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Over de molen en de molenaar zijn in de 

Middeleeuwse literatuur heel wat verhalen en 

grappen te vinden. Helaas komt de molenaar er 

niet vaak positief van af. Hij zou oneerlijk zijn 

en veelvuldig te diep in het glaasje kijken.

Het varken staat voor welvaart 

en overvloed. Hij werd veel op 

nieuwjaarskaarten afgebeeld en zijn 

lijf diende in de meeste gezinnen als 

spaarpot. Wereldwijd zijn er ongeveer 

driehonderd soorten varkens, 

waarvan het typisch Nederlandse 

varken er één is.

28Molenverhalen

Varken

In dit nummer:

4 Vergeten groenten zijn de spiegel 

van onze eetcultuur

 De culinaire band met onze voorouders

 Jac Nijskens, Lizet Kruyff en Ton Vreeken

10 Kwestie(s) van tijd

 Op de klok af

 Charlotte Broer

12  Tussen poel en schettestoel

    Volkspoëten over de Lage Landen

 Willem Boxma

14 Herinneringen

 Winkels en bedrijven in de jaren vijftig

 Jeanette Peters

17  Bellen en gebeld worden

    Communicatie in de huidige mobiele maatschappij

 Roanne van Voorst

20  Meccano boys have more fun

    De geschiedenis van ijzersterk speelgoed

 Piet de Boer

24  Een onverwoestbaar fenomeen

    Meccano in boeken

 Janneke van der Veer

28  Het slechte imago van de molenaar en zijn molen

 De molen in de Middeleeuwse literatuur  

 Ellen Steendam

32  Koken met traditie

 Jarig Jetje zou trakteren

 Cees Tempel

34  Alledaagse Dingen

 Ineke Strouken

36  Een verguisd dier

    Het varken als cultuurverschijnsel

 Olivier Rieter

Als werkende vrouw komt het er bij mij 

niet vaak van om door de week warm te 

koken. Als ik thuiskom zo rond een uur of 

acht of nog later, ben ik moe en heb ik niet 

veel zin om nog aardappels te schillen en 

groenten schoon te maken. Pasta en rijst in 

een pan, diepvriesgroenten er bij is dan veel 

gemakkelijker.

Toch is een echte traditionele Nederlandse 

maaltijd verschrikkelijk lekker. Aan een 

bloemig aardappeltje, koolraap met een sausje 

en een gehaktbal kan een restaurantmaaltijd 

niet tippen. Bij het lezen van het artikel over 

de vergeten groenten besloot ik dan ook 

meteen om mijn leven te beteren.

Dat schorseneren (van het schoonmaken krijg 

je inderdaad zwartplakkerige handen), 

raap stelen, postelein en ook onze gewone 

kropsla tot de groenten 

zijn gaan behoren die 

wij bijna niet meer 

eten, daar schrok ik 

van. Het zijn toch 

gewone pro ducten. 

Maar ook bij mij 

staan ze niet meer op 

het menu. 

Daarom 

ben ik 

blij dat er 

een Genootschap is 

dat de kennis over en de 

consumptie van vergeten 

groenten wil bevorderen. Het 

Genootschap doet niet alleen onderzoek naar 

oude groentenrassen, maar teelt op Landhoeve 

Rijkel ook zelf zeventig verschillende soorten 

historische groenten.

Kroonprins Willem-Alexander deed, na de 

grote droogte dit jaar, de suggestie om eens 

na te denken over het telen van groenten die 

konden groeien op brakwater grond. Wat mij 

betreft mag voor het telen van lamsoren en 

zeekraal subsidie gegeven worden. Lekker 

makkelijk, heel gezond en zeer smakelijk. 

Prima passend in onze tijd.

Ineke Strouken, hoofdredacteur
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I N H O U D
Voorwoord

Smaakvolle groenten
Lamsoor, aardpeer, meiraapje, 

kardoen, duinpiepers, muuskes, 

molsla en zuring zijn groenten 

die wij in Nederland bijna 

niet meer eten. Eeuwenlang 

hebben boeren hun eigen 

variëteiten aangepast aan de 

lokale teeltomstandigheden. 

Dit leidde tot een enorme 

rijkdom aan streekgroenten, 

zoals de Limburgse Gele 

Wortel.

Was het een paar jaar geleden nog heel vreemd dat je een 

mobiele telefoon had, nu lopen alle kinderen er mee op zak. 

Inmiddels kun je met je GSM ook veel meer dan bellen en 

gebeld worden.

De populariteit 
van de GSM

Vergeten 
groenten

Het verhaal van Meccano begon in het jaar . Uitvinder en knutselaar 

Frank Hornby vroeg een patent aan op het constructiespeelgoed dat hij voor 

zijn eigen kinderen had gemaakt. Nu is meccano een wereldwijd begrip en 

betalen verzamelaars veel geld voor de rode en groene stripjes met gaatjes.

20Meccano
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Eeuwenlang hebben boeren hun eigen variëteiten ontwikkeld 

die het best aangepast waren aan de lokale teeltomstandigheden. 

Dat leidde tot een rijkdom aan streekgebonden variëteiten zoals 

de Katwijkse peentjes, de Opperdoezer Ronde aardappel of de 

Limburgse Gele wortel. Door allerlei oorzaken zijn veel van die 

variëteiten verdwenen. Lamsoor, aardpeer, kardoen, duinpiepers, 

muuskes, molsla, zuring, wie kent de smaak van die groenten 

nog? Ze hebben een hele geschiedenis. Wij willen ze misschien wel 

opnieuw leren kennen.

Jac Nijskens, Lizet Kruyff en Ton Vreeken

Vergeten groenten 
zijn de spiegel van 
onze eetcultuur

Wie herkent zich in het volgende 

eet patroon? We eten maandags Mexi-

caans, dinsdag pizza, woensdag wrap-

pen we erop los en misschien is er in 

het weekend nog plek voor de tradi-

tionele gehaktbal met bloemkool. In 

het geweld van de globalisering kreeg 

Neerlands dis een rijkdom aan exoti-

sche smaken toebedeeld. Nederland 

scoort in Europa het hoogst in dit 

‘culinaire exotisme’. In vergelijking 

met andere EU-landen scoren we rela-

tief laag in het kopen van ambachte-

lijke, traditionele levensmiddelen. 

Vergeten groenten bieden mensen, 

die houden van de goede dingen des 

levens, de mogelijkheid om de rijk-

De culinaire band met onze voorouders

voorouders veelal uit pastinaak (pinck-

sternakel), aardperen, granen en peul-

vruchten. Tot de groenten die vroeger 

vaak op het menu stonden, maar in 

de eenentwintigste eeuw vrijwel niet 

meer, behoren: de kardoen, knolsel-

derij, koolraap, latuwe (een soort sla), 

lamsoren (zeegroente), meiknolletjes, 

pastinaken (knolgewas), postelein 

(bladgroente), pompoen, raapstelen, 

rabarber, radicchio (soort andijvie), 

radijsjes, rapen, rammenas, schorsene-

ren (soort van witte wortel), spitskool, 

topinamboer (zeventiende-eeuwse 

wortelknol), tuinkers en zeekraal 

(zeegroente). En volgens een persbe-

richt van The Greenery in januari  

dreigt de oer-Hollandse kropsla aan 

dit rijtje te worden toegevoegd.

