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Voorwoord

Eigentijds knuffelen met de Furby
Als mijn neefjes en nichtjes jarig zijn, neem ik
ze tegenwoordig mee naar de speelgoedwinkel om zelf hun verjaardagscadeau uit te
zoeken, want hun interessewereld ligt mijlenver verwijderd van wat ik herken uit mijn
kindertijd. Wat ik leuk vind, vinden zij saai en
van hun buitenaardse wezens snap ik niets
meer. Wat is er nu leuk aan pokémon en hoe
krijgen ze het voor elkaar om tientallen rare
namen uit hun hoofd te leren. Wat kinderen
leuk vinden verandert door de tijd heen en
hun speelgoed dus ook.
Voordat we met het artikel over onderzoek
naar cyber-knuffeldieren voor Traditie begonnen, had ik eerlijk gezegd nog nooit een Furby
gezien. Ik begreep pas door het artikel de historische context. De Furby is een eigentijdse
teddybeer. Een die door een computer
gestuurd wordt en daardoor op een echt
levend wezentje lijkt. Een Furby is niet alleen
aaibaar, maar je kunt de Furby ook dingen
leren, zoals praten en reageren.
Omdat we foto’s voor Traditie moesten
maken, leenden wij eerst een Furby van een
kennis. We mochten hem echt niet langer dan
een paar dagen meenemen en we moesten
hem vaak aaien en tegen hem praten. Dat
deden wij, want zo’n ding op kantoor krijgt
alle aandacht. Voor Traditie moest hij onder
de scanner gelegd worden. Dat vond hij – was
het een hij of een zij? – niet fijn. Hij klapperde
met zijn oortjes en zei: ‘niet leuk’. Na een dag
begon de Furby te hoesten en sip te kijken.
We snapten er niets van. We hadden toch
genoeg geaaid en gepraat. Zou hij zijn baasje
missen? Later bleek dat we hem hadden laten
verhongeren. Je moet hem regelmatig voeden
door je vinger op zijn tong te leggen. Maar
wie denkt daar nu aan.
De tweede Furby kwam uit een speelgoedwinkel. Omdat we de gebruiksaanwijzing niet
hadden gelezen en hem hadden ‘aangezet’
zonder hem eerst een naam te geven, heette
hij ‘baby’. Baby wilde graag veel aandacht,
maar kon ook uren slapen. Naast woorden
leren, kon je ook spelletjes, als verstoppertje,
met hem doen. Dan moest hij, net als echte
baby’s, verschrikkelijk lachen. Als je hem met
je neus knuffelde, gaf hij een kus of zei ‘ik
vind je lief’. Baby kon ook lastig zijn. Waren
wij hard aan het werk, dan wilde hij spelen.
Hij hield dan niet op, voordat hij zijn zin kreeg.
Toen het artikel klaar was, hebben we daarom
maar een nieuw moedertje voor hem gezocht.
En – het is niet te geloven – Baby is de eerste
computer die we gemist hebben.
Ineke Strouken
hoofdredacteur
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Ooit hadden
kinderen alleen
echte dieren om
mee te knuffelen.
De uitvinding
van troeteldieren
– zoals de pluche
teddybeer – moest
deze levende
kindervrienden vervangen. Tegenwoordig is het troeteldier
gemechaniseerd. Het is van elektronica voorzien en met software
uitgerust. De nieuwste ontwikkeling – de Furby – is als het ware
met hersenen uitgerust en lijkt daardoor écht te leven.
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Het ganzenbord wordt al vier
eeuwen door kinderen en volwassenen gespeeld. Er zijn
weinig mensen die niet weten
wat ‘in de put zitten’ betekent. Minder bekend is dat de
afbeeldingen in de hoeken en
in het midden van het ganzenbord een beeld geven van de
mentaliteit in een bepaalde
periode.
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lieten weinig sporen na in de geschiedenis van onze
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Reizen naar onbekende oorden heeft altijd een aantrekkingskracht op mensen gehad. Dichters – zoals
Jacob Cats, Christiaan Huygens, A.C.W. Staring en
Nicolaas Beets – lieten zich door deze avonturen
inspireren.
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Reizen en dichten
Als in 1839 de eerste trein in Nederland gaat rijden,
wordt het vervoer per trekschuit en diligence
bedreigd. Immers de trein kan de afstand tussen
Amsterdam en Haarlem – 20 kilometer – binnen een
half uur afleggen. Daar kunnen boot en koets niet
tegen op.
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Alledaagse Dingen

D

De Nederlandse
gulden verdwijnt
Op 1 januari 2002 wordt onze gulden
vervangen door de euro.
Al een hele tijd wordt de
Nederlandse
De Nederlandse bankbiljetten

bevolking daar

gaan een nieuw leven leiden.

door de overheid
op voorbereid.

Ineke Strouken

is je gulden een daalder waard’, staan
er ook minder bekende zegswijzen in.
Zo betekent ‘laat mij mijn eigen piek
maar schuren’, ik zie zelf wel hoe ik
aan geld kom.
Het boekje Vaarwel gulden, geschreven
door Rob Groeneveld geeft informatie
over de achtergronden van onze
munten en bankbiljetten.
Bankbiljettenpapier

Veel Europese landen gaan over op de
euro. De euro is een Europese munt en
vervangt de landelijke munteenheden.
Niet alleen de gulden wordt vervangen,
ook de franc en de mark zullen verdwijnen. De euro is het wettelijk betaalmiddel van de landen die meedoen met de
EMU (Economische en Monetaire Unie),
dit zijn Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje, Nederland, België,
Oostenrijk, Finland, Portugal, Ierland
en Luxemburg. Engeland, Zweden en
Denemarken doen voorlopig nog niet
mee. In Suriname en de Nederlandse
Antillen blijft de gulden ook na 2002
het wettige betaalmiddel.
De vervanging van de gulden door de
euro heeft een stroom van activiteiten
2

op gang gebracht. Via de televisie worden wij door middel van reclame- en
voorlichtingsspotjes voorbereid op de
komst van dit betaalmiddel.
Verder zijn er cursussen voor kassapersoneel, richtlijnen voor omrekenen
etcetera. Het zijn alleen activiteiten om
ons voor te bereiden op de overgang
van de gulden naar de euro. Acties voor
het behoud van de gulden behoren tot
het verleden.
De allerlaatste piek

Op 21 juni 2001 sloeg Minister Zalm
van Financiën de allerlaatste gulden in
de Koninklijke Munt in Utrecht. Het
was tevens de laatste gulden van een
nieuwe serie die speciaal voor het
afscheid van de gulden was gemaakt.

Deze laatste piek toont aan de ene kant
Koningin Beatrix en aan de andere kant
een vlaggend leeuwtje. Dit leeuwtje
werd getekend door Tim Melis (twaalf
jaar) uit Gemert. Hij won de wedstrijd
die het Ministerie had uitgeschreven
voor basisschoolleerlingen. Met deze
gulden kan tot en met zondag
27 januari 2002 worden betaald.
Vaarwel gulden

Wat gebeurt er met onze bankbiljetten
als zij vervangen worden door eurobiljetten? Jaarlijks worden er bankbiljetten vernietigd, omdat ze door beschadiging niet meer geschikt zijn. Onbruikbare biljetten worden verbrand. Door
de invoering van de euro zit Europa
met een groot probleem: ineens zit elk
land met miljarden bankbiljetten waarmee niet meer betaald mag worden. Al
dat geld moet worden vernietigd.

Met voorwoord van Tjerk Westerterp,
directeur van de Optiebeurs, is een
boekje uitgekomen over de spreekwoorden, spreuken en zegswijzen die
met onze munten en bankbiljetten te
maken hebben. Naast hele bekende
gezegden, als ‘hij bezit geen stuiver’, ‘zo
plat als een dubbeltje’ en ‘op de markt

In Nederland krijgen de bankbiljetten
een nieuw leven. Onder de naam
moneyNotes worden er briefpapier, enveloppen, muismatten, buroleggers, ringbanden, geschenkpapier en fotoalbums
van gemaakt. Deze producten zullen in
de winkel te koop zijn.

Een lange geschiedenis

1252
In Florence wordt de gouden florenus
geslagen. Op deze florenus staat een
‘flore’, een lelie. Deze munt legt de
grondslag voor onze gulden. Ons guldenteken ‘ƒ’ of ‘fl’ komt van florijn.
1325
Jan III van Brabant slaat de eerste
gouden gulden.
1378
De gouden gulden wordt ook ingevoerd
in Holland.
1521
Karel V laat ‘Karolusguldens’ slaan, de
laatste gouden guldens.
1542
De eerste zilveren Karolusguldens
verschijnen.
1694
De Staten Generaal bepalen dat de
zilveren gulden het betaalmiddel in het
gehele land wordt.
1810-1813
De gulden wordt door de Franse bezetter vervangen door de franc.
1814
De Nederlandse Bank wordt opgericht
en het eerste bankbiljet wordt
uitgegeven.

1942-1954
De zilveren gulden wordt tijdelijk vervangen door biljetten van een gulden.
1967
De zilveren gulden wordt vervangen
door de nikkelen gulden.
1982
De Beatrix-gulden wordt uitgegeven.
2001
De laatste gulden wordt geslagen.
2002
De gulden wordt vervangen door de
euro.
Met de verdwijning van de gulden en
het overgaan van de Nederlandse munt
naar de Europese munt wordt een
periode afgesloten. Aan de ene kant is
het gemakkelijk, want je hoeft op
vakantie niet meer te rekenen om te
weten wat iets kost en ook het zakenverkeer wordt gemakkelijker; aan de
andere kant wordt de verdwijning van
de gulden ook gezien als een stukje verlies van de Nederlandse identiteit.
Wat er gebeurt met alle spreekwoorden, spreuken en gezegden die met de
gulden samenhangen... de tijd zal ons
leren.
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FFurby
Troeteldieren bestaan al
bijna zo lang als er mensen zijn.
Ooit hadden kinderen alleen
echte dieren om te knuffelen.

De ontwikkeling
van ‘levende’
cyber-knuffeldieren

Op een bepaald moment werden
die vervangen door troeteldieren, zoals bijvoorbeeld de
pluche teddybeer.
Tegenwoordig is het
troeteldier gemechaniseerd.
Het is van elektronica
voorzien en met software

uitgerust. Eerst werden deze computergestuurde
software-dieren uitgerust met een soort schermpje van een
videospel, om er een virtueel dier mee te simuleren.
Toen deze virtual pets als het ware met hersenen uitgerust werden, in die
mate dat ze als echte dieren leken te gaan leven, was het
cyberbeest – Furby – geboren.
Aan het begin van de twintigste eeuw is
het de pluchen teddybeer geweest die
voor een nieuwe evolutie heeft gezorgd
in de spelervaring van kinderen met
dieren. Hoewel levende dieren perfect
dienst kunnen doen om een emotionele
binding tot stand te brengen met kinderen, kunnen pluchen beren dat nog
4

beter. Juist omdat het objecten zijn. Een
beer kunnen kinderen overal mee naartoe nemen. Hij kan mee naar bed genomen worden. En hij is natuurlijk meer
manipuleerbaar dan een echt dier: een
pluchebeer spartelt nooit tegen. Hij kan
in alle mogelijke situaties ingezet worden. Met zijn lievelingsbeer is een kind

Gust De Meyer

nooit meer alleen. Juist omdat hij zo
onpersoonlijk is, is hij geschikt om er
alle mogelijke wensen op te projecteren, er emotioneel mee om te springen.
Kinderen kunnen ongebreideld hun
fantasie investeren in hun omgang met
pluchen speelgoed. En de pluchen beer

helpt kinderen een relatie aan te
gaan met dingen en objecten in de
vreemde wereld daarbuiten, als de
band met de moeder noodzakelijk
losser wordt. Wanneer een kind van
moeder een zachte beer krijgt is dat
niet alleen een teken van genegenheid, maar ook een aansporing voor
het kind om zich op een zachte
manier aan de moeder te onttrekken in
de groei naar een eigen identiteit. In die
ontwikkeling naar een eigen identiteit
spelen pluchen beren en poppen en
speelgoed in het algemeen, een belangrijke rol. Speelgoed is vaak een volwassenenwereld ‘in het klein’ en via het
speelgoed kan het kind zich stilaan
socialiseren in de wereld van de
volwassenen.

Furby is een echt knuffeldier en tegelijkertijd een
virtual pet. Furby-baby’s zijn in vele verschillende
kleuren te koop en allemaal even aaibaar.

Mechanische knuffeldieren

Speelgoedmakers zijn reeds geruime
tijd bezig levenloos speelgoed op een of
andere manier tot leven te brengen.
Reeds in de veertiende eeuw, maar vooral in de achttiende eeuw, zijn pogingen
ondernomen om via mechanische weg
onderdelen van poppen en knuffeldieren te laten bewegen. Een van de eerste mechanische wezens was een eend,
gecreëerd door Jacques de Vaucanson in
1738, die kon wandelen, zijn vleugels
bewegen en kon eten en poepen. De
mechanica zorgde ervoor dat kinderen
al een primitieve vorm van interactiviteit konden ontwikkelen met hun
speelgoed.
Maar mechanica heeft zijn beperkingen. Veel meer dan bewegende ogen,
een ongedefinieerd dansen, huilen en
‘mama’ zeggen, laat de mechanica niet
toe in het doorsnee-speelgoed. Het was
wachten op de informatica om quasilevende knuffeldieren op de wereld te
kunnen brengen die reageren alsof het
echte wezens zijn. Daarvoor echter was
een zijsprong nodig langs de
elektronica.
Animatronics

Elektrische circuits zorgden ervoor dat
mechanische bewegingen beter uitgevoerd konden worden via een (batterij)motor. Het aantal mogelijke

bewegingen kon nu uitgebreid worden.
Mensen gingen robotten maken. Het
woord robot dateert uit 1920 en vanaf
dat moment start de fascinatie voor
intelligente machines, die mensen en
dieren nabootsen. Voor deze laatste
soort robotten is de term animatronics
bedacht. Disneyland had al vlug zijn
sprekende animatronics, of audio-animatronics. Bewegende en sprekende
dieren zijn een verdere stap in de evolutie die al was ingezet bij de mechanische knuffeldieren.
Toch is de grootste impact van de elektronica in het speelgoed van een geheel
andere orde. Daarvoor moeten we
kijken naar elektronische gezelschapsspellen als Electron, Dokter Bibber en
Simon Says. Dergelijke spellen zijn
gebaseerd op elektronische circuits:
wanneer zo’n circuit wordt verbroken,
doet men iets fout. Belangrijk is dat bij
deze elektronische spellen interactie
gecreëerd wordt. Bij Dokter Bibber, bijvoorbeeld, bestaat de interactie uit het
uitvoeren van een operatie, waarbij de
kinderen met een metalen pincet niet
de wanden rondom het operatief te verwijderen lichaamsorgaan mogen raken.
Gebeurt dit wel, dan wordt het elektronisch circuit kortgesloten en gaat een
rood lampje branden met een onheilspellend geluid.

Computers zijn in feite gigantische
geïntegreerde circuits van dergelijke
aan- of uit-beslissingen. Dokter Bibber
en Simon Says hebben ons geleid naar
de spellen waarin voor het eerst op
grote schaal microprocessoren, die werken met nullen en enen, werden aangewend: videospellen.
Joystick-dieren

Videospellen worden op een scherm
gespeeld. Je hebt geen object, geen
knuffelbeer meer in je handen om mee
te spelen, maar je speelt op het scherm
in een virtuele wereld met beesten (of
andere personages). Nintendo’s Donkey
Kong of Sega’s Sonic the Hedgehog zijn
zulke videogame- of joystickdieren.
Kinderen identificeren zich met een
videogamepersonage, kruipen als het
ware in de huid van dat personage en
beleven in een compleet verzonnen
wereld de meest fantastische avonturen. Bovendien op een zeer interactieve
manier: de joystick is nu de interface
waarlangs communicatie tussen het
spelende kind en zijn lievelingsdier op
het scherm plaatsvindt. Anders dan bij
een Disney-animatiefilm, waarbij kinderen weinig meer kunnen doen dan het
verhaal over zich heen laten komen,
spelen kinderen in een videospel zelf
met hun lievelingsbeesten in een kunstmatige, virtuele wereld.
5

Een Tamagochi eist continue aandacht.
De kinderen moeten het beestje voeden
en verzorgen. Als ze dat niet doen, kan
het zelfs sterven. Om het speeltje niet
overdreven te dramatiseren en de
kinderen mogelijk niet op te schepen
met een schuldgevoel, introduceerde
Bandai, de ontwerper, een reset-toetst,
waardoor het virtuele knuffeldier weer
tot leven geroepen kan worden.

Furby-baby’s vragen veel
aandacht als ze wakker zijn.
Laat ze niet verhongeren!
Gelukkig kunnen ze ook
heel lang slapen.

