksgetal.
Tegen het einde van de eerste ronde
nam Asano de leiding over. Toen hij de
laatste bocht met een snelheid van
bijna 200 km per uur naderde, verloor
hij de macht over zijn auto en verongelukte dodelijk. Enige weken later verbood de Japanse autofederatie, die alle
motorsporten in het land onder controle heeft, het gebruik van nummer 42 op
welk voertuig in Japan dan ook. Een
jaar later werd op het Suzuka-circuit de
tweede Grand Prix in Japan gehouden.
In de uitkijktoren zaten twee groepen
controleurs, die telkens de volgorde van
de wagens moesten noteren. Toen zij de
gegevens na de race vergeleken kwamen zij tot de verbijsterende ontdekking dat een auto met nummer 42 in
niet minder dan acht van de vijfentwintig ronden voorbij was gekomen.
Niemand was in staat de wagen of de
bestuurder te beschrijven. Was Masao
Asano teruggekomen?
De Londense wijk Noord Kensington
werd in de dertiger jaren geteisterd
door een spookdubbeldekker. In het
midden van de jaren dertig verklaarde
een Londense automobilist tegenover
de politie het volgende: ‘Ik sloeg de
hoek St. Mark Road-Cambridge Gardens
om en zag tot mijn grote schrik een
dubbeldekker op mij afstormen. De
lichten van de boven- en benedenverdieping van deze autobus en ook de koplampen waren weliswaar aan, maar ik
zag geen spoor van de chauffeurs of pas-

sagiers. Ik gaf een flinke ruk aan mijn
stuur en reed de stoep op waarbij ik de
muur langs de weg schampte. Zomaar
ineens was die bus weg.’
Met deze man klaagden talloze andere
automobilisten erover dat zij van de
weg werden gedrukt door een spookbus
die de hoek om kwam razen. Na een
dodelijk ongeluk nam de rechter van
instructie getuigenissen op over dit verschijnsel. Hij moest constateren dat talloze buurtbewoners al evenzeer beweerden de spookachtige dubbeldekker te
hebben gezien. Er waren ook nogal wat
ongewone ongelukken gebeurd op deze
beruchte kruising. Uiteindelijk liet het
gemeentebestuur de bocht verleggen,
waardoor het percentage ongelukken
sterk afnam. Hiermee verdwenen ook
de verhalen over de rode spookbus.
James Dean

Mysterieus zijn ook de gebeurtenissen
rond de auto van de filmster James
Dean. Dean kwam in 1955 om het leven
bij een tragisch auto-ongeluk. Toen de
totaal vernielde wagen naar een garage
werd gesleept brak een monteur zijn
been doordat het motorblok daarop
viel. Het motorblok werd later door een
arts gekocht, die het in een raceauto
liet inbouwen. Enige tijd later verongelukte de arts in deze auto tijdens een
autorace. Tijdens dezelfde race kwam
een andere coureur om het leven. In
diens auto was de aandrijvingsas van
Deans wagen ingebouwd.

Links: Miraculeuze reddingen zijn een bekend

Deans auto werd later in een garage
gerepareerd. Tijdens de reparatiewerkzaamheden brak in de garage brand uit.
De ongelukswagen werd daarna tentoongesteld in Sacramento. Tijdens de
tentoonstelling viel de wagen van zijn
sokkel af waarbij een kind zijn heup
brak. In Oregon raakte de vrachtwagen
die Deans auto vervoerde in een slip en
ramde een winkel. In 1959 brak de auto
uiteindelijk in stukken terwijl deze in
een garage op de brug stond.
Door omstandigheden
te koop

Een ander categorie van spookwagens
zijn de auto’s met onuitwisbare stank
of bloedvlekken.
Veel van deze gebeurtenissen behoren
waarschijnlijk tot de categorie moderne
volksverhalen. Zo stond op het terrein
van een handelaar in tweedehands
auto’s, ergens in de Verenigde Staten,
een splinternieuwe auto. Deze prachtige auto was te koop voor het luttele
bedrag van vijftig dollar. De oorspronkelijke eigenaar van de auto was ermee
naar een stille plek gereden en had
zichzelf een kogel door zijn hoofd
gejaagd. De plek die hij had gekozen
bleek zo rustig te zijn dat de auto met
zijn lijk erin pas maanden later werd
ontdekt. De latere eigenaars van de
auto probeerden op vele manieren de
stank van het rottend lijk uit de auto
weg te krijgen – ze desinfecteerden
hem, rookten hem uit en lieten hem

zelfs opnieuw bekleden – maar uiteindelijk kwamen ze er stuk voor stuk
weer mee terug bij de handelaar, omdat
het hen niet was gelukt.
In een andere variant van dit verhaal
ziet de man een advertentie waarin een
splinternieuwe auto voor een luttel
bedrag wordt aangeboden. De auto
wordt te koop aangeboden door een
rouwende weduwe. Hij koopt de auto
maar ontdekt later een grote bloedvlek
op de zitting, die hij met geen mogelijkheid weg kan krijgen. Later hoort hij
dat de man van de weduwe op deze zitting zijn keel heeft doorgesneden.
De vloek van Route 55

De geplande bouw van een stuk autoweg ter lengte van bijna zeven kilometer door het plaatsje Deptford in New
Jersey stuitte op een sterk protest van
Carl Peirce, een Indiaan van de
Nanticoke-stam, die ook bekend werd
onder de naam Wayandaga. Op een
persconferentie voorspelde Wayandaga
dat er een vloek op het project – dat
deel uitmaakte van de Route 55 – zou
rusten, omdat de weg door een dorp en
over een begraafplaats uit de steentijd
kwam te lopen. De nieuwe autoweg zou
de graven van deze Indianen, die er
8000 jaar geleden hadden gewoond,
ontheiligen. Hij hield de autoriteiten
voor dat zijn voorouders zich zeker zouden wreken, als de weg toch over dit
parcours werd aangelegd.

thema in de wegsagen.
Rechts: Buitenaardse wezens worden nogal
eens op de weg gesignaleerd.

Natuurlijk trokken de wegenbouwers
zich niets aan van Wayandaga’s voorspellingen en gingen ze gewoon verder
met de aanleg van de weg. Al gauw
begonnen er zich echter tegenslagen en
zelfs dodelijke ongevallen voor te doen
onder de wegenbouwarbeiders. Een
arbeider werd door een wals platgedrukt, een andere arbeider raakte
ernstig gewond toen hij van een brug
viel. Een voorman werd getroffen door
een hersenbloeding. Een andere arbeider kreeg gedurende de werkzaamheden drie keer een hartinfarct. De
grootste ramp was het zonder aanwijsbare reden exploderen van een bestelbusje met vijf inzittenden, die allemaal
de dood vonden.
Volgens Wayandaga zullen de sterfgevallen en ongelukken voortduren totdat het parcours van de Route 55 is
veranderd, zodat de weg om de heilige
grond van de Indianen heen komt te
lopen.
Kilometerpaal 239

Niet alleen verkeersspoken kruisen uw
weg. De weg zelf kan ook spookachtige
verschijnselen vertonen. Berucht was
bijvoorbeeld kilometerpaal 239 in
Noord Duitsland. Tegen het einde van
11
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Rondom Pasen
Iconografie en symboliek in de beeldende
kunst rondom de opstanding van Christus
de zomer van 1928 werd tussen Bremen
en Bremerhaven een nieuwe verkeersweg geopend. Binnen het jaar kregen
meer dan honderd auto’s een raadselachtig ongeluk op deze autoweg – allemaal bij kilometerpaal 239 op een
kaarsrecht stuk. Bij ondervraging door
de politie verklaarden de overlevenden
dat zij een geweldige trilling hadden
gevoeld toen hun auto ter hoogte van
de paal reed. Naar hun zeggen had een
sterke kracht hun voertuig gegrepen en
van de weg afgetrokken. Op één dag, 7
september 1930, werden negen auto’s
bij de noodlottige paal in een wrak
veranderd.
De politie en andere onderzoekers stonden voor een raadsel. Carl Wehrs, een
plaatselijke wichelroedezoeker opperde
dat de geheimzinnige kracht een sterke
magnetische stroom was, opgewekt
door een ondergronds beekje. Om zijn
theorie te toetsen liep hij met een stalen wichelroede in zijn handen langzaam op paal 239 af. Toen hij er recht
tegenover stond op een afstand van
ongeveer 3,50 meter, vloog de roede
eensklaps uit zijn handen, alsof deze
door een of andere onzichtbare kracht
naar de andere kant van de weg was
gesmeten. Zelf tolde hij in het rond. De
wichelroedeloper was er nu van overtuigd dat zijn theorie juist was. Hij
paste zijn eigen oplossing voor het probleem toe en begroef een kist vol kleine
stervormige koperen muntjes aan de
voet van de paal. De kist bleef daar een
week begraven en al die tijd gebeurden
er geen ongelukken. Vervolgens werd
de kist weer naar boven gehaald, en de
eerste drie auto’s die de paal passeerden
werden vernield. Haastig begroef men
de kist opnieuw en sindsdien doen zich
geen ongelukken meer voor bij kilometerpaal 239.

langs Croy Brae in Strathclyde (Schotland). Voor wie uit het noorden komt, is
het naderen van de ‘brae’ (helling) een
griezelige ervaring. De weg lijkt naar
beneden te lopen, waardoor de automobilisten het idee krijgen dat hun auto
sneller gaat rijden. Maar als ze afremmen, komen zij tot stilstand. De weg
loopt namelijk omhoog en niet naar
beneden, zoals men denkt. Mensen die
van het zuiden komen, hebben hetzelfde omgekeerde-wereld-gevoel. Ze denken dat zij de heuvel opgaan en geven
extra gas om er dan achter te komen
dat ze harder rijden dan de bedoeling
was. Daar loopt de weg namelijk naar
beneden.
Nog niemand heeft een bevredigende
verklaring gevonden voor deze vreemde
situatie. Volgens sommigen veroorzaakt
het ijzerhoudend gesteente zulke sterke
magnetische krachten dat auto’s letterlijk de heuvel op worden getrokken.
Volgens anderen berusten de vreemde
ervaringen op gezichtsbedrog. Dit zou
kunnen ontstaan door plaatselijke veranderingen in het aardmagnetisch veld,
die het evenwichtsgevoel beïnvloeden
of door de ongewone plaatselijke
gesteldheid van het land. Op diverse
andere plekken kent men zulke wegen.
Langs de weg naar Jeruzalem bij het
dorp Djabal Moekaber evenals bij
Mystery Hill in North Carolina en Magnetic Hill bij Moncton, New Brunswick
in Canada hebben automobilisten vergelijkbare ervaringen.
Spooklicht

Ook bij de spoorwegovergang van het
plaatsje Maco in North Carolina (Amerika) gebeuren vreemde dingen. Honderden mensen hebben daar sinds 1867
een spooklicht waargenomen, waarvoor
geen natuurlijke verklaring bestaat.

Spookwegen

Een ander vreemd verschijnsel vormen
de magnetische wegen zoals die op een
aantal plaatsen in de wereld voorkomen. De ervaringen op deze wegen
kunnen met geen pen beschreven worden of men moet er geweest zijn. Zo’n
magnetische weg loopt onder meer
12

Volgens de Amerikaanse parapsycholoog Hans Holzer is de overleden conducteur Joe Baldwin verantwoordelijk
voor dit verschijnsel. Baldwin was conducteur bij de plaatselijke spoorwegmaatschappij. In 1867 bevond hij zich
in de laatste wagon van de trein. Om

onverklaarbare reden werd de locomotief van de wagons losgekoppeld.
Meteen greep Baldwin een lantaarn om
de achteropkomende passagierstrein te
waarschuwen. Helaas zag de machinist
van deze trein het waarschuwingssignaal over het hoofd waardoor de
treinen op elkaar botsten. Bij het ongeluk werd Baldwin als enige gedood.
Hij werd namelijk onthoofd.
Baldwins ziel wil kennelijk nog steeds
zijn plicht doen zonder zich te realiseren dat er geen trein meer volgt.

Pasen is het belangrijkste feest van de christelijke
liturgische kalender. Voor middeleeuwse
kunstenaars was deze belangrijke gebeurtenis
in de bijbel een onderwerp
dat zij graag uitbeeldden,
met een symbolentaal die
voor ons niet altijd
eenvoudig te begrijpen is.

Prijs ƒ 34,50

Magische ring

Gelukkig kan men zich op magische
wijze beschermen tegen verkeersspoken en andere onheilspellende fenomenen op en langs de weg. Voor ƒ 49,50
kan men een zogenaamde Atlantische
ring kopen die volgens de advertenties
beschermt tegen gevaar, aardstralen en
tegen invloeden die een bewuste of
onbewuste verstoring van de persoonlijke sfeer zijn. De adverteerders hebben
geconstateerd dat dragers van de ring
geen auto-ongelukken krijgen. Volgens
het volksgeloof kan men zich ook via
een talisman tegen onheil beschermen
zoals een medaille met een afbeelding
van St. Christoffel, de beschermheilige
van de reizigers of met een autosleutel
in de vorm van een hoefijzer. In Schotland kan men zelfs autopech voorkomen of verhelpen met behulp van
een snaithle. Dat zijn magisch draadjes
die door oude wijze vrouwtjes in de
Schotse Hooglanden met bepaalde rituelen worden vervaardigd. De Schotse
volkskundige Dr. Calum Maclean heeft
in 1959 nog meegemaakt hoe op deze
wijze de motorpech van een vrachtwagen werd verholpen.
Zoals mensen vroeger elkaar verhalen
vertelden over heksen, weerwolven en
witte wiven, zijn er nu verhalen in
omloop over wegspoken, verdwijnende
lifters en ongeluksauto’s. Het is een
manier om angsten af te reageren, om
onbegrijpelijke dingen te verklaren en
om je te beschermen tegen gevaar op de
weg.

De voorgeschiedenis
van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur

Leven in het
jaar 1000
Het begin van het derde millennium van de
christelijke jaartelling geeft over de hele wereld
aanleiding tot festiviteiten en overdenking.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
doet daaraan mee door het uitgeven van dit
boek en het samenstellen van een tentoonstelling over het leven rond het jaar 1000.
De aandacht voor de eerste millenniumwisseling 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 teksten
kunnen we ons een beeld vormen van het
leven in onze streken zo’n duizend jaar
geleden.

Prijs ƒ 34,50

De geschiedenis van de volkscultuurbeoefening in Nederland is
een roerige geschiedenis. In 1949 werd het Nederlands
Volkskundig Genootschap opgericht, enkele jaren later volgde
het Beraad voor het Nederlands Volksleven. De geschiedenis
van deze instellingen, die te beschouwen zijn als voorlopers
van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, is hier voor
het eerst te boek gesteld. Het is een
institutionele geschiedenis, waarbij
echter ook veel aandacht wordt
besteed aan de maatschappelijkhistorische context.
Wat is de zin en betekenis van
volkscultuur voor de mensen in het
veld? Op welke wijze is de volkscultuurbeoefening in het verleden
ondersteund? Dit boek laat zien hoe
opvattingen hierover in de afgelopen
vijftig jaar zijn geëvolueerd.