Pastinaak – pincksternakel
Pastinaak is een oude groente die 

wordt beschouwd als voorloper van 

de aardappel, want het was lange tijd 

het volksvoedsel nummer één. De 

groente was vrij gemakkelijk te telen 

en kon uitstekend een winter lang 

bewaard worden. De pastinaak wordt 

al sinds lang verbouwd en was bekend 

bij de oude Grieken. In de middeleeu-

wen kwam de pastinaak naar Noord 

Europa. Pastinaak behoort tot de 

familie van de wortelen, seldersoor-

ten, peterselie, kervel en knolvenkel. 

Hier is de pastinaak bijna vergeten, 

in Engeland is hij nog populair. De 

witte wortel heeft een zoetige smaak 

die sommigen aan anijs doet denken. 

Schil de wortels met een dunschiller. 

Stoof plakjes pastinaak in een beetje 

boter gaar in  minuten. Pastinaken 

zijn vanaf september tot en met 

 januari verkrijgbaar.
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Foto pagina : Voordat de aardappelsoort Bintje rond 

 op de markt verscheen, waren de langwerpige 

‘muisjes’ de gangbare aardappelsoorten. Veel lekkerder 

van smaak dan de huidige rassen. Boven: Vitolette Noir 

(vóór ), links: Buggenummer Muuskes () en 

rechts: Pink Fir Apple (vóór ).

Hierboven: Pastinaak is een oude groente, die wordt 

beschouwd als de voorloper van de aardappel, want het 

was lange tijd volksvoedsel nummer één. In Engeland 

is de pastinaak nog populair, in Nederland is het een 

vergeten groente.

Hiernaast: Vóór de daadwerkelijke doorbraak van de 

aardappel als volksvoedsel bestond de plantaardige dis 

van onze voorouders veelal uit wortels, granen en peul-

vruchten. Tot de groenten die vroeger op het menu ston-

den, maar in de eenentwintigste eeuw vrijwel niet meer, 

behoren de pastinaak (rechts), schorseneer (voorgrond), 

haverwortel (op schaal rechts) en kliswortel 

(op schaal links).

dom en de sfeer van de moestuin 

en de boomgaard van onze groot-

ouders opnieuw te ontdekken. Op dit 

moment kennen de vergeten groenten 

een opleving. Hernieuwd landbouw-

kundig onderzoek naar de teelt van 

aardpeer, wortelpeterselie en pastinaak 

is opgestart en jonge koks werken 

steeds meer met historische groenten.

Vergeten groenten
Vóór de daadwerkelijke doorbraak 

van de aardappel als volksvoedsel 

bestond de plantaardige dis van onze 
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Kardoen – Kardonzen
Kardoen is een voorouder van de arti-

sjok. De plant is al bekend sinds de 

vierde eeuw voor Christus, afkomstig 

uit het Middellandse Zeegebied. In 

Limburg werden in de jaren veertig 

van de vorige eeuw nog op grote 

schaal kardoenen geteeld door tuin-

ders. Ze werden gebleekt in de mergel-

grotten om hun lekkere zoetige smaak 

te verkrijgen. Het uiterlijk van de 

bladsteel is vergelijkbaar met bleeksel-

derij. De smaak is echter totaal anders. 

De eerste indruk is mals, sappig en 

zoetig. De smaak is een mix van arti-

sjok, selderij en schorseneer. Bitter en 

toch ook een beetje zoet. Je zou zeg-

gen, die omschrijving moet het grote 

publiek dat spruitjes en lof koopt toch 

aanspreken. Voorbijgestreefd door de 

nobeler geachte artisjok werd de kar-

doen in onze streken ver geten. Maar 

niet in Zuid-Europa, waar de faam 

van de kardoen, vanaf de Oudheid 

onder de Grieken en Romeinen tot op 

heden nog populair is. Kardoen komt 

vaak gestoofd op tafel met kastanjes of 

met walnoten. Ze zijn net zo te berei-

den als asperges en ook als beignets 

smaken ze uitstekend. Kardoen is ver-

krijgbaar van juni tot en met 

 november.

Schorseneer – keuken-
meidenverdriet – armelui’s 
asperge
De schorseneer wordt ook wel zwar-

te wortel, keukenmeidenverdriet, 

armelui’s asperge of winterasperge 

genoemd. Het verbruik is sterk afge-

nomen, maar in Limburg wordt de 

plant nog hier en daar geteeld. De 

voornaamste reden voor het nage-

noeg verdwijnen van de schorseneer 

is dat het schoonmaken een minder 

plezierige bezigheid is. Men krijgt er 

plakkerige handen en zwarte nagels 

van, vandaar de naam keukenmeiden-

verdriet. 

De bekendste soort schorseneer is 

van buiten zwart, alleen de haver-

wortel heeft een witte of bleekbruine 

schil. Het vruchtvlees is bleek-crème 

en de smaak herinnert aan artisjok 

en  asperge. De haverwortel zou het 

lekkerst zijn en wordt ook wel eens 

vergeleken met oesters. Daarom heet 

hij ook wel de oesterplant, maar veel 

mensen valt die gelijkenis niet op. 

Schorseneren vormen een aparte en 

leuke aanvulling op het menu, hetzij 

in een roomsaus, gekookt in melk 

of gebakken in boter. Ze zijn ook 

bruikbaar in soep. Vroeger werden de 

wortels samen met blad en bloemen 

gebruikt tegen maagzuur, gebrek 

aan eetlust en diverse leverkwalen. 

Schorseneer is verkrijgbaar van sep-

tember tot en met maart.

Aardperen – topinamboer 
– Jeruzalem artisjokken
Aardperen worden ook wel topi-

namboer of Jeruzalem-artisjok-

ken genoemd, hoewel ze niets met 

Jeruzalem noch met artisjokken van 

doen hebben. Het is een knol met 

een rijke en lange geschiedenis. Ze 

werden omstreeks het begin van de 

zeventiende eeuw hier ingevoerd en 

kenden toen een groot succes in onze 

tuinen van kastelen en kloosters. In 

de twintigste eeuw was de plant bij 

de meeste boerderijen nog te zien. De 

bloemen werden twee meter hoog en 

waren gangbaar als erfafscheiding. 

Door de aardappel is de aardpeer ver-

drongen. Aardperen zijn knobbelige 

grillige knollen, enigszins op verse 

gember lijkend, van pruimgroot tot de 

maat van een aardappel. De smaak is 

zacht met iets van noten en artisjok-

ken. De aardpeer is lekker in soepen 

en stoofschotels, gekookt met kaas-, 

tomaten-, of kerriesaus. Gefrituurd 

(zwevend gebakken) is de aardpeer 

lichter en krokanter dan de aardappel. 

Aardperen zijn van oktober tot en met 

maart verkrijgbaar.

Waarom zijn deze 
groenten vergeten?
Lamsoor, aardpeer, kardoen, duin-

piepers, muuskes, molsla, zuring. 

Vermeld deze namen in jong gezel-

schap en ze zullen je aankijken als 

koeien die voor het eerst een trein zien 

passeren. Maar bij oudere generaties 

roepen deze groenten herinneringen 

op aan de goede oude keuken. Soms is 

het gissen waarom bepaalde groenten 

het predikaat ‘vergeten’ verdienen. 

We zetten het op een rij.