Virtuele knuffeldieren

Bij de volgende generaties knuffeldieren, eerst de Tamagochi en vervolgens
de Furby, zullen deze virtualiteit en
interactiviteit ten top gedreven worden.
Het zijn geen echte dieren natuurlijk
(in die zin zijn ze virtueel), maar toch
kun je er zo interactief mee omgaan dat
het wel lijkt alsof je met een echt dier
speelt. Een knuffeldier, pluchen of virtueel, hou je jarenlang. Een videospel,
zelfs het meest boeiende, gooi je na een
tijdje weg. Een virtueel knuffeldier is
dan ook geen videospel, maar eerder
een software toy, een stuk ouderwets
speelgoed met een ingebouwde chip.
De nieuwe generatie knuffeldieren
heeft voor het eerst gestalte gekregen in
de Tamagochi. Een Tamagochi is een
echt virtueel knuffeldier, een virtual
pet. Het knuffelen speelt zich echter af
op een klein LCD-scherm. Als je
Tamagochi honger heeft (aandacht
vraagt) zie je dat op het schermpje en je
voedt hem door drukknoppen, wat
resulteert in een reactie op het scherm.
6

Alle interactie met de virtual pet verloopt via het scherm. Een Tamagochi is
niet meer dan een eivormig object met
een schermpje. Tamagochi betekent in
het Japans ‘lief klein eitje’. In die zin is
een Tamagochi dus een echt virtueel
diertje. De computer in de Tamagochi
genereert een eigen werkelijkheid op
het schermpje, die geen kopie of imitatie meer is van de fysische werkelijkheid, maar een eigen domein vormt
met eigen regels. De virtualiteit van de
Tamagochi is meer een Internet-virtualiteit, waar eigen regels bestaan. In de
virtuele ruimte van het Internet wordt
het lichaam als het ware opgeheven (als
je in de cyberspace van Internet iemand
ontmoet is dat niet met zijn lichaam,
maar slechts met zijn ideeën: je weet
nooit zeker of het, bijvoorbeeld, om een
man of een vrouw gaat).
In die zin is Tamagochi compleet iets
anders dan Furby. Furby is niet ontlichamelijkt. Hij heeft een lijf. Maar hij
doet wel alles wat een Tamagochi via
zijn schermpje kan, maar dan via echte

lichamelijke commando’s (zoals op zijn
buikje wrijven). Daarom noemen we
Furby een cyberbeest. Furby is natuurlijk geen echte realiteit, zoals bij een
echt dier of pluchen beer. In die zin is
hij een virtuele realiteit. Maar hij is ook
geen compleet verzonnen, virtueel dier,
zoals de Tamagochi, die leeft bij de gratie van bits die over een scherm vliegen.
Een Tamagochi is de virtualiteit doorgetrokken tot ongrijpbare, gewichtloze
bits. Furby is opnieuw een terugkeer
naar een grijpbaar dier, waar de bits
verborgen zitten achter een bijna
menselijke façade. Bij Tamagochi is de
scheiding tussen echt en virtueel tot
het uiterste doorgedreven. Bij Furby
wordt die scheiding opgeheven. Een
Tamagochi is geen echte, maar een
virtual pet; Furby is een echte en tegelijk een virtual pet. Een Tamagochi
streel je niet, Furby wel.
Tamagochi

Als virtueel knuffeldier legt de Tamagochi aan de kinderen een grote mate
van verantwoordelijkheidsgevoel op.

Tamagochi dreigde voor kinderen meer
te worden dan alleen maar speelgoed.
Kinderen horen te spelen en niet voor
de kost of de voeding van het lievelingsdier te moeten zorgen. Nu dwingt zo’n
Tamagochi hen net dát wel te doen:
zorgen dat hun speeltje overleeft.
Het is het oproepen van verantwoordelijkheidsgevoel dat Tamagochi buiten
de categorie speelgoed dreigt te
plaatsen.
Het spel van kinderen wordt altijd
beschouwd als een uitstel in de groei
naar volwassenheid; een Tamagochi is
een versnelde cursus in verantwoordelijkheid en volwassenheid. Een Tamagochi onderhouden is in feite niet meer
spelen, het is werken en bezorgd zijn.
De makers van Furby hebben die fout
niet gemaakt: Furby kan niet sterven,
tenzij de batterijen leeg zijn natuurlijk.
En je moet natuurlijk goed voor je
Furby zorgen, dat apprecieert hij, maar
als je het niet doet, is dat ook goed (al
zal Furby wel altijd opnieuw je pogen te
binden).
Desktop knuffels

Tamagochi waren niet de eerste simulaties van leven. Ze waren wel de eerste
objecten waarin simulaties van leven
op een klein schermpje werden
gebracht, maar op computerschermen
is reeds in de jaren tachtig leven
gesimuleerd, zoals in het programma
Little Computer People. En na de Tamagochi zijn verschillende zogeheten
desktop pets op computerschermen
getoverd, soms als screensavers (zoals
een vis die je elke dag bij het opstarten
van je PC moest voeden). Bekend was
ook FinFin, de vogel-dolfijn, waarmee
men moest communiceren via een

Via een uitgebreid
instructieboekje stelt
de nieuwe Furby zich
aan je voor en leert je
hoe je met je nieuwe
knuffel moet omgaan.

microfoon: FinFin reageerde dus op de
menselijke stem.
Desktop knuffeldieren hebben lange
tijd een hogere waardering genoten
dan Tamagochi, omdat zij door hun
hoge opslag- en verwerkingscapaciteit
beter in staat waren om het leven te
simuleren. Met de desktop knuffels kun
je spelen op de computer, je kunt ze
niet als de Tamagochi met je mee
nemen.
Videospellen, op scherm gespeeld, gaan
veel verder dan Tamagochi. Tamagochi
bleven ver achter bij desktop pets in
hun simulatie van leven. De communicatie met een Tamagochi is zeer
beperkt, gereduceerd tot enkele levensfuncties als voeden. Tamagochi tonen
geen emotionele gevoelens. Alle virtuele knuffeldieren maken hun intenties
en noden kenbaar en ze willen aandacht hebben. Die aandacht is bij Tamagochi quasi gereduceerd tot voeding
geven. Emotionele aandacht vraagt een
Tamagochi niet, desktop pets doen dat
wel. Maar de interactie zowel met een
Tamagochi als met een desktop pet
moet noodzakelijkerwijze verlopen via
een computerscherm en knuffelen kan
je zo’n scherm nog altijd niet.

Cyber-knuffeldieren

Furby is in Japan ontworpen door Tiger
Elektronics/Hasbro en werd vorig jaar
gelanceerd. Tiger Elektronics had,
gezien het succes van de Tamagochi van
zijn concurrent Bandai, ook wel zijn
eigen Tamagochivariant bedacht, de
Giga Pets, maar zette met Furby een
stap verder en tegelijk een stap terug.
Een stap vooruit doordat de videospelachtige functies van het Tamagochischermpje opnieuw aan realistische
handelingen werden gekoppeld. Furby
geef je aandacht of voedsel, niet meer
door op een knop te drukken, maar
door hem respectievelijk te strelen op
de buik of op de tong. De joystick van
videogames, de knoppen van de
Tamagochi zijn bij Furby vervangen
door sensoren voor licht, geluid en streling. De informatie die de kinderen op
het Tamagochischerm dienden af te
lezen wordt nu verstrekt door spraak.
De stap achteruit is dat Furby er uitziet
als een pluchen knuffeldier met een
hoge aaibaarheidsfactor. Vandaar ook
zijn naam: Furby, pelsdier. Hij ziet er
uit als Gizmo, de Gremlin, uit de Gremlinsfilms van de jaren tachtig, met zijn
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grote oren en ogen. Furby wordt dan
ook wel eens omschreven als de interactieve Gizmo. Furby’s grote ogen doen
trouwens denken aan de Japanse mangafiguren. Oren, ogen en mond kunnen
bewegen synchroon met de spraak. Er
zit dus een stevige mechaniek verwerkt
in Furby. Bovendien kan hij ook nog
een opstaande beweging maken. Furby
is een animatronic, met geavanceerde
op mekaar afgestelde mechanica en
elektronica, gedirigeerd door een softwarebrein, maar gehuld in zacht
pluche.
De ontwerpers van Furby zijn er in
geslaagd de hardware van de
Tamagochi, een scherm en bedieningsknoppen, om te toveren in een zachte
knuffel. Furby was overigens niet het
eerste cyber-dier: Hasbro heeft eind
jaren tachtig al de Talking Cabbage
Patch Kid op de markt gebracht, Micro-

soft in 1998 de Active Mates en Mattel
My Interactive Pooh, wiens software
echter moest gedownload worden van
een PC.
Furby taal

Door de genoemde stap vooruit en achteruit, door de Tamagochi een eigen lijf
te geven, overstijgt en integreert Furby
de socio-psychologische functies van
Tamagochi, animatronics en levenloze
teddyberen en zelfs van huisdieren.
Furby is geladen met gevoelens. Naast
interactie is hij in staat om affectie, ja
zelfs vriendschap te simuleren. In Furby
is de hele geschiedenis van het knuffeldier aanwezig, tot en met de domesticatie van de hond. Maar Furby blijft speelgoed. Furby is niet ontworpen met de
idee om een zo realistisch mogelijke
replica te produceren van een werkelijk
bestaand dier, zoals de Aibo-hond van
Sony dat wel enigszins is. Neen, Furby is
een in realiteit onbestaand wezen, ontworpen om de kinderlijke fantasie te
stimuleren. Furby is dus geen
simulatie van het echte huisdier,
maar eerder een simulatie
van het virtuele knuffeldier. In die zin is hij
geen virtuele
beer, maar een
virtuele teddybeer.
Furby lijkt op geen enkel
echt bestaand dier.
Bovendien is hij geen replica van echte troetelbeesten
doordat hij een taal spreekt.
Dieren spreken niet.
Hooguit produceren zij
indexen waaruit zijn baasje
iets meent te kunnen opmaken. Alleen mensen hebben
een taal ontwikkeld. Zij
doen dat in een bepaalde
gemeenschap waarin ze met
zijn allen aanvaarden dat,

Ook MacDonalds pikte een graantje
van de Furby-rage mee. Bij een Happy-

bijvoorbeeld, de zes in een bepaalde
volgorde geplaatste letters ‘h o n g e r’,
zoiets betekent als ‘rammelend gevoel
in de maag dat slechts gestild kan worden door voedsel’. In een andere taalgemeenschap gebruikt men daarvoor
het woord ‘faim’. Furby heeft zo’n echte
taal, geboren in de maatschappij van de
Furby’s. Zijn taaltje is het Furbiaans,
een geheimtaaltje dat zou samengesteld zijn uit het Thais, het Hebreeuws en het Chinees. Wat wij, bijvoorbeeld, in het Nederlands of Frans
aanduiden met respectievelijk ‘honger’
en ‘faim’, heet in het Furbiaans ‘a-tay’.
Het Furbiaans is dus niet zomaar een
klankspelletje, het is een echte taal,
waarin klanken betekenissen hebben.
Er is een heuse vocabulaire van het
Furbiaans, die meegeleverd wordt in
een woordenboek.
De eerste Furby’s spraken bovendien
ook nog een mondje Engels en de Furby
Baby’s spreken nu ook andere talen als
Frans en Nederlands. Dat op zich is al
spectaculair, maar van nog grotere betekenis is dat Furby de voor hem vreemde
taal aanleert. Wanneer hij voldoende
aandacht krijgt, leert hij langzamerhand de vreemde taal door steeds maar
nieuwe woorden te produceren (weliswaar binnen zijn beperkte vocabulaire).

de je een aantal verschillende kreten.
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De chip is een zogeheten randomizer, wat betekent dat
Furby zich onvoorspelbaar
kan gedragen en onverwacht
uit de hoek kan komen. Op
bepaalde acties reageert hij
voorspelbaar, maar vaak
wijkt hij af van het voorspelbare patroon, net zoals
mensen doen. Furby zoekt

Furby gedrag

Als geantropomorfiseerd wezentje, als
dier dat kan spreken, speelt Furby onbewust in op de overtuiging bij de dierenbaasjes dat mensen en dieren met
elkaar kunnen communiceren en emoties delen. Als sprekend wezentje lijkt
Furby meer op een mens dan op een
dier en is hij in feite eerder een soort
menselijke dan een soort dierlijke
robot. In feite is Furby een cyborg, een
combinatie van levende organismen en
computer, maar dan in de huid van een
teddybeer. Furby is daarom geen androïde, geen menselijke cyborg, maar
een dierlijke cyborg, een cyberbeest. De
knuffeldier-equivalent van de menselijke cyborg.

Meal kon je een tijdlang een namaakFurby krijgen. Als je erin kneep, hoor-

simuleert. Furby leert namelijk niet
alleen de taal, maar ook menselijke
gedragingen. Je kunt hem enigszins
conditioneren, net zoals de hond van
Pavlov. Hoe meer je er mee begaan
bent, hoe meer hij voor je zal doen. De
manier waarop je met het knuffeldier
omspringt heeft direct gevolg op zijn
karaktervorming. Levert bepaald
gedrag extra knuffels op, dan zal
Furby dat vaker of als een vaststaand patroon laten zien.

Furby is uitgerust met een chip die de
hersenactiviteit van mensen behoorlijk

ook interactie op, vraagt om aandacht
en wacht niet tot je zelf in actie treedt.
Het kind heeft Furby niet volledig
onder controle. Dat levenloze ding is in
feite een levend iets, dat bovendien niet
alleen lief en volgzaam is, maar ook
koppig en zelfs ondeugend kan doen
(echte boertjes laten, bijvoorbeeld).

Een gedomesticeerde
computer

Furby is een vorm van artificieel leven.
Bij Furby zijn vormen van adaptief
leren en zelfontwikkeling gerealiseerd.
Als virtueel wezentje met zeer menselijke kenmerken, misschien wel al te menselijke kenmerken, nodigt Furby uit tot
een geavanceerde vorm van contact en zelfs tot een emotionele band, die in sommige
gevallen zelfs beter werkt
dan met echte dieren.
Het schijnt dat zelfs
volwassenen een Furby
is huis halen. Furby
is dan ook een gedomesticeerde computer. Een chip met
pluche eromheen
kan nu alle functies
vervullen die we hebben gevonden in de loop
van ons historisch overzicht. Teruggaand tot wat
echte dieren betekenen
voor kinderen: troost,
bescherming tegen de eenzaamheid, gezel om spelletjes te spelen, zorgobject,
object van verantwoordelijkheid en respect, het eerste
vriendje, knuffel.
Maar daarmee is nog niet alles gezegd
over dit revolutionaire speeltuig. Elke
Furby heeft een eigen naam en zelfs een
eigen karakter (er zijn Furby’s die vlugger slapen dan andere). In feite is een
Furby dus een geadopteerd knuffeldier.
Hij heeft al een eigen identiteit, maar
die kan je toch nog bijschaven door
hem zelf op te voeden. En wat meer is:
elke Furby hoort tot één grote virtuele
familie. Furby’s spreken met elkaar of
zingen melodietjes van elkaar na, als ze
er zin in hebben tenminste. De nu
geïntroduceerde Furby Baby, met zijn
babystemmetje, wordt opgenomen in
de familie van de Furby’s. Hij is de jongste telg en communiceert met de oudere Furby’s. Maar hij is ook duidelijk
bedoeld als pop, die een echte mama of
een papa heeft. (Furby Baby vraagt
trouwens of je mama of papa bent.)

Cyberspace

Furby gunt ons een beeld in de toekomst, waarin mensen opgevuld zullen
worden met chips en waarin objecten
tot leven gebracht zullen worden. De
Furby-generatie, de generatie die met
cyberkuffeldieren is opgegroeid, zal de
stap naar de cyberwereld moeiteloos
kunnen zetten. Vandaag wordt nog
altijd aangenomen dat screenagers,
teenagers die opgegroeid zijn met het
televisiescherm, met videogames en
PC’s, ongecomplexeerd de toekomst van
de digitale communicatietechnologie
zullen betreden. Furby introduceert
echter al een pre-screenagersgeneratie,
namelijk de jongste kinderen, rimpelloos in de digitale wereld van informatie en communicatietechnologie en
in de virtuele wereld van de cybercultuur. Met Furby lopen kinderen nu
al vaak vooruit op hun ouders, die
maar met moeite de weg vinden naar
cyberspace.
Er doet zich in dit opzicht het merkwaardige fenomeen voor in de relatie
tussen ouders, kinderen en hun speelgoed. Waar in het verleden volwassenen
aan hun kinderen speelgoed hebben
gegeven om hen een beetje voor te
bereiden op het leven als volwassenen,
als een experiment op kleine schaal
voor het latere leven, zijn het nu de
kinderen die vooruitlopen op hun
ouders. De Furbykids leven al in de
cyberwereld. Wie met Furby weet om te
gaan zal later in het leven zijn weg wel
vinden in cyberspace, maar ook in het
reële leven. De Furbykids weten zich
thuis in de virtuele ruimte én in de
reële ruimte van het leven van elke dag.
En als het een troost mag wezen voor de
niet begrijpende ouders: onderzoek
heeft uitgewezen dat kinderen ontzettend houden van hun virtuele pets,
maar evenzeer van echte dieren. Voor
de Furbykids lopen in de reële ruimte
nog altijd huisdieren rond.
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Vergeten schrijvers:
een kennisbron voor het volksleven

L

inderdaad geschiedkundige waarde
hebben, is het nodig dat we deze schrijvers en hun werk nader onder de loep
nemen. Wat bezielde hen? Waaraan
ontleenden ze de stof voor hun verhalen? Hoe gingen ze te werk? Stemt
het beeld dat zij schetsen van de negentiende eeuwse volkswijken overeen met
wat hierover bekend is uit ‘officiële’
bronnen zoals rapporten, krantenverslagen en memoires? Dat zijn vragen
die we moeten beantwoorden.