Prijs ƒ 34,50

Volkscultuurtoerisme:
een dubbele verrijking

Volkscultuurtoerisme:
een dubbele
verrijking

Volkscultuur gaat over de cultuur van het dagelijks leven vroeger en nu. Heel
veel mensen zijn geïnteresseerd in volkscultuur, omdat het gaat over hún
leven en dat van hun omgeving. Het gaat over gewoonten en gebruiken,
tradities, rituelen, roots en identiteit.
Door de snelle veranderingen in de samenleving weten mensen de historische
achtergronden van hun tradities niet meer. Kennis over je eigen wortels maakt je daarom rijker en
versterkt het besef van je eigen
identiteit. Dit is de reden waarom volkscultuur in de mode is.
Ineke Strouken

Albert van der Zeijden

redactie

De toeristische sector heeft volkscultuur ontdekt. De toerist is op zoek naar authenticiteit
en wil in zijn vrijetijd de tijd van vroeger voelen, ervaren en beleven. Hij is op zoek naar zijn eigen
verleden. De toeristenindustrie speelt in op de wensen van de toerist en verkoopt in toenemende
mate nostalgie en streekeigen identiteit.
Volkscultuur en toerisme zijn ieder vanuit een andere invalshoek bezig met de historische achtergronden van het dagelijks leven. Maar het is niet vanzelfsprekend dat zij samen de volkscultuur
van hun streek op een zo authentiek mogelijke manier naar het grote publiek
brengen. Daarvoor is de afstand tussen beide sectoren te groot.
De centrale vraag in dit boek is daarom: ‘Waarom is het belangrijk dat volkscultuur en toerisme
samenwerken en hoe pakken ze dat aan.’ In een aantal inleidende artikelen en
in een aantal uitgewerkte praktijkvoorbeelden wordt deze vraag beantwoord.

Prijs ƒ 34,50

De boeken zijn te bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op
gironummer 810806 t.n.v. Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht,
onder vermelding van de betreffende titel.

Foto’s: Anna Pisula-Mandziej
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Vuur en kachels

L

Kolenfornuis, Frankrijk (circa 1900).
Het fornuis wordt linksboven gestookt.
Rechts bevindt zich een oven om te
bakken, de twee ovens onderaan zijn
om te stoven en om borden te verwarmen. Uiterst rechts zit een heet-

Lekker warm stoken

waterreservoir met een kraantje.

badkuipen en vanaf circa 1850 ook
kachels en fornuizen. Toen de ijzeroerlagen eind negentiende eeuw uitgeput
raakten, schakelden deze fabrieken
over op ruw ijzer uit het buitenland.

Wat is het tegenwoordig, vergeleken
met vroeger, gemakkelijk om het
huis te verwarmen. Terwijl u nog
in bed ligt, slaat de Hr-ketel aan,
op gang gebracht door de
geprogrammeerde thermostaat.
Vroeger was het verwarmen van
de woning wél een hele toer en was
het stoken en bijhouden van het vuur
een dagelijks terugkerend werk.

Maria van Vlijmen
Jugendstilhaard, model ‘Extra’,
Frankrijk (circa 1900).

Eeuwenlang waren de haard en later
de kachel het middelpunt van de
woonruimte. Het open vuur in de
schouw was, ruimgenomen tot halverwege de negentiende eeuw, de enige
warmtebron in huis. Het met hout of
turf gestookte vuur verwarmde niet
alleen de woonruimte, maar diende ook
om eten te koken en water te verhitten.
In de schouw boven het vuur hing de
haal, een verstelbare ijzeren haak, waaraan een kookketel hing. Vaak stond op
de vloer nog een ijzeren rek op drie
poten, waarop een koekenpan kon
staan.
De eerste kachels

De oudste ijzeren kachels kwamen al in
de zestiende eeuw voor in Scandinavië
14

en Duitsland. Dit waren eenvoudige,
rechthoekige modellen – een doos van
zes gietijzeren platen op poten – waarin
hout werd gestookt. Ze werden in kleine aantallen ambachtelijk vervaardigd.
In de zeventiende eeuw kwamen
Nederlandse kooplieden in het Oostzeegebied in aanraking met deze
kachels en namen ze mee naar huis. Dit
type kachel werd sinds die tijd hier
gebruikt, zij het sporadisch en alleen
door rijke mensen.
In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland was nog een ander soort kachel
in gebruik, de Kachelofen of tegelkachel; ons woord kachel komt hier
vandaan. Het is een grote, gemetselde
(hout)kachel, aan de buitenkant

bekleed met tegels: Kachel. Dikwijls was
er een houten bank omheen getimmerd, waarop men behaaglijk kon
zitten.
De kachelindustrie in
het buitenland

Voor de ontwikkeling van de ijzerindustrie – en dus voor de productie van
kachels – zijn ijzer en steenkool nodig.
De ijzerindustrie en haar bijproducten
vinden we in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. De ijzer- en kolenbekkens werden hier op sommige plaatsen
al aan het eind van de achttiende eeuw
benut, terwijl de grootschalige exploitatie vanaf 1800 goed op gang kwam. Het
vervaardigen en het gebruiken van
kachels en haarden gebeurde dan ook

het eerst in deze landen. In Nederland
werden wel kachels verkocht, maar het
waren veelal dure exemplaren voor
mensen die het zich konden veroorloven. Rond 1815 zien we in herenhuizen
en koninklijke paleizen dikwijls fraaie
Franse of Belgische kachels, die als nieuwigheid – en statussymbool – in de
inrichting werden opgenomen.
In de loop van negentiende eeuw werd
de kachel door de industrialisatie in het
buitenland in veel grotere aantallen
gemaakt. Daardoor werden de kachels
goedkoper, zodat ze voor een veel
grotere groep gebruikers beschikbaar
kwamen. Pas door deze ontwikkeling
steeg de kachel rond 1850 ook in
Nederland in populariteit en vanaf
1875 werden kachels een gangbaar
artikel ons land.
Gietijzeren kachels

De eenvoudige soorten kachels werden
gemaakt van buigzaam plaatijzer,
bevestigd met klinknagels. De deurtjes,
deksels en soms ook het stookgedeelte
– delen die veel te lijden hadden – werden soms van het meer vormvaste en
duurdere gietijzer gemaakt.
De luxe kachels werden ook wel geheel
van gietijzer gemaakt, waarbij alle
onderdelen in mallen werden gegoten.
Door deze techniek van gieten met
behulp van vormen en mallen, was het
mogelijk om allerlei motieven op de
kachels aan te brengen.

Tot ongeveer 1900 waren kachels door
de aard van het materiaal altijd zwart.
In de jaren twintig van de twintigste
eeuw werd de techniek van het emailleren van gietijzer verbeterd en veel goedkoper. Daardoor verschenen er ook
gekleurde kachels. Bruin, donkerrood,
groen en blauw waren de meest voorkomende en geliefde kleuren.
Nederlandse kachels

Door de geologische gesteldheid komen
grote ijzerbekkens in ons land niet
voor. Alleen in de Achterhoek werd
ijzererts gevonden en kwam ijzerindustrie op gang, gebaseerd op het zogenaamde ijzeroer (bruinsteenijzer). Dit
ijzererts bevond zich in banken in de
bodem en werd in ruwe klompen gedolven. Boeren hadden van oudsher de
gewoonte om het ijzeroer uit de grond
te halen, omdat hun ploegen door die
harde brokken vernield werden. Al in
de zeventiende eeuw ontstond de
gewoonte om deze brokken erts te verhitten en er kleine hoeveelheden ijzer
uit te halen.
In de achttiende eeuw begon men dit
ijzer op grotere schaal te winnen in primitieve, met houtskool gestookte hoogovens. Hierdoor ontstond een tiental
ijzergieterijen en fabrieken, zoals
Vulcaansoord (Terborg, 1821) en DRU
(Diepenbrock en Reigers, Ulft, 1854). Ze
maakten kanonskogels, lantaarnpalen,
hekwerken, putdeksels, tuinbanken,

In de Achterhoek produceerde men van
meet af aan ook keukengerei, zoals de
appelketels voor het open vuur en allerlei andere soorten kookketels. De komst
van het kolenfornuis met een vlakke
kookplaat betekende de groei van de
productie van pannen, fluitketels en
koffiepotten. De gietijzeren en geëmailleerde pannen en ketels van DRU zijn
zeer bekend geworden.
Omdat de vraag naar kachels steeg, vestigden zich in het midden van de
negentiende eeuw ook kachelfabrieken
op andere plaatsen, zoals Faber (1844,
Leeuwarden), E.M. Jaarsma (1868,
Sneek) en Etna (circa 1875, Breda).
Daarnaast bleef er een aanzienlijke
invoer bestaan van allerlei dure en
goedkope kachels uit Duitsland, België,
Frankrijk en Engeland en ook uit
Amerika.
Steenkool

Een belangrijke stimulans bij de stijgende populariteit van de kolenkachel was
het feit dat steenkool goedkoper werd
door de komst van de trein. Door de
aanleg van een uitgebreid en goed functionerend spoorwegnet in ons land (tussen circa 1840 en 1875) werd het uiteindelijk echt mogelijk én rendabel om
grote hoeveelheden steenkool naar ons
land te vervoeren en te distribueren.
Aan het eind van de negentiende eeuw
was er in elk huis wel een kachel te vinden. De kachel was, vergeleken met het
open vuur, veel eenvoudiger en veiliger
om te stoken. Een ander voordeel was
dat een kachel veel meer warmte afgaf,
omdat het ijzer hitte uitstraalde. Bij ons
was vooral de potkachel populair. Dit
was een cilindervormige kachel van
plaatijzer, die snel opgestookt kon
worden en vlug warmte gaf.
15
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Kookkachel, Nederland (Etna,
Breda, 1955). Koken en verwarmen
met één apparaat: een degelijke en
zuinige kolenkachel met kookplaat. Dit soort
kookkachels wordt tot in de jaren zeventig
gebruikt, vooral in afgelegen huizen en boer-

ingesloten door de schoorsteenmantel.
Een haard vormt dikwijls een geheel
met de marmeren schoorsteenmantel.

derijen, waar het te duur was om (aard)gasleidingen te leggen.

Stookseizoen

In ons land met zijn relatief milde zeeklimaat, liep – en loopt – het stookseizoen van oktober tot mei. In vroegere,
minder welvarende tijden, gold de stelregel dat de kachel alleen aan mocht
zijn als de ‘r’ in de maand was. Het was
zeker tot en met de jaren vijftig van de
vorige eeuw een onverbiddelijke regel.
Dit had mede te maken met de grote
voorjaarsschoonmaak, die met het oog
op Pasen het stookseizoen uitluidde.
Het hele huis en vooral de woonkamer,
vuil geworden door de aanslag van
rook, roet en stof, veroorzaakt door de
brandende kachel, werden schoongemaakt. In dit schone huis bleef de
kachel daarna definitief uit en het huis
schoon. Had men op de vaak voorkomende kille zomeravonden behoefte
aan warmte, dan gebruikten vooral
oudere mensen de stoof. Een stoof is in
feite een klein kacheltje. Gloeiende
kooltjes verwarmen de voeten, waardoor men helemaal warm werd.
Stoken en koken

In dezelfde periode kwamen kachelfabrikanten ook met kolenfornuizen op
de markt, die in de buurlanden al eerder gangbaar waren. De eerste fornuizen verschenen in de keukens van de
welgestelde mensen. De keukenmeiden
hadden dagwerk aan het stoken, aanhouden en schoonhouden van deze
kolenfornuizen.
Minder rijke mensen, meestal kleinbehuisd, bezaten in de regel maar één
16

kachel. Hier had de kachel vaak twee
functies: hij diende als verwarming en
om eten koken. Er waren hiertoe ook
speciale kookkachels te koop. De
gewoonte om te koken op de kachel
heeft een lange traditie. Vooral op het
platteland kwam de zogenaamde plattebuiskachel veel voor, zeker tot de
Tweede Wereldoorlog. Dit was een
kachel met een verlengde en verbrede
pijp, de ‘buis’, waarin vaak nog een
oven was gemaakt. Hij stond in de
schouw op de plaats van het vroegere
open vuur.
Gasfornuis

Rond 1900 hadden de meeste steden in
ons land een vaak gemeentelijke gasfabriek, die uit steenkool het ‘stadsgas’
maakte en distribueerde naar de huizen
voor verlichting en voor het koken op
gas. Het gasfornuis was een enorme verbetering, vergeleken met het kolenfornuis. Men kon het vuur eenvoudig met
een kraantje regelen en was verlost van
het omslachtige stoken en schoonhouden van het kolenfornuis. Een nadeel
was, dat de keuken zijn verwarming
kwijtraakte.

In de rijk ingerichte salons en woonkamers van de welgestelde burgerij verschenen rond 1900 fraai bewerkte haarden, in dezelfde stijl als het meubilair.
Een eenvoudige en functionele potkachel werd niet mooi genoeg gevonden,
een luxe en versierde haard verleende
daarentegen status aan de inrichting. In
deze tijd is de invloed van de Jugendstil
duidelijk in de haarden te zien. Doordat
haarden helemaal van gietijzer werden
gemaakt, konden alle onderdelen van
versiering worden voorzien.
Engelenfiguren en bloemmotieven slingerden zich over de haard, die vaak met
koperen of porseleinen handvaten en
knoppen werd afgewerkt.
Diverse fabrieken en werkplaatsen produceerden alleen maar haarden. Een
bekende fabriek is E.M. Jaarsma uit
Sneek, die de fabriek naar Hilversum
verplaatste om dichter bij de rijke klandizie te zitten. Men had ook luxueus
ingerichte toonzalen in Den Haag en
Amsterdam.

De tegenwoordige generatie gaskachels
is strak van vorm en in allerlei kleuren
leverbaar. Het zijn zeer zuinig brandende kachels. Omdat ze een gesloten systeem hebben, dat wil zeggen de buitenlucht wordt via dezelfde opening in de
buitenmuur aangezogen als de rookgassen worden afgevoerd, zijn ze technisch
gezien ook heel vernuftig. In tegenstelling tot de vroegere gaskachels onttrekken ze namelijk geen zuurstof aan de
kamer. Bovendien biedt de moderne
gaskachel iets wat de centrale verwarming niet kan bieden: de gezelligheid
van ‘levend vuur’ in de kamer. Dit verklaart de grote populariteit van de open
haard en de huidige gaskachels.

Haarden

Rond 1900 werd naast de kachel ook de
haard populair. Een kachel staat vrij in
de kamer en straalt naar alle kanten
zijn warmte uit, terwijl een haard altijd
met de achterkant tegen de muur staat,

De introductie van aardgas betekende
het einde van kolen als meest gebruikte
brandstof. Vanaf 1965 werd in het hele
land het distributienet voor aardgas

Vlaamse plattebuiskachel
(circa 1925). Vooraan, direct
boven de kachel zit het stookgat, waarop
men een pan of ketel kon zetten.
Verder kookte men op de ‘buis’, die
gloeiend heet werd, omdat de rookgassen erdoor gingen vóór ze in de
schoorsteen verdwenen.

Gasfornuis ‘Cute’ (Union Gas
Works, U.S., 1917). Na de
Eerste Wereldoorlog (19141918) wordt het gasfornuis in
ons land snel populair en het
verdringt het kolenfornuis van

Aardgas

Tot in de jaren zestig van de twintigste
eeuw was steenkool de belangrijkste
brandstof in Nederland. Na de oorlog
werden de kolenkachels- en haarden
technisch zo verbeterd, dat ze veel zuiniger konden branden. Doordat de hete
rookgassen opnieuw door de kachel
werden geleid, gaven deze nog extra
warmte af en werd de brandstof optimaal gebruikt. De uitvinding van een
soort trechter in de vuurruimte zorgde
ervoor, dat de kolen heel langzaam
naar beneden op het vuur zakten, zodat
men de kachel maar eenmaal per 24
uur hoefde bij te vullen.
In deze tijd gaven veel mensen desondanks de voorkeur aan een oliekachel,
omdat deze brandstof goedkoper was
en schoner in opslag en gebruik.