Eetcultuur: vergeten groenten zijn 

vaak wortel- en knolgewassen. Deze 

worden gerelateerd aan zware kost, 

zware lichamelijke arbeid en arme 

tijden. In de light-periode, ingezet 

in begin jaren tachtig, pasten deze 

groenten niet goed meer in de popu-

laire gerechten. 

Veredeling: veredeling tot moderne 

rassen leidt tot hogere opbrengsten 

dan de oudere rassen. Wegens de hoge 

kosten van het veredelen van een ras 

brengen veredelaars een beperkt aantal 

rassen op de markt en zijn de oude 

rassen verdrongen. Jammer, want die 

hebben vaak meer smaak. De Lange-

dijker bewaarkool (rode kool) of de 

Berner Landfrau (boon) zijn bijvoor-

beeld oude rassen die duidelijk beter 

smaken dan de moderne rassen.

Landbouwkundig: de oogstbaarheid 

en de bewaareigenschappen na de 

oogst zijn soms in het nadeel van soor-

ten vergeten groenten. Bijvoorbeeld de 

kardoen en aardpeer zijn moeilijk lang 

te bewaren. Bovendien is de teelt van 

kardoen bewerkelijk en is de aardpeer 

moeilijk te oogsten.

Voor een aantal vergeten groenten is 

het ronduit gissen waarom ze van onze 

dis zijn verdwenen. Ze zijn gezond, 

voedzaam, lekker, makkelijk te telen 

en te oogsten. Wortelpeterselie, 

zuring, diverse zeer smakelijke oude 

tomaten- of koolrassen; het is ons een 

raadsel waarom we die niet meer eten.

Vergeten eetcultuur 
Nederland heeft door de eeuwen 

heen een verrassend gevarieerde en 

rijke eetcultuur gekend. Maar dat 

zijn we voor een deel vergeten. Toen 

de Romeinse legioenen naar de Lage 

Landen kwamen, brachten ze ook 

hervorming van de landbouw mee. De 

soldaten moesten voldoende eten krij-

gen en dat kwam van de boerderijen 

in de regio. Onderzoek naar het plant-

aardige materiaal van de opgravingen 

in en rond Maastricht bewijzen, dat de 

Romeinen bijvoorbeeld selderij, kori-

ander, bonenkruid en dille kweekten. 

Die kruiden waren tot dan toe in ons 

land niet bekend. Ook verbouwden 

ze bietjes en linzen. De akkers lever-

den graan, erwten en veldbonen. Het 

smaakpatroon breidde aanzienlijk uit 

in het door de Romeinen bezette deel 

van ons land.

Ruime sortering: 
500 – 1400 na Chr.
Karel de Grote gaf uitgebreide richt-

lijnen voor het inrichten van zijn 

landerijen. Het was een verlanglijstje, 

want niet alles zal het in ons klimaat 

tot wasdom hebben gebracht. Prei, ui, 

knoflook, wortelen, rapen, tuinbonen 

en kropsla schaarden zich naast pom-

poen, meloen, augurk, selderij, kervel 

en venkel. Kookboeken uit die tijd 

geven recepten voor een soepje van 

lente-uitjes, of spinazie met gember 

en eieren. De vis werd geserveerd met 

groene kruiden, het kalfsvlees met een 

groene saus van peterselie, snijbiet, 

azijn en specerijen. Prei werd met wat 

ui gestoofd in olie en bouillon, waarna 

de schotel werd gebonden met gema-

len amandelen. 

Ook in de latere middeleeuwen blijven 

groenten op tafel. Vlees geeft welis-

waar de status aan het maal, evenals 

de uit verre landen geïmporteerde 

specerijen (peper, gember, kaneel, 

saffraan, nootmuskaat), maar groente 

en verse kruiden f leuren de anders 

eentonige maaltijd op. De potagie van 

bonen, de aelmoes (een voorloper van 

waterzooi, de Vlaamse vissoep met 

veel groen erin), de groene toerte (har-

tige taart met snijbiet, spinazie, kom-

kommerkruid of ossentong) bewijzen 

dat veel groenten op een heel uiteenlo-

pende wijze in de gerechten verwerkt 

werden, soms in voor ons verrassende 

combinaties. 

Bonte mengeling: 
1500 – 1800 
Als de nieuwe wereld is ontdekt, 

komen daar nog tal van groentesoor-

ten bij. Maar de traditionele groenten 

verdwijnen niet. Salades met nog 

steeds die bonte mengeling van krui-

den, grauwe erwten, kool, wortelen en 

knolgewassen blijven een belangrijk 

deel van de dagelijkse dis. In de acht-

tiende eeuw gaan aardappelschotels 

gepaard met champignons, uienra-

gout, peultjes, erwtjes, sperzieboontjes 

en salades. Worteltjes worden geser-

veerd bij de vis. 

Hoofdstuk zeven in het Nieuw Burger 

Kookboek bevat de recepten voor 
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Links: De artisjok is een edele groente, ook wel de 

‘ koningin der groenten’ genoemd.

Rechts: In het midden van de twintigste eeuw werd de 

kardoen nog op grote schaal nabij de mergelgrotten van 

Maastricht geteeld. Nu kent men de kardoen nog vooral 

vanwege de mooie bloem.
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groenten, met voor alle genoemde 

soorten tenminste twee bereidings-

wijzen. Andijvie, asperges, aardappe-

len, artisjokken, bloemkool, boontjes 

(Er wordt onderscheid gemaakt tus-

sen slaboontjes, sperzieboontjes en 

prinsessenboontjes. Wij gooien dat 

tegenwoordig op een grote hoop.), 

doperwten, kapucijners, groene en 

gele erwten, rode kool, witte kool, 

spruitjes, Savooien kool, kroten, knol-

len, prei, peulen, postelein, snijbonen, 

schorseneren, selderij, knolselderij, 

kropsalade, spinazie, uien, wortelen, 

zuring, cichoreilof en mol- of paar-

debloemensalade. Hoofdstuk negen 

gaat over het inmaken van groenten en 

hoofdstuk tien over de salades, waar-

bij weer onderscheid wordt gemaakt 

naar de soort: andijvie, veldsla, latuw, 

kroost en dunsel, molsalade, koolsa-

lade en natuurlijk kropsla. Dat is in 

. Variatie in soort en bereiding en 

een vanzelfsprekendheid, dat groente 

bij de maaltijd hoort. 

Het belang van de 
commercie: vanaf 1850
Dan komt er in  een nieuw kook-

boek uit, van de hand van Odilia 

Corver, ‘directrice der tijdelijk kook-

school’ te Amsterdam. Er verschijnen 

veel drukken van Aaltje, de volmaakte 

en zuinige keukenmeid. Hoofdstuk 

acht is gewijd aan aardappelen en 

groenten. Vijftien pagina’s aardap-

pelen. Dan acht pagina’s over peul-

vruchten. En vervolgens drie pagina’s 

over aardnoten. Pinda’s: wat doen die 

daar? Ah, het kookboek is gesponsord 

door Calvé, of althans de voorloper 

daarvan. ‘Wij ontvingen ze door de 

welwillendheid van de Directeuren 

der Ned. Oliefabriek te Delft. Met 

een adres waar je ze in Amsterdam 

kunt kopen.’ Er volgen nog drie pagi-

na’s met linzen, kastanjes en truffels, 

niet direct dagelijkse kost kennelijk. 