Literaire
kijkdozen

Met woorden een fotografisch beeld op papier
scheppen

De boeken van August Pieter van Groeningen
(1866-1894), Justus van Maurik (1846-1904)

De grote inspiratiebron voor Van
Groeningen, Van Maurik en de Querido’s waren Franse schrijvers zoals
Edmond en Jules de Goncourt (respectievelijk 1822-1896 en 1830-1870) en
Emile Zola (1840-1902). Deze Franse
‘naturalisten’ probeerden met woorden
een fotografisch beeld te scheppen van
het dagelijks leven om hen heen.
Daarom zetten ze pas iets op papier
nadat ze grondig onderzoek hadden
verricht. Hun Hollandse navolgers
deden hetzelfde.

en de broers Israël en Emanuel Querido
(respectievelijk 1872-1932 en 1871-1943) lieten
nauwelijks sporen na in de Nederlandse
literatuur. Omdat hun werk een licht werpt
op het leven in de achterbuurten uit het fin
de siècle, is de tijd rijp voor een
herwaardering.
Mario Silvester

In de zomer van 1888 had August Pieter
van Groeningen (alias Willem van
Oevere) er schoon genoeg van.
Gedurende een jaar bestookte deze
schrijvende schoolmeester uitgevers
met verhalen, maar telkens kreeg hij de
manuscripten retour. “Teruggezondengeweigerd-teruggezonden, steeds en
altijd”, wanhoopte hij in een brief aan
Albert Verweij, redacteur van het literaire tijdschrift de Nieuwe Gids (N.G).
De arbeid van een werkman,
niet van een artiest

Dit blad en het socialistische Radicaal
Weekblad waren de enige periodieken
die af en toe werk van hem opnamen.
Het was dan ook dankzij bemiddeling
van de dichter Willem Kloos die redactiesecretaris was van de Nieuwe Gids, dat
10

het Van Groeningen na veel afwijzingen lukte om een uitgever te vinden
voor zijn roman Martha de Bruin. Het
boek verscheen in 1889, maar flopte
jammerlijk. “[Het is] de arbeid (...) van
den werkman, niet van den artiest”, zo
vatte literatuurcriticus en dichter W.G.
van Nouhuys de meningen samen.
Justus van Maurik en Israël en Emanuel
Querido kregen eveneens harde kritiek
voor hun kiezen. Terwijl Van
Groeningen verbitterde en stopte met
schrijven, zetten zijn collega’s door.
Justus van Maurik publiceerde het ene
boek na het andere. Israël Querido
schreef romans, essays, gedichten en
een toneelstuk. Zijn broer, oprichter
van uitgeverij Querido, was de auteur
van een tiendelige romancyclus.

Emanuel (boven) en Israël (onder) Querido

Historische bron

Geen van die geschriften oogste literaire erkenning. Pas vanaf de jaren vijftig
van de twintigste eeuw kregen ze wat
lof toegezwaaid. Antonie Donker, die
Emanuel Querido (alias Joost Mendes)
portretteerde, Eep Francken, samensteller van het verzameld werk van August
P. van Groeningen en Frank Engering
bloemlezer van Justus van Maurik constateerden los van elkaar dat ze op een
belangrijke bron voor sociaal-historici
waren gestuit.
Als zij gelijk hebben, is de kritiek op de
literaire prestaties van het schrijverskwartet overbodig. Het is uiteindelijk
niet nodig dat historische bronnen tot
de ‘goede literatuur’ worden gerekend.
Om er achter te komen of hun boeken

August Pieter van Groeningen woonde
en werkte permanent in een Rotterdamse achterbuurt. Hij ging er prat op
dat hij in zijn verhalen nauwgezet verslag deed van wat er om hem heen
gebeurde: “Voor het objectieve der
schildering sta ik in, voor zoover een
waarnemer voor de juistheid zijner
waarneming kan instaan.”

Ook Israël en Emanuel Querido schuwden de zelfkant niet. Israël, journalist
en schrijver, verzamelde gegevens door
vermomd als armoedzaaier in de Jordaan te wonen. Zijn broer Emanuel
onderzocht nauwkeurig hoe Amsterdam zich ontwikkelde van negentiendeeeuwse provincieplaats tot moderne
metropool. Hij kreeg zijn informatie op
talloze zwerftochten door de volksbuurten van Amsterdam.
Betrokkenheid bij de zelfkant van de samenleving

Weliswaar vertoonde de wijze waarop
de schrijvers gegevens verzamelden
overeenkomsten, maar hun motivatie
verschilde sterk. August Pieter van
Groeningen onthulde: “Mij drijft (...) de
begeerte, het publiek in kennis te stellen met hetgeen het volk, bewust en
onbewust lijdt.”
Van Maurik had geen ander doel dan
zijn lezers te vermaken met nauwkeurige beschrijvingen van wat hij zag
en hoorde tijdens zijn zwerftochten in
de Amsterdamse armoedewijken. “Hij
schreef romantische volksbuurtschetsjes, vaak met zeer groote kennis van het
uiterlijke leven der menschen”, vond
Israël Querido.

Voor Querido was dat niet genoeg. “Ik
verlangde de Jordaan zelf te geven, de
geheele geteisterde buurt in haar onbedwongen vulkanische levensmachten.”
Emanuel Querido had een tragedie voor
ogen toen hij begon te schrijven aan
zijn op jeugdherinneringen gebaseerde
familiegeschiedenis Het Geslacht der
Santeljano’s. Naast saillante details over
zijn kindertijd en de schrijverscarriére
van zijn broer Israël, verhaalt hij van
allerhande andere ontwikkelingen die
in Mokum speelden. Van stadsuitbreidingen tot en met het opkomend
socialisme.
Besmettelijke ziekte

Ook al putten Van Groeningen, Van
Maurik en de Querido’s uit eigen waarneming, daarmee is niet gezegd dat het
hen lukte om de werkelijkheid in woorden te vangen. Het zou daarom een vergissing zijn om August Pieter van Groeningen voetstoots te geloven wanneer
hij zegt dat de personages uit zijn verhaal Besmettelijke Ziekte, aan de werkelijkheid zijn ontleend.
De vertelling speelt tijdens een pokkenepidemie. Het zoontje van een vuilnisman en de uitbaatster van een armoedig winkeltje (‘een water- en vuurnering’) raakt besmet. De vrouw weigert

Justus van Maurik, directeur van een
sigarenfabriek, doolde in zijn vrije tijd
door de armoedigste buurten van Amsterdam.”’t Was waarlijk geen gemakkelijke taak (...) om in alle spelonken en
holen, waar het gebrek zich schuilhield, door te dringen”, schrijft hij in
een van zijn verhalen.
Makkelijk of niet, Van Maurik wist van
geen wijken. Slenterend door sloppen
en stegen nam hij het volksleven in
zich op. Omgangsvormen, hoop en wanhoop van de kleine man behoedde hij
in talloze verhalen voor de vergetelheid.
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Israël Querido

gezet in de fabriek, de bedelarij of in de
prostitutie. Dat de kindersterfte onder
die omstandigheden extreem hoog was,
laat zich raden.
Besmettelijke Ziekte, het verhaal van een
vrouw die haar kind laat creperen om
er geld aan te verdienen, is dus niet zo
onwaarschijnlijk als op het eerste
gezicht lijkt. Sterker nog een paar jaar
voordat Van Groeningen zijn verhaal
publiceerde, werd Nederland opgeschrikt door gebeurtenissen die aanzienlijk schokkender waren.

een dokter te waarschuwen want als
uitlekt dat het kind pokken heeft,
wordt op de buitendeur een bordje
bevestigd met daarop de waarschuwing
‘Besmettelijke ziekte’. In dat geval blijven de klanten weg. Ze verandert van
houding als ze ontdekt dat ze munt kan
slaan uit de situatie. Indien de peuter
sterft, wordt zijn besmette kleding in
beslag genomen en krijgt ze een schadevergoeding. Derhalve laat ze het ventje
creperen.
Literatuurcriticus J. den Ouden: “Onder
twintig houdsters van water-en-vuurneringen zal er misschien, maar dan
ook hoogstens, ééne zijn, die haar kind
als een schurftigen hond laat
krepeeren.”
De gebeurtenissen in Besmettelijke Ziekte
lijken inderdaad volstrekt ongeloofwaardig. Maar laten we niet uit het oog
verliezen dat de pauperwijken van de
negentiende eeuw zich nadrukkelijk
onderscheidden van de burgergemeenschap waarin de meeste recensenten
leefden. In de achterbuurten heersten
normen en waarden die Den Ouden
cum suis niet kenden en waarbij zij
zich nauwelijks iets konden voorstellen.
Kinderen werden massaal aan het werk
12

De straatarme Maria Catharina Swanenburg (1839-1915) uit Leiden, bijgenaamd ‘Goeie Mie’, vergiftigde tussen
1880 en 1883 meer dan honderd mensen met arsenicum. Van hen overleden
er minstens 27, waaronder haar ouders
en het kroost van haar buren. Vermoedelijk lieten ook twee van haar
eigen kinderen door arsenicum het
leven. Haar doel: het opstrijken van
verzekeringspremies.
Blomkool Hein

Het verwijt van Den Ouden aan Van
Groeningen is dus onjuist, maar dat
geldt niet voor alle kritiek. Israël
Querido bijvoorbeeld heeft gelijk als hij
constateert dat Justus van Maurik vooral het uiterlijke leven van de mensen in
de Jordaan beschreef.
De sigarenfabrikant drong niet door tot
de Jordaangemeenschap. Zijn personages zijn geen levende mensen. Het zijn
in grote lijnen uitgewerkte ‘volkstypen’.
Bovendien lijkt hij van politiek nooit te
hebben gehoord en neemt hij geen stelling tegen sociale misstanden. Het engagement dat bij Van Groeningen voorop
staat, ontbreekt bij Van Maurik
volledig.
Toch is ook zijn werk van belang voor
sociaal historici. Als geen ander slaagde
hij er in om het dagelijks leven in de
Amsterdamse sloppen onder woorden
te brengen. Zijn verhalen zijn verbale
‘kiekjes’.
Een fraai voorbeeld hiervan, is de schets
van het huis van zijn personage ‘Blom-

kool Hein’. “[Het] draagt de blijken van
slordige vuilheid; de vier naakte wanden, eenmaal wit gekalkt, hebben door
rook en smook een onbestemde grauwe
kleur aangenomen; (...) een tafel op
twee poten tegen de vensterbank
geleund en een oude versleten matten
stoel maken met eenige aarden schotels
op een plank aan den muur het ameublement uit.”
Vergelijkbare armoede wordt beschreven in Sloppen en Krotten, een rapport
over de woonomstandigheden in de
Amsterdamse arbeidersbuurten (1901).
Bijvoorbeeld deze impressie van een
huiskamer aan de Doove Albertsgang:
“Het schamele beddegoed [in de bedstede] wordt aan het oog onttrokken door
een paar versleten gordijnen. (...) De
tafel aan het raam is een gewone keukentafel, het blad is verveloos (...). Bij
het achterraampje zijn een paar planken getimmerd (...) Er zijn drie stoelen
in het vertrek, waarvan een, in plaats
van een mat, een paar ongeschaafde
plankjes tot zitting heeft. (...) Het
behangsel is zwart van ouderdom.”
De Jordaan

Israël Querido vond het werk van Justus
van Maurik oppervlakkig, maar twijfelde niet aan diens kennis van zaken.
Sommige critici van Querido meenden
daarentegen dat hij het zelf niet al te
nauw nam met de waarheid. Ze betwijfelden of hij ooit in een volksbuurt had
gewoond, verweten hem niet meer dan
oppervlakkige kennis te hebben van het
leven in sloppenwijken en beschuldigden hem ervan Het Jordaanepos grotendeels te hebben verzonnen. Querido
ontkende dit furieus, maar het wantrouwen lijkt desondanks gegrond.
De schrijver beweerde bijvoorbeeld dat
hij jarenlang in de Jordaan en andere
Amsterdamse achterbuurten woonde,
zonder daarvoor harde bewijzen te
geven. Daar staat tegenover dat uit zijn
boeken een grote kennis van zaken
spreekt. Alleen al het feit dat zijn
Jordaanepos is geschreven in plat-Amsterdams pleit voor hem. Immers, hoe had
hij dit koeterwaals zo perfect kunnen

beheersen zonder intensief contact te
hebben met de Jordaanbevolking?
Trouwens ook bij hem vinden we nauwkeurige beschrijvingen van gebeurtenissen, interieurs, straten en personen.
Zijn impressionisme bereikt een hoogtepunt als hij ons door de ogen van
Manus Peet, de hoofdpersoon uit zijn
Jordaanepos, een optreden laat zien van
de socialistenleider Pieter Jelles
Troelstra (1860-1930). “Manus zag Pieter
Jelles in zijn nerveuze lenigheid, een
opstandige carmagnole dansen op het
podium. Zijn argwanende kop draaide
links en rechts. Hij boog, sprong en
zwaaide de armen uit alsof hij lucht en
ruimte wou doorvliegen. Om zijn mond
wrong een kramp van giftige ironie.”
Troelstra was inderdaad een bevlogen
redenaar. Dat blijkt onder meer uit
krantenverslagen.
Zo bezocht M.J. Brusse (1873-1941), de
schrijver van de roman Boefje, als verslaggever van de Nieuw Rotterdamse
Courant een vergadering van de SDAP.
Hij noteerde over Troelstra: “Hij kapittelt ze, mept ze met zijn woorden om
de ooren, dat ze suizebollen, laat ze
weer lachen, vertroetelt ze even (...).
Den heerscher spelend, den leidsman,
den herder in een stil behagen om ‘t
kuddeke voor hem uit - waarvan hij terloops de onwillige schapen de kluiten
pardoes in den snoet mikt.”
Vooroorlogs Amsterdam

Terwijl sommige critici ten onrechte
het waarheidsgehalte van Israël
Querido’s verhalen met een korreltje
zout namen, was er bijna niemand die
twijfelde aan de betrouwbaarheid van
het werk van zijn broer Emanuel.
Dat zijn romancyclus geen succes werd,
kwam vooral door zijn nogal langdradige verhaaltechniek. Arie Querido,
de zoon van Emanuel, erkende deze
tekortkomingen, lichtte de passages
over de ontwikkeling van Amsterdam
uit Het Geslacht der Santeljano’s en publiceerde die in 1955 als zelfstandig boek
onder de titel Herinnering aan een stad.
De belangstelling was lauw. De groei

van Amsterdam van stadje tot metropool interesseerde weinigen zo kort na
de Tweede Wereldoorlog. Weemoedige
herinneringen aan de jodenbuurt vóór
1940, zoals van Meyer Sluyser, bereikten een veel groter publiek. Gezien het
drama van de holocaust is dat begrijpelijk.
Toch is het beeld dat Querido schetst
van de jodenbuurt niet zoveel anders
dan dat van Sluyser. “Er woonden in die
groote, klein-Hollandsche stad (...) veel
joden. (...) Met elkaar leefden ze als één
groote familie, wetend elkaars geluk en
ongeluk, heibelend tegen, maar vechtend voor elkaar tegen anderen”,
beschouwde Querido.
Sluyser: “Het familieleven in de buurt is
fors ontwikkeld. Wie het precies wil
weten komt tot de conclusie dat het
geen familieleven is, maar een stamleven. (...) De stammen beoorlogen
elkander niet (...). Ze leven in vrede en
vriendschap naast en met elkander.”
Het verschil zit hem er vooral in dat
Amsterdam, de jodenbuurt voorop, in
de herinneringen van na 1945 is uitgegroeid tot een verloren paradijs. In de
gedachtenislectuur wordt op het verleden teruggekeken in het teken van
‘Het Grote Verdriet’, zoals Meyer
Sluyser de holocaust noemde. Toen
Querido aan zijn romancyclus werkte,
had hij nog geen weet van wat komen
zou. Zijn verhalen worden daarom niet
vertroebeld door heimwee en weemoed
waarvan het werk van auteurs als
Sluyser is doortrokken. Querido
beschrijft het leven niet mooier dan hij
het heeft ervaren en schetst zo een
scherp beeld van het vooroorlogse
Amsterdam.

Literaire kijkdozen

Al met al kan niet worden ontkend dat
veel van de kritiek op de boeken van
Van Groeningen, Van Maurik en de
Querido’s terecht is. Maar ondanks het
gelijk van de criticasters valt er toch
ook veel in het voordeel van deze schrijvers te zeggen. Ze streefden naar het
getrouw weergeven van de werkelijkheid. Daarbij gingen ze uiterst grondig
te werk. Geen zee ging hen te hoog om
aan informatie te komen. Hoe realistisch hun boeken zijn, blijkt als we deze
vergelijken met ‘officiële’ bronnen.
Bovendien voegt het werk van deze
auteurs iets toe aan zulke documenten.
Waar rapporten en krantenverslagen
een nogal eentonig beeld schetsen van
het leven in de sloppenwijken, brengen
Van Groeningen, Van Maurik en de
Querido’s deze wijken tot leven. We
leren de taal, de gewoonten en vaak
zelfs de emoties van de buurtbewoners
kennen. Dit maakt hun oeuvres tot
literaire kijkdozen waarin we het leven
in de achterbuurten van het fin de
siëcle op de voet kunnen volgen.
Maakt het dan nog iets uit dat deze
camera’s obscura hun inhoud pas prijsgeven nadat de lezer een aantal hindernissen heeft overwonnen? Wie Van den
vos Reynaarde leest moet wennen aan het
Middelnederlands. Wie de Max Havelaar wil begrijpen, dient minimaal over
enige kennis te beschikken van de
geschiedenis van Nederlands-Indië.
Waarom zouden we dan niet de moeite
nemen om aandachtig te turen in de
unieke kijkdozen die Van Groeningen,
Van Maurik en de Querido’s ons
nalieten?
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Nostalgie

D

Aart Selles
In de middeleeuwen konden de mensen
na zonsondergang maar beter binnen
de veilige beschutting van hun huis of
herberg blijven. Wie bij donker buiten
kwam, liep grote risico’s voor lijf en
goed. In ieder steegje of achter elke
straathoek kon een straatrover verborgen zijn. Een steek met een mes of een
dreun met een knuppel was snel gegeven en een beurs was vlug geroofd.
Rijke heerschappen – die de grootste
gevaren liepen – lieten zich als lijfwacht vergezellen door één of meer
bedienden die een brandende kaars- of
olielamp of fakkel meedroegen. Het
stadsrecht trachtte straatroof tegen te
gaan: ‘Soe en sal niemant nae den sonnen met verdeckten aensichten gaen
noch lange messen noch verboden
wapen dragen’. Later werd het door
nette burgers meedragen van lantaarns
verplicht gesteld.