Het elektrisch koken kwam aan het
eind van de jaren twintig op gang.
Omdat in Nederland gas echter goedkoper was dan elektriciteit, is het elektrisch koken nooit erg populair geworden. Met de komst van het gasfornuis
en het elektrisch fornuis vond een
definitieve scheiding van functies
plaats. Voortaan was de kachel voor de
verwarming en het fornuis om op te
koken.

aangelegd. Het gebruik van het goedkope en schone aardgas veroorzaakte de
onstuimige groei van de centrale verwarming in de huizen. Radiatoren
onder de ramen namen de plaats in van
de kachel.
Toch was de (aard)gaskachel nog niet
van het toneel verdwenen. Vooral in de
jaren zestig, zeventig en tachtig en in
beperkte mate zelfs tot op de dag van
vandaag, werden en worden nog veel
losse gaskachels gebruikt.

Nederlands Kachelmuseum

zijn plaats in de keuken.

Het Nederlands Kachelmuseum is gevestigd in een historisch monument in
Alkmaar. In een voormalige burgemeesterswoning uit 1716 zijn acht zalen
ingericht, waar de geschiedenis van
kachels en fornuizen in Nederland
getoond wordt. Ook zijn er kolenbakken, kolenkitten en andere attributen rond het stoken te zien.
Tot eind december is de expositie
‘Stoken en koken’ te bezoeken, met
fornuizen, kookkachels en petroleumstellen van 1900 tot 1975. De tentoonstelling laat ook kookgerei zien, zoals
bijvoorbeeld zakketels, en een speciale
collectie gietijzeren en geëmailleerde
pannen en keukengerei van DRU uit de
jaren vijftig en zestig.

De ‘Faber 2000’ (Faber,
Leeuwarden, 1965), een gaska-

Informatie: Nederlands Kachelmuseum,

chel met futuristische vormgeving:

Bierkade 10 in Alkmaar (072-5159418

het model is geïnspireerd op de

of bij geen gehoor 075-5191616).

helm van een ruimtevaarder.
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Tradities rondom Kerstmis

Gewone mensen dachten vroeger in seizoenen: het goede seizoen, de zomer en
het slechte seizoen, de winter. Het
slechte seizoen begon op de dag ná Sint
Maarten (11 november) en duurde tot
Pasen. Het goede seizoen liep van Pasen
tot Sint Maarten.
Het belang van kerstmis

In de winter moest men heel zuinig
zijn met voedsel. Met het voedsel dat je
in de zomer verzameld had, moest je de
hele winter doorkomen.

M

Met een volle
maag voel je de
kou niet zo erg
De meeste jaarfeesten hebben een religieuze
én een wereldse betekenis.
Om de wereldse betekenis te begrijpen moet
je Kerstmis in de tijd van het jaar plaatsen.

Boven: Kniepertjes en
pannenkoeken werden
veel uitgedeeld met

Kerstmis heeft alles te maken met de winter.

kerstmis.

Rechts: De traditie van de kerstboom
begint in de negentiende eeuw en

Ineke Strouken
18

heeft een roerige geschiedenis.

Daarom was het van levensbelang om
op Sint Maarten de kelder goed gevuld
te hebben met ingemaakte groenten,
gedroogd fruit en gepekeld vlees. Op
Sint Maarten zelf ging iedereen nog
één keer lekker eten en drinken om
meteen daarna met het vasten te

beginnen. In de donkerste tijd van de
winter, tussen 21 december en 6 januari, waren er een heleboel feesten (Sint
Thomas 21 december, eerste en tweede
Kerstdag 25 en 26 december, Onnozele
kinderen 28 december, Sint Sylvester 31
december en Driekoningen 6 januari).
Men mocht zich tijdens deze feestdagen
weer te goed doen aan lekker eten en
drinken en even de zorgen van de alledag vergeten. Na Carnaval, op het eind
van de winter en de allermoeilijkste
periode, begon dan weer de vasten die
liep tot Pasen. Omdat je toch moest vasten, was het niet zo erg dat er bijna
geen goed voedsel meer was.

Nog steeds is de midwintertijd een
periode van veel eten. Traditiegetrouw
denken wij in deze tijd niet zozeer aan
het volgen van een dieet, maar vooral
aan copieuze kerstmaaltijden met veel
gangen en veel drank.
Het gebrek aan en het belang van voedsel is dan ook de achtergond van veel
van onze kersttradities, zoals wij die nu
nog kennen.
Bedelfeest

Om ook arme mensen de kans te geven
lekker te eten, was het in sommige streken bij boeren de gewoonte om zolang
het kerstblok in de haard brandde,
iedereen die langs de deur kwam om
een zalig of gelukkig kerstfeest te wensen, te trakteren op wat eten en drinken. Het as van het kerstblok strooide
men na de kersttijd uit over de akkers,
omdat men hoopte dat deze as voor een
goede oogst zou zorgen.
Om voor alle gasten iets te eten te hebben moest de boerin putten uit ingrediënten die niet aan bederving onderhevig waren: meel, amandelspijs,
gedroogd of gekonfijt fruit bijvoorbeeld. Daarnaast moest het goed vullen.
Want op een lege maag voel je de kou
veel erger. Daarom bakte ze bijvoorbeeld kerstbrood gevuld met gedroogde
rozijnen en krenten of kerstkrans dat
werd gemaakt van amandelspijs in een
korst gebakken en versierd met gekonfijte vruchtjes. In het zuiden van ons
land werden worstenbroodjes uitgedeeld. En ook oliebollen, gebakken in
lijnzaadolie, werden in de periode
rondom Kerstmis veel gegeten.
Speciaal in de kersttijd werd in het
oosten en noorden van ons land veel op
kniepertjes getrakteerd. Kniepertjes
zijn dunne, knapperige wafeltjes die
met een speciaal wafelijzer in een open
vuur werden gebakken. Die wafelijzers
waren een geliefd huwelijksgeschenk
en werden gegeven met een speciaal
voor het bruidspaar ontworpen afbeelding: het wapen of het beroep van de
bruidegom, de namen van het bruidspaar met de datum van de huwelijks19
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heeft dit gebruik ook te maken met het
meeleven met Maria in die geboortenacht. Bij bevallende vrouwen werd ook
weleens een Roos van Jericho gezet om
de bevalling te helpen voorspoedigen.

Links: In het begin van de
twintigste eeuw gingen
protestantse kinderen bij
katholieke kinderen kijken
naar de kerststal. Katholieke
kinderen vonden de kerst-

Hulst heeft met kerstmis ook een
speciale betekenis, omdat hulst in de
winter vruchten voortbrengt. De rode
bessen en de groene hulst zouden beschermen tegen onweer. Zet je hulst in
de midwinter binnen, dan kun je zien
wie de baas is in huis: bij zachte hulst
de vrouw, bij stekelige hulst de man.
De hulst zou ook staan voor de doornenkroon en bloeddruppels van Jezus.

boom in de protestantse
gezinnen erg mooi.
Rechts: In een kerstkrans is
amandelspijs verwerkt dat in
de winter goed blijft.

dag, de stal
van Bethlehem
etcetera.
Met Kerstmis werd
ook het personeel uitgenodigd om ‘zalig kerstmis’ te komen
wensen. De boer en boerin trakteerden dan bijvoorbeeld op warme chocolademelk uit een grote melkpan. Dat
viel, zeker op een koude kerstdag, erg
in de smaak. Koningin Juliana hield
deze traditie ook in ere, tenminste als je
het liedje van Wim Sonneveld mag
geloven.
Slemp, een hete melkdrank met kruiden, en saliemelk werden eveneens
geschonken. Andere warmmakende
drankjes waren warme wijn en warm
bier met kaneel en kandij en een scheut
brandewijn er in. Voor de mannen was
er jenever in het noorden van ons land
en brandewijn in het zuiden.
Kerstpakket

Het personeel dat inwonend was,
mocht op tweede kerstdag naar huis en
kreeg een kerstmand met allerlei lekkers en nuttigs mee, zodat ze thuis ook
goed Kerstmis konden vieren. Hier
komt ons kerstpakket vandaan.
De zorg voor anderen is een gevoel dat
past bij Kerstmis. Had je genoeg te eten,
dan gaf je hiervan weg aan anderen die
het minder goed hadden. Nog steeds
zijn er rond Kerstmis veel liefdadigheidsakties en geeft men gemakkelijker
20

Kerstster

dan in de rest van
het jaar.
Men vierde het
kerstfeest met
elkaar: in de
familie en in de
gemeenschap. Oude
mensen en alleenstaanden werden uitgenodigd om mee
Kerstmis te vieren. Iemand alleen laten
zitten hoorde niet, vond men. Nog
steeds vinden wij het niet kunnen dat
bijvoorbeeld vader of moeder alleen
Kerstmis viert. Eenzaamheid wordt
juist in deze periode extra gevoeld.
Kerstnacht

De kerstnacht was een bijzondere
nacht, omdat men dacht dat Jezus precies op 25 december om middernacht
geboren was. Als je ruzie had, hoorde je
dat vóór de kerstnacht goed gemaakt te
hebben. Vrede op aarde moest ook op
kleine schaal worden nageleefd.
Daarom begon om twaalf uur ’s nachts
de nachtmis. Onder klokkengelui begaven de families zich in het donker met
een lantaarn naar de kerk. Onderweg
zag je dan overal dansende lichtjes.
Aangekomen bij de kerk was het binnen licht en warm en rook het naar
wierook. Het stalletje van Bethlehem
stond goed zichtbaar voor iedereen op
een centrale plaats. In het begin van de
vorige eeuw was het in sommige kerken

nog de gewoonte om het kerstverhaal
na te spelen. Alle parochieleden – ook
degenen die niet goed konden lezen –
kregen zo de gelegenheid zich in te
leven in de geboorte van Jezus. Nog in
1950 ging het door Martinus Nijhoff in
de tweede wereldoorlog geschreven
kerstspel ‘De ster van Bethlehem’ in
premiere. Het naspelen van het kerstverhaal, de zogenaamde ‘levende kerststallen’, is tegenwoordig weer helemaal
in, vooral in het zuiden en oosten van
ons land. Maar ook de daklozen in Den
Haag hadden vorig jaar een eigen
kerststal.
De kerstnacht was een nacht vol volksgeloof. Om middernacht precies zouden
de bijen zingen, het water in de put in
wijwater veranderen en de dieren op
stal zouden hun koppen naar het oosten wenden en knielen om te bidden.
Maar als je hiervan getuige was, had je
je eigen dood gezien. In de kerstnacht
werd de ramen dicht gehouden om het
ongeluk buiten te sluiten, in tegenstelling tot Driekoningennacht waarin de
ramen open gezet moesten worden om
het geluk binnen te laten. Wie in de
kerstnacht moest hoesten, zou tering
krijgen en uitglijden kon een voorteken
van sterven zijn. Van de dieren en van
sommige mensen werd gezegd dat ze in
de kerstnacht ‘vooruit’ konden kijken
en de toekomst konden voorspellen.
Een kind geboren in de kerstnacht of op
eerste kerstdag zou een gelukskind zijn.

Witte kerst

Dat wij allen hopen op een witte Kerstmis heeft te maken met het verhaal ‘A
Christmas Carol’ van Charles Dickens
dat in 1843 werd uitgegeven. Het boek
was een grote bestseller. Iedereen die
het las, verlangde naar de sfeer die
Dickens in zijn boek opriep. Deze sfeer
werd de ‘echte’ kerstsfeer. Een witte
kerstmis is een droombeeld, want het
komt echt zelden voor dat er op eerste
kerstdag een dik pak sneeuw ligt. Toch
hopen wij elk jaar op een ‘witte kerst’.
Hulst

Lang voor de komst van de kerstboom
zette men op Sint Barbara (4 december)
een of meer takken van fruitbomen –
het liefst van een kersenboom – of takjes van een vlierstruik of lijsterbes
binnen in nat zand of in een flesje
wijwater. Bloeide de takken op
kerstnacht dan zou de volgende zomer een goede oogst
geven.
Op kerstnacht legde men
ook wel een Roos van
Jericho in een bakje water.
Een onoogelijke dorre
plant, die in water gezet
helemaal opengaat.
Volgens de legende ontlook de Roos van Jericho
zich bij de geboorte van
Jezus om zich bij zijn kruisiging weer te sluiten. Misschien

Tegenwoordig staat in heel veel huiskamers met kerstmis een kerstster. Het is
een gewild kerstgeschenk. De kerstster
is een plant met groene bladeren die
door het zonlicht helderrood worden.
De plant groeit van nature in MiddenAmerika. Over de kerstster is een legende bekend.
Op een kerstavond stond een jongetje
bij de deur van een kerk in MiddenAmerika verlangend naar binnen te kijken. De plaatselijke bevolking kwam
geboortegeschenken bij het kribbetje
van Jezus leggen. Maar het arme kindje
had geen geld om een geschenk te
geven. Toen fluisterde een engel het

kindje in dat er een eindje verderop
langs de weg een plant groeide die hij
naar de kribbe moest brengen. Dat deed
het jongetje. Maar de plaatselijke bevolking lachte toen ze zagen dat het jongetje een ordinaire groene plant schonk.
Het jongetje bloosde en de blos weerspiegelde zich op de bovenste bladeren
van de plant, die helderrood kleurden.
De groene plant veranderde in een
prachtige bloem en iedereen schaamde
zich voor zijn minachting.
In 1825 importeerde de diplomaat Joel
Poinsett deze ‘bloem van de heilige
nacht’ naar Noord-Amerika en vandaar
werd het gebruik om met Kerstmis een
kerstster in huis te hebben of om er een
aan familie en vrienden te geven, verspreid naar Europa.
Kerstboom

De traditie van de kerstboom zetten is
langzaam vanaf de vorige eeuw in ons
land in gebruik gekomen. De oudst
bekende versierde kerstboom stond in
1605 in Straatsburg. In 1837 meldde de
Geldersche Volksalmanak dat ‘de kerstboom te onzent meer-en-meer ingang
vindt’.
De komst van de kerstboom werd in
Nederland met argusogen bekeken. Het
gebruik stuitte zowel bij katholieken
als bij protestanten op bezwaren. In
1863 schreef Eelco Verwijs nog ‘Laat
Duitschland zijn Kerstboom en Kerstkindeken, maar laat ons Sinterklaas.’
Geintroduceerd door kooplui die
contacten met Duitsland onderhielden, kwam de kerstboom
via de zondagsscholen, tenslotte toch de huiskamer

Wafelijzer met Christus,
Maria, Jozef, de os en de ezel.
Met dit ijzer werden met
kerstmis kniepertjes
gebakken.
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Het lot van de kerstboom is een, vermoedelijk, uit Duitsland
afkomstige kinderprent. Er liggen pakjes onder de kerstboom en
dat was toen in Nederland nog geen gebruik.

een appel in de bek.
binnen. In het begin
van de twintigste
eeuw gingen protestantse kinderen naar
het kerststalletje kijken bij katholieke
kinderen en katholieke kinderen gingen bij protestantse gezinnen de kerstboom bewonderen.
Pas na de tweede wereldoorlog werd
het gebruik van een kerstboom gemeengoed en nu heeft bijna 70% van de huishoudens een kerstboom in huis.
Kerstboomversiering