Dan pas komen de groene groenten 

aan bod. Eerst komt er een lofzang 

op de Beverwijkse groenboeren, die 

veel betere waar hebben dan dat wat 

normaal in Amsterdam in de stad 

gevent werd. Vers is lekker, maar je 

moet er meer voor betalen. Toch is 

de keuze aan groene groenten nog 

uitgebreid, er staan zelfs meer soorten 

in dan in het Burgerkookboek, dat in de 

Napoleontische tijd verscheen.  

Sobere bereiding: 
vanaf 1900
Verder in de tijd. In  verschijnt 

er Het Kook en Huishoudboek voor het 

Platteland van Wilma Münch, lerares 

bij het landbouw-huishoud-onderwijs. 

Veel pagina’s betreffen het inmaken 

en wecken van groente en fruit. De 

variatie loopt terug, onderscheid bij 

de boontjes wordt bijvoorbeeld niet 

meer gemaakt. Bij het bereiden van 

verse groenten voor de maaltijd is de 

variatie er nog wel, maar ook nu is de 

bereiding ontdaan van alle smuk. Een 

beetje peterselie over de komkommer-

sla, een restje jus door de gestoofde 

sla, wat nootmuskaat over de bloem-

kool, maar verder gaat het niet. Het 

gebonden meelsausje overheerst. 

Ook mevrouw Münch blijkt niet 

ongevoelig voor de invloed van de 

commercie. Haar lofzang op Maggi, 

als onmisbaar ingrediënt bij het 

maken van soep, beslaat een hele 

pagina. Met als gevolg dat op het 

platteland de soep gemaakt werd met 

hooguit wat peterselie, selderij, mis-

schien wat foelie of een blaadje laurier 

en verder de eenheidsworst uit de 

voedingsmiddelenindustrie. Het 

patroon wordt duidelijk. Minder vari-

atie in soorten, die op een eentonige 

manier worden opgedist. Het krui-

dentuintje bij de boerderij verliest zijn 

waarde.

Uit het beeld
Deze treurige ontwikkeling zet zich 

voort na de Tweede Wereldoorlog. 

Maar het allerakeligste is misschien 

wel het Volkomen Groenteboek dat 

Albert Heijn in de jaren zeventig op 

de markt bracht. Een aantal van de 

genoemde soorten was toen al uit het 

beeld verdwenen, zoals de raapstelen 
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en de meiraapjes, waar Goethe zo 

lyrisch over was. Héél incidenteel 

kwam je nog wel eens kapucijners of 

postelein tegen, maar dan moest je 

echt geluk hebben. Door onze reislust 

is de variatie in de keuken weliswaar 

toegenomen, maar de roerbakmixen 

hebben de boterboontjes verdrongen, 

de kropsla heeft plaatsgemaakt voor de 

Icebergsla en de zakjes slamix. 

Het is niet alleen ellende. De kas-

spinazie heeft er een sterker zusje bij 

gekregen, de wilde spinazie. Maar 

vroeger werden er verschillende spi-

naziesoorten gekweekt passend bij het 

seizoen. Dat moet je toch geproefd 

hebben. En hoe smaakte dat dan? En 

waar combineerde je dat dan mee, 

een fragment uit de geschriften van 

Abt Walafried Strabo uit de negende 

eeuw aangeeft:

‘Niet getreuzeld nu! Ik pak de schoffel 

De aarde wordt zorgvuldig 

 omgewoeld, 

en krijgt een volle deklaag vette mest. 

Wanneer het droog en dauwloos blijft, 

draag ik, bezorgd om dorheid en 

benauwd 

voor schade aan de tere weefsels, 

 liefdevol 

emmers helder water aan en giet ze 

eigenhandig druppelsgewijze uit.’

Net zoals het genootschap inziet, zag 

Abt Walafried Strabo het nut van het 

verspreiden van kennis en informatie 

al in. Hij schreef naar aanleiding van 

de oogst van zijn kloostertuintje: 

‘Nu komt het aan op dichtergaven, 

kennis 

en bevlogen taal, om alles van die 

oogst 

met name te noemen, in alle geuren 

en kleuren: 

dan krijgt het kleine goed een 

grote eer’.

Meer informatie: Het Nederlands 

Genootschap der Vergeten Groen ten, 

Landhoeve Rijkel, J. Nijskens, 

Rijkel ,  NJ Beesel 

(info@vergeteneten.nl). De Histo-

rische Groentehof op Landgoed Rijkel 

is een vrij toegankelijke tuin met circa 

zeventig historische groenterassen.

qua kruiderijen? Dat kom je alleen te 

weten als je een moestuin hebt, of een 

vergeten groente adopteert.

Nederlands Genootschap 
der Vergeten Groenten
Helaas kennen we veel (bijna) verge-

ten groenten in Nederland. Daarom 

is het Nederlands Genoot schap der 

Vergeten Groenten opgericht, dat de 

kennis over en consumptie van ver-

geten groenten wil bevorderen. Het 

Genootschap houdt zich ook bezig 

met de teelt, de cultureel-historische 

aspecten en de culinaire geheimen der 

vergeten groenten.

Het begin van een rijke oogst ligt bij 

de noeste arbeid van de tuinier. Zoals 

Links: Onze voorouders aten heel anders dan wij. Deze 

 culinaire kloof is van alle EU-landen in Nederland het 

grootst.

Hiernaast: Oude kookboeken geven de bijna vergeten 

 eet cultuur van Nederland weer. Deze is rijker dan 

menigeen denkt.

Foto’s: Nederlands Genootschap der Vergeten Groenten



Kwestie(s) van tijd

Op de klok af
Iedere ochtend weer komt de zon op in het oosten en gaat hij in de loop van de dag – met een snelheid 

van zeventien kilometer per minuut – door het zuiden om ’s avonds in het westen weer onder te gaan. 

Juist die snelheid waarmee de zon zich westwaarts beweegt, maakt dat het – gemeten naar de feitelijke 

zonnestand – niet overal in ons land precies even laat is: in het oosten van het land staat rond het 

middaguur de zon zo'n twintig minuten eerder op zijn hoogste punt dan in het westen.

Toch werd in vroeger tijd in het alge-

meen met behulp van zonnewijzers 

de plaatselijke tijd bepaald. Er golden 

dus op verschillende plaatsen verschil-

lende tijden. Weliswaar bestonden er 

klokken die tijdmeting op een andere 

wijze dan door naar de zon te kijken 

mogelijk maakten. Zoals waterklok-

ken, kaarsen en sinds de veertiende 

eeuw ook mechanische klokken. In 

 was het Christiaan Huygens die 

het slingeruurwerk uitvond, wat een 

belangrijke verbetering was in de tijd-

meting, omdat daarmee ook de minu-

ten preciezer te meten waren.

Plaatselijke tijd
Verschillen in plaatselijke tijd waren 

echter nauwelijks een probleem toen 

men nog niet beschikte over snelle 

vervoers- en communicatiemogelijk-

heden. Dit veranderde echter al toen 

men aan het begin van de negentiende 

eeuw een dienstregeling voor post-

koetsen en diligences moest opstellen. 

Door de verschillen in plaatselijke tijd 

kon men zich hier niet of moeilijk aan 

houden en ontstond de behoefte aan 

een consequent en algemeen gebruik 

van tijdmetingsinstrumenten, die 

onafhankelijk van de feitelijke omstan-

digheden (de zonnestand op een 

bepaalde plaats op een bepaalde tijd) 

altijd eenzelfde tijdsduur aan gaven.