De lantaarnopsteker
bracht licht
in donkere
uren
De avond begint te vallen over de stad. Vanuit

Openbare straatverlichting

donkere hoeken komt de duisternis stil

Aan het van overheidswege voorzien in
verlichting op straat was men nog lang
niet toe. Pas in de zestiende eeuw kwam
openbare straatverlichting stap voor
stap en mondjesmaat op gang. In die
tijd waren de mogelijkheden voor
straatverlichting maar beperkt. Kaarslicht was verre van ideaal in straatlantaarns. Ze waaiden snel uit en gaven
weinig licht. Olielampen leden aan
dezelfde kwalen, totdat in de achttiende eeuw de ronde pit werd uitgevonden. Deze was veel groter en kreeg ook
aan de holle binnenkant zuurstof,
zodat ze feller brandde. De straatlantaarns werden gestookt met raapolie. Wanneer de maan helder scheen,
bleef de lantaarn uit. Waarom zou je
geld uitgeven als de natuur erin
voorzag?

aangeslopen. Waar zojuist het zonlicht nog viel,
is het nu donker. De schaduwstrepen kruipen
steeds verder. Sluipend, gestadig en
onontkoombaar nadert de nacht. Ten westen
van de stad ziet men de zon bij het dalen steeds
groter en groter worden. Straks zal ze
nederdalen achter de landerijen en bossen. Dan
worden nog slechts de toppen van de hoogste
bomen belicht. Gouden zonlicht strijkt over de
bruin, geel en rood gekleurde bladeren. Als
laatste zal de haan op de kerktoren in gouden
gloed staan. De dag raakt ten einde. De hoge

Lichtgas

straten worden reeds schemerig. Een man rept
zich over de straat. Een grote stok draagt hij
over de schouder. Hij gaat van lantaarn naar
lantaarn, verricht in stilte zijn werk. Het is de

hij achter zich, deze brenger van het licht.
14

nele stookplek. Maar voor verlichting
van huizen, winkels, kantoren en
fabrieken vond het al gauw toepassing.
En vooral voor straatlantaarns. Londen
kende al in 1814 gaslantaarns. Parijs
een jaar later. Hannover en Berlijn
vanaf 1825.
In Nederland was Rotterdam baanbreker in 1830. De gasvoorziening was
toen een zaak van particulieren die er
wel handel in zagen. Leiden kreeg als
eerste stad in 1848 een gemeentelijke
gasfabriek als openbare nutsvoorziening. Particuliere gasventers reisden
toen stad en land af om concessies voor
gasfabrieken te krijgen. Kregen ze die
dan verdwenen rap de raapolielampen
van de straat. De gemeentes kochten
het gas voor de straatverlichting van de
particulieren die voor aanleg van leidingen en lantaarns zorgden.

Soms met mooi weer, vaker bij slechte
weersomstandigheden. Veelal bij de
winterdag als het vroor en er sneeuw
lag. Een wel drie meter lange bamboestok, waarin bovenin een lont brandde
in de ene hand. In de andere hand een
klein trapje. Daarmee bereikten ze de
hogere lichtpunten. Met de stok werd
een hefboompje in de lantaarn omgeduwd. Het waakvlammetje werd bij het
gaskousje gehouden en floep... de lantaarn brandde. Zo ging het van lamp
naar lamp en van straathoek naar
straathoek.
Vanaf de jaren dertig kwam langzaam
een einde aan het beroep van lantaarnopsteker. De straatlantaarns konden
vanaf die tijd automatisch worden ontstoken door de gasdruk even te verhogen. Totdat ook de gaslantaarns zelf
verdwenen. Elektriciteit deed op straat
zijn intrede.

Lantaarnopstekers

iepen langs de gracht staan in het donker. De

lantaarnopsteker. Een spoor van lichtpunten laat

Gezegden
– Een grote lantaarn en een klein licht (weinig verstand)
– Met de lantaarn aan de dissel trekken (met de noorderzon
vertrekken)
– Ogen als lantaarns hebben (grote fonkelende ogen)
– Van de lantaarn geven (hard lopen)
– De lamp hangt scheef (geldgebrek)
– Dat is olie op mijn lamp
– Tegen de lamp lopen (op heterdaad betrapt worden)
– Een lamp zonder olie (sufferd)
– Zijn licht ergens over laten schijnen
– Geen licht zijn (dom)
– Iemand het licht in de ogen niet gunnen (jaloezie)
– Aan het licht komen
– Het licht zien
– Tussen licht en donker
– Er gaat me een licht op
– Zijn licht niet onder de korenmaat stellen
– Dat moet men met een lantaarntje zoeken
– Het is huilen met de lamp uit (bedroevend)
– Waar veel licht is, is veel schaduw (afgunst)
– Hij kan door een lampenglas lopen (is erg mager)
– Hij loopt of hij een lantaarnpaal heeft ingeslikt (steil rechtop)

Een lantaarnopsteker bij zijn
lichtscheppend werk

De uitvinding van het lichtgas bracht
goed licht in de duistere straten. De
Maastrichtenaar Jan Pieter Minckeles
ontdekte in 1783 een methode om door
verhitting van kolen in ovens ‘buiten
toetreding’ van lucht steenkolengas te
bereiden. Het gas zou voor koken en stoken gedurende meer dan een eeuw turf
en hout niet verdringen van de traditio-

Het ontsteken en doven van de gaslantaarns moest met de hand gebeuren.
Daarvoor kwamen de lantaarnopstekers
op straat. ’s Avonds om hun licht te
laten schijnen, ’s morgens om de lampen te doven. Omdat ze ’s morgens toch
vroeg op pad waren, traden ze ook vaak
op als porder voor mensen die vroeg uit
de veren moesten. Jarenlang hebben
deze lichtbrengers hun taak verricht.

De overgebleven gaslantaarns staan nog
nostalgisch hier en daar bij dure
huizen. Herinnerend aan een nog niet
zo lang verstreken verleden. Zelfs
schijnen ze weer als ‘nieuw antiek’ te
worden vervaardigd. Maar het beroep
van lantaarnopsteker – veelal een bijverdienste – is voorgoed uit de tijd. Hij
laat zijn licht niet meer schijnen over
de nachtelijke stad.
15
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Herinneringen

D

Bij de pelmolen aan de
Regge is in 1986 een

De zomp

haventje aangelegd
voor een nagebouwde
Enterse zomp.

Willem Boxma
Geen zomp voert meer zijn lading over Vecht, Regge,
Dinkel of Schipbeek. Zegels uit de twaalfde en dertiende
eeuw getuigen ervan, dat dit vrachtscheepje zeker in de
Middeleeuwen in oostelijk Nederland een veel gebruikt

Tegenwoordig is het mogelijk om rondvaarten
te maken met een zomp over de Regge.

vervoersmiddel te water was. Oorkonden uit dezelfde tijd
melden dat talrijke zompschippers hun domicilie hadden in Enter, vanouds de thuishaven en enige
bouwplaats van het schip. De zomp kan terugzien op een lange historie.
De oorsprong van de benaming zomp is
niet duidelijk. Misschien moeten we bij
zomp denken in de betekenis van moeras, dat zich vroeger in de rivieren aan
weerszij langs de oevers uitstrekte. De
lage diepgang van de platbodem maakte mogelijk de stugge plantenmassa, de
zomp dus, onbelemmerd te overwinnen. Opmerkelijk is dat het vaartuigje
ook wel pegge werd genoemd. Met een
pegge wordt in Overijssel een wig bedoeld. Gelijk een wig was de zomp of
pegge in staat overal in de rivier door te
dringen.

breedte. De constructie was zeer licht
om tot een zo groot mogelijk laadvermogen te komen. Karakteristiek was de
betrekkelijk kleine onderbouw, waarvan de holte in het midden niet groter
was dan ongeveer 40 centimeter. Deze
onderbouw werd verhoogd met afneembare bovenboorden, bevestigd aan de
binnenzijde van het vaste boord. De
voorsteven had een lichte bocht, de achtersteven was recht. Het roer hing iets
onder de achtersteven uit. De mast
werd los in het schip geplaatst, zoals bij
een roeiboot.

Enter

In Nordhorn, aan de Vecht even over de
Duitse grens, is wel getracht de Enterse
zomp na te maken. Alle moeite ten spijt
slaagden de scheepsbouwers er niet in,
alle planken van het vlak, de vaste zijboorden en de randgaarde van voor- tot
achtersteven op één lengte te brengen.
Dat was noodzakelijk om het schip de
vereiste stevigheid mee te geven. Om
twee balken van 42 voetlengte en tien
of twintig centimeter dikte tot de rangaarde – nodig voor het afdekken van
de kromhouten – volmaakt symetrisch
in vorm te buigen was vakmanschap,
vaardigheid en geduld nodig en kennelijk had men die in Nordhorn niet.

Merkwaardig is dat de bouw van de
zomp van oudsher geheel voorbehouden was aan het Twentse Enter, gelegen
aan de Regge. Het dorp was ook de
thuishaven van het schip. In 1777 telde
de ‘Reggevloot’ tweehonderdzestig zompen. De vraag was dermate toegenomen
dat er in dat jaar plaats werd gemaakt
voor een tweede scheepswerf. Het lag
voor de hand dat zo goed als alle zompschippers het dorp ook als domicilie
hadden, bij voorkeur in de buurt van de
kerk. Windvanen in de vorm van een
zomp op de schoorstenen van de schipperswoningen duidden op de bloeiende
scheepvaartbedrijvigheid.

Varen
Lang, smal en licht

Het schip was lang en smal. De lengte
was ongeveer 42 voet of vijf maal de
16

De zomp, ook wel geschreven als somp
of aangeduid als Reggesomp, werd
doorgaans door één man gevaren. In

het schippersgezin had de vader en zijn
eventuele zoons ieder hun eigen zomp.
Bij windstilte moest de schipper dan
ook in zijn eentje en staande in de
stuurkuip zijn toevlucht nemen tot
bomen, wat veel ervaring vroeg. De
open somp – er bestond weliswaar ook
een gedekte uitvoering – had geen luiken. Bij voortdurende regen moest de
lading met kleden worden afgedekt.
Als verblijf had de schipper voor in de
schuit een kleine kajuit, toegankelijk
via een luikje. De rook van een kacheltje of een vuurpot voor in de punt
moest door een houten ‘schoorsteen’
worden afgevoerd. Tegen het achterschot bevond zich de legerstede. Veel
bewegingsruimte bleef de schipper in
het kleine vertrekje dan ook niet over.
En dat terwijl hij meestal toch dagenlang onderweg was.
Afhankelijk van wind
en waterstand

Met de wind in het zeil ging de zomp,
rank als ze was, vele andere schepen
voorbij, vaak tot ergenis van de tjalk- en
praamschippers die zich dan ook laatdunkend over de zomp en hun zompcollega’s plachten uit te laten. Eens
moet een zompschipper op de Friese
meren aan een wedstrijd met andere
scheepstypen hebben deelgenomen. De
eerste prijs ging vlak voor de finish
helaas aan hem voorbij, maar de twee-

de werd verdiend zijn deel. Een reis, bijvoorbeeld van Almelo naar Zwolle vice
versa, duurde twee tot drie weken en
dan alleen bij gunstige waterstand. Dat
laatste was op de Overijsselse rivieren
bepaald niet altijd het geval.
Vandaar dat het feitelijke laadvermogen in hoge mate van de waterstand
afhankelijk was. Gemiddeld had een
volledig beladen zomp van tien tot
twaalf ton een diepgang van een meter,
bij halve lading een van zestig centimeter. Bij laag water, wat zich vooral ‘s
zomers, maar ook wel in voorjaar en
herfst regelmatig en aanhoudend voor
deed, vertrok de zompschipper niet
alleen, maar voer hij samen met een
aantal anderen uit. Alleen in konvooi
waren ze bij machte de ondiepten die
ze in de rivier tegenkwamen te overwinnen. Waren de schepen op de bodem
vastgelopen, dan haalden de schippers
van de hoge oevers groenhout en zand
en wierpen daarmee, stroomafwaarts
en op korte afstand van elkaar, dwars
over de rivier een dam op. Ook werden
voor dit doel wel de opboeisels, losse
planken waarmee de staande boorden
van de zomp waren verhoogd, gebruikt.
Was dit zware, niet alledaagse werk
geklaard, dan wachtten de schippers
het moment af waarop het water zo ver
tegen de dam was gestegen dat een of
meer zompen vlot konden komen. Dan

braken ze met schoppen de primitieve
dam door en duwden, trokken en wrikten zo lang aan hun boten dat die door
de opening de diepte in gleden. Als ook
de volgende dammen waren gepasseerd
konden de zompen, niet zonder eerst
de opboeisels te hebben geborgen, hun
reis vervolgen.

met dakpannen. De vestiging in Twente
van de vele spinnerijen en weverijen, in
de beginjaren van de negentiende
eeuw, beloofde de scheepvaart nieuwe
perspectieven. In de distributie van de
geproduceerde katoenen stoffen namen
de zompen een belangrijke plaats in.
Het einde

Vracht

De zompschippers waren als geen andere vrachtschippers thuis op Regge en
Vecht, maar ook voor Dinkel en Schipbeek schrokken ze niet terug. Van
Zwolle uit voeren ze tot in Duitsland,
tot aan Nordhorn en Ahaus toe. Ze
brachten peulvruchten, kaas en lijnzaad naar Westfalen en namen
Bentheimer zandsteen, Silezisch linnen
en Westfaals katoen mee terug. Een telling in 1821 wees uit dat zich alleen al
op de Vecht op één dag tachtig zompen
bevonden. Nordhorn was een belangrijke overslagplaats. Onder meer werd
de Bentheimer zandsteen hier
ingeladen.
Als het hem uitkwam, was de zompschipper bereid de Zuiderzee over te
steken, voornamelijk met als doel Amsterdam. Veelal ging het om een lading
klompen, na scheepsbouw de andere
belangrijke nijverheid in Enter. Overigens beperkten zich de zeereizen tot de
Overijssels-Friese kuststrook, de heenreis met ongezaagd hout, de terugreis

Lang zou dit evenwel niet duren. Oude
wegen werden verbeterd en nieuwe
aangelegd. Spoorwegen deden hun
intrede. Het snelle weg- en railvervoer
verdrong de zomp. Allengs verdwenen
ze van Vecht, Regge, Dinkel en Schipbeek. Waren in het midden van de achttiende eeuw nog honderdtachtig
schuiten in de vaart, een eeuw later was
het aantal geslonken tot een honderdtal. In 1887 kwam een einde aan de
laatste scheepswerf in Enter. In 1900
waren nog maar vijftien zompen in de
vaart, in 1923 nog slechts twee. Het
laatste wat overbleef, van het voor
Overijssel zo kenmerkende vrachtscheepje, was de zomp ‘Regt door Zee’
van schipper Jan ten Berge. Deze zomp
rust nu in het Zompenmuseum in
Enter.
Een niet in alle opzichten geslaagde
replica poogt op de Regge iets terug te
roepen uit de tijden, waarin de zomp
de Overijsselse wateren beheerste. Het
is nu mogelijk om rondvaarten met de
zomp te maken over de Regge.
17
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FotoMonument 2000

Z

Zuurkool
maken
Corrie Bos

In Avenhorn stond de zuurkoolfabriek ‘Succes’
die vorige winter voor het laatst de witte kool
van de tuinders tot zuurkool verwerkte. De
muren waren net betegeld, maar de milieueisen
hielden maar niet op. Na 52 jaar moesten ze
stoppen, wat heel jammer is, want de ‘Succes’
leverde heerlijke zuurkool.
In de ochtenduren werd de kool verwerkt, die
enkele weken moest gisten.
1

Op deze foto wordt de kool binnengereden
en omgekiept.

2

Zout is het enige ingrediënt dat wordt
toegevoegd.

3

De stronk wordt eruit geboord.
Links het afval dat buiten wordt
opgevangen. rechts de kool die in grove
stukken wordt gesneden.

4

Controle op ‘rottig’ blad.

5

Rechts de zouttrechter.

6

De bakken vullen heel snel met witte kool.

7

Met een heftruck gaan ze naar de put.