De eerste kerstbomen in ons land werden opgetuigd met brandende kaarsjes.
Vandaar dat naast de kerstboom altijd
een emmer met water moest staan.
Later ging men de boom versieren met
vergulde noten en glimmende kleine
appeltjes. Weer later kwamen daar suikergoed en gebakken kerstkransjes bij,
gevolgd door glazen kerstballen en
andere glazen versieringen. Rond 1920
is de kerstboom versierd zoals wij dat
nu kennen. Het verschil met Duitsland
is dat in Nederland in de kerstboom
minder versieringen hangen en dat de
boom goed zichtbaar moet zijn.
De kerstbal zou in oorsprong een heksen- of geestenbal zijn geweest. In de
tijd dat er niet veel spiegels voor handen waren, werd aan het spiegelbeeld
veel bijgeloof toegekend. Je spiegelbeeld
zou je tweede ik zijn, vandaar dat het
breken van je spiegelbeeld ook zeven
jaar ongeluk betekende. Heksen- of
geestenballen werden boven deuren en
ramen gehangen of boven de schoorsteen. Men dacht dat deze ballen het
‘boze oog’ zouden verjagen. Het ‘boze
oog’ zou er namelijk niet tegen kunnen
zichzelf te zien zo vervormd in het
ronde glas.
Het blazen van glazen ballen is rond
1800 per ongeluk door glasblazers in
Bohemen uitgevonden. De eerste ballen
waren te groot en te zwaar om in de
kerstboom te worden gehangen. Vandaar dat de boom eerst versierd werd
met kettingen van kleine glazen kralen.
In 1863 maakte de komst van het gas en
22

daardoor een controleerbare vlam het
mogelijk om kleinere en dunnere ballen te blazen, maar ook vogeltjes, engeltjes en instrumentjes.
Kerststal

De kerststal werd al in de Middeleeuwen in de kerk geïntroduceerd. De
heilige Franciscus van Assisi zou in
1183 als eerste de geboorteplek van
Jezus hebben nagebouwd. In de negentiende eeuw is het zetten van de kerststal langzaam in onze huiskamers ingeburgerd geraakt. Het is vooral in
katholieke gezinnen dat het kerststalletje onderdeel is van de kersttraditie.
Gebruikelijk was dat het stalletje de dag
voor kerstmis, meestal door vader, werd
opgezet. Alleen Jozef en Maria met de
os en de ezel werden er dan ingezet. Als
er een engel was, dan werd die boven de
kerststal opgehangen. Op kerstnacht na
de nachtmis mochten de kinderen het
kindeke Jezus in de kribbe leggen en de
herders met hun schaapjes er bij zetten.
Pas op 6 januari kwamen de drie koningen met hun kamelen en gevolg in de
kerststal. Meestal bleef de kerststal dan
nog een paar dagen staan voordat hij
weer tot het volgend jaar naar de zolder
verhuisde.
Kerstdiner

Op eerste kerstdag werd met familie,
maar ook met personeel, een uitgebreid
feestmaal aangericht. Hoofdbestanddeel voor wie het kon betalen was kalkoen of gans die in de week voor Kerstmis werd geslacht. Ook het speciaal
voor deze gelegenheid gefokte konijn
werd – tot groot verdriet van de kinderen – gegeten. Degenen die al dat vlees
niet konden betalen gingen een haas
stropen. Een goede heer kneep een
oogje dicht als er in de week voor kerst
op zijn land hazen werden gestroopt.
In het oosten van ons land werd ook
wel varken gegeten.
‘Kerstavond, kerstavond,
Dan hebben wij volop,
Dan slacht mijn vader een varken,
En krijgen wij de kop.’
Het varken werd dan opgediend met

Bij het vlees werd gekookte kool – vaak
rode kool – geserveerd. Kool bleef in de
kelder lang goed. In de negentiende
eeuw werd het gebruik om de inmiddels gerimpelde appeltjes op zolder
naar beneden te halen en te verwerken
tot appelmoes.
Tweede kerstdag

In tegenstelling tot veel andere landen
vieren wij in Nederland eerste én tweede kerstdag. Eerste kerstdag was een
besloten dag, die ingetogen in kerk en
binnenshuis met familie werd gevierd.
Op tweede kerstdag ging men er opuit
om andere mensen te ontmoeten. Er
werden visites afgelegd en ’s middags
werden er volksvermaken georganiseerd.
Zo was het de gewoonte dat huwbare
boerenzoons op tweede kerstdag een
rondrit te paard maakten waarbij alle
families in de buurt werden bezocht. Ze
konden dan meteen kennis maken met
de beschikbare huwbare dochters.
Vooral als ze gezamenlijk gingen en in
grote getale met hun paarden over de
velden reden, haalde dat nog wel eens
de krant.
Zo was in de Provinciale Drentsche en
Asser Courant van 1857 te lezen: ‘Zweelo,
27 Dec. In navolging van vele omliggende gemeenten, had hier den tweeden
Kerstdag een eigenaardig feest plaats,
het zogenaamde Sint Steffenrijden. Des
namiddags vereenigden zich de meeste
jongelieden van ons dorp, alle gezeten
te paard, ten huize van de wed. Naber,
kasteleinsche alhier. Na zich in orde
geschaard te hebben, reden zij in twee
gelederen naar het gehucht Bennevelde, vandaar over de Klenke naar
Oosterhesselen, en na zich daar eenigen
tijd opgehouden te hebben, reed men
in vrolijke stemming over Meppel weer
terug; daarna werd het geheele dorp
rondgereden tot den avond, waarop
ieder zich vrolijk huiswaarts begaf. Oud
en jong was op de been.’
De kinderen gingen op tweede kerstdag
’s middags met een bosje hooi langs de
koeien om ze te gaan ‘steffenen’.
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De kerstman kreeg zijn uiterlijk van Coca Cola.

Een van de oudste afbeeldingen

Hij werd gebruikt om Coca Cola, dat bekend

van een kerstboom.

stond als de ideale dorstlesser in de zomer,
In de eerste helft van de twintigste eeuw

ook in de winter te promoten.

werd het kerstboom zetten een traditie.

In katholieke streken werd het hooi
’s morgens eerst gewijd in de kerk. Met
dat bosje hooi gaven ze het vee een
kruisje op het voorhoofd en zongen
dan:
‘Sint Steffen is gekomen
Duur verkopen
honderd gulden geldt de koe
En daar een dikke stoetbrugge toe
Met dikke boter, die mag ik
en die mag elk,
Dan geeft de koe ook botter en melk.’
De boer en boerin lieten de kinderen
dan iets lekkers uit de kerstboom halen
en stuurden ze verder met een dikke
plak kerstbrood met dik boter.
Kerstkaart

Naast het persoonlijk een zalig of gelukkig kerstfeest gaan wensen, was het
gebruikelijk in de betere kringen om
een kerstbrief te schrijven aan familie
en vrienden. Toen de Engelsman Sir
Henry Cole het in 1840 te druk had om
brieven te schrijven, ontwierp hij een
versierde tekst waarmee hij de geadresseerden het beste wenste. Deze tekst liet
hij als kaart drukken. Zakenman als hij
was, bedacht hij dat zo’n kaart ook een
uitkomst was voor andere drukke mensen en ging hij kerstkaarten verkopen.
Pas na de komst van goedkopere druktechnieken en de verlaging van de posttarieven op het einde van de vorige
eeuw werd het versturen van gekochte
kerstkaarten een volksgebruik.
Kerstgekte

Hoewel Kerstmis vroeger een sober feest
was, dat vooral in de kerk beleefd werd,
wordt het nu groots gevierd. Tuincentra
beginnen al weken voor kerstmis hun
hele inrichting te veranderen in kerstsfeer: (kunst-)kerstbomen, kaarsjes,
engeltjes, servies,
kransen, tafellakens, kussentjes
en andere kerstversieringen. Elk
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jaar zijn er nieuwe trends aan te wijzen. Een ‘goed’ kerstmisvierder verandert elk jaar van kerstballen en andere
kerstboomsnuiterijen. Zo was de ‘frostyline’ met witte zeehondjes en pinguins
gecombineerd met blauw-paarse ballen
een paar jaar ín.
in te kopen.

Om goed in de kerstsfeer te komen
gaan elk jaar bussen vol met Nederlanders inkopen doen op de kerstmarkten in Duitsland. De Duitse steden zijn
in de weken voor kerstmis prachtig versierd met lampjes. In de drukke winkelstraten staan dan kraampjes waar de
meest uiteenlopende kerstspullen
gekocht kunnen worden. In Nederland
slaan de kerstmarkten in de grote steden minder goed aan. Populairder zijn
de kerstmarkten die georganiseerd worden op landgoederen en kastelen.
De uit Amerika overgewaaide de
‘kerstmiswinkels’ – de oudste stond in
Amsterdam in de buurt van de Dam –
verkopen zelfs het hele jaar door kerstspullen en zijn daardoor ook een
impuls voor het uitbundiger vieren van
kerstmis. Kerstmis is van een sober feest
naar een gezellig familiefeest gegroeid
dat een eigen plek heeft in onze
huidige samenleving.
De kerstman

De kerstman is een verschijning die de
laatste jaren steeds meer bij kerstmis
gaat horen. In Amerika is hij al langer
populair. In Nederland wordt hij vooral
gezien als een bedreiging van Sinterklaas. Toen hij in het begin van de jaren
negentig in commercieel opzicht het
dreigde te winnen van de goed heilig
man, was dat reden om een tegencampagne in te zetten ten gunste van
onze eigen volksheilige. Toch is de
kerstman niet meer weg te denken uit
ons kerstfeest.
De kerstman is waarschijnlijk voortgekomen uit drie oudere voorlopers.
Over die oorsprong is echter heel wat af

De populaire schrijver Washington
Irving (1783-1859) gaf door zijn boek
Diedrich Knickerbocker’s A History of New
York from the Beginning of the World to the
End of the Dutch Dynasty, waarin Sinterklaas een belangrijke rol speelt, een
ander beeld van deze heilige. Santa
Claus wordt een pijprokende heer, die
zich door de lucht bewoog.

gediscussieerd.
Zo is de kerstman geïnspireerd door
Vadertje Winter of wel de ‘Joelman’ uit
Scandinavië. Deze wintergod bewoog
zich voort in een door rendieren getrokken slee en zou vruchtbaarheid brengen. Vadertje Kerstmis, het oude bedelmannetje dat op Kerstmis in de
Angelsaksische landen langs de deuren
ging om voedsel te vragen, is een
andere inspirator.
Daarnaast is onze eigen Sinterklaas het
grote voorbeeld voor de kerstman. De
viering van Sinterklaas werd meegenomen door de Nederlandse immigranten naar Amerika. Sinterklaas was
een populaire heilige in Nederland en
de patroon van de zeelieden. De Sint
werd daarom beschermheer van Nieuw
Amsterdam – nu New York – toen deze
stad werd gesticht in de zeventiende
eeuw. Net als vaak in Nederland werd
er een kerk naar hem vernoemd. De
naam van Sinterklaas – Sinter Claes –
werd Santa Claus. Afgesneden van de
Nederlandse cultuur kreeg de viering
van Santa Claus in Amerika een eigen
karakter. Zo verschoof de viering van
6 december naar kerstmis en mochten
kinderen in Amerika op 6 december
hun verlanglijstje indienen, zodat
Santa Claus voldoende tijd
had om
al het speelgoed en lekkers

Clement Clarke Moore (1779-1863)
– een eminente New Yorkse geleerde –
versterkte in een lang gedicht dat hij in
1823 voor zijn kinderen schreef dat
imago. Saint Nick werd een goedlachse
dikzak, die in een slee getrokken door
acht rendieren van schoorsteen tot
schoorsteen de opgehangen sokken
vulde van kinderen. Dit gedicht A Visit
from Saint Nicholas was al gauw bekend
in heel Amerika en werd de basis voor
het verhaal van de kerstman. De rendieren haalde Moore uit een Laplandse
legende waarbij Vadertje Winter in het
begin van de winter de rendieren uit de
bergen naar de dalen dreef en meteen
de sneeuw meebracht. In werkelijkheid
werden de rendieren elk jaar door de
toenemende kou naar de laaggelegen
gebieden getrokken. Deze rendieren
kregen namen: Dasher, Dancer,
Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder
en Blitzen en het hoge aantal – acht
rendieren mennen is héél moeilijk –
zou gekozen zijn om de relatie aan te
geven met de Germaanse god Wodan of
de Noordse god Odin die op een paard
– Sleipnir – met acht benen door de
lucht reed.
De laatste die ingrijpend het imago van
de kerstman bepaalde was ... Coca Cola.
In de negentiende eeuw had de kerstman nog een kleerkast waarin veel verschillende broeken en jassen hingen.

Ook droeg hij verschillende kleuren
bont en een variatie aan hoofddeksels.
Zijn verschijningsvormen verschilden
van een keurige bisschop tot een vrolijke dronkaard. In 1931 wilde Coca
Cola de kerstman in een advertentiecampagne gebruiken en gaf de Amerikaanse kunstenaar Haddon Sundblom
de opdracht een ontwerp van de kerstman te maken. Sundblom gaf de kerstman kleren in de kleuren van Coca Cola
– rood en wit – aan en kleedde hem aan
met een slaapmuts, een tuniek met
riem en een broek met laarzen. De kleipijp mocht hij niet meer roken. De
buurman van Sundblom, Prentice,
stond model. Deze kerstman ging ruim
dertig jaar op affiches en in films de
hele wereld rond en heeft ons beeld van
de kerstman blijvend bepaald.
De kerstman heeft heel wat woonplaatsen. Groenland claimt al vanaf de
jaren veertig het thuisland van de kerstman te zijn. Toen de vrouw van president Rooseveldt in 1951 Lapland
bezocht, bouwden de Finnen in Rovaniemi ‘het huis van de kerstman’. En
ook in Zweden – Tomteland – en Noorwegen – Moirana – zijn de woonplaatsen van de kerstman te bezoeken.
Kerstfeest

De betekenis van Kerstmis ligt in het
belang van het goed doorkomen van de
donkerste periode van de winter. Door
van deze koude tijd een warme tijd te
maken met veel feesten en gezelligheid,
genoeg eten en drinken, zorg voor
degenen die het arm hadden of eenzaam waren, kwam men de winter
door.
Na 6 januari was er weer licht in de
donkere tunnel. De dagen begonnen
dan weer te lengen. Na Carnaval kwam
er nog een hele moeilijke tijd, maar
dan was het al weer bijna Pasen en
begon het goede seizoen. De donkere

Kerstmis, illustratie van Rie Cramer voor
‘Kerstvertellingen’ van Jos Meijboom.