Middelbare tijd
Verschillende steden gingen er toen 

mede daarom toe over om de tijd 

aan te geven op basis van een goed 

uurwerk, in plaats van met een zon-

newijzer. Hierdoor kregen weliswaar 

alle dagen dezelfde duur, maar de 

kloktijd van ’s middags twaalf uur 

viel toen niet per se meer samen met 

de hoogste zonnestand van die dag. 

In dit verband sprak men sindsdien 

van de zogeheten middelbare tijd. 

Amsterdam en Rotterdam gingen in 

 over naar deze middelbare tijd, 

maar een landelijke regeling kwam 

vooralsnog niet tot stand.

Spoortijd
De introductie van de trein deed ech-

ter de behoefte aan een uniforme tijds-

aanduiding toenemen. Afgeleid van de 

middelbare tijd van Amsterdam werd 

daarom door de spoorwegen in de 

jaren veertig van de negentiende eeuw 

gekozen voor een eigen tijd: de spoor-

tijd. Deze tijd, die dus kon afwijken 

van de plaatselijke tijd, kon via de toen 

in gebruik komende telegraaf worden 

doorgegeven aan de verschillende 

 stations elders.

Ook op internationaal niveau werden 

toen inmiddels regelingen getroffen om 

te komen tot een eenheid van tijd in 

grotere gebieden. In navolging van wat 

in uitgestrekte Verenigde Staten van 

Amerika al sinds  het geval was, 

werd op een Europese conferentie in 

 in Dresden voor de spoorwegen 

het systeem van tijdzones ingevoerd. 

Greenwich Mean Time
In dit systeem was de aarde in vieren-

twintig zones verdeeld van elk vijftien 

lengtegraden of meridianen. Binnen 

één zone gold dan de tijd van de mid-

delste meridiaan. Daarmee zouden er 

over de hele wereld maar vierentwintig 

verschillende tijden gelden, die steeds 

maar een uur zouden verschillen. In 

 was op een internationale Stan-

daard Tijd Conferentie bepaald dat de 

meridiaan van Greenwich bij Londen 

de begin-meridiaan zou zijn, waarmee 

de Greenwich Mean Time (dit is de 

middelbare tijd van Greenwich) de 

Universal Time werd.

In Nederland gingen de spoorwegen 

in  over op de Greenwichtijd, 

hetgeen als consequentie had dat er 

sindsdien in veel plaatsen twee tijden 

naast elkaar golden: de plaatselijke tijd 

en de Greenwichtijd.

Midden-Europese tijd
Dit leidde in veel situaties natuurlijk 

tot verwarring, klachten en discussies 

Charlotte Broer
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over de wenselijkheid van een unifor-

me tijd voor heel Nederland. Diende 

men, evenals in België en Engeland, 

te kiezen voor de Greenwichtijd? 

Of net als in Duitsland voor de 

Midden-Europese tijd, die een uur 

voorliep op de tijd van Greenwich. 

Of ten slotte voor de Amsterdamse 

tijd, die tussen de Greenwichtijd 

en de Midden-Europese tijd inzat? 

Deze Amster damse tijd liep, om 

precies te zijn, negentien minuten en 

tweeëndertig seconden voor op de 

Greenwichtijd en veertig minuten 

en achtentwintig seconden achter 

op de Midden- Euro pese tijd. In 

 koos de Nederlandse minister 

– waarschijnlijk op meer politiek-

 diplo matieke dan op praktische gron-

den – voor de Amsterdamse tijd. Op 

 mei van genoemd jaar werd de Wet 

Eenheid van Tijd van kracht en kreeg 

Nederland een uniforme tijd.

Wellicht om een en ander (vooral ten 

opzichte van de Midden-Europese 

tijd) toch wat eenvoudiger te maken, 

werd in  bij wet bepaald dat de 

klok in Nederland achtentwintig 

seconden vooruit gezet werd. De 

Duitse bezetter voerde uiteindelijk in 

mei  de Midden-Europese tijd in 

Nederland in en dat is tot op de dag 

van vandaag zo gebleven.

Zomer- en wintertijd
Invoering van de zomertijd wil zeg-

gen dat men in de zomerperiode ten 

op zichte van de ‘gewone’ tijd de klok 

een uur vooruitzet. Dat betekent dat 

het niet midden in de nacht licht 

gaat worden maar later, terwijl men 

’s avonds een uur langer van het dag-

licht kan profiteren. In het Engels 

spreekt men daarom in dit verband 

van Day Saving Time.

Uiteraard storen de natuurlijke ver-

schijnselen (verbonden met het nacht-

dag- en donker-licht-ritme) zich niet 

aan wat mensen als tijdsaanduidingen 

afspreken. De hoogste stand van de 

zon en de hoogste temperatuur op een 

zomerdag worden in de zomerperiode 

niet op of rond het middaguur bereikt, 

maar (gemiddeld) veel later op de dag. 

Dat geldt uiteraard ook voor de laag-

ste temperatuur, vandaar de vaak nog 

frisse ochtenden en lang aanhoudende 

mist ’s zomers.

De zomertijd werd in Nederland van af 

 gehanteerd. In de Tweede Wereld -

oorlog heeft ze zelfs ook in de winters 

van  en  voortgeduurd, waar-

na de klok pas in november  werd 

teruggezet. Daarna was de zomertijd 

weer alleen ’s zomers van kracht om 

ten slotte in  te worden afgeschaft.

In  werd – in het kader van de 

toen actuele energiecrisis – besloten de 

zomertijd opnieuw in te voeren. Zoals 

in de periode - varieerden 

ook tussen  en  het begin 

en het einde van de zomertijdperi-

ode. Sinds  geldt als begin van 

de zomertijd de laatste zondag van 

maart en als einde ervan de laatste 

zondag van oktober, hetgeen door de 

landen van de Europese Unie voor de 

komende jaren als zomertijdperiode is 

afgesproken.

Door de komst van de spoorwegen werd de 

behoefte aan één tijd voor heel Nederland 

groter. Vanaf  werd de Midden-Europese 

tijd van kracht.
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Worden in dit vers uit de zestiende 

eeuw de belangrijkste steden in ons 

westen in meer of mindere mate 

geprezen, niet altijd kwamen ze er zo 

gunstig af. Van het ‘prachtighe’ Den 

Haag bijvoorbeeld heette het ook: 

‘Hoog op de koten,

Mager van poten,

Lang van nek,

Glad in de bek,

Leeg in de maag,

Dat is het wapen van Den Haag.’

Dergelijke – overigens goedbedoel de – 

spotdichterij is eeuwen een liefheb-

berij geweest van poëtasters, waarmee 

rijmelaars, – of erger – (volgens Van 

Dale) pruldichters worden bedoeld. 

Desondanks is hun oeuvre niet weg te 

denken uit de Nederlandse volkscul-

tuur en wil ik ze daarom het predikaat 

volksdichter wel  gunnen.

Volksgedichten
De ironische poëterij vond vaak 

toepassing in aftelversjes waarin het 

laatste woord degene aanwees die de 

klos in het spel was. Het waren vooral 

uiterlijke kenmerken, karaktereigen-

schappen en omstandigheden die de 

steden en dorpen en hun bewoners 

werden toegedicht. Armoede, zuinig-

heid of sterker nog gierigheid, werden 

gretig aangewend om ze rijmend te 

verwoorden.