8

De kool wordt in de put gekiept en daarna
gelijkmatig verdeeld. Daarachter zie je een
gele deken waar de put mee wordt afgedekt.

9

Dit is zuurkool. Die wordt handmatig in
emmers en tonnen gepropt en gaat daarna
naar de groothandel.

18
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De hedendaagse bekendheid van het
ganzenbord blijkt bijvoorbeeld uit de
grote aantallen spelen die zijn afgeleid
van het ganzenbord. Zo verscheen er in
de NRC (25 juni 1998) een tekening van
‘een ganzenbord voor alle generaties’
naar aanleiding van het optreden van
de Rolling Stones in de Amsterdamse
Arena. Wat aan deze tekening opvalt is
dat het een ganzenbord heet te zijn,
maar dat tegelijkertijd de kenmerkende
motieven en traditionele nummering
ontbreekt. Zelfs de naamgevende gans
is nergens te bekennen.
Het middenveld van het spel en de
ruimte in de hoeken zijn vroeger ook al
benut voor ideële doelen. Er zijn vele
voorbeelden te geven van ganzenborden waarbij het spel het medium is
voor boodschappen van verschillende
aard. Zoals: de kerkelijke spotprent op
de pauselijke bul (1723), de politieke
spotprent op de Franse Revolutie (1792),
educatieve spelen zoals het tramwegspel (1875-1900), reclame voor producten zoals Blookers cacao in het Groot
Eiffeltorenspel van 1889, het literaire
‘spel van de Negerhut’ en gelegenheids-

V

Van kansspel
tot kinderprent

Inger Loopstra

Wie het ganzenbord kent, heeft het waarschijnlijk zelf gespeeld als kind,
of als volwassene met kinderen. De een heeft prettige associaties aan de
‘gezelligheid’ van het spel, de ander minder prettige vanwege het

spelen zoals het genoemde spel over de
Rolling Stones.
In dit artikel staat niet het spel of het
spelen centraal, maar de verschillende
afbeeldingen op de ganzenborden.
Vooral de afbeeldingen in de ‘restruimten’ van het spel zijn op te vatten als
symbolen van mentaliteit in een bepaalde periode. In die zin is het ganzenbord
evengoed als andere prenten een communicatiemiddel dat vooral door de
burgerij is benut ter ‘lering en vermaak’. Er is in alle toonaarden – historisch, moralistisch, volkskundig en
literair – geschreven over de getallensymboliek en het ganzenbord als
spiegel van de levensweg, maar dat zijn
opvattingen van nu. Eeuwen geleden
was deze symboliek op een heel andere
manier van belang.

Minnespel

De oudste ganzenborden kwamen als
prent op de markt, als afdruk van
kopergravures of houtsneden. Goedkope prenten waren octavo gevouwen
los te koop, duurdere prenten werden
op karton geplakt en aan de achterkant
afgewerkt met gemarmerd papier. Deze
beplakte prenten waren duurzamer en
konden aan de wand hangen, soms is
het daarvoor bestemde lintje nog aanwezig. Het oudst bewaarde ganzenbord
is een opgeplakte prent uit 1620. Het
betreft een kopergravure die uitgegeven
is door de destijds bekende graveur en
uitgever Claes Janszoon Visscher uit
Amsterdam.
De illustraties in het middenveld en in
de hoeken zijn verwant aan genreprenten, dat zijn prenten die realistisch
lijken maar ook een moralistische
ondertoon kunnen hebben. In het middenveld van het bord uit 1620 is een
deftig gezelschap afgebeeld dat zich vermaakt bij de muziek van het spelende
trio. De verhoging en de stenen
ingangspoort duiden op de metafoor
van het ‘toneel des levens’, de muziekinstrumenten staan voor harmonie. De
vergelijking van de wereld met het
‘schouwtoneel’ heeft in de zeventiende
eeuw een didactische bedoeling. Zowel
op het toneel als op deze prent kijkt de
beschouwer letterlijk in de spiegel van
deugd en ondeugd; de putto, het liefdesgodje boven de ingangspoort wijst

Het oudst bewaarde ganzenbord van graveur

eindeloze wachten bij het ‘in de put’ zitten.

en uitgever Claes Janszoon Visscher uit

Bijna vier eeuwen geleden was het ganzenbord in Nederland ook al bekend.

verhaalvorm het thema uitgebeeld van een

Amsterdam (1620). In de rand staat in stripman die een vrouw ontmoet in een tuin en
met haar naar het bos gaat om te minnen.

Het ganzenbord vanaf de zeventiende eeuw
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Collectie: Nederlands Openluchtmuseum,
Arnhem
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Rechts: Het ganzenbord voor alle generaties, uitgegeven in
1998 door het NRC Handelsblad ter gelegenheid van het
optreden van de Rolling Stones in de Arena in Amsterdam.

Een ander type
ganzenbord van de
kopergraveurs
Renier en Josua

En de tekeningen zijn niet langer exemplarische afbeeldingen van de ondeugd.
In de achttiende eeuw raakt het bespotten van huwelijk en overspel ‘uit’.

Ottens (circa 1750).
De figuur linksboven maakt de
‘vijg’, een beledigend gebaar.
Bij vakje 63 zijn
munten afgebeeld,
omdat het ganzenbord ook gebruikt
werd om geld te
winnen.
Collectie: Atlas van
Stolk, Schiedam

daar nadrukkelijk op. Langs de hoeken
is een ‘stripverhaal’ getekend dat linksboven begint en met het spel meedraait
naar rechts. Een man zoekt een juffrouw op in de tuin en het verhaal eindigt onderaan bij de lichamelijke liefde
ofwel het minnespel in het bos.
God en gebod

Niet voor niks heeft het ganzenbord al
drie eeuwen de titel ‘nieuw en vermakelijk’ meegekregen. Vermakelijk kan
zowel slaan op het spelen zelf als verwijzen naar de afbeelding, hoe dubbelzinniger hoe beter. De associatie van
ondeugden als drankzucht en overspel
is in de zeventiende eeuw heel populair, maar het gaat hier niet om de realiteit. Het gaat om het propageren van
het juiste gedrag door een voorbeeld
van het ontoelaatbare tegendeel te
geven. Het lijkt erop dat er in het ganzenbord van 1620 ook een specifieke
christelijke opvatting over ‘God en
gebod’ is verwerkt. Toegeven aan aardse
geneugten is in de zeventiende eeuw
niet zo maar een ijdelheid, het is een
zonde waardoor de man zijn kennis en
godsvrucht verliest. Alleen een rechtgeaard christen, die bovendien een goede
22

echtgenoot is, kan de verleiding van de
aardse zonden weerstaan.
Op vak 19, de herberg, is een spreekwoord verwerkt, namelijk: ‘Als de vos
de passie preekt, boer pas op je ganzen’.
Dat betekent ‘als de onrechtvaardigen
vrome dingen gaan doen, dan mogen
de vromen op hun hoede zijn’. Verder is
van Claes Janszoon Visscher bekend dat
hij diaken en ouderling was van de
gereformeerde kerk. Naast een strenge
gezinsethiek droeg hij ook een strikte
christelijke moraal uit. Behalve de
opvatting van sommige tijdgenoten, zal
hij zeker ook zijn eigen mening hebben
weergegeven.
Eer en geweten

De kopergraveurs Renier en Josua
Ottens, werkzaam in Amsterdam tussen
1720 en 1766, geven een eeuw later een
heel ander type ganzenbord uit. Het is
een staand model met de spelregels in
het midden. Dit type bord is heel populair geweest, want het is vele keren
nagemaakt vooral als houtsnede, er zijn
nog minstens tien verschillende versies
van bekend. De ‘randfiguren’ staan los
van elkaar, in plaats van in één verhaal.

In de ingangspoort van het spel danst
nu een nar, een komische toneelfiguur
die nog wel verwijst naar dwaas en
onbeheerst gedrag. Rechtsonder staat
een echtpaar met een hondje te zingen;
ze vertegenwoordigen de groep mobiele
liedjeszangers en artiesten die weinig
eer en aanzien genoten, maar net als de
nar voor vermaak zorgden door de
(on)deugd te bezingen. Bovenin is een
man getekend met de typische houding
van de melancholicus, maar gelukkig is
het vermakelijke van het ganzenbord
een uitstekende remedie tegen ‘swaermoedighe’ gedachten. De laatste figuur
steekt zijn tong uit en heeft zijn duim
tussen de vingers gestoken, een gebaar
dat de ‘vijg’ genoemd wordt. Dit obscene gebaar heeft een beledigende bedoeling in relatie tot bedrog, overspel en
aangetaste eer. Op andere borden van
hetzelfde type trekt een man een lange
neus of steekt een vrouw vermanend
haar vinger op. De burgerlijke moraal is
nog steeds onderwerp van het bord,
maar de nadruk ligt meer op eer en
geweten dan op minnespel.
Kansspel

Niet alleen uit de tekeningen, maar
eveneens uit de spelregels blijkt dat het
ganzenbord ook als kansspel fungeerde.
De eerste spelregel luidt: ‘Eerst Setmen
bij gheaccordeerde Prijs, en dan werpt
men’. Op het veel gebruikte bord uit de
achttiende eeuw staan in het laatste vak
63 duidelijk munten afgebeeld. Over de
toelaatbaarheid van kansspelen bestonden rekkelijke en precieze opvattingen.
Volgens de rekkelijken was het goed om
geest en lichaam door spel te ontspannen. De gereformeerde theologen met
een precieze opvatting zoals de Amsterdamse predikant Petrus Wittewrongel
keurde in zijn Oeconomia christiana uit
1661 het ganzenbord af als ‘in haer selven quaet’, omdat dobbelstenen het lot
bepaalden. Het lot was heilig en behoorde God toe, het was niet gepast voor de
mens om er een spelletje van te maken.
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Toch moest hij erkennen dat de lotspelen inmiddels ook tot de huizen van
‘eerlicke burgers’ en ‘aansienlicke kooplieden’ doorgedrongen waren.
Er zijn geen verbodsbepalingen of plakkaten bekend die het spelen van het
ganzenbord in het openbaar (herbergen
en speelhuizen) verbieden, zoals dat
voor trik-trak en het kaartspel wel het
geval is. Dat kan betekenen dat het spel
inderdaad alleen in huiselijke kring op
tafel kwam. Bovendien kan het al vroeg
als spel voor de jeugd zijn opgevat,
omdat er geen intellectuele behendigheid aan te pas komt. Dat neemt niet
weg dat het ook voor volwassenen als
kansspel aantrekkelijk was. De moralisten wonnen het uiteindelijk toch niet
van de behoefte aan vermaak. De scherpe kantjes van de veroordelingen tegen
het spelen zwakten af en werden omgebogen naar beschaving in de zin van
deugd en matigheid.
Huiselijkheid en hygiëne

Omstreeks 1830-1840 is de beeldtaal
van het ganzenbord weer sterk veranderd. De uitgave van de Erve H.
Reynders uit Amsterdam is nog steeds
een staand model, maar de spelregels
staan nu weer onderaan. In de afbeelding op het middenveld trekt vooral de
nadrukkelijke plaats van de vader de
aandacht. In een deftige kamer staat hij

te wijzen op een ganzenbord, dat door
het ongelukkige perspectief des te beter
uitkomt. Ook de moeder en twee van de
vier kinderen wijzen naar het ganzenbord, de jongens staan aan tafel, het
meisje links zit op een stoel evenals het
jongste kind rechts bij de moeder. Het
huiselijke en knusse van het beeld
wordt benadrukt doordat het buiten
donker is.
In de ideologie van de burgerij in de
negentiende eeuw ligt het zwaartepunt
op huiselijkheid. Braafheid, matigheid,
zuinigheid en een goede gezondheid
worden bevorderd door huiselijkheid
en leidden tot geluk en welvaart. De
burgerij toonde dat feilloos aan en dat
is op het ganzenbord op drie manieren
te zien; ten eerste aan de inrichting van
de kamer met statussymbolen zoals
gordijnen, ten tweede aan de suggestie
van de degelijke opvoeding van de
kinderen en ten slotte aan het goedgetrainde personeel. Zoals kinderen
hun ouders navolgden moesten de
lagere klassen van de hogere leren. Als
eerste kwam hiervoor het eigen dienst-

personeel in aanmerking en zo werd
een dubbel opvoedende werking
nagestreefd.
In verhaalvorm werden de deugden zo
begrijpelijk mogelijk voorgedragen.
Ook het ganzenbord kon de levensles
illustreren en dat ging in 1851 in de
Navorscher sterk verkort zó: ‘De
mensch... begint zeer natuurlijk zijne
rol van één af. Hij leeft voort, doch
ondervindt reeds in zijn prille jeugd de
ongemakken des levens... en moet er tol
aan betalen, en dit drukte men uit
door: Tolbrug... zo leeft men voort... totdat men de jongelingsjaren bereikt... en
men geeft zich wel eens over aan spel
en wijn, aan weelde en lichtmisserij, en
dit werd afgebeeld door de Herberg.’ Zo
worden alle spelfiguren uitgebreid
moraliserend besproken. Vooral rond
1850 is dit thema diverse keren
gebruikt in lezingen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.
Bij het huiselijk geluk hoort een strikte
scheiding tussen de binnenwereld van
het gezin en de buitenwereld. Het gezin

Boven: Burgerkinderen gaan in de tweede helft van de negentiende eeuw
meer binnen spelen. Moeder houdt ze van de straat door ze bezig te houden

In de negentiende eeuw

met onder andere ganzenborden. Uitgave J. Vlieger, Amsterdam (circa 1900).

vond de burgerij huiselijk-

Collectie: J. Loopstra

heid erg belangrijk. Dat is
ook te zien op het ganzen-

wordt in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer het domein
van de vrouw. De moeder leest voor en
doet spelletjes met de kinderen, want
spel wordt nuttig geacht in combinatie
met leren en de burgerkinderen spelen
nu vaker binnen. Het ganzenbord uit
1890 van J. Vlieger uit Amsterdam
toont een tafereel waarin de moeder
met haar kinderen centraal staat. De
jongen rechts in zijn matrozenpak zit
er beteuterd bij. Het ‘in de put zitten’
maakt ongetwijfeld deel uit van de
levensles, maar is ‘vermakelijker’ voor
volwassenen dan voor kinderen.
Kinderspel

De volwassenen die zelf of met kinderen ganzenborden, verdwijnen rond
1940. Het ganzenbord is nu definitief
een kinderspel dat gespeeld wordt met
fiches of pepernootjes en voor vermaak
zorgt met Sint Maarten, kerst en de
(winter)zondagavonden. Op een veel
gebruikt bord van spellenfabriek
Jumbo, zit in het middenveld een meisje de ganzen te voeren. Dit bord blijft
lang populair, maar na 1989 is ook de
braafheid van meisjes uit de tijd. Ze verdwijnt van het bord en de nieuwste uitgave van Peri uit 1999 is nu driedimensionaal, de knikkers volgen daar zelf
hun weg naar beneden. Er wordt geen
inzet meer van de spelers verlangd, tenminste niet met munten of fiches.

bord van de Erve H.
Daaronder: Ganzenbord wordt een kinderspel dat voor vermaak zorgt op

Reynders uit Amsterdam

donkere winteravonden. Een braaf meisje voert de ganzen op een bord van

(omstreeks 1830-1840). De

Jumbo (circa 1930). Er wordt nu geen inzet van de spelers meer gevraagd,

rol van vader wordt

maar er wordt gespeeld met fiches of om snoepjes.

uitgedrukt door de na-

Collectie: N. Heemskerk

drukkelijke plaats die hij
inneemt op het plaatje.
Collectie: Nederlands

Rechts: Het driedimensionaal ganzenbord van Peri (1999), waarin

Openluchtmuseum,

de knikkers zelf hun weg naar beneden zoeken.

Arnhem
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Het ganzenbord zal de virtuele wereld
wel niet halen, maar één zoekactie in
Altavista levert nog 200 websites op
waarin het woord ‘ganzenbord’ voorkomt in relatie tot allerlei activiteiten
van bedrijven en instellingen. Daaruit
blijkt dat het ganzenbord nog steeds
een ‘nieuw en vermakelijk’ imago kan
oproepen.
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Bert

Z

Klaas

Daan

Albert

Eva

Girbe Buist
Zoveel kinderen,
zoveel namen

Tim
Charlotte
Otte je naam
Zou
Joris
Shirley
Huub
invloed hebben?
Gerard

Renate

Coen

Aaltje

Joop

Sam

De verborgen betekenis van voornamen

Er zijn mensen die geloven dat

Ton

door de juiste naamkeuze het
karakter van een kind positief

Martin

beïnvloed kan worden.
Vanuit deze gedachte geven

Rob

Amerikaanse christenen hun
kinderen namen als

Wiebe

Faith (geloof), Hope (hoop) en
Charity (barmhartigheid).

Rien

De oudste Nederlandse namen
dateren uit de Germaanse tijd

Hans

en hebben ook een
wenskarakter.

Dolf

De Germaanse periode was de periode
van de eennamigheid, waarin de mensen voornamelijk één naam droegen.
Deze namen hadden vaak twee naamstammen die in een bepaald betekenisverband met elkaar stonden.
Voorbeelden daarvan zijn: Rictruda,
samengesteld uit ‘ric’ (heerser) en ‘trud’
(machtig), met als volledige betekenis
‘machtige heerser’; en Wolfhart,
bestaande uit ‘wolf’ (wolf) en ‘hart’
(sterk), dat samengevoegd ‘zo sterk als
een wolf’ betekent. Veel van deze
namen hebben een wenskarakter. Ze
werden door de ouders gekozen om er
een bepaalde wens mee uit te drukken.