Foto’s:
collectie
Inekegoed
Strouken
kersttijd
was men
doorgekomen.
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Nieuwjaarsgebruiken in Drenthe

N

Nieuwjaarskoeken,
jenever en stamppot
met snijbonen
H.M. Luning

Het is een goede gewoonte om elkaar op
1 januari een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar toe te wensen. Vroeger ging men
in Drenthe langs de deur om jenever te
drinken en nieuwjaarskoeken te eten.
Onder invloed van de kerk, overheid, landHet IJzerkoekenoproer in 1770. Boze Coevordenaren verzamelden
zich voor het stadhuis om te ageren tegen het verbod te mogen

bouworganisaties en de prijs van jenever is

nieuwjaarwensen. Sommigen zijn gewapend met een wafelijzer.
Uit: Van der Scheer, Drenthe (deel I)

Om te ervaren hoe het vroeger ging op
deze dag, moeten we in de eerste plaats
te rade gaan bij de befaamde Drentse
volksschrijver Harm Tiesing. In zijn
geschriften geeft hij een weergave van
de nieuwjaarsviering van vóór 1900. Hij
constateerde toen al dat aan het begin
van de twintigste eeuw een deel van het
volksgebruik verloren was gegaan,
omdat volgens hem ieder meer op zichzelf leefde.
Het oude jaar uitschieten

Vroeger hoorde men reeds in de namiddag van oudejaarsdag het geknal van
geweer- en pistoolschoten. Dat was het
begin van wat ‘het oude jaar uitschieten’ werd genoemd. Tijdens de kerkdienst ’s avonds bleef het vervolgens
vrij rustig. Maar nauwelijks had de kos26

het oude gebruik afgeslankt.

ter bij het uitgaan van de kerk namens
de burgemeester bekendgemaakt dat
het ten strengste verboden was om op
oud- en nieuwjaarsdag met vuurwapens
te schieten, of men hoorde al weer
schoten. Opmerkelijk is dat in dit kader
het knallen met carbidbussen nog niet
werd genoemd. Althans Tiesing maakte
er geen melding van.
Nieuwjaarskoeken

Voor het aanbreken van de grote dag
was men druk bezig geweest met het
bakken van een ruime hoeveelheid
nieuwjaarskoeken. Wanneer dit ook
nog was aangevuld met liters sterke
drank, konden de gasten komen. Het
daglicht was nog nauwelijks aangebroken of de eerste bezoekers, meestal
knechten en boerenzoons, meldden

zich in groepen van zes tot tien personen. In ieder huis kreeg men een borrel en om de strijd tegen de sterke
drank vol te houden, bediende men
zich vrijelijk van de nieuwjaarskoeken
die in een schotel op tafel stonden.
Wanneer er meisjes in de keuken
waren, vroegen de jongens of ze een
‘neijjaorssmok’ (zoen) wilden hebben.
De meisjes konden dan maar het beste
‘ja’ zeggen, want bij een weigering
kwam de hele meute achter het meisje
aan, totdat ze haar te pakken hadden.
En dan werd ze door iedereen geknuffeld, wat niet altijd op prijs werd
gesteld.
Vanaf omstreeks negen uur verscheen
de schoolgaande jeugd die ook een

glaasje kreeg, zij het nu gevuld met
stroop en suikerwater met soms een
klein scheutje jenever. De meeste kinderen gingen alleen op bezoek bij de
naaste buren, maar de arme kinderen
uit het dorp gingen overal langs en verzamelden hun koeken en lekkers in een
zak die ze al speciaal daarvoor hadden
meegenomen. Het was duidelijk een
lichte vorm van bedelen waar echter
niemand een probleem van maakte.
Stamppot van snijbonen

Na het middagmaal dat op nieuwjaarsdag traditioneel uit stamppot van snijbonen en metworst bestond, trokken de
gehuwde mannen het dorp in om met
anderen het nieuwjaar ‘af te winnen’.
Tot het vallen van de avond trokken ze,
soms in groepjes, van huis tot huis. Zo
gebeurde het dat men bij mensen werd
ontvangen met wie men geen enkele
relatie onderhield en overal werd er
gegeten en gedronken.
’s Avonds maakte het jongvolk plezier
met elkaar en in groepen trokken ze
door het dorp. Weer ging men de huizen binnen en weer werden ze getrakteerd. Om middernacht was het gedaan
met het nieuwjaarsvermaak dat vaak
aanleiding gaf tot nabeschouwingen
tijdens de nieuwjaarsvisites die buren
en familie in de eerste maanden van
het jaar bij elkaar aflegden.
De volgende dagen tenslotte kwamen
de behoeftige kinderen van buiten het
kerkdorp nog langs de deur om de overgebleven nieuwjaarskoeken en vooral
om geld in te zamelen. Zelfs tot in
februari was het mogelijk geconfronteerd te worden met nieuwjaarswensers
die feitelijk alleen maar kwamen om te
bedelen. Deze toeloop werd algemeen
als een grote last ervaren.
IJzerkoekenoproer

Van kerkelijke zijde, als altijd gekant
tegen drankmisbruik en de daarmee
gepaarde uitspattingen, rezen er protesten tegen deze nieuwjaarsviering. De
provinciale synode constateerde in
1660 zelfs dat er op die dag lichtzinnige
bijgelovige liederen waren gezongen.
Ook was er sprake van dat in het bijzon-

De mensen die op het Aardseveld onder Assen woonden, hadden de nieuwjaarscollectie hard
nodig om de winter door te komen. Collectie: H. Luning

der in Meppel grote drinkgelagen voorkwamen. De Drentse predikanten werd
in 1693 opgedragen op te treden tegen
de wulpsheden van nieuwjaarsdag. De
zondag ervoor dienden ze in het vervolg een waarschuwing te laten horen
tegen de uitwassen.
Ridderschap en Eigenerfden, te vergelijken met het provinciaal bestuur, vaardigden in 1700 een verbod uit tegen
‘het lopen om nieuwjaar bij de huizen’.
Daarmee doelde men op de veel voorkomende bedelpraktijken. Nog in 1752
verboden de kerspellieden van Roden
het nieuwjaarslopen door kinderen ‘om
het misbruik weg te nemen’.
En zo werd op aandrang van de kerkenraad het lopen bij de huizen door het
stadsbestuur van Coevorden geheel verboden. Dit gaf aanleiding tot een ware
volksopstand die de geschiedenis in
ging als het ‘ijzerkoekenoproer’. Het
gemeentebestuur dat op oudejaarsavond vergaderde, sloeg de menigte
voor het stadhuis gade. Daarop trokken
de bestuurders het verbod weer in op
voorwaarde dat hen werd gegarandeerd
dat ze vrij naar huis konden.
Nieuwjaar op zondag

Wanneer 1 januari op een zondag viel,
stelde de overheid alles in het werk dat
de dag alleen godsdienstig gevierd
werd. De behoeftigen kregen dan veelal

toestemming om op de eerstvolgende
maandag een ronde te maken. Deze
maatregel werkte over het algemeen
goed en de zondag werd plechtig en in
stilte doorgebracht.
In Assen had men echter niets geregeld
voor de armen. Dit had tot gevolg dat
veel bedeelden hun kinderen eropuit
stuurden, omdat ze wisten dat die
wegens hun jeugdige leeftijd niet
vervolgd zouden worden.
Hun ouders, voornamelijk bewoners
van plaggenhutten en woonwagens op
het Aardse- en Lonerveld bij Assen, trokken naar naburige gemeenten.
In Beilen bleef het daarentegen rustig
dankzij het optreden van de politie en
de uitdeling aan de armen die een dag
tevoren plaats had gevonden. Een daartoe ingestelde commissie had dit geregeld door geld in te zamelen waardoor
er in ruime mate brood aan de armen
kon worden uitgedeeld.
Nieuwjaarscommissies

Alle maatregelen ten spijt bleef de
bevolking vasthouden aan het aloude
gebruik. Alleen wanneer het bedelen
langs de huizen al te grote vormen aannam, ontstond er consensus daar iets
tegen te ondernemen. Vooral de jaren
tachtig van de negentiende eeuw kenmerkten zich door armoede. De diaconieën deden hun best, maar er ont27
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stond toch een grote toename van de
bedelarij. Om dit enigszins in de hand
te kunnen houden, werden er plaatselijke comités opgericht die door middel
van een collecte geld bijeen brachten
om op nieuwjaarsdag een bedeling
onder de armen te kunnen houden.
Maar dan moest het geloop bij de deuren natuurlijk wel voorbij zijn.
Zo’n nieuwjaarscommissie fungeerde
als een vorm van preventieve armenzorg en werd gezien als een middel om
de diaconie te ontlasten. Op initiatief
van de burgemeester werd in 1853 in
Hoogeveen een patronaat opgericht
met als doel de ‘eerlijke armen’ buiten
de gewone bedeling te houden. Vooral
ook ten gerieve van degenen ‘die zich
hunner armoede schamen en niet behoren tot hen die langs de huizen lopen’.
Een commissie van welgestelden liet
een lijst circuleren met als doel tegen
nieuwjaar een uitdeling te houden. Aan
circa honderdzestig gezinnen werd
ƒ 200,- uitgedeeld en het gevolg was dat
op nieuwjaarsdag nauwelijks bedelarij
plaats vond.
Rendementsprincipe

Ook in Ruinen werkte een commissie
die een collecte hield om het heilloze
nieuwjaarswensen te weren. De inzameling bracht ƒ 220,- op, maar er vond
geen uitdeling plaats. Besloten werd
een straatweg aan te leggen vanuit de
kom van het dorp naar de begraafplaats. Daarmee zou aan behoeftigen
brood door handenarbeid worden verschaft! Evenals bij de diaconale armenzorg hanteerde men het rendementsprincipe. Daarnaast speelde de
Christelijke naastenliefde en naastenplicht natuurlijk een rol.
Als gevolg van de grote werkloosheid
aan het einde van de negentiende eeuw
schoten de nieuwjaarscommissies in
Drenthe als paddestoelen uit de grond.
In Coevorden, waar men na het bekende oproer aarzelde het nieuwjaarslopen
te verbieden, treffen we voor het eerst
een commissie aan in 1889. De nieuwjaarslopers werden schadeloos gesteld
uit de collecte en ontvingen ieder
28

ƒ 2,50. Daarvan kregen ze echter maar
50 cent in handen en voor de rest werden bonnen uitgereikt, die bestemd
waren voor bakkers- en kruidenierswaren. Daarmee meende men te voorkomen dat het geld aan drank besteed
zou worden.
In Havelte gaf men niet alles uit, omdat
de winter nog voor de deur stond. Ook
in Zuidwolde gebeurde iets dergelijks.
Naast geld zamelde men daar zeventig
schepel aardappelen, honderdentien
broden en vijfentwintig pond rijst in.
Daar voegde men nog de vanaf augustus gehouden collecten bij begrafenissen bij. Op oudejaarsdag werden vierenveertig gezinnen bedeeld en zolang de
voorraad strekte zou om de veertien
dagen een uitdeling worden gehouden.
Er zat echter een addertje onder het
gras. Men zou door gaan ‘zolang de
vorst de grond gesloten hield’.
In Ruinerwold was wegens de gunstige
kas geen collecte gehouden en er meldde zich niemand om bedeeld te worden.
Toch beschouwde de commissie het tot
haar taak ’s avonds nog een paar oudjes
te bezoeken. Rond 1890 werden er nog
tien gezinnen door haar bedeeld en
kregen vijf gezinnen toestemming elke
week tot 1 maart voor rekening van de
commissie een half roggebrood en een
wittebrood te bestellen.
Kritiek

In Roden ontstond misnoegen over de
nieuwjaarsuitdeling. De commissie had
ƒ 392,75 gecollecteerd en er was nog
een saldo van ƒ 121,47 van het vorige
jaar. Hoewel men ingenomen was met
het goede doel, leek het er toch op dat
het geld beter besteed kon worden. Het
was opgevallen dat enige keurig uitgedoste dames, waarvan men vermoedde
dat ze het niet nodig hadden, gebruik
maakten van de uitdeling. Een ander
punt was dat men in Roden veel geld
bijeen had gebracht, maar dat de
behoeftigen tot nieuwjaar moesten
wachten. Zou er niet iets met Kerstmis
gedaan kunnen worden, zo vroeg men
zich af. De commissie trok zich echter
niets aan van deze kritiek. Bij het

gemeentehuis hield ze, zoals gewoonlijk, pas op nieuwjaarsdag een uitdeling
van bonen, vet, brood en stoet aan
honderdtweeëndertig gezinnen.
Nieuwe vorm

Aan het eind van de negentiende eeuw
nam de welvaart weer toe. Voor de
nieuwjaarswensers was dit niet gunstig.
De aversie tegen zowel het drankgebruik op nieuwjaarsdag als het gebedel
langs de huizen werd steeds groter.
Verondersteld werd dat de mobilisatie
1914-1918 de genadeslag was voor het
gebruik. Daarmee werd gedoeld op de
distributie van levensmiddelen in 1918
en de verhoging van de drankaccijns.
De prijs van een liter jenever steeg van
ƒ 0,80 naar ƒ 3,50.
Toch is waarschijnlijk de invloed van de
landbouworganisaties, die zich er vanaf
1909 mee bemoeiden, nog groter
geweest. Zo besloot de landbouwvereniging van Westerbork het zogenaamde
nieuwjaarswensen af te schaffen.
Voortaan zou dit enkel nog plaats vinden tussen familie, vrienden en buren.
Ook de boerschap van het dorp Oude
Molen brak met de oude gewoonte. In
Gasselte waren er echter twee vergaderingen voor nodig voordat de boeren
met achtenveertig stemmen voor en
vier tegen tot afschaffing kwamen. In
samenwerking met het Plaatselijk
Belang werd voor de kinderen een
schoolfeest georganiseerd. Ook in
Borger werd de jeugd schadeloos
gesteld met een feestje.
Andere plaatsen volgden het voorbeeld
en over het algemeen werd er ’s avonds
na vijf uur door de kasteleins geen borrel meer geschonken. Wie het verbod
overtrad zou onmiddellijk door de landbouwvereniging worden geschorst als
lid. Omdat bijna iedereen vroeger lid
was van deze vereniging en daar zijn
produkten van betrok, was dit het
dwangmiddel bij uitstek. Zo was dus
vóór 1918 de nieuwjaarsviering oude
stijl praktisch al verleden tijd. Een enkele loper hield nog vast aan de oude
traditie, hetgeen oogluikend werd
toegelaten.
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Koken met traditie

Een koude
winteravond
in Friesland

Na afloop van een congres in
Leeuwarden vonden we een
klein gezellig restaurant in de
oude binenstad. Buiten was het
koud. Er viel natte sneeuw die
overal doorheen woei. Dus
Optuge boerekoal

hadden we zin in een lekkere
warme hap. Op de kaart vonden
we ‘optuge boerekoal’, in het
Nederlands aangekondigd als
‘boerenkool anders’.

We kregen een gerecht voorgeschoteld,
dat mij in eerste instantie deed denken
aan de Zwitserse ‘Berner Platte’ en de
Franse ‘Choucroute garnie Alsacienne’
oftewel ‘Sürkrüt’. Gerechten die overigens niet met boerenkool, maar met
zuurkool worden klaargemaakt. Mijn
Friese tafelgenoten kenden het gerecht
niet in deze vorm en op een vraag van
onze kant kregen we als antwoord
slechts: ‘Een oud familierecept’.
Een paar jaar geleden kwam ik vrijwel
hetzelfde recept tegen bij Johann Lafer,
tv-kok bij het Duitse ZDF: ‘Grünkohl
und Pinkel’. Zou de famile soms afkomstig zijn uit Oost-Friesland. Hoe dan
ook, die avond aten wij lekker en kregen we het heerlijk warm.