‘Brouwershaven is een stad,

’t Is een stad van stenen.

Daar is van zijn leven een paard ver-

brand,

Ze kluiven nog aan zijn benen.’

‘Te Zuilichem, te Zuilichem,

Daar wonen de gierige vrouwen.

Als de meid de room afzeegt

Dan komen ze de tems ophouwen.’

Met andere woorden: van wat in de 

‘tems’, de zeef, achterbleef werd in 

Zuilen nog lekker gesmikkeld. 

Als het op betalen aankomt: ho maar!     

‘In Brakel naken ze veel gekakel,

Maken ze veel gedruis.

Maar als het op betalen aankomt,

Dan is er niemand thuis.’

En in het Drentse ...

‘Benneveld ‘is ’t hoog gesteld.

Grote puilen en geen geld.’

Dritsstoel
Opvallend is dat in veel van dergelijke 

rijmpjes herhaaldelijk de toevlucht 

wordt genomen tot begrippen als 

kraaiennest, gat, poel en kinderstoel, 

zelfs als de op de korrel genomen 

plaatsen betrekkelijk ver van elkaar 

zijn gelegen. Dit verschijnsel geeft de 

indruk dat achter verschillende dicht-

sels een en dezelfde poëtaster kon 

hebben gestaan. Zoals in de volgende 

ontboezemingen.

‘Herwen is een stad,

Lobith is een gat,

Aardt is een modderpoel,

Pannerden is een dritsstoel.’

Drits (middelnederlands) betekent 

mest, zeg maar poep. Een dritsstoel, 

ook wel ‘schettestoel’, is wat onder 

ons gezegd wel een kakstoel wordt 

genoemd.

Tussen Maas en Waal wond iemand 

helemaal geen doekjes om het woord 

en ging men nog een stapje verder:

‘Batenberg hoogverheven,

Appeltern weggedreven,

Altforst modderpoel,

Ravenstein schijtstoel.’

De vergelijking ging ook op voor Wijk 

bij Duurstede:

‘Leersum is een kraaiennest.

Langbroek is een waterpoel,

Wijk is een kinderstoel,

Rhenen is een rode lap,

’t Veen [Veenendaal] is een watergat.

Kraaiennest
Kraaiennesten en gaten werden 

alom aangetroffen. Op de Veluwe, 

de Betuwe en de Zuid-Hollandse 

 eilanden.

‘Apeldoorn, hoge vest,

Vaassen, kraaiennest,

Epe is ‘n stad,

Volkspoëten over de Lage Landen

Tussen poel en schettestoel
‘Amsterdam is machtigh,
Den Haegh is prachtigh,
Dordrecht is oudt,
Naerden is koudt.
Leyden is wys,
Haerlem een paradys,
Delft is statigh,
Utrecht prelatigh.
Rotterdam rust ter see,
Enckhuysen meê.
Schoonhoven is kleyn,
Alkmaer reyn,
Edam is vet,
Munnickendam net.
Medemblick is goet,
Hoorn is vol overvloet.’

Willem Boxma

’s Gravenhage is ‘prachtigh’, 

maar ‘ leeg in de maag’

In Zuilen wonen gierige vrouwen.

Heerde is nog wat,

Oene is ‘n moddergat.

Buren, Buren blinkt schoon,

Meteren hangt een gouden kroon,

Elst doet zijn best.

Geldermalsen is een kraaiennest.

Ridderkerk, hoog van moed,

Trapt IJsselmonde onder de voet.

Heer Jansdam, wat zou ons hinderen?

’t Ambacht is voor kleine kinderen,

Barendrecht, dat leit in ’t West,

Rijsoord is een kraaiennest.

Oud-Beierland is een halve stad,

Nieuw-Beierland is nog wat.

Piershil is een kraaiennest.

De Korendijk is als de rest.’

Gat
Wat, gat en stad rijmen lekker en 

die woorden lagen dan ook altijd 

gebruiksklaar bij de hand.

‘Asperen is wat, 

Heukelom is een gat,

Leerdam is een grote stad.’

In de Betuwe vond de spotpoëet 

klaarblijkelijk alle ingrediënten bijeen, 

waar in hij bovendien zijn kritische 

gevoelens kwijt kon en hij rijmde dan 

ook naar hartelust:

‘Tiel is een stad,

Echteld is een gat,

IJzendoorn is een waterpoel,

Ochten is een koningsstoel,

Bommel blinkt zo schone, 

Waardenburg spant de krone,

Tuil is ’t allerbest, 

Haaften is een kraaiennest,

Hellouw is een eendenpoel,

Herwijnen is een schettestoel,

Vuren is een errem land,

Dalem ligt aan de waterkant.’

Geld
Een stad als Vianen leende zich bij 

uitstek voor ironie. Ze was in de 

zeventiende en achttiende eeuw een 

vrijplaats voor lieden die, gebukt onder 

schulden, de deurwaarder wilden ont-

lopen of op de rand van faillissement 

stonden. Vandaar:

‘Ga f luks maar naar Vianen 

En dek je daar voor het manen.’

Of:

‘Die licht is in ’t borgen

Moet voor Vianen zorgen.’

Ook de magistraat van Goes nam het 

waarschijnlijk niet zo nauw met wie 

door zijn poorten binnenkwam:

‘Wie wil stelen en niet hangen,

Ga naar Goes en laat zich vangen.

Want de Heren van Ter Goes

zijn zo zacht als appelmoes.’

Als we het toch over gemeentebeleid 

hebben, in Huizen deden de stadsbe-

stuurders de belastingduiten van de 

burgers kennelijk in verkeerde zakjes 

glijden:

‘Huisen is een schone stad,

Met huizen en met wallen.

De Heren steken ’t geld in de zak

En laten de stad vervallen.’

Hoerendom
Weinig dichterlijk fraais valt te mel-

den van het toch keurige, zo niet def-

tige Poederoijen.

‘Te Poederooien, te Poederooien.

Daar wonen de lichtekooien.’

Het dorp stond daarin niet alleen. 

Dames van de ontucht waren ook te 

vinden in Rhoon:

‘Als Roon is zonder hoeren,

Poortugaal zonder krakeel en boeren,

Hoogvliet zonder geld,

Dan is ’t te Pernis kwalijk gesteld.’

Waarmee bedoeld wordt dat Pernis 

zijn profitabele veer zou verliezen als 

zijn klanten beneden de Nieuwe Maas 

onverhoopt arm zouden worden en 

dus wegbleven.                              

Kootwijk
In Gelderland lag voor de volksdich-

ter de spot voor het oprapen. Kent u 

Kootwijk op de Veluwe? 

‘Kootwiek is een darp

Met zeven huuzen en ‘n kark;

Al de boeren keumen ‘r uut

Met de bochels op heur huud.’

Maar je kunt het dorp ook met andere 

ogen zien:

‘Kootwiek is een zoete dal,

Die er is, die blijft er al, 

Behalve ik, ik heb er geen schik, 

Sinte Gal, 

Dan goa ik al, 

Te Kootwiek is het recht verkeerd.

Doar hebben de deerns Frans geleerd.’

Sinte Gal is op  oktober. Op die 

dag plachten op de Veluwe de knechts 

en meiden te worden ingehuurd. Of 

de deerns daar Frans hebben geleerd 

valt te betwijfelen. In elk geval niet 

van de Franse soldaten. Volgens de 

over levering hebben de troepen van 

Napoleon het dorp nooit kunnen 

 vinden, het lag te zeer achter bossen 

en zandverstuivingen verscholen.