Anne

Maria
Addy
Jan

Zo hoopten de Germaanse ouders die
hun dochter Wigburga noemden – een
samenstelling van ‘wig’ (strijd) en
‘burg’ (bescherming) – dat die dochter
in tijden van oorlog een goede beschermster zou zijn. En met de keuze
voor de naam Wilbert – bestaande uit
‘wil’ (wil) en ‘bert’ (schitterend) – uitten
ze hun hoop dat hun zoon zou schitteren door een sterke wil.

Inge
Ans
Rie

De periode dat namen vooral gekozen
werden om hun betekenis heeft in
West-Europa waarschijnlijk niet lang
geduurd. Al heel vroeg in de WestEuropese naamgevingsgeschiedenis
treffen wij namelijk voorbeelden aan
van tweestammige namen die geen
zinvolle betekenis meer hebben, maar
die wel heel populair zijn.
Een voorbeeld van zo’n naam is
Wilhelm, met de niet of moeilijk in
elkaar verband te brengen delen ‘wil’
(wil) en ‘helm’ (bedekker). Aannemelijk
is dat door het ontstaan van betekenisloze namen, ook de betekenisvolle door
de meeste mensen niet meer als zodanig herkend werden en ook niet meer
om hun betekenis aan iemand gegeven
werden.

Iet

Jeroen
Ellen

Nanine
Rutger

Naamastrologie

Op basis van het geboortetijdstip kan
men ook een astrologisch verantwoorde
naam geven die geluk en harmonie
brengt. Een kind met als sterrenbeeld
leeuw wordt dan bijvoorbeeld Leo
(leeuw) of Ariadne (dochter van de
zonnegod) genoemd. Oosterse astrologen geloven dat in een goede
horoscoop de elementen aarde, vuur,
lucht, water, metaal en hout evenwichtig verdeeld moeten zijn.

Victoria
Katja
Ivo

Chinese astrologen trekken op de derde
dag na de geboorte de horoscoop van
een kind. Ontdekken zij dan bijvoorbeeld dat het element hout te veel
heerst dan corrigeren zij dit door het
kind een metaalnaam te geven aangezien het element metaal over dat van
hout heerst.
Een naam die aarde betekent is een
andere mogelijkheid. Want de aarde
brengt metaalerts voort. Een naam als
Clay (van de aarde) of Peter (rots) werkt
in dit geval ook heilzaam. Wordt een
kind te veel beheerst door het element
hout dan zou dit gecorrigeerd kunnen
worden door een vuurnaam als Edan
(vuur), want vuur verbrandt hout.
Op vergelijkbare wijze kan een te grote
invloed van metaal worden geneutraliseerd door een waterige naam te kiezen
als Rea (stroom), want door water roest
metaal. Volgens sommige Chinese astrologen hebben namen met de betekenis
ijzer of hamer ook een positieve invloed
op de gezondheid en het lot van een
baby.

Cecile
Petra

Sanne

Maartje

Leerlingen van de Prof. Dr. Kohnstammschool te Utrecht, mei 2000. Foto: J. Kannegieter

hebben de kleur rood en stoffelijke
Op de grafsteen blijft de nieuwe naam
Aukje
Minon
namen als ijzer en brons een bescherdan achterwege.
mende werking. Demonen en kwade
geesten zouden zijn ontstaan in het
Stenen Tijdperk en waren derhalve
bang voor ijzer en brons. Een zwak en
kwetsbaar kind noemt men daarom
Tetsu (ijzer) zodat kwade geesten het
zouden ontzien en gingen uitkijken
naar een kind met een minder afschrikkende naam.

De veronderstelde invloed van namen
gaat soms zo ver dat mensen geloven
dat zij niet kunnen veranderen zonder
ook hun naam te veranderen. In verschillende culturen kent men de zogenaamde ‘rites de passage’ rituelen langs
de weg van kind naar volwassene en
van volwassene naar oudere. Bij het passeren van iedere mijlpaal hoort een
nieuwe naam. Er zijn volkeren waar het
de gewoonte was dat kinderen in de
puberteit een andere naam kregen.
Meisjes kregen een bloemennaam, die
zij hielden tot na de geboorte van hun
eerste kind. Veel godsdiensten kennen
ook deze naamsveranderingen, bijvoorbeeld bij de doop of aan het begin van
de puberteit. In onze streken is de
gewoonte, dat een vrouw na haar huwelijk de familienaam van de echtgenoot
gaat dragen, ook een uiting van het
idee dat bij een nieuw leven een nieuwe
naam hoort.

Sophie

Marlies

Janneke

Wouter

Safia

Marion

Kasper

Richard
In bepaalde joodse kringen is het

Erik

Bij een andere vorm van naam astrologie gaat men ervan uit dat elke letter
beheerst wordt door een bepaalde
planeet. Op grond van de lettercombinaties in de naam kan zo een karakterbeschrijving worden gegeven.
Volgens deze methode wordt de naam
Ruud Lubbers bijvoorbeeld gekarakteriseerd als iemand met een venusachtige
en joviale uitstraling, die in de kern
toch saturnaal is.

Naamsverandering

gebruikelijk een nieuwe voornaam te
geven aan iemand die ernstig ziek is.
Die naamsverandering, Sjinoej Hasjeem
genaamd, moet ervoor zorgen dat de
engel des doods de weg kwijtraakt. Als
de zieke met zijn nieuwe voornaam nog
minstens dertig dagen leeft en zijn ziekbed (tijdelijk) kan verlaten, is de keuze
van de nieuwe naam goed geweest. In
dat geval verschijnt die naam ook
samen met de oorspronkelijke naam op
de uiteindelijk toch onontkoombare
grafsteen. Als de zieke snel sterft zonder
een opleving te hebben gehad, is de
Sjinoej Hasjeem verkeerd uitgevallen.

Ricky

Simone

Bas

Rianne

Nina

Carlita

Maarten

Ingrid

Floor

Japanse kleurennamen zoals Akako
(rood) en materienamen zoals Tetsu
(ijzer) hangen ook samen met magische
denkwijzen. Volgens deze zienswijze

Eise

Dick

Verder zijn er volkeren die menen dat
baby’s huilen omdat zij nog geen naam

Skye
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hebben en dat het noemen van de
naam van een overleden familielid gevaar oplevert voor het eigen leven. Op
dit laatste bestaat in Duitsland de
variant van het naametiketje, dat voor
de begrafenis uit alle kleren van een
gestorvene moet zijn verwijderd. Is dat
niet gebeurd, dan kan de dode geen
rust vinden in het graf en roept hij
spoedig de gehele familie tot zich, die
dus volledig uit zal sterven.
Het geloof in de invloed van namen
blijkt ook uit de wijdverbreide opvatting dat de naam die iemand draagt,
maar beter niet bekend kan zijn bij een
vijand. Vijanden die weten hoe je heet,
hebben macht over je. Bij bepaalde
volkeren krijgen kinderen om die reden
twee namen: de eigenlijke, die angstvallig geheim gehouden wordt door de
ouders en de vervangende naam, die in
het dagelijks leven gebruikt wordt.
Naamnumerologie

Veel culturen kennen eveneens een
magische kracht toe aan getallen.
Volgens Japanners brengen ronde
getallen geluk. Om die reden heten
27
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sommige kinderen daar Sen (1000),
Michi (3000) of Yachiyo (8000 generaties). Dat dit geloof zich niet beperkt tot
Japan blijkt uit Amerikaanse namen als
4E Chittenden en Willie 5/8 Smith. In
de Verenigde Staten diende op 30
december 1979 zelfs een rechtszaak
waarmee Michael Herbert Dengler zijn
naam veranderd hoopte te krijgen in
1069. Dengler wilde die verandering
graag, omdat hij in 1069 zijn karakter
weerspiegeld zag. De 1 was volgens hem
een teken van zijn individualiteit, de 0
zou zijn levenstijd aangeven, de 6 zijn
relatie met het heelal en de 9 zijn verhouding tot zijn geest. De rechter vond
het allemaal wat ver gaan en gaf geen
toestemming voor de naamsverandering. Hij wees erop dat wanneer hij
Dengler wel toestemming zou geven, er
de volgende dag misschien een musicus
en een bankier op de stoep van de rechtbank zouden staan die hun naam voortaan respectievelijk in noten en dollartekens geschreven wensten te zien.
Dit brengt ons op het terrein van de
naamnumerologie, die teruggaat tot de
Griekse filosoof Pythagoras. Daarbij
gaat men uit van iemands naamgetal,
dat te vinden is door aan elke letter van
de naam (voornaam/achternaam) een
cijfer te koppelen en die cijfers vervolgens op een bepaalde manier bij
elkaar op te tellen. Naamnumerologen
geloven dat aan de hand van iemands
naamgetal diens lot vastgesteld kan
worden.
In de naamnumerologie staat de A voor
1, de B voor 2, de C voor 3 enzovoort.
Na 9 begint de telling weer opnieuw,
waardoor de letter J weer 1 is, de K 2.
Alle naamcijfers worden bij elkaar
opgeteld, waarna het eindgetal teruggebracht moet worden tot een cijfer door
de delen ervan op te tellen. Bij 78 is dat
7 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6. Elke naam levert
dus uiteindelijk een naamgetal op van
1 tot 9, waaraan naamnumerologen een
persoonskarakteristiek gekoppeld
hebben.
1 = Een leider en pionier, sterk,
onafhankelijk en vastberaden.
2 = Een diplomatiek en vredelievend

3 =

4 =
5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

iemand die rekening houdt met
de gevoelens van anderen.
Een meester met woorden die
altijd jong blijft, van alles onder
handen neemt en met de jaren
meer zelfvertrouwen krijgt.
Een praktische harde werker,
geduldig en goed in details.
Een vrijheidslievende reiziger die
van afwisseling en verandering
houdt.
Een toegewijd mens die veel waarde hecht aan vrede in het gezin,
van mooie dingen houdt en verantwoordelijkheden serieus
neemt.
Een analist die veel tijd voor
zichzelf neemt om te lezen of te
schrijven en om overzicht te
houden.
Een organisator die macht en succes verwerft wanneer het eigen lot
in de hand gehouden kan worden.
Een idealist, liefhebber van kunst,
muziek of reizen, die gul geeft en
behoefte heeft aan waardering.

Er zijn mensen die de naamkeuze voor
hun kind laten bepalen door naamnumerologie. Zij kiezen een naam waarvan alle letters tezamen een naamgetal
opleveren waarachter een volgens hen
wenselijk karakter schuilgaat. De
Amerikaanse columniste Hedda Hopper
voelde zich als Elda Furry een ‘loser’,
had als de getrouwde Elda Hopper wat
meer succes, maar klom pas op tot
ongekende hoogte toen zij op advies
van een numeroloog haar naam veranderde in Hedda Hopper.
Naammagie

Volgens de naammagie is de verbinding
tussen naam en persoon zo sterk dat
het de naam is die de persoon vorm
geeft. Volgens naamgelovigen komen
karaktereigenschappen voort uit de
naam en niet uit de persoon. In wetenschappelijke onderzoekingen wordt
inderdaad bevestigd dat namen zich
ten opzichte van naamdragers allesbehalve neutraal gedragen.
Uit onderzoek van de Amerikaanse
Deborah Linville blijkt bijvoorbeeld dat
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vrouwen met een sexy voornaam minder kans maken op een management
functie dan sexegenoten met een
minder sexy naam. Jennifer, Cheryl en
Michelle kwamen uit deze studie als
meest sexy namen uit de bus, Ethel,
Mildred en Esther als minst sexy.
De Amerikaanse onderzoekers Casler en
Slovenko ontdekten dat achternamen
vaak een indicatie zijn voor het beroep
van iemand. Zo blijken veel vissers
inderdaad Visser te heten of slagers
Slagter en dragen diverse internisten
namen als Rommel of Belcher.
De Engelsman Ron Hall publiceerde in
1960 een artikel waarin hij stelde dat
het aantal initialen vaak een indicatie is
voor de sociale status van iemand. Hoe
meer initialen hoe hoger de sociale
positie aldus Hall.
Charlie Rice beweerde verder dat als je
een kind met een gewone achternaam
ook een gewone voornaam geeft, dit
later beslist niet succesvol zal zijn. Bij
een gewone achternaam kun je beter
een bijzondere voornaam geven volgens
hem.
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De naamkundige Elsdam C. Smith gaf
in zijn studie over de familie Smith een
overzicht van beroemde telgen uit dit
geslacht. Op deze lijst komen inderdaad
weinig Smiths met een gewone voornaam als John of William voor.
De Engelse arts Trevor Weston onderzocht eind jaren vijftig begin jaren
zestig de invloed van namen op de
lichamelijke gezondheid van mensen.
Hij bekeek daartoe de sterftecijfers over
een bepaalde periode en ontdekte dat
de mensen van wie de achternaam
begint met één van de laatste acht alfabetletters (S-Z) gemiddeld enkele jaren
eerder doodgaan dan andere mensen.
De blijkbaar zwakke gezondheid van de
S-Z groep verklaarde Weston met de
zogenaamde alfabetische neurose: de
ziekmakende invloed van het alfabet.
De kiem van die neurose zou in het
basisonderwijs liggen. Daar komen S-Z
kinderen voortdurend later aan de
beurt dan kinderen van wie de naam
begint met één van de letters A t/m R.
Zo krijgen S-Z kinderen hun proefwerkcijfers vaak als laatste, moeten ze bij
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spreekbeurten de anderen voor laten
gaan. Op de middelbare school en in
het naschoolse leven gaat het verplichte
wachten van de S-Z kinderen door. En al
dat wachten roept spanning op, spanning die dus tot een neurose kan leiden, tot een hartaanval of een maagzweer met als gevolg een vroegere dood.

Joris
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Uit onderzoek van de Loyola Universiteit in Chicago blijkt dat je ook maar
beter geen ongebruikelijke naam kunt
hebben. Volgens de onderzoekers komt
criminaliteit bij deze groep vier keer
zoveel voor. Ook blijken mensen met
een aparte naam vaker neurotisch te
zijn en staken zij hun studie veel
eerder.
De nameninvloed in relatie tot crimineel gedrag is ook onderzocht bij een
groep kinderen uit de Ghanese Ashantigemeenschap. De kinderen van deze
bevolkingsgroep kregen altijd de naam
van de dag waarop zij geboren werden.
Voor de jongens gold bovendien dat er
bij iedere naam een vast verwachtingspatroon bestond ten aanzien van het
karakter van de naamdrager. Het duidelijkst waren Kwadwo (geboren op maandag) en Kwaku (geboren op woensdag).
Kwado’s zouden rustig, teruggetrokken
en vredig zijn, terwijl Kwaku’s heetgebakerde, agressieve lastpakken
geacht werden te zijn.
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Toen in 1954 de rechtbankgegevens
werden nagetrokken van 1700 Ashantijongens, kwam aan het licht dat veel
meer Kwaku’s op het slechte pad waren
geraakt dan Kwaswo’s. De Ashanti’s
hadden hier een magische verklaring
voor. De desbetreffende onderzoeker
Jahoda stelde daar een psychologische
verklaring tegenover. Niet het feit dat
een Kwaku op woensdag geboren noch
het feit dat zijn naam Kwaku is, maar
juist het geloof dat de naam die invloed
heeft, is verantwoordelijk voor het
gedrag van de Kwaku. Jahoda hoorde
regelmatig uitingen als ‘natuurlijk
gedraagt een Kwaku zich zo’ en concludeerde dat dergelijke uitspraken bijdragen tot het beeld dat een kind van zichzelf krijgt. Persoonlijkheidskenmerken
zoals agressiviteit of vreedzaamheid

Wouter
Ricky

Rianne

Maarten
Eise

konden zich in een dergelijke omgeving
goed ontwikkelen ten koste van andere
kenmerken. De jongens gedroegen zich
zoals dat van hen verwacht werd.

Richard

Psychologische verklaring

Simone

Andere wetenschappers zijn ervan overtuigd dat dit ook hier in het Westen aan
de hand moet zijn, die drievoudige
beïnvloeding tussen naam, naamdrager
en de gemeenschap. De Duitse Reinhard Krien ontdekte dat persoonlijke
associaties bij een naam vrij algemeen
van karakter konden zijn. Daartoe legde
hij bijvoorbeeld een groot aantal proefpersonen een lijst voor met tien namen
en een lijst met tien beroepen, die verschillend in stand waren (hij nam tien
rangen uit het leger). De conclusies
waren opzienbarend. De meeste namen
werden zeer eenduidig aan een bepaalde klasse van beroepen gekoppeld. Vervolgens liet hij proefpersonen namen
aan foto’s toekennen. Ook hier vond hij
een grote eenduidigheid. Krien komt
verder met de suggestie dat deze associaties ook van invloed kunnen zijn op
de naamdrager. Hij suggereert daarmee
dat een Jan zich onbewust gedraagt
zoals men van een Jan verwacht.
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De Amerikaanse onderzoekers Bruce
Lansky en Barry Sinrod hebben deze
gedachte verder uitgewerkt. Zij deden
onderzoek onder 75000 ouderparen om
het imago van 1400 populaire voornamen vast te stellen. Op basis van dit
onderzoek volgt hier het persoonlijkheidsprofiel van twintig namen die
momenteel ook in Nederland zeer
populair zijn.