Benodigdheden:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 kg boerenkool of
700 gram gesneden boerenkool
2 grote uien
zout
witte peper
piment
2 à 3 dl. water
2 eetlepels reuzel of ander braadvet
250 gram casselerrib aan één stuk
250 gram zuurkoolspek
4 saucijsjes
250 gram grove boerenleverworst in
natuurdarm (dus niet in plastic)
– 3 eetlepels havermout
– 1 kilo kruimige aardappelen
– grove mosterd
Eventueel de kool van de stelen stropen,
goed wassen en snijden. De uien snipperen en in wat vet in een grote pan aanzetten. De kool met aanhangend water,
zout, versgemalen witte peper en een
mespuntje piment aan de uien toevoegen. De rest van het braadvet er bovenop leggen. Zodra de kool geslonken is,
nog wat water toevoegen. De kool mag
niet onderstaan! Daarna de casselerrib,

het spek en de saucijsjes op de kool leggen en het geheel in drie kwartier op
een laag vuurtje gaar koken. Leg er de
laatste vijf minuten de leverworst bij
om op te warmen. Haal dan alle vlees
uit de pan en houdt dat bijvoorbeeld in
een lauwe oven warm. Voeg de havermout toe en laat het geheel nog een
kwartiertje koken. Ondertussen de
geschilde aardappelen met wat zout
koken. De boerenkool afgieten en het
kookvocht dat dankzij de diverse vleessoorten een heerlijke bouillon is
geworden, opvangen.
Serveer de aardappelen en de kool met
het vlees in aparte schalen. Het kookvocht doet u in een sauskom en voor de
liefhebbers doet u er een schaaltje
mosterd bij. Tenslotte zorgt u voor een
snijplank en een scherp mes om het
vlees eerlijk te verdelen.
Wat kunnen we
erbij drinken?

Wij bestelden een ‘kopstoot’, een glas
jenever met een glas bier ernaast.
Kregen we het daarom soms zo warm?
Eet smakelijk.
Cees Tempel
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Links: Met het opschrijfboekje worden de bestellingen
klaar gemaakt.

Herinneringen

Midden: De eerste koelkast, vroeger gevuld met ijsblokken.
Rechts: Gemalen koffie uit het pak, vroeger gemalen met

D

de koffiemolen in de winkel.

De laatste echte
kruidenier op de Veluwe
sluit zijn winkel

weerklonk voor de laatste keer – na bijna 65 jaar trouwe

Een aantal jaren geleden was hij al van
plan om ermee te stoppen. Als het aan
zijn zuster Henny gelegen had, was de
zaak al veel eerder dicht gegaan. Dit
soort winkels is niet meer van deze tijd,
de mensen zijn veel te gehaast. “De
mensen die nu om het hardst roepen,
dat ze het zo jammer vinden,” zegt Lip,
“dat zijn degenen die heel af en toe
voor een vergeten boodschap bij mij
kwamen. Zij denken alleen maar aan
zichzelf en kwamen als het hen zelf uitkwam. De vaste klanten vinden het wel
jammer, maar ze begrijpen het wel.
Winkels zoals die van mij sterven uit en
misschien ben ik wel de laatste op de
Veluwe.”

dienst – de deurbel bij kruidenier Paul Lip (68). Mede door

Zo gaat vroeger voorbij

Louis Fraanje

Midden in het centrum van het Veluwse dorp Lunteren kon
je in de Dorpsstraat tot eind vorig jaar nog bij een echte
kruidenier je boodschappen doen. Op oudejaarsdag

zijn leeftijd, de concurrentie van de supermarkten en het
overheidsbeleid is dit stukje cultuur verleden tijd.

Boven: Een echte kruidenier achter z’n eigen
toonbank.
Onder: Lekker snoep uitzoeken uit de oude
glazen potten.

30

Vaste klantenkring

Toen wij een aantal jaren geleden in
Lunteren kwamen wonen, werd direct
mijn aandacht getrokken door het nostalgische winkeltje van Paul Lip. Als
kleine jongen in Barneveld woonde ik
jarenlang naast eenzelfde kruidenierswinkel, die inmiddels ook allang niet
meer bestaat. Het verbaasde mij daarom des te meer dat in Lunteren dit nog
bestond. Het bijzondere aan de deze
winkel was niet alleen de nostalgische
sfeer, maar meer nog de man achter de
toonbank. Voor de laatste nieuwtjes van
het dorp en vele oude herinneringen,
kon je bij Paul Lip terecht. Wie haast
had, kon beter doorlopen en een winkelwagen zocht je er tevergeefs. Het persoonlijke contact met de klant was hier
nog een vanzelfsprekendheid.

Lange vingers

Lunteren is vooral in de zomer een echt
toeristendorp en in de vakantieperiode
kwamen er regelmatig toeristen een
kijkje nemen bij de ouderwetse kruidenier. Op een gegeven moment kwam er
een toerist de winkel binnen met een
blij gezicht: “Ah, u bent er nog!”, waarop de kruidenier antwoordde:
“Gelukkig wel, u toch ook?”
Kruidenier Paul Lip was niet op zijn
mondje gevallen. Eens kwam er een
mevrouw de winkel binnen met de
vraag of hij ook lange vingers had.
“Nee,” zei Lip, “ik heb zelf geen lange
vingers, maar ik verkoop ze wel!”
Altijd was er tijd voor een praatje. Wat
er gebeurde in het dorp, het wel en wee
van de inwoners, Lip wist ervan.

Bij kruidenier Lip stapte je het verleden
binnen, alles ademde de sfeer van net
na de Tweede Wereldoorlog. De granieten toonbank, op zich al uniek, stamt
nog uit de dertiger jaren. Houten vulvakken en schappen, houten bakken
waar vroeger de suiker en de bloem
gewoon los in lagen. Vroeger waren er
lang niet zoveel levensmiddelen als
tegenwoordig. De belangrijkste producten waren koffie, thee, suiker, zout,
bloem, limonadesiroop, custard, sunlight zeep en lucifers. Dat is nu wel
even anders, er is nu weleens teveel.
Bij Paul Lip kon je nog dingen krijgen,
die elders niet meer te koop waren,
zoals echte ouderwetse koffieballen,
paprijst, custard voor echte pudding,
boekweitgrutten en Molenaars kindermeel. Er hing ook altijd een heel apart
geurtje in de winkel.

de Veluwe. Pauls vader was twintig jaar
grossier geweest voor de firma Albino.
In 1946 begon vader Lip voor zichzelf
en in 1970 nam Paul samen met zijn
zus Hennie de zaak over. Hennie is er
om gezondheidsredenen een aantal
jaren geleden al mee gestopt.

man als Paul Lip zijn tijd gaan invullen? “Tijd voor hobby’s heb ik nooit
gehad. Eigenlijk zou de zaak om de nostalgie moeten blijven bestaan, het is
nog echt in de ouderwetse trant. Het
over de toonbank helpen van de klanten is nog echt van vroeger.”

In de beginjaren had men ook al een
koelkast, niet zoals tegenwoordig, maar
een dikke houten kast die aan de binnenkant bekleed was met zink. “Daar
gingen twee keer in de week verse blokken ijs in, die gewoon op straat voor de
winkel kapotgeslagen werden, en die
zorgden voor de koeling,” aldus Lip. De
koffiebonen waren vroeger ook los, en
wilde je ze gemalen hebben, dan
gebeurde dat in de oude koffiemolen.
Klaar terwijl u wacht.

Er klinkt wat melancholie in zijn stem
en eigenlijk ook wel iets van ‘wat jammer’, zeker als ik hem vraag wat hij het
meest zal missen. “Het contact met de
mensen, het praatje, dat is wat ik zeer
zeker zal missen, ja, de sociale contacten. Maar helaas het is niet anders,”
antwoordt hij meteen.

Opschrijfboekje

Vooral de ouderen zullen zich dat nog
wel kunnen herinneren, het opschrijfboekje waarin je de benodigde boodschappen opschreef. De kruidenier
kwam dan de ene dag het boekje ophalen en de volgende dag werden de boodschappen thuisbezorgd. Nadat zijn zuster wegens ziekte niet langer meer kon
helpen, deed Lip het lange tijd praktisch alleen, dat was heel arbeidsintensief. De laatste jaren kreeg hij hulp van
een postbode die in de vut zat. Die was
twee dagen per week bezig om de
bestellingen thuis te bezorgen.
Ook werkte Lip niet met pin of giro,
’t was altijd handje contant. Uit het
hoofd rekende hij je de kosten voor, op
zich al uniek, want welke moderne
mens kan nog uit het hoofd rekenen?

Wereldwinkel

Op de afscheidsreceptie van Hennie en
Paul was een groot deel van de Lunterse
dorpsbewoners aanwezig. Inmiddels is
bekend geworden dat de Wereldwinkel
in het pand neerstrijkt en daarmee
blijft ook zoveel mogelijk de oude
inventaris gehandhaafd. Wie weet zien
we Paul dan nog eens terug achter zijn
oude en vertrouwde toonbank.
Dit artikel is met toestemming overgenomen
uit het kwartaaltijdschrift ‘De Veluwenaar’
(jaargang 8, nr. 2, april 2000) van de Jac.

Vers ijs

Eigenlijk komt Paul uit Drenthe, maar
omdat z’n vader last van astma had,
verhuisde men op doktersadvies naar

We nemen afscheid en als ik de winkeldeur achter mij dichttrek, hoor ik voor
de allerlaatste keer de deurbel rinkelen.
De deur van de kruidenierswinkel gaat
nu voorgoed op slot, de oude blauwe
rolgordijnen van de etalage gaan naar
beneden. Als de lichten in de winkel
gedoofd worden is het ook echt helemaal over en uit. De vooruitgang heeft
ons welvaart gebracht, maar het zo
belangrijke sociale contact leed verlies.

Sociaal contact

Gazenbeek Stichting uit Lunteren.

Het zal wel heel raar zijn als de winkel
straks helemaal leeg is. Hoe zal een

Foto’s: L. Fraanje

31

W

I

N

T

E

R

2

0

0

0

Rien van den Heuvel

Sint-Maartensveldsoep
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Grootmoeders
keuken is ín
De culinaire herontdekking
van het eigen nest

Toen mijn vader in de vijftiger jaren in
het Gelderse dorp Duiven buiten sate’s
stond te roosteren, deden de buurvrouwen
de ramen dicht. Nu stookt de hele buurt in
de zomer het gazon af bij de gezamenlijke
barbecue. Eetgewoonten zijn aan
verandering onderhevig.
Humphrey Ottenhof bij zijn boerenkoolplanten

Je ziet hierbij voorwaartse bewegingen,
waarbij het niet nieuw genoeg kan zijn.
Kijk maar eens naar de trends van de
afgelopen decennia. Van de barbecue
stapte men over op het gourmetten,
fonduen en steengrillen. Mensen
gingen massaal via de Chinees, naar de
Franse bistro om vervolgens over te
stappen op het Japanse restaurant.
Maar in de eetcultuur merk je ook een
teruggaande beweging: de herontdekking van het ouderwetse koken. ‘Zoals
moeder het vroeger klaar maakte.’ Dat
is het verhaal van het eigen nest.
Neoromantiek met een grote emotionele lading. Het is een herontdekking van
de bron, die ligt in je eigen jeugd en in
32

je eigen regio. De herontdekking van
het eigene zie je overal in terug. In dialectboeken, maar ook in voetbal. Nog
niet zo lang geleden was het ‘not done’
voor een zich belangrijk voelende hotemetoot om naar regionale clubs als
Vitesse of De Graafschap te gaan.
Tegenwoordig loopt het bedrijfsleven te
hoop in de skyboxen van die clubs.
‘of we d’n ienhanger
mugge lenen’

Auteur Humphrey Ottenhof beseft dat
de tegenwoordige mens grote behoefte
heeft aan de culinaire herontdekking
van zijn wortels. Hij stelde twee delen
samen van Gelders Gekookt met recepten
uit Gelderland van vroeger en nu.

“De moderne keuken mag dan wel uitblinken in diversiteit en globaliteit,
maar het ontbreekt aan eigenheid. Die
authenticiteit willen de mensen weer
koesteren. Vroeger had men niet veel te
makken. Neem nu een dorp als
Groesbeek. De inwoners leidden een
karig bestaan. Als de bosbessen rijp
waren, ging de school dicht, zodat de
jeugd een paar centen bij kon verdienen met het plukken van de ‘wasberen’
voor de jamfabriek.” De Groesbeekse
Siesmejennekes zwijmelen nog als ze
daaraan terug denken. Het verdiende
niet veel, maar het was verschrikkelijk
gezellig. Tegenwoordig mist men dat
gevoel van saamhorigheid, met het hele
dorp ergens mee bezig zijn. Hoe arm

het destijds in Groesbeek was, blijkt wel
uit het feit dat een bot om soep te trekken de hele buurt door ging. “Met de
complimenten van ons moet en of we
d’n ienhanger mugge lenen.”
Als een jongen met een appel op het
schoolplein verscheen, riepen zijn klasgenoten begerig: ‘Kreuske’ en zelfs
‘tweds kreuske’ om nog maar de laatste
restjes vruchtvlees van de appelkroos
op te mogen peuzelen.
‘De hoonder hebt ’t gat naor
’t darp staon’

Tegenwoordig is in alle jaargetijden van
alles te koop. Midden in de winter kun
je aardbeien krijgen. Peultjes worden
uit verre oorden het hele jaar door met
scheepsladingen tegelijk aangevoerd.
Nog niet zo lang geleden keek je er
wekenlang naar uit of de eerste peultjes
geplukt en gegeten konden worden. Dat
was een ware verrukking. Hoewel de
groene lekkernij tegenwoordig in alle
jaargetijden voorhanden is, hebben
psychologen uitgevonden dat we peultjes in het voorjaar toch het lekkerst
blijven vinden. Zuurkool en erwtensoep
vinden we niet echt smakelijk in het
heetst van de zomer. We blijken toch
iets van een biologische klok in ons te
hebben, die bepalend is voor onze voedselwaardering. We zijn en blijven seizoenskinderen als het om eten gaat.
Fabrikanten spelen daar handig op in.
Boerenkool met rookworst wordt het
best verkocht in een ambiance van
schaatsen en ijsmutsen.
Humphrey Ottenhof is er tijdens zijn
culinaire speurtochten achter gekomen
dat voedsel ook sterk gebonden is aan
feestdagen. Het eten van eieren hoort
onverbrekelijk bij Pasen. ‘De hoonder
hebt ‘t gat naor ‘t darp staon’, zeiden ze
vroeger in Lochem, weet Dinie Hiddink
te melden. Met Pasen vlogen de eieren
zo van onder de kip vandaan massaal
achter de ‘knopen’ van de dorpelingen.
Ook de oliebollen en krakelingen zijn
nog nauwkeurig verbonden aan de oudvaderlandse nieuwjaarstraditie. Maar
de kalkoen die tegenwoordig op onze

U heeft voor 2 liter soep nodig:
–
250 gram prei
–
300 gram aardappelen
–
100 gram wortels
–
50 gram witte bonen
(gekweekt)
–
50 gram groene erwten
(gekweekt)
–
10 gram peterselie
–
10 gram selderij
1/2 paprika
–
–
1 ui
–
5 blaadjes maggiplant (lavas)
–
5 blaadjes fijngehakte brandnetel
–
zonnebloemolie
–
zout en peper
–
2 liter water
Bereidingswijze:
1
Snijd ui en paprika in stukjes en fruit ze in de olie.
2
Voeg het water toe.
3
Doe de gewassen en gesneden groente erbij.
4
Laat de soep niet te lang koken.
5
Maak af met peper en zout.

kerstdis staat te dampen, heeft met
onze eigen Nederlandse achtergrond
niks te maken. Er wordt tegenwoordig
ook maar wat aan gerotzooid als het
om specifieke feestgerechten gaat.
Kerstbrood en paasbrood dat uit de
fabriek komt rollen. Het is allemaal hetzelfde krentenbrood met spijs. Alleen
de verpakking is anders. In oktober
vind je al volop pepernoten, speculaas
en chocoladeletters in de winkel.
Midden in de vasten word je al doodgegooid met paaseitjes.