Amersfoort
Over de dapperheid van de Amers-

foorters werd bericht toen hun stad 

in handen viel van de veldheer van de 

Graaf van Gelre:

‘Amersfoort was een Kamp vol stieren,

Keyser noch Koning kost haer 

 regieren,

Maer doen Meerten van Rossum 

quam,

Die maeckte van elcke stier een lam.’

Volkseigenschappen
Niet alleen plaatselijke bevolkingen 

kregen de spot over zich heen, ook 

hele volksgroepen hadden het te ver-

duren. 

De Drenten bijvoorbeeld gingen door 

voor lomperiken:

‘Een zwarte zwaan,

Een witte moriaan,

En een beleefde Drent

Heb ik nooit gekend.’

En die van Utrecht zijn lui:

‘De lieden uit het Sticht,

Zijn lui, lekker en licht.’
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Amersfoort is 

een ‘ kamp vol 

stieren’



HERINNERINGEN

Alles in één tas
Dat netwerk van buurtwinkels had 

natuurlijk zijn voordelen, maar het 

nadeel was dat je elke keer een heel 

lijstje af te werken had: slager, groen-

teman, kruidenier, bakker. Want ze 

verkochten alleen wat bij hun eigen 

branche hoorde. En dan moest je dus 

steeds opnieuw in de rij gaan staan en 

je beurt afwachten. Het boodschappen 

doen duurde vaak lang, temeer ook 

omdat nog veel boodschappen per ons 

of pond ter plekke moesten worden 

afgesneden, gewogen en ingepakt. 

Bij de groenteman werd bijna niets 

ingepakt: de aardappelen, uien, appels, 

winterwortelen gingen in één tas en 

thuis zocht je ze maar weer uit elkaar. 

Daarom hadden wij een stokoude, 

afgedankte leren boodschappentas, 

die speciaal voor de groenteman was 

gereserveerd. Wat te klein was om los 

mee te nemen, zoals spruitjes, boon-

tjes en aardbeien, werd in een krant 

gevouwen.

Het is logisch dat die kleine winkels 

niet anders dan een zeer beperkt 

assortiment konden leveren. Aard-

beien jam, koffie, wasmiddel, het was 

er in een goedkope en een dure versie. 

Bij een kruidenier heb ik jarenlang 

blikjes tomatenpuree te koop zien lig-

gen, twee blikjes voor  cent. Ik was 

er zeer door geïntrigeerd, want wát 

was tomatenpuree? Wat moest je daar-

mee doen. Het zou nog tien jaar duren 

voordat ik erachter kwam.

Bij de vaste kruidenier schreven wij 

de boodschappen in een boodschap-

penboekje en dat werkte hij dan af. 

De bedragen kwamen er achter te 

staan en weken later, als bijvoorbeeld 

twee bladzijden vol waren, bij elkaar 

voor wel twintig tot dertig gulden, 

werd er afgerekend. Het kwam niet 

zelden voor dat een klant zich ineens 

niet meer liet zien of haar boekje kwijt 

raakte.

Het zit u als gegoten
Behalve de buurtwinkels bestond 

voor alles wel een aparte winkel: voor 

sigaren, hoeden, brei- en borduurspul-

len en kleding. Kleding kwam bij ons 

thuis uit de grotere kledingzaken. 

Zeker op de drukkere dagen werd 

daar tenminste minder grote pressie 

op de klant uitgeoefend. Want die 

was niet mis! Een verkoopster sloeg 

al snel het gordijn van het pashokje 

open: ‘En, past het?’ Aarzeling werd 

niet geaccepteerd: ‘Maar het zit u als 

gegoten!’ Het was niet gemakkelijk 

om te zeggen, dat het dan misschien 

wel paste, maar dat je het niet mooi 

vond. ‘Maar dat is nu mode, mevrouw. 

Het staat u toch heus beeldig. Ik heb 

er een leuke hoed bij, mevrouw, die 

het geheel zal ophalen.’ Past wel, maar 

staat me niet aan, werd eigenlijk niet 

geaccepteerd en je moest van goede 

huize komen om met lege handen én 

opgeheven hoofd de winkel te verla-

ten. C&A herinner ik me als één van 

de eerste winkels waar je alléén mocht 

beslissen om wel of niet tot koop over 

te gaan, al was er altijd nog de vraag 

aan het eind: ‘Wat paste er dan niet?'

Ook schoenen kopen was een lijdens-

weg. Er stond wel iets in de etalage, 

maar verreweg het grootste deel van 

In de jaren vijftig hoefde je 

nooit lang te zoeken naar 

welke winkel dan ook, want ze 

waren er allemaal en vlak om 

de hoek. Deze buurtwinkeltjes 

waren vaak erg klein: soms 

maar zo'n zes bij drie meter. 

Ze werden meestal beheerd 

door een echtpaar, want een 

betaalde kracht ging niet, zelfs 

niet met die lage lonen van 

toen.

Er was een dicht netwerk van kleine 

winkels. Binnen een straal van hoog-

stens één kilometer om ons huis waren 

minstens vijf kruideniers, vier bakkers, 

vier groentewinkels, drie slagers, twee 

zuivelwinkels, terwijl de bakker en 

de melkboer ook nog eens dagelijks 

bij ons aan huis kwamen. Natuurlijk 

waren er ook nog sigarenwinkels en 

manufacturen. En een kapper, wiens 

voorkamer de kapsalon was. Ik kende 

ze allemaal, omdat ik degene was die 

thuis de boodschappen deed en omdat 

mijn moeder de neiging had om zeer 

regelmatig haar klandizie over te 

hevelen naar een concurrent, omdat 

de een zo zielig was of de ander goed-

koper.

Winkels en bedrijven 
in de jaren vijftig
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het assortiment bevond zich in de sta-

pels dozen die op de stellingen langs 

de muren stonden. Vaak kon je slechts 

beschrijven wat je zocht: zwart, met 

bandje en klein hakje, of zoiets. Maar 

elke keer was het weer verbijsterend 

hoeveel zwarte schoenen, met bandje 

en klein hakje tevoorschijn konden 

worden getoverd, die je níet bedoelde. 

De dozen stapelden zich naast je op, 

maar wat je zocht was er niet bij. Dus 

na een paar of zeven ging je ofwel 

zwetend de winkel uit, óf je nam maar 

een ‘net-niet-paar’ uit pure frustratie. 

Winkeliers trainden hun personeel 

kennelijk niet op klantgerichtheid, 

maar op: ‘een klant die binnen is, 

komt niet weg zonder iets gekocht te 

hebben’.

De juiste kleding
De mode in de vijftiger jaren werd nog 

strak gedicteerd. Steeds veranderde 

in de damesmode iets kleins, maar 

wezenlijks. Het moet naar verhouding 

veel geld gekost hebben om de steeds 

wisselende rokzoom, A-lijn en H-lijn, 

de wijde-, strakke- of klokrok te vol-

gen. Want na een jaar of twee, drie 

kon die prachtige, nog helemaal niet 

versleten jas écht niet meer gedragen 

worden. Iedereen kocht later bij de 

grote kledingzaken, maar zeker in 

het begin van die jaren werd goede 

kleding, vooral voor mannen, waar de 

mode minder snel wisselde, vaak nog 

uitbesteed aan de kleermaker of naai-

ster, die bij ons om de zoveel tijd aan 

huis kwam.