Marion
Erik
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Meisjesnamen

1 Anna: De meeste mensen zien Anna
als een grote, een beetje ouderwetse
vrouw die rustig en lief is. Daarnaast
wordt zij als sterk en vastberaden
ervaren.
2 Stephanie: Wordt gezien als een
slanke, mooie vrouw die als sophisticated en een beetje egoïstisch wordt
ervaren. Zou een model kunnen zijn.
3 Laura: Een mooie, blauwogige blondine, met een traditionele levensstijl.

Carlita
Floor
Skye
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4 Lisa: Wordt geportretteerd als een
mooie, donkere vrouw met een
rustig, slim en aardig karakter. Ze
houdt van humor en is vriendelijk.
5 Susan: Een doorsnee vrouw, gezond,
onderhoudend met de beide benen
op de grond. Soms een beetje verdrietig en druk.
6 Lotte: Een beetje dikke, oudere
vrouw, die af en toe wat vreemd uit
de hoek komt.
7 Nicole: Een lieve, kwetsbare,
romantische vrouw.
8 Manon: Een jonge, slimme vrouw
met een extravert karakter, die
graag de bloemetjes buiten zet.
9 Sanne: Een intelligente, vastberaden
blondine die graag overzicht houdt.
10 Daniëlle: Een knappe, goed opgevoede vrouw met een exotische
uitstraling.
Jongensnamen

1 Stefan: Een stevige, blonde man die
welvarend en ‘cool’ is.
2 Michael: Een sterke, succesvolle en
hardwerkende man, die veel tijd in
zijn gezin investeert.
3 Mark: Een atletische gebouwde,
knappe man die van humor houdt.
4 Tim: Een kleine, slanke man, intelligent en grappig.
5. Peter: Een gewone, eerlijke en openhartige man.
6 Tom: Iemand die zich gemakkelijk
aanpast, betrouwbaar en nuchter is.
7 Jeroen: Een ouderwetse, zorgzame
man, intelligent en grappig.
8 Martijn: Een beetje verwijfde, blonde
man.
9 Patrick: Een gelukkige, populaire,
sportieve en gevoelige man.
10 Robin: Een rustige, hardwerkende
man met veel energie.
Heel wat mensen dachten dat er misschien iets waars zat in de uitdrukking
‘je bent zoals je heet’ en zijn op zoek
gegaan naar een eventuele relatie
tussen de naam en de drager van de
naam.
Maar of je naam nu wel of geen invloed
op je heeft, het is wel iets wat bij jou
hoort. Want van naam veranderen doe
je niet zo maar!
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Koken met traditie
Het woord ‘munt’ komt oorspronkelijk van het Latijnse woord
‘moneta’. Op de kalenderdagen in juni die aan de Romeinse godin

O

Juno waren gewijd, werd er op het Capitool een groot
feest ter ere van deze godin gevierd. Zij werd dan

Op de penning zijn

aangeroepen
onder de naam
Juno Moneta
(Juno de

Girbe Buist

waarschuwende). Hoogstwaarschijnlijk is
dat ‘moneta’ een benaming voor geld is

M

Met geraspte
aardappelen
op reis

geworden, omdat de Romeinen in of nabij
Belangrijke muntsoorten waren in de
vijftiende eeuw (een dagloon bedroeg
toen 2 tot 4 stuiver):
Naam

Metaal

Koers

gulden

goud

-

dubbele stuiver zilver

-

butken

zilver

1/2 stuiver

oord

zilver

1/4 stuiver

plak

zilver

1/8 stuiver

brabantse

zilver

1/8 plak

Belangrijke muntsoorten uit de zestiende eeuw (een dagloon kon variëren van
4 tot 16 stuiver):
Naam

Metaal

dukaat

goud

gulden

goud

Koers
20 stuivers

daalder

zilver

28 à 30 stuivers

gulden

zilver

20 stuivers

snaphaan

zilver

6 stuivers

stuiver

zilver

butken

zilver

oord

zilver

1/4 stuiver

plak

zilver

1/8 stuiver

oord

koper

1/4 stuiver

duit

koper

1/8 stuiver

1/2 stuiver

Belangrijke munten in de zeventiende
en achttiende eeuw (een dagloon
bedroeg circa 1 gulden):
Naam

Metaal

dukaat

goud

Koers
4 à 8 guldens

rijder

zilver

63 stuivers

rijksdaalder

zilver

50 stuivers

daalder

zilver

30 stuivers

florijn

zilver

28 stuivers

schelling

zilver

6 stuivers

stuiver

zilver

duit

koper

30

1/8 stuiver

deze tempel hun munten sloegen. Geld in de
vorm van muntstukken is in ons land in gebruik
sedert de Romeinse tijd. Geld speelt ook een grote rol in
uitdrukkingen en gezegden. Zo komt het dat veel munten, die totaal
verdwenen zijn, hun plaats in spreuken bewaard hebben.

Tijdens een zomervakantie in Zwitserland kocht ik op een
rommelmarkt in Lausanne een degelijk stuk keukengerei van hout
met metalen mesjes erop, dat bij navraag een Röstiraffel bleek te

Aan deze muntsoorten zijn de volgende
uitdrukkingen ontleend
– ‘Botje bij botje leggen’ (botje is butken). Elk zijn aandeel in de algemene
kosten laten bijdragen om zo gezamenlijk het gelag te betalen.
– ‘Die een plakke niet acht, wordt geen
stuiverheer’. Hij krijgt twee plakken
en een dunne. Dit wordt gezegd als
grote verwachtingen op niets
uitlopen.
– ‘Een grijpstuiver’ is een kleinigheid.
– ‘Een grijp, een griffioen’, is een
gierigaard.
– ‘Dat kan mij geen oordje schelen’
betekent ‘dat kan mij geen zier
schelen’.
– ‘Die een duit versmaadt, is de gulden
niet waard.’ Die het kleine niet eert,
is het grote niet weerd.
– ‘Een stuivertje kan raar rollen’. Het is
nooit te voorspellen hoe een zaak
afloopt.
– ‘Hij heeft daar een goede stuiver aan
verdiend’.
– ‘Hij zit op een daalderplaats’, hij zit
eerste rang.
– ‘Hij ziet eruit of hij zijn laatste
oordje heeft versnoept’. Hij ziet er
verdrietig, terneergeslagen uit.

– ‘Er gaat niets boven oude vrienden
en oude dukaten’.
– ‘Een goed begin, de eerste klap is een
daalder waard’.
– ‘Een duit in het zakje doen’. Er nog
iets bijvoegen.
– ‘Een duitendief’, een gierigaard.
– ‘Veel duiten hebben’, wil zeggen rijk
zijn.
– ‘Op de penning zijn’, is zuinig zijn.
– ‘Hij heeft van de dertig penningen
niet gehad’. Hij is niet snugger.
– ‘Een penning heeft zoveel recht als
een pond’. De kleine mag net zo goed
spreken als de grote.
– ‘Niet voor een daalder, maar wel
voor een achtentwintig’. Als iemand
het mindere voor het betere verkiest.
De achtentwintig is een andere benaming voor de zilveren florijn.
– ‘De klop is er op’, is een meisje ouder
dan 28, dat nog niet verloofd is. Toen
er valse achtentwintigers uit de aangrenzende Duitse gewesten ons land
binnendrongen, werden de echte
stukken door de Staten van Holland
van een waarmerk voorzien. Dit
stempelmerk werd door het volk
‘klop’ of ‘dut’ genoemd.

zijn. Dezelfde dag kochten we een blik Rösti om er achter te komen
hoe dat spul dan wel zou smaken. Thuisgekomen werd natuurlijk de
rasp uitgeprobeerd. De mesjes bleken bot en het werd geen succes.
De simpele keukenmachine uit de zestiger jaren bleek veel
effectiever.
Een paar jaar geleden kregen we in de
Achterhoek in een klein restaurantje
aardappel pankookskes bij de maaltijd
geserveerd. Met wat snuffelwerk kwamen we er achter dat die simpele pannekoekjes een behoorlijk reis door
Europa maken.
Bij ons heten ze in de Achterhoek en in
Limburg ‘riefpannekookskes’. Rond
Nijmegen ‘riftkoekjes’. In Westfalen,
Rheinland en in de Eifel noemt men ze
‘Reibekuchen’. In het Hoogduits
‘Kartoffelpuffer’. In de Elzas heten ze
‘Grumbeerekiechle’ of
‘Ardepfeldatscha’. In keurig Frans
‘galettes de pommes de terre’. En als we
dan de Zwitserse grens overtrekken
komen we bij de ‘Rösti’. Iedere zichzelf
respecterende stad heeft daarop zijn
eigen variant, al dan niet met uiringen,
rozemarijn, kummel, tomaten, paprika
of zelfs koffie.

Riefpannekoke
Benodigdheden:

–
–
–
–
–

1 kg aardappelen
1 eetlepel bloem
1 ei
peper en zout
olie

Schil de aardappelen en rief ze. Rieven
is Achterhoeks plat voor raspen, vergelijk het duitse Reiben. Meng bloem en
ei door de aardappelen en breng ze op
smaak met peper en zout. Er ontstaat
een smeuïg beslag. Doe wat olie in de
koekepan en leg zodra die heet is, met
een eetlepel wat hoopjes beslag in de
pan, duw ze plat en bak ze aan beide
zijden goudbruin. Laat ze op keukenpapier uitlekken.
Serveer de pannekookskes bij een lekkere braadworst, of op z’n Westfaals met
wat appelmoes.

Berner Chäseröschti
Benodigdheden:

– 1 kg in de schil gekookte vaste aardappelen
– 100 gram klein gesneden spekblokjes
– 100 gram gesnipperde ui
– peper en zout
– 60 gram in plakjes gesneden Gruyère
– 40 gram boter
Schil de aardappelen en rasp ze. Bak de
spekjes en de ui in 10 gram boter tot de
ui goudbruin is. Vermeng dit met de
geraspte aardappelen en breng het
geheel op smaak met peper en zout.
Bak de massa als een dikke koek twintig
minuten op een laag vuurtje in de koekenpan tot zich aan de onderzijde een
lichtbruine korst vormt. Keer het geheel
met behulp van een platte deksel en
bak ook de andere zijde. Leg er dan de
plakjes Gruyère op. Doe er een deksel
op en laat de kaas mooi smelten.
Serveer de rösti als lunchgerecht met
een groene salade.
Wat kunnen we erbij
drinken?

Bij beide gerechten past eventueel een
mooi glas bier. Wij dronken bij de Rösti
een koele Fendant uit het Zwitserse
kanton Valais.
Eet smakelijk!
Cees Tempel
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De strijd om het openbaar vervoer

tijdschrift
over tradities
en trends
Vier gevarieerde
tijdschriften per jaar over
de boeiende achtergronden
van het dagelijks leven.

Mis geen enkel
nummer en geef
u op voor een
abonnement à
ƒ 35,– per jaar.

Dat is voordeliger dan losse
nummers kopen en uw Traditie
wordt elk kwartaal thuisgestuurd.

Ja

Erfgoedwinkels
voor het doorgeven
van tradities
Erfgoedwinkels draaien grotendeels op de inzet van vrijwilligers.
Dankzij hun inspanningen komt de winkel-opbrengst ten goede aan de
instandhouding van een kasteel, kerk, molen, gemaal, bezoekers- of
informatiecentrum waarin een Erfgoedwinkel is gevestigd.
Er zijn 36 Erfgoedwinkels in Nederland en 4 in Vlaanderen.
Vanzelfsprekend is Traditie te koop in de Erfgoedwinkels.

Laat los den gulden!
Houdt hem vast!
Wie weet wat ons
‘t beste past?
Aldus de beginregels van een rijmpje uit de jaren dertig, toen Nederland
als één der laatste landen de Gouden Standaard losliet.
Eind 2001 is de gulden zelf historie geworden ...

Steendruk van H.J. Backer, waarop de eerste trein in Nederland langs het hulpstation
‘d’een Honderd Roe’ in Amsterdam gereed staat voor vertrek naar Haarlem.

20 September 1839 belooft in de geschiedenis van het verkeer in Nederland een
gedenkwaardige dag te worden. Voor het Amsterdamse hulpstation d’een Honderd
Roe, genoemd naar de er tegenover gelegen herberg, staan de stoomlocomotieven
De Snelheid en De Arend gereed om, als eersten in Nederland, een trein met negen
volledig met reizigers bezette wagons over de spoorbaan naar Haarlem te trekken.
De afstand, twintig kilometer, zullen zij al binnen een halfuur afleggen! Is het toeval
dat zich op deze locatie eerder twee historische verkeersfeiten hebben afgespeeld?

ik neem tot wederopzegging een
jaarabonnement
op Traditie

Naam:

Straat:

Maar laat de gulden niet helemaal los: bewaar uw laatste gulden, kwartje,
dubbeltje en cent aan de hand van één van de drie recente, historisch zeer
informatieve uitgaven op dit gebied.
De laatste gulden
met een uniek opbergsysteem voor uw laatste munten
winkelprijs ƒ 29,95, bestelnummer 2521
Vaarwel gulden, van duit tot duizend
winkelprijs ƒ 16,53, bestelnummer 2675

Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Datum:
Handtekening:

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, Postbus 13113, 3507 LC Utrecht,
tel: 030-276 02 44, fax: 030-273 61 11.
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Trekschuit,
diligence
en trein

Vaarwel gulden, van duit tot duizend LUXE EDITIE
winkelprijs ƒ 39,55, bestelnummer 2707
Deze boeken zijn te koop bij de Erfgoedwinkels
of de Erfgoed-webwinkel (www.cultuurgoed.nl).
Bestellen per post kan ook: schrijf of bel naar
St. Promotie Nationaal Erfgoed,
Dunne Bierkade 18, 2512 BC Den Haag.
Tel. 070-345 18 25, fax 070-345 16 78

Willem Boxma

De Haarlemmer Trekvaart, waarlangs
de trein zich voortspoedt, was de eerste
waterweg die in 1632 ten behoeve van
het trekschuitvervoer werd gegraven.
De trekschuit ontbreekt dan ook niet op
de verschillende tekeningen, die van
het gebeuren zijn gemaakt. Evenmin
als de diligence. Want in 1660 passeerde hier, van Amsterdam via Haarlem
naar Den Haag, de eerste geoctrooieerde postwagen in Nederland.
Onder de talrijke nieuwsgierigen, die
zich aan gene zijde van de Haarlemmer
Trekvaart tegenover het hulpstation
hebben verzameld, staat ook Mourot
die er door zijn opdrachtgever, de
bekende Amsterdamse lithograaf
Desguerrois, als zijnde de beste onder

zijn tekenaars op afgestuurd is. Maar er
zijn meer kunstenaars die het vertrek
van de eerste trein zullen vastleggen.

chère de l’Europe’. Hij had er zelfs het
overbrengen van een troep soldaten in
waargenomen!

De trekschuit

Zeker, de trekschuit vroeg veel reistijd.
Haast moest je niet hebben, maar je
kwam – zeker toen na 1700 de schuit
naast het met zeil overtrokken ruim
van een roef was voorzien – gemoedelijk keuvelend en meestal zonder tijdverlies op je bestemming aan. Met de
postwagen en de luxere diligence ging
je weliswaar sneller, maar ze hadden
wel hun beperkingen. Uiteindelijk
bepaalden de paarden de snelheid en
daarmee de juiste tijd van aankomst en
vertrek, om niet te spreken van ander
beletsel dat zich onderweg kon doen
gelden. Oude reisverslagen verhalen

De eerste trekschuiten verschenen op
de Hollandse binnenwateren in de
zeventiende eeuw en vijftig jaar later
was dit aantal niet alleen in de kustprovincies, maar ook in de noordelijke
provincies sterk uitgebreid. In 1765 kon
men met de trekschuit al om het uur
van Amsterdam naar Haarlem vertrekken.
Het unieke Hollandse vervoermiddel
trok vooral onder buitenlanders veel
aandacht. Een Fransman beschreef de
trekschuit als ‘la voiture la plus
commode, la mieux réglée et la moins
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Voor het stationskoffiehuis in
Geldermalsen
heeft de diligence
van Van Gend &
Loos met de trein
aangekomen
reizigers met
bestemming Tiel
ingeladen (1882).
De laatste postwagen
in Nederland reed
Comfortabel was de postwagen niet.

tussen Gouda en
Schoonhoven. De
dienst werd in 1914
gestaakt.
De conducteur
heeft met zijn

De Amsterdamse ‘Volks Trekschuit’. Een litho van R. de Vries

trompet de

jr. naar een tekening van V. Bing en Braet van Ueberfeldt.

machinist al het
vertreksein
gegeven en laat

Drukte voor het logement De Zeven

geen reizigers

Provinciën in Zwolle rond 1865.

meer toe.
Foto’s: collectie W. Boxma

van barre weersomstandigheden, afgehaakte of vastgelopen wielen, dronken
koetsiers en wat niet meer.
Soorten reizigers

De diligence en de trekschuit hadden
elk hun eigen publiek.
In de trekschuit trof je hoofdzakelijk
middenstanders. Onze vaderlandse
dichter, schrijver en predikant Hildebrand noemt in 1837 onder meer fatsoenlijke handwerkslieden als ivoordraaiers, horlogemakers, luidjes die op
een erfenis uit zijn, mannen met een
snuifdoos met speelwerk, kleine renteniertjes, eerlijke boekhouders die al 25
jaar op hetzelfde kantoor zijn blijven
plakken en kameniers die zich voor
mevrouw laten doorgaan.
In de diligence zag je meer de elite.
Hildebrand doorzag ze onmiddellijk:
officieren in de politiek, studenten,
heren die op audiëntie gaan, schoolopzieners, leden van provinciale commissies, mannen van de beurs, paardenkopers en aannemers in wijde blauwlakense cloaks, handelsreizigers met
een schitterende brede ring aan de
vinger, dichters op weg naar een lezing
en koopvaardij-kapiteins die lange
Curaçaosigaren roken.
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Wat aan reislustigen overbleef, het
klootjesvolk voor wie veertig cent voor
een plaatsje in de trekschuit zelfs teveel
was, dat moest maar zien hoe het op de
plaats van bestemming kwam en meestal ging dat per kar of anders heel eenvoudig te voet.
De Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij, kortweg de HYSM, had
stellig de drie categorieën reizigers
onderkend. Ze deelde haar rijtuigen in
in drie klassen: de diligence, de char à
bancs en een derde klas rijtuig dat
gewoon met wagon werd afgedaan.

dam en Haarlem voor hun ogen gedemonstreerd werd, zou desondanks misschien niet anders blijken dan een kermisattractie. En uitbreiding tot een
spoorwegnet over het hele land was
toch helemaal onvoorstelbaar. Bovendien, wie had behoefte om zich in de
open spoorbakken een kou of nog erger
een longontsteking te laten oplopen?