En niets ging verloren. “We aten van
het hele varken”, laten de in Gelders
Gekookt aan het woord komende geïnterviewden weten. Er wordt nogal eens
beweerd dat de mensen ten plattelande
vroeger veel en vet aten. “Uit mijn
naspeuringen is gebleken dat het wel
meevalt”, constateert Humphrey Ottenhof. “Tegenwoordig wordt er door velen
minstens zo vet en veel ongezonder
gegeten. Denk maar eens aan alle hamburgers en frieten die naar binnen
gepropt worden.”

‘Slinger um de snuut’

De ‘eenvoudige, doch voedzame’ maaltijden van vroeger worden weer gekoesterd. Het gerecht ‘Slinger um de Snuut’
is daar zo’n voorbeeld van. Het gaat
hierbij om een eenvoudige stamppot
van aardappelen en zuurkool met meegebakken dobbelsteentjes spek. Wim
Koenders uit Zevenaar blijkt er wel pap
van te lusten. Els van den Hooff uit
Culemborg zwijmelt helemaal weg als
ze terug denkt aan de onvergetelijke
broodpap van haar moeder uit de vijftiger jaren. Hele volksstammen storten
zich op het typisch Veluwse gerecht
Kruudmoes. De combinatie van gort,

“Eten was vroeger een veel duidelijker
en meer afgebakend terrein”, vervolgt
Humphrey Ottenhof. “Heel het bestaan
was soberder. Mensen moesten zien hoe
ze letterlijk zelf hun eigen kostje bij
elkaar scharrelden. Achter praktisch elk
huis stonden wel een stuk of wat konijnenhokken. En daarbij ging het echt
niet om de aaibaarheidsfactor van de
langoren. Ook arbeiders hadden als het
even kon een eigen varken en een veldje met aardappelen en seizoensgroenten. Het voedselbronnen stonden veel
dichter bij de mensen.”
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rozijnen, verse worst, spek, kervel en
karnemelk doet veel niet-Veluwenaren
gruwen. Maar wie er net als tante Wim
Eshuis uit Epe mee is opgevoed, likt er
de vingers bij af. Over smaak valt niet te
twisten.
Patat mét

Sint Maarten
in kinderboeken

Maar over het algemeen is het wel zo
dat ons voedsel door de geforceerde
teeltmethoden minder gezond is dan
vroeger. Tegenwoordig gaat het meer
voor het oog. Als het er maar groot en
glanzend uit ziet. Toch is er een duidelijke roep om voedsel dat biologisch en
met minder gif en kunstmest is bereid.
Mensen kiezen uiteindelijk toch voor
kwaliteit.

Als je een arme helpt, help je Christus

In diverse regio’s in Nederland wordt op
11 november het feest van Sint Maarten gevierd.
In Groningen, Friesland, Noord-Holland, Drenthe
en Utrecht bijvoorbeeld. Kinderen gaan dan in

Het verhaal van de
heilige Maarten

de schemering langs de huizen met een, al dan

Uit: ‘Sint Maartens-boekje

niet zelfgemaakte, lampion, zingen een Sint

door Alof (B.L. van Dam te

voor leerzame kinderen’
Kampen, derde druk, z.j.)

“Ik ben benieuwd wat de huidige generatie over pakweg dertig jaar als
authentiek uit hun jeugd zal gaan
waarderen. Geldt dan patat met appelmoes als summum van de onvervalste
smaak van vroeger? Of zullen de talrijke spijzen en dranken die door
gezinnen in hun keukens geïmporteerd
worden uit verre vakantiebestemmingen een nostalgische nestgeur gaan
krijgen, waaraan mensen hun identiteit
ontlenen”, vraagt Ottenhof zich af. Feit
is dat Humphrey Ottenhof nu met
smaak en liefde verhaalt over de Gelderse gerechten en de mensen die ze
bereiden. Toch liggen zijn wortels allerminst in het Gelderse.

Maarten-liedje, waarna ze beloond worden met

Blikmuseum, Deventer

wat snoep of geld.
Janneke van der Veer

‘Maar waar was Jan? Er
was niemand die hem herkende. Zelfs moeder zag

“Ik werd in 1954 geboren op Surabaya.
Als klein jongetje kwam ik naar Nederland en gingen wij wonen in het Gelderse boerendorp Duiven in de Liemers.
Ik heb dus twee culturele achtergronden. Dat gaat wonderlijk genoeg samen.
Zo doet boerenkool me denken aan de
wuivende palmen uit mijn geboorteland. Ik ben dan ook niet gelukkig als ik
geen boerenkool in mijn tuin kan planten. Boerenkool heeft alles te maken
met mijn eigen nest, met mijn roots.”

hem niet dadelijk. En
hij liep nog wel voorop met Evert
Heuvelink. Wat zag
hij er vreemd uit. Zijn
gezicht zat achter een
mombakkes en over zijn
kleren droeg hij een lang
gens hadden zich ook zo
vreemd mogelijk uitgedost.
Daar bewoog zich de stoet.
Het was een prachtig gezicht.
Al die bewegend lichtjes

verkrijgen bij: DWZ/MAW, Panovenweg 31,

in de donkere avond.’
Uit: ‘De lichtjes van
Sint-Maarten’

34

Het lampion-feest op 11 november is
gebaseerd op de legende over Martinus
(geboren in 316). Martinus was een
jonge Romeinse officier die in 332 naar
de poort van de stad Amiens reed. Het
was winter en zeer koud. Bij de poort
zag hij een verkleumde, naakte bedelaar, die hem om een aalmoes smeekte.
Hij realiseerde zich dat de bedelaar een
mens was net als hij. Martinus deed z’n
rode jas uit en sneed deze in tweeën. De
ene helft gaf hij aan de bedelaar, de
andere sloeg hij zelf om.

wit hemd. De andere jon-

Informatie over Gelders Gekookt is te
6905 DW Zevenaar.

Collectie: Speelgoed- en

’s Nachts zag hij Christus voor zich in
een droom. Deze droeg de halve mantel
die hij aan de bedelaar had gegeven en
zei: ‘Zie, Martinus heeft mij met zijn
eigen mantel voor de kou behoed.’
Martinus besefte toen: ‘Als je een arme
helpt, help je eigenlijk Christus.’
Daarna liet hij zich dopen en stelde hij
zijn leven in dienst van Christus. Hij

zette zich vooral in voor arme mensen.
Uiteindelijk werd hij bisschop van
Tours.
Martinus stierf op 11 november 397,
waarna hij heilig werd verklaard: Sint
Martinus. Diverse kerken zijn naar hem
genoemd zoals de Martinikerk in
Groningen. Ook dorpen werden naar
hem genoemd, bijvoorbeeld Sint
Maarten en Maartensdijk. De legende
over Martinus was tevens een inspiratiebron voor het lampionfeest zoals wij
dat kennen op 11 november.
Sint Maarten voor
leerzame kinderen

Een oud boekje voor kinderen dat helemaal aan Sint Maarten gewijd is, is Sint
Maartens-boekje voor leerzame kinderen
door Alof (pseudoniem van Andries
Meeter Pz.), waarvan de eerste druk verscheen in 1861 bij B.L. van Dam te

Kampen. De derde druk van deze uitgave bevindt zich in de kinderboekencollectie van het Speelgoed- en
Blikmuseum in Deventer. Het boekje
telt zevenentwintig pagina’s en lijkt
deel uit te maken van een serie kinderboekjes over volksgebruiken. Bekend is
nog St. Nicolaas-boekje voor leerzame kinderen (tweede druk: 1862) en Het oude en
nieuwjaarsboekje voor leerzame kinderen
(circa 1860).
In het voorwoord van het Sint Maartensboekje vermeldt de schrijver over de totstandkoming ervan het volgende:
“Aangemoedigd door het gunstig onthaal, hetwelk het Palm-Paaschboekje ten
vorigen jare bij den boekhandelaar
J. Roem te Alkmaar uitgegeven, bij ons
klein publiek mogt vinden, en overtuigd, dat een eenvoudig boeksken over
Sint Maarten, wiens gedachtenis-viering
zoo eigenaardig en zoo algemeen, ook
35
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Maarten eigenlijk was. Het antwoord
van vader bevredigt de jongens niet en
Alof stelt dat dat voor veel kinderen
geldt. Daarom schreef hij dit boekje,
dat gelezen kan worden en voorgelezen
aan jongere broertjes en zusjes. De kinderen moeten vooral braaf zijn, dan zullen ze jaarlijks van hun ouders een lantaarntje en wat lekkers krijgen.
Daarentegen zullen niet-brave kinderen
een zwart lantaarntje dat geen licht
doorlaat krijgen. Daar durven ze uit
schaamte niet mee te lopen en moeder
zou deze kinderen zonder eten naar
bed sturen.

Plons! Weer een hand pepernoten.
Uit: Cor Bruijn, ‘Langs den waterkant’,
met illustraties van Pol Dom
(tweede druk, 1929)

in ons Vaderland, telken jare wordt
herhaald, voor onze jeugdigen feestvierenden van nut kan zijn, hebben wij
niet geaarzeld aan de samenstelling van
zulk een boekje een snipperuurtjen toe
te wijden.”
De schrijver vermeldt in dit voorwoord
verder dat het boekje bedoeld is als les
bij ‘een opmerkelijk verschijnsel in het
volksleven’ ter ‘bevordering van nutte
kennis en goede zeden’. De eenvoud en
zedelijke goedheid van Maarten wil hij
ten voorbeeld stellen. Na dit voorwoord
36

en na de aanhef ‘Lieve lezers’ beschrijft
Alof hoe Sint Maarten gevierd wordt:
Kinderen gaan langs de huizen met
‘lantaarntjes aan stokjes, gemaakt van
sierlijk gevouwen gekleurd papier’. De
kaarsjes in de lantaarntjes branden en
de kinderen zingen liedjes.
‘Hier woont een rijk man,
Die veel geven kan,
Veel kan hij geven,
Zalig zal hij leven,
Den Hemel zal hij erven,
God zal hem loonen,
Met honderd duizend kroonen,
Met honderd duizend rokjes an,
Hier komt Sint-Maarten an.’
Vervolgens vertelt Alof over twee jongens die aan hun vader vragen wie Sint

“Zoo iets is waarlijk niet te hopen!”,
aldus Alof, die vervolgens tamelijk
gedetailleerd vertelt over het leven van
Martinus. Daarin komt naar voren dat
Martinus bij nacht met fakkels en lantarens is begraven, wat mogelijk een verklaring is voor het feit dat het Sint
Maarten-feest ’s avonds met lantaarntjes gevierd wordt. Alof besluit zijn verhaal met een wijze raad: “Volgt hem na
in al het goede dat wij voor u in dit
boekje van hem geschreven hebben.” en
“Zoo doende zult gij de blijdschap van
uwe beminde ouders vermeerderen,
bemind worden door braven menschen,
en ook dan nog met genoegen terugdenken aan de St. Maarten-vreugde
uwer jeugd; – ook dan nog als geene
lantaarntjes meer voor u op den 11den
November worden ontstoken, – ja zelfs
dan, wanneer gij ook dit leven zult
moeten verlaten en als de vrome
Martinus liever zult zien naar den
hemel dan naar de aarde.”
Achtergronden van het Sint
Maartensfeest

Tot de categorie non-fictie behoort ook
het recente boekje Sint Maarten (1991),
dat verschenen is in de reeks Junior
Informatie van uitgeverij De Ruiter.
Kees Kersbergen stelt hierin eveneens
de achtergronden van het Sint Maartenfeest aan de orde, alsmede de verschillende soorten lampions.
Interessant is het verhaal van de suikerbiet, waar vroeger vaak de lampions
van gemaakt werden. Zo’n biet (of knolraap of pompoen) werd uitgehold en

aan de buitenkant werden figuurtjes
uitgesneden, soms in de vorm van ogen,
neus en mond. Met een ijzerdraadje
werd de biet aan een stok gehangen.
Daarna werd er een kaars ingedaan. Het
verhaal erbij is dat de biet uit de donkere grond komt en dat hij als lampion
met zijn kaars de nacht wat lichter
maakt.
Ook wordt in dit boekje verteld over
oude Sint Maarten-tradities. Eerst werd
het feest alleen in de kerk gevierd, later
ook op straat. Arme mensen gingen
langs de boerderijen om iets van de
slacht te vragen. Dan werd er gezongen:
“Boven in de vorsten, hangen lange
worsten, geef mij de lange, laat de korte
hangen.”
Later werden er ook veemarkten georganiseerd op 11 november. De vetste ganzen werden verkocht en geslacht: zogenaamde Sintmaartensganzen. Ook was
er kermis en ’s avonds was het
Sintmaartensvuur, waarbij ook weer
gezongen werd. Van de as werd wat
mee naar huis genomen. Men geloofde
dat dit bescherming zou geven tegen
ziekte. Soms hing men een mand met
fruit, de schuddekorf, boven het vuur.
Als deze in brand vloog, werd hij heen
en weer geslingerd, waarna het fruit in
het rond vloog. Iedereen probeerde wat
te pakken te krijgen. Daarom werd 11
november ook wel schuddekorfsdag
genoemd.
Regionale verschillen in het huidige
Sint Maarten vieren, dat nu een echt
kinderfeest is, worden ook verteld door
Kersbergen. In Limburg is Sint Maarten
zelf aanwezig, op een paard met een
rode mantel. Daar is ook nog een
Sintmaartensvuur. In andere plaatsen
gaan de kinderen alleen met lampions
langs de huizen, en vroeger met
fakkels.
Wonderen van Sint Maarten

Informatief zijn ook de verhalen over
Sint Maarten in De drie bruilofsgaven.
Verhalen voor de herfsttijd. Michaël – Sint
Maarten – Sint Nicolaas (1987), samengesteld door Ineke Verschuren.

Deze verhalen zijn bewerkingen van
legenden van Jacobus de Voraigne,
bedoeld voor kinderen vanaf zeven jaar.
Aan de orde komen verschillende
wonderen die Sint Maarten heeft verricht.

De dokter steekt Pieter de mooie koek toe.
Uit: Jouk Terpstra, ‘De kinderen van de
Achterweg’, met illustraties van Tjeerd
Bottema (Den Haag, Van Goor, 1947)

De verjaardag van Mar

Zo werd hij eens geconfronteerd met
een koe die bezeten was door de boze
geest. De koe liep brullend op Sint
Maarten af. Deze hief zijn hand en
gebood de koe stil te staan.
Onmiddellijk bleef de koe stil staan,
waarna Sint Maarten de duivel wegjoeg
die hij op de rug van de koe zag zitten.
De koe keerde daarna tam en rustig
terug naar de kudde. Dergelijke legenden versterken het beeld van de jonge
Martinus die uiteindelijk heilig is
verklaard.

Verhalende boeken waarin Sint
Maarten voorkomt, zijn niet ruim voor
handen. Koninginnetje door Aletta Hoog
(1908), uitgegeven door Kluitman,
Alkmaar, is een van de oudste mij
bekende boeken waarin over Sint
Maarten gesproken wordt. In dit gezinsverhaal (circa 6-9 jaar) heeft het feest
van Sint Maarten een dubbele
betekenis.
Een van de hoofdpersonen is de jongen
Mar die voluit Martinus heet en ook
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‘De lichtjes van
Sint-Maarten’ door
G. Stuvel en J. van
Mourik, met illustraties van Lex van
Voorst (Groningen,
J.B. Wolters, De
Magneet-reeks,
deel 4, 1957)

is, wordt een dag van te voren het feest
voorbereid. Van oude zakken worden
kostuums geknipt en van rapen worden
lampions gemaakt. Vuurmakers bovenop de stokken zullen voor extra licht
zorgen. Trommels, pijlen en bogen
completeren de uitrusting. Grote, witte
zakken worden meegedragen om de
buit in te doen. Het geheel heeft een
spannend en geheimzinnig karakter.
Op 11 november komen de ‘holbewoners’ bij elkaar. Na elkaar met roet
geschminkt te hebben, gaan ze op stap.
Andere kinderen zijn al met hun lampions op pad en zingen de bekende Sint
Maarten-liedjes. Met een toeter kondigen de jongens hun komst aan vanuit
de kattengang. Daarna gaan de holbewoners ook langs de huizen om hun
liedjes te zingen, waarna ze getrakteerd
worden op pepernoten, koek, ander lekkers en centen. Onderweg helpen ze
nog kleine Annie, wier lampion in
brand gevlogen is. De jongens geven
haar geld om een nieuwe te kopen. Zo
gaan ze het hele dorp door, waarna het
feest eindigt met een inspectie van de
‘buit’ in het hol onder het pakhuis.
Klaasjes Sint Maarten

nog op 11 november geboren is. Mar
leest alles wat los en vast is en nodigt
op zijn verjaardag de bibliothecaris van
de stadsbibliotheek uit, met wie hij
goed bevriend is. Samen bereiden zij
het verjaarsfeest èn de viering van Sint
Maarten voor. Er wordt bijvoorbeeld
gans gegeten. Verder worden er papieren zakjes opgehangen met daarin
naast noten en snoep ook een beetje
buskruit. Als dit aangestoken wordt,
komt er een regen van lekkernijen op
de kinderen neer.
Daarna vertelt de bibliothecaris wat
over het feest, over lampionoptochten,
38

het Sintmaartensvuur en over de schuddekorf. Ook het levensverhaal van Sint
Maarten wordt verteld.
Herinneringen van
Cor Bruijn

De bekende schrijver Cor Bruijn (18831978) vertelt in Langs den waterkant
(1917) in verhaalvorm over zijn jeugdherinneringen in de Zaanstreek.
Daarbij is ook een hoofdstuk gewijd aan
het Sint Maarten-feest. Hoofdpersoon is
Siem die samen met zijn vrienden verkleed als holbewoners Sint Maarten vieren. Onder een van de pakhuizen, dat
alleen via een ‘kattengang’ bereikbaar

Uit 1928 dateert De verrassing: verhalen
voor kinderen van 6-9 jaar door Tine
Brinkgreve-Wicherink, dat verschenen
is bij Van Goor, Gouda. Het boek is geïllustreerd door Jaap Veenendaal. Deze
verhalenbundel bevat allerlei verhalen
over de laatste maanden van het jaar.
Sint Maarten is onderwerp in het
verhaal ‘Klaasje’s Sinte Maarten’. Een
toelichting bij de titel vermeldt dat Sint
Maartensdag op 11 november in
sommige delen van het land gevierd
wordt, onder andere in Noord-Holland
op het platteland en in Alkmaar en
Zaandam.
Hoofdpersoon is het jongetje Klaasje
dat een Sint Maarten-liedje zal gaan zingen bij het grote huis waar zijn veertienjarige zus Jansje keukenmeisje is.
Hij heeft een oranje lampion met het
gezicht van de koningin erop. Zijn
twaalfjarige zusje Marie zal hem begeleiden, maar deze wil liever met haar

vriendinnen mee en laat hem het laatste stuk alleen gaan. Hij is niet bang en
durft het wel aan. Hij oefent enkele
liedjes:
‘Brand in de lantaren,
De vonken vliegen er uit,
De meisjes loopen om garen,
De jongens om beschuit.
Sinte-Maarten is zoo koud,
Geef me een turfje of een hout,
Geef me een appel of een peer...’
Dan komen er enkele grote jongens die
zijn lampion kapot trappen, waarop de
boel in de brand vliegt. Wat overblijft is
een hoopje as.
Klaasje vlucht naar Jans in ‘het grote
huis’. Als de bewoners van Klaasjes verdriet horen, wordt er voor hem een
nieuwe lampion gekocht. Klaasje
bedankt de meneer en mevrouw wel
duizendmaal. Jans mag met hem mee
langs de deuren. De volgende dag kan
hij z’n verhaal doen. Hij vertelt dat hij
in een paleis is geweest waar engelen
wonen. Opvallend is in dit verhaal dat
niet iedereen een eigen lampion heeft.
Een lampion is een teken van een
zekere welstand.
Sint Maarten in Friesland

Ook in 1928 verscheen de bundel
Herinneringen. Verzamelde schetsen door
Cissy van Marxveldt. Het in deze bundel
opgenomen verhaal ‘Sintene-Maarten’
verhaalt van twee Friese kinderen.
Lieske, dochter van een hereboer, en
Leendert, zoon van een arbeider. Lieske
wil de prijs winnen met haar lampion,
maar ontdekt al gauw dat de lampion
van Leendert mooier is. Ze vraagt
Leendert zijn lampion in brand te
steken. In ruil daarvoor krijgt hij een
‘tuutsje’ (een kus). Daarop wint Lieske
de prijs: een potlood in een zilveren
houder. Het was haar echter alleen om
de eer te doen en ze biedt het potlood
vervolgens aan Leendert aan. Deze weigert. Leendert en Lieske gaan nog jarenlang met elkaar om. Leendert wordt verliefd op haar. Ze lokt uit dat hij haar
weer kust. Daarna maakt ze hem duidelijk dat het nooit wat worden kan tus-

Uit: Jouk Terpstra,
‘De kinderen van de
Achterweg’

sen hen: “En Leendert liep door de velden naar huis. Hij dacht eraan, hoe hij
eens voor haar zijn mooie lampion in
brand gestoken had, en hoe hij nu voor
haar zijn handen had willen kapot werken – en hoe het voor haar niets anders
geweest was, nooit anders geweest dan
een grapke.”
Friesland is ook de achtergrond in De
kinderen van de Achterweg door Jouk
Terpstra, dat in 1947 bij Van Goor te
Den Haag verscheen. Dit verhaal over
een aantal boerenkinderen verhaalt
over het maken van een ‘Sint Maartenlamp’ uit een koolraap. De dokter in
het dorp geeft jaarlijks een prijs voor de
mooiste lamp: een grote koek met suiker erop. Vanaf de school gaat de stoet
kinderen onder leiding van de juf en de
meester naar de dokter. Twee kinderen,
Jan en Pieter Boersma, hebben de dorpskerk nagemaakt. Zij krijgen de prijs.
Daarna gaan de kinderen langs de huizen, zingen hun liedje en krijgen wat
lekkers. Friese liedjes worden er gezongen: ‘Rood, rood reugeltsje, Sinte
Maarten feugeltsje...’

voor is, terwijl Lijs schrikachtig is voor
alles.
Het verhaal opent met het Sint
Maarten-feest. Sanne en Lijs gaan met
een stel kinderen met hun lampions
langs de boerderijen in de polder. Lijs
heeft een uitgeholde suikerbiet, waar
haar vader een prachtige kerk uit heeft
gesneden. De kinderen hebben veel plezier en Sanne durft zelfs in haar eentje
naar de Bokkenboer, ‘dien lelijken
ouwen vent’, te gaan. Het duurt echter
lang voor ze terugkomt. Wat blijkt? Ze
treft de man hulpeloos aan, hij is gevallen en heeft hulp nodig. Sanne verzorgt
hem en gaat de dokter halen.
Ze komt dan Lijs tegen, die haar angst
heeft overwonnen en is gaan kijken
waar Sanne blijft. Lijs blijft dan bij de
Bokkenboer, terwijl Sanne naar de dokter gaat. De Bokkenboer raakt milder
gestemd bij het zien van de mooie
lampion van Lijs. Deze zingt zelfs
liedjes voor hem:

Het licht van Sint Maarten

‘Sinte Sinte Maarten!
De kalveren dragen staarten!
De koeien dragen horens!
De kerken dragen torens ...’

Vermoedelijk in Noord-Holland gesitueerd is Sanne van den Rozenhof door J.M.
Selleger-Elout, een verhaal voor kinderen vanaf 12 jaar dat in 1943 verscheen
bij N.V. Servire in den Haag. Dit verhaal
gaat over de twee vriendinnen Sanne en
Lijs, van wie de eerste de dochter is van
een rijke boer en de tweede de dochter
uit een eenvoudig landarbeidersgezin.
Het grootste verschil tussen de beide
meisjes is wel dat Sanne nergens bang

De Bokkenboer luistert er stil naar. Lijs
is verbaasd en praat er met haar vader
over. Deze zegt: “Sinte Maarten, dat was
een heilig man en die zijn licht scheen
door de vensters van de kerk in je suikerbiet! Hoe kon de Bokkenboer daar
nou kwaad bij wezen? Nou en om
dezelfde reden heb mijn kleine deern
geen angst gehad en heb ze d’r liedjes
kunnen zingen.”
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Cadeautjes krijgen met Sint Maarten.
Uit: ‘De lichtjes van Sint-Maarten’
door G. Stuvel en J. van Mourik

Colofon

In het volgende nummer
Daarom moeten ze een lampion maken.
Daar gebruiken ze prikpen bij. Er
gebeurt iets onvoorstelbaars: Jan slikt
zijn prikpen in. Het loopt gelukkig goed
af, waarna er toch nog Sint Maarten
gevierd kan worden.
Sint Maarten op school

Sint Maarten in
Oost-Nederland

Een schoolleesboekje is ook De lichtjes
van Sint-Maarten door G. Stuvel en J. van
Mourik met illustraties van Lex van
Voorst (J.B. Wolters, De Magneet-reeks,
deel 4, 1957). Dit boekje is bestemd voor
de vijfde klas. Een paar dagen voor Sint
Maarten is Jan Wensink, net als de
andere jongens in Dinkel (en zoals verteld wordt in heel Twente, de Achterhoek en Drenthe), druk bezig met het
maken van lampions van pompoenen
ofwel kalebassen. Ook maakt Jan voor
zichzelf, net als de andere grote
jongens, een mombakkes. Op 11 november is er een optocht van kinderen. Ze
zingen:
‘Sint Martinus, bisschop,
Roem van onze lande,
Dat we hier met lichtjes lopen,
Is voor ons geen schande.
Hier woont ‘n rieke man,
Die ons wel wat geven kan.
Veel zal hij geven.
Lang zal hij leven!
Zalig zal hij sterven!
De hemel zal hij erven!
Toe, geef een appel of een peer.
We komen ‘t volgend jaar pas weer.’
Bij elk huis wordt een beloning gegeven: snoep, een ei, appel, paar centen.
De meisjes ontvangen de geschenken en
leggen ze in een mandje. De jongens

krijgen niets. Thuis wordt de buit verdeeld. Er is ook een gierige boer: Harm
Graaibrink. Daar worden de kinderen
weggejaagd. Ze zingen:
‘Hier woont een rieke man,
Die, naar ‘t schijnt, niets geven kan;
Hij zal niet zalig sterven,
De hemel niet beërven.
Zijn gierigheid moet hij betalen.
De duivel zal hem halen!”
’s Avonds is het Sintmaartensvuur en
thuis hangen er pakjes aan de zolder
aan touwtjes. De touwtjes worden met
een lucifer doorgebrand. Daarna wordt
er gesnoept. De oudste kinderen, Jan en
Gerdien, mogen opblijven. Grootvader
vertelt het verhaal van Sint Maarten.
In dit boekje wordt ook het ganzenbordspel in verband gebracht met Sint
Maarten. Het spel zou vroeger gespeeld
zijn na de ganzenmarkt en na het eten
van gans op 11 november. Ganzen
werden ook geofferd. Het boekje besluit
– als een echt schoolboekje – met enkele vragen voor de leerlingen.
Avonturen op Sint Maarten

Tamelijk recent en van een geheel
ander karakter is Jan, waar is je prikpen
door Hans Werkman met illustraties
van Tiny van Asselt (Nijkerk, Callenbach, 1991). De vijfjarige Jan en zijn
zusje Rinette gaan bij oma en opa in
Groningen Sint Maarten vieren.

Heel uitgebreid komt het feest ten slotte aan de orde in Rood met witte stippen
van Carry Slee, dat in 1992 verscheen
voor kinderen vanaf vijf jaar. In dit
boek ontdekken de tweeling Iris en
Michiel allerlei interessante dingen aan
de herfst: spinnen, paddestoelen, trekvogels, appels, enzovoort. Ook vieren ze
het Sint Maarten-feest. Dat begint op
school met het zingen van ‘Elf november is de dag, dat ik mijn lichtje, dat ik
mijn lichtje, elf november is de dag dat
ik mijn lichtje branden mag’.

Het leesplankje
M. B Hoogeveen ontwikkelde in 1894 het
eerste leesplankje. Zijn uitgangspunt
was dat kinderen een actieve rol
moesten hebben bij
het leren lezen. Bezig
zijn met losse letters
zou dit bevorderen.
Het eerste plankje
bevatte de woorden
raam, roos, neef, fik,
gat, wiel, zes, juk,
schop, voet, neus,
muur, bijl, hok, duif
en ei.

Uit kinderboeken blijkt dat het feest
van Sint Maarten nog steeds gevierd
wordt en dat dergelijke tradities hun
plek houden in kinderboeken.
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Dan vertelt juf het verhaal over Sint
Maarten: “... hij werd een voorbeeld hoe
de mensen moesten zijn. Op elf november, de sterfdag van Sint Maarten, werden alle armen en bedelaars verwend
met brood. En de kinderen gingen langs
de huizen om kastanjes, noten en
appels op te halen. En daarom vieren
wij in sommige delen van ons land nog
steeds dit feest.”
De kinderen spelen in de klas het verhaal na. In plaats van een jas wordt er
een krentenbol gedeeld. Er worden lampions gemaakt en thuis worden er nog
liedjes geoefend: “Sinte Sintemaarten,
de koeien hebben staarten. De muisjes
hebben rokjes aan. Daar komt Sintemaarten aan.” Op 11 november gaan ze
met pappa op stap. Naast de oude liedjes klinken er nieuwe: “Sintemaarten
mik-mak, Mijn moeder kijkt naar TikTak. Mijn vader kijkt naar Sesamstraat.
dat is wel een snoepje waard.” Iris en
Michiel krijgen een berg snoep, waaronder pepernoten, mandarijnen,
nootjes en rozijnen.

Traditie,

Victoriaanse variété
Iedereen kent nog de liedjes ‘ABC Meester
de jongens nemen knikkers van mij mee’ en
‘We gaan nog niet naar huis, nog lange niet,
nog lange niet’.
Deze liedjes zijn oorspronkelijk afkomstig
uit de Salon de Variétés in de Nes en de
Amstelstraat in Amsterdam. Zij zijn al
honderdvijftig jaar oud.
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Kinderen
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Lang is gedacht dat
‘het kind’ in de
middeleeuwen niet
bestond. In de
schriftelijke bronnen
en in de kunst is het
kind namelijk niet
zichtbaar voor ons.
Toch zijn er wel aanwijzingen dat het
kind ook in die tijd als kind werd
beschouwd en dat ouders kinderen als
kind behandelden.
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rechthebbenden van copyright te
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instanties zijn die menen aanspraak te
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