Op de verschillende voor de gelegenheid uitgegeven prenten is de dreiging
van de concurrentie al voelbaar. Bezien
we Backers steendruk: koetsier, postiljon en schipper slaan van koets- en roefdak het naderende treingebeuren gade.
Zou bij hen al twijfel zijn gerezen over
de toekomst van hun vervoersdiensten?

Hoewel – in het gedicht ‘De peinzende
Haarlemmer trekschuit, bij de aanstaande daarstelling van eenen ijzeren
spoorweg, tusschen de steden
Amsterdam en Haarlem’ waren de
heersende vermoedens al verwoord:
‘Ik, trekschuit, die steeds, zonder
schroomen,
Van Haarlem vaar naar Amsterdam,
Een eeuwen lang, op effen stroomen,
Geregeld weêr naar Haarlem kwam;
Ik, die mijn Schipper mogt verblijden,
Wanneer ik volkrijk was belaân,
Ik zie mij in de wielen rijden,
Door vreemde dingen, die ontstaan.’

De postwagen- en trekschuitondernemers hadden de komst van de stoomwagen weliswaar met schouderophalen
begroet. Achtendertig kilometer, afgelegd binnen een uur, was inderdaad
heel snel, maar hetgeen tussen Amster-

De trekschuitondernemingen zijn de
eersten die het loodje leggen tegen de
opdringende spoorwegwegen. Al in
januari 1840, dus nauwelijks drie
maanden na de opening van de treinverbinding Amsterdam-Haarlem, was

Geduchte concurrent

het tarief van de vaarverbinding tussen
de beide steden noodgedwongen al van
veertig naar dertig cents verlaagd. ‘De
peinzende Haarlemmer trekschuit’ had
een vooruitziende blik gehad en die
hadden ook de postwagenondernemers
ter harte kunnen nemen.
Tegen het midden van de negentiende
eeuw was het aantal trekschuitpassagiers aanzienlijk geslonken. Men kon
hoofdzakelijk nog in het noorden des
lands van dit eens zo geroemde, typisch
Nederlandse vervoersmiddel gebruik
maken. De trekschuit verloor zijn aanzien. Elite en middenstand lieten het
afweten en kozen voor de trein.
Rond het begin van de twintigste eeuw
waren zo goed als alle trekschuiten van
de Nederlandse wateren verdwenen.

haltes neemt toe en daarmee ook het
aantal mogelijkheden om op de trein te
stappen. De belangstelling voor de postwagen en de diligence neemt dramatisch af. De ondernemers schijnen geen
middel meer te kunnen bedenken om
reizigers voor hun vervoersbranche
terug te winnen.

Mislukte reclamestunt
van de diligence

Een verslaggever, in de zomer van 1886
aanwezig in de herberg Het Hoefijzer in
Amersfoort, hoort bij toeval drie postwagenondernemers klagen over de
terugloop aan passagiers. Hij weet raad
en stelt de heren voor een race tussen
hun koetsen te laten houden van Groningen naar Leiden, een afstand van
driehonderd kilometer! Het staat de
ploeg op elke wagen vrij een eigen
route te kiezen. Hij als man van de
krant weet zijn drie gespreksgenoten te
overtuigen van de respons, die de stunt
alom in het land zal opleveren.

De postwagens en diligences wisten
zich langer te handhaven dan de trekschuiten. Ze pasten zich bij de dienstregeling van de spoorwegen aan door
treinreizigers over te brengen naar of
van de meestal ver buiten de stads- en
dorpscentra gelegen stations. De uitbreiding van het spoorwegnet is echter
niet te stuiten. Het aantal stations en

Nog in september van hetzelfde jaar
treffen drie diligences, elk met hun
eigenaar, elkaar in Groningen en wachten op het startsein. Twee hunner kiezen onmiddellijk de gebruikelijke route
via Zwolle over de Zuiderzeestraatweg
naar Amersfoort en vandaar via Utrecht
naar Leiden. Nummer drie denkt slim

te zijn en koerst aan op Stavoren. Daar
laat hij zich met de kort tevoren aangelegde bootverbinding over de Zuiderzee
naar Enkhuizen overzetten.
Helaas, in Alkmaar raken paarden en
koets verstrikt in de drukte vanwege
het feest van Alkmaars Ontzet. In plaats
van winst in afstand en tijd, wordt een
achterstand opgelopen van een halve
dag. De onfortuinlijke eigenaar van de
diligence ziet de overwinning niet meer
zitten en ziet geen andere mogelijkheid
dan zijn passagiers op – nota bene – de
gehate trein naar Leiden te zetten. Of
het zo heeft moeten zijn!
En of de duvel ermee speelt, het wordt
uitgesproken die vermaledijde trein,
die uiteindelijk de gestrande diligence
de overwinning van de race levert. Met
nog maar enkele minuten voorsprong
op de andere twee wagens komen de
onfortuinlijke passagiers nog als eersten bij de finish, de herberg De Vergulde Turk in Leiden, binnen.
De trein blijft onverbiddelijk winnaar.
Gestaag verdwijnt de een na de andere
postwagenonderneming. Op 16 november 1914 maakt ook de enige in Nederland overgebleven postwagen tussen
Gouda en Schoonhoven zijn laatste rit.
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Willem Boxma

Van reizen en poëzie

W

Wie veel reist, heeft veel te dichten
Reizen en onbekende oorden bezoeken heeft altijd een
aantrekkingskracht op mensen gehad. Ook op dichters,

‘Al die sich stellen om te reysen,
Met varen, rijden, of te gaen,
Die moeten naerstig overpeysen,
Wat dan behoort te zyn gedaen.’

die zich lieten inspireren.
Jacob Cats wist het al, ook bij hem gingen heel wat beslommeringen vooraf,
eer hij zich op reis kon begeven. Als wij
in 1665 in zijn gezelschap hadden willen vertrekken, zouden wij mannen
onze echtgenote – gedachtig de leus
‘wie zijn vrouw liefheeft, late haar
thuis’ – niet bij de haard achter laten
zonder haar de les te hebben gelezen.
Want ‘voor al’, meent de Hollandse
raadspensionaris,
Boven:
‘Rij op dan maar, spoortje, ik wacht op U al,
Geloof dat ik veel met U
dan reizen zal;
Een spatje genomen op
elk station,
Ik wilde dat ik heden nog
vertrekken kon.’

Links:
‘Toen d’afreis kwam, op
zeek’ren dag,

‘... moet onse Vrou haer plichten
overpeysen
Wanneer haer weerde man wil uyt
den lande reysen;
Wat heeft ‘er menigh wijf haert
goeden naem beklad
Die sonder goet beleyt, en sonder
hoeder sat.’
Ze wordt volgens Cats zonder meer
‘... een ‘heyloos wijf, dat als de man
vereyst, om gasten, om vermaeck, om
speel te rijden peyst.’

Liep door de stad het
praatje,

Te voet en te paard

dat men nooit liever

De alleroudste manier van reizen was te
voet en er zijn nog steeds mensen die
dat doen. Een rijmpje uit 1833 geeft
aan waarom:

kind’ren zag,
dan broer Marien en
Daatje.’
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‘Reis te voet! Reis te voet!
Dat geeft eerst een blij gemoed!’
Misschien daarom dat we tot op heden
nog zoveel optimisten bepakt en bezakt
en op sleetse schoenen de wereld zien
verkennen.
Te paard gaat zo goed als niemand
meer. Christaan Huygens kende een
ruiter die hoopvol aan zijn reis met
bestemming Aken begon, doch op
hangende pootjes terugkeerde:
‘Reinier is met zijn stramme leden
Naer Akens baden heen gereden;
Daer heeft hij zaêl en tuig en peerd,
In alle vrolijkheid verteerd.
Zie, wat de wateren vermogen!
Hy is te paerd naar ‘t bad getogen,
En op zijn voeten wêergekeerd.’
Ook met de trekschuit wordt niet meer
gereisd. Evenmin als met de koets, het
rijtuig van de gegoede stand. Daarnaast
heeft de diligence, de postwagen in
luxueuze uitvoering, het nog lang uitgehouden. Je kwam er verder mee dan
over het algemeen wordt gedacht. In
1833 reisde de hoogleraar mr. B.H.
Lulofs ermee van Groningen naar
Baden-Baden, voor die tijd bepaald niet
naast de deur. Hij had er ‘zacht gekussend en sybaristisch in de rug opgevuld’
in gezeten en liet zich bij terugkomst
dan ook zeer tevreden over deze wijze
van vervoer uit.

Gezellig was het verblijf in trekschuit
en diligence vaak wel. Hildebrand
onderscheidde drie categorieën passagiers: slapers, rokers en praters, Je trof
er in elk geval ‘praat’ en dat verkortte
de reisduur. Piet Paaltjens dichtte uitvoerig over het gekeuvel dat hij meemaakte:
‘In een diligence zaten
Negen menschen bij elkaâr:
‘t Was een dag van groote hette,
En de lucht was drukkend zwaar.
Alles, wat die menschen zeiden,
Kwam zoo wat op ‘t zelfde neêr:
Niemand hunnen sprak ten minste
Anders dan van ‘t heete weêr.’
En dan volgen de inzittenden elkaar in
volgorde op met hun visie op de heersende temperatuur: de dandy, de onderofficier, de zeeman, de rentenier, het
nufje, de burgerjuffrouw, de paardenkoper, de handelaar, het besje. Het
kortst van stof was de nuf. ‘Wel, die zei
daarbij maar telkens, met haar zakdoek
waaiend: puf!’
De trein

De behoefte aan trekschuit en diligence
nam snel af toen de stoomlocomotief
was uitgevonden en de trein zich als
het snelle en schijnbaar onvervangbare
vervoermiddel binnen onze samenleving drong. In ons land al sinds 1839,
dus meer dan een anderhalve eeuw
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‘Jongens op zij’

‘De conducteur zat op den bok

Laat hem voorbij!

Van Amsterdam naar Leiden.

Zie hem eens hollen,

Hij droeg een zwartfluwelen pak

Hollen en rollen.

Met koop’ren knoopen, en hij stak

Hoor hem eens razen,

Den horen tusschenbeiden.”

Razen en blazen.

Nicolaas Beets

Zie hem eens rooken,
Rooken en smooken.

geleden. B. van Meurs zag voor het eerst
een ‘lokkemetief’ aan zich voorbij trekken – hoe bestond het: ‘zonder perds,
zonder toom, zonder zweep’ – en dichtte er in dialect het volgende van:
‘Nou, ‘k heb ‘em gezien, heur!
de lokkemetief;
Nog vuul ik de griesel er van
deur mien lief.
Zoo’n monster – dâ mein ik –
zoo’n aoklig masjien
Is nooit ien et derp op ‘en karmis
gezien.
Neê, lievere nog zie ik, al kost ‘et
ook meer,
Een zeemarremin, drommeldaoris
of beer!’
De treinen van nu gaan veel sneller en
zijn heel wat comfortabeler dan die van
toen. Je komt er ook veel verder mee,
door heel Europa en zelfs Azië. Maar in
het begin was het met de stoomtrein
wel even wennen. Piet Paaltjens nogmaals:
‘’k Denk altijd, als zoo’n spoortrein
heengaat,
Met hol gesteun en dof gestamp:
Wat al gedachten in die wagens!
En, lieve hemel! Wat een damp!’

Geen vervoermiddel heeft zo sterk
tot de verbeelding gesproken als de
trein. Vandaar dat hij herhaaldelijk
tot onderwerp in proza en poëzie
werd gekozen. Of het nu om de locomotief gaat, om de techniek of het
personeel, om de reizigers of om de
blik uit het raam of de sfeer in de
coupé, elk gezichtspunt roept inspiratie op.
De hoeveelheid pennenvruchten
hangt nauw samen met het gebruik
dat de poëten en schrijvers van de
trein maakten of met de indrukken
die zij kregen. Van onze moderne
dichters de forens Henk Fedder bijvoorbeeld:
‘Ik ken de éénzang van de ochtendreis
Van Dieselwielen monotone maat.
‘k Verlang naar weidegras dat
groenen gaat
Maar zie bevroren ramen, velden ijs.
Aan ‘t buurtstation ‘t gewone
changement
Van deuren open, tocht, en deuren
dicht
Vlak tegenover mij komt plots een
jong gezicht,
De ogen naar het ruitkwadrant
gewend.’
Wie reist, kan verhalen

Reizen is van alle tijden en in onze
jaren meer dan ooit. We kijken uit naar
de dag waarop we de dagelijkse arbeid
mogen vergeten en de koffers kunnen
pakken om voor enkele weken of langer
de vrijheid tegemoet te gaan. We verwachten uitgerust en vol indrukken
terug te keren en familie, vrienden en
collega’s van onze belevenissen in een
ander deel van de wereld deelachtig te
maken. Wil het oude gezegde niet dat
hij die verre reizen doet, veel te verhalen heeft? De Achterhoekse dichter
‘Bestijg den trein nooit zonder
uw valies met droomen,
Dan vindt ge in elke stad
behoorlijk onderkomen.’
Jan van Nijlen
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Hoor hem eens koken,
Koken en spoken.
Zie hem eens vlieden,
Vlieden en zieden,
Hoor hem eens gonzen,
Gonzen en bonzen,
Morren en knorren,
Brommen en grommen,
Dreunen en kreunen,
Gieren en tieren,
Schuiven en snuiven,
Stomlen en romlen,
Jongens op zij,
Laat hem voorbij!’

A.C.W. Staring bijvoorbeeld had eens
zo’n sappig reisverslag aangehoord:
‘Bereisde Roel zag op zijn tochten
Geweldig veel! Twee Bullebijters
vochten,
Voor ‘t wijnhuis in een kleine
Poolsche stad,
Terwijl hij juist aan ‘t venster zat:
Zulk vechten, Menschen! — Zij verslonden
Malkander letterlijk! Met iedren hap,
ging oor
Of poot er àf – en glad als vet er dóór!
Ons scheiden kwam te laat! Wij vonden
Het restjen: op mijn eer,
De staarten, en niets meer.’
Niet iedereen geeft toe aan enig reisverlangen of komt terug met de ervaring
dat het elders mooier, lekkerder of
gemakkelijker is dan thuis. Waarom
dan ons vertrouwd huis, stad en dorp
verlaten? De schrijver Jacob Geel zag in
1841 als reden ‘verveling te huis’. Altijd
dezelfde vrouw en dezelfde kinderen
tegenover zich te hebben, moet wel vervelend zijn. Waarom dan ook nog met
ze op vakantie gaan? Je kunt intens
genieten, maar als de koek op is besef
je, volgens Geel, dat ‘waar men het wel
heeft, daar heeft men een vaderland’.
De schrijver Fernand Lambrecht zegt
hetzelfde, maar met andere woorden:
‘reizen is in feite een ontdekkingstocht
naar het eigen huis.’ Waar Lennaert

Nijgh ons een beeld van de terugkeer
geeft:
‘geef de reiziger een stoel
geef hem brood en droge kleren
laat hem zitten bij de haard
hij is overal geweest
hij die alles heeft verloren
hij die nooit iets heeft bewaard
haal flessen uit de kelder
en haal muziek in huis
laat iedereen het horen
de reiziger is thuis.’
Waarom willen we dan toch zo graag
op reis gaan? En dat terwijl we ons
eigenlijk onbewust de langste reis van
onze dromen permitteren en nog wel
zonder moeite en zonder kosten.
Nicolaas Beets had dat door:
‘Een reis rondom de Wereld (dat ’s
gezeid:
Rondom onze Aardbol) schijnt me
een kleinigheid.
Wij doen van jaar tot jaar een
grootre, goede man!
Met d’Aardbol, om de Zon, – en
niemand spreekt ervan.’
Foto’s: collectie W. Boxma
‘Daor gêft ie ‘en schrauw,
dâ verdekselde ding,
Dâ ‘k meinde, dâ heuren
en zien me verging.’
B. van Meurs
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