Bij een trouwpartij van enige stand 

ging de bruid natuurlijk in het wit en 

in het lang en droeg de bruidegom 

een jacquet. Zijn bijbehorende hand-

schoenen en de ‘hoge zijden’ werden 

in de hand gehouden. De mannelijke 

verwanten van het bruidspaar liepen 

eveneens in jacquet, de vrouwen gin-

gen vaak in het lang. Zo'n jacquet 

kon worden gehuurd bij een kleding-

verhuurbedrijf, maar even vaak werd 

dat ook gekocht, omdat een jacquet 

ook gedragen werd bij begrafenissen, 

promoties en dergelijke. Ook daar was 

het moeilijk om de juiste dracht in te 

schatten. Als het bij een begrafenis 

bijvoorbeeld ging om directe familie-

leden en goede vrienden was er geen 

probleem, evenmin wanneer het ging 

om juist vage sociale verbanden. Maar 

bij die begrafenis van de buurman zes 

deuren verder, waarmee je wel eens 

een praatje had gemaakt, was het: wél 

of juist níet in jacquet? Sociaal gezien 

kon elke keuze een verkeerde zijn. 

De dracht bij begrafenissen luisterde 

dus nauw. Alle familieleden, vrienden 

en buren van de overledene werden in 

diepzwart verwacht, wat nogal eens 

tot paniek en overhaaste aankopen kon 

leiden, want de dood komt meestal 

onverwachts en dan kon die rok van 

de vorige begrafenis toch echt niet 

meer. Of schoot er net nu een ladder 

in het enige paar zwarte kousen. De 

kinderen van een overleden ouder of 

grootouder, maar soms ook als nichtjes 

van een geliefde tante, droegen, net 

als de volwassen verwanten, een rouw-

band om de arm en dat soms voor 

lange tijd. Rouw tonen betekende ook 

dat de volwassenen gedurende langere 

tijd zwarte kleren of minstens stem-

mige bruine of donkerblauwe tinten 

droegen. En feestelijkheden, in welke 

vorm ook, waren natuurlijk taboe.

Maison Ribèrt
Panty’s bestonden nog niet en nylon-

kousen, met of zonder naad, in bruin-

schakeringen of zwart, waren duur 

en werden met grote zorg behandeld. 

Een haaltje er in bestond toen niet, 

in plaats daarvan had je onmiddel-

lijk een ladder. Dus handschoenen 

aan bij het aantrekken van de kousen, 

bewaren in aparte dozen of katoenen 

zakjes en wassen in een apart sopje. 

Desondanks waren ladders onvermij-

delijk. Die werden dan opgehaald in 

een speciale winkel: Maison Ribèrt. 

Als ik er aan terug denk, vermoed ik 

dat die meneer Ribèrt homofiel was, 

maar daar had een gewoon mens nog 

De boodschappen deed je in de 

buurt bij de kruidenier, slager, 

bakker f zuivelwinkel.
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nooit van gehoord. Het was ook straf-

baar volgens de wet, zelfs als het twee 

volwassen mensen betrof. De kapotte 

kousen werden over een glazen been 

heen geschoven om de prijs te bepalen. 

Dat gebeurde niet aan de hand van de 

lengte, maar de breedte van de ladder.

In de gebreide kniekousen van de 

jongens en meisjes zat elastiek, maar 

dat rekte gemakkelijk uit, waardoor de 

kousen afzakten. Weckringen waren 

dan een voor de hand liggende moge-

lijkheid tot ‘reparatie’. De weckring 

deed je om de kuit, de rand van de 

kous sloeg je sierlijk om de ring heen 

en voíla geen afzakkende kous meer.

Cadeaus
Verjaardagen werden nadrukkelijk, 

maar slechts in intieme kring gevierd, 

dus met de familie (die overigens zeer 

groot kon zijn) en een enkele buur of 

vriend. Meestal werd je niet expliciet 

uitgenodigd, want iedereen wist tot 

welke inner circle hij of zij gerekend 

werd.

Een jarige man werd dan bedolven 

onder dozen mooie sigaren. Meestal 

werden die dan niet opgerookt, maar 

bij een volgende gelegenheid weer 

ingezet als cadeau. Zo'n doos kon 

gemakkelijk een keer of vier rouleren, 

voordat hij werd opengemaakt. Er 

werd door mannen heel veel gerookt 

in die dagen, zowel sigaren als siga-

retten. Het gezegde was: ‘het is 

geen man, die niet roken kan’. Jarige 

vrouwen kregen een doos bonbons, 

een groot pak chocolade of een doos 

dameszakdoekjes, die meestal hetzelf-

de lot beschoren was als de sigaren; 

ze werden weer doorgegeven. Het was 

dus belangrijk te onthouden van wíe je 

wát gekregen had, zodat de gever niet 

zijn of haar cadeau weer terug kreeg. 

De eerste frites
Naast de winkels waren er ook nog 

volop kleine bedrijven te vinden. In 

een naburige straat was een smid ge-

vestigd en midden in de stad stond een 

melkfabriek, waar de kratten ram-

melende f lessen door een kleine ope-

ning naar binnen schoven. De eerste 

frites kwam op de markt in porties 

van tien, vijftien en twintig cent. Hele-

maal zelfgesneden en voorgebakken 

en verder met een zeer beperkt assorti-

ment. In elk geval waren er ook 

 enorme zure bommen te koop.

Mede omdat de menskracht niet duur 

was, was het een eindeloos komen en 

gaan van lieden aan de deur. Heel veel 

geloop en gebel in de straten. Veel 

bakfietsen en hand- en fietskarren. 

De melkboer die losse melk verkocht, 

de bakker, de slagersjongen, de vis-

boer, de bloemen-, eieren- of groen-

teverkoper. En dan degenen die wat 

incidenteler aanbelden: de ketellapper, 

de stoelenmatter, de scharensliep, ‘zie-

lige mensen’ met kammen, potloden, 

dweilen en aanverwante artikelen, de 

oud-ijzerman, de voddenboer, die je 

een ballon gaf als je iets bracht, de 

kolenboer die altijd zwart zag van stof 

met de jutezak over zijn rug, de leve-

ranciers van staven ijs etcetera.

En dan nog die talloze ‘lopers’ aan 

de deur. De krant werd natuurlijk 

gebracht en voor alle abonnementen 

Goud Nieuws, de Katholieke Illustratie 

of Margriet belden wekelijks vaste per-

sonen aan, die het geld direct inden. 

Ook de huur, de verzekering, het 

begrafenisfonds en dergelijke werden 

wekelijks persoonlijk geïnd. En voor 

goede doelen en lidmaatschappen 

kwamen mensen aan de deur. Al die 

zaken werden via veel menskracht en 

met contant geld geregeld. De brie-

venbussen werden nog twee keer per 

dag geleegd en twee keer per dag werd 

de post bezorgd.

Het bleef niet zo
De situatie veranderde snel. Eind 

zestiger jaren liep er nog één stokoude 

man met een bloemenkar door de 

straten, die kennelijk geen afscheid 

kon nemen. Hij was een anachronisme 

geworden. Er bestonden geen hand-

karren, lopers en loonzakjes meer. 

De kneuterigheid was weg, zoals 

ook de onschuld en veiligheid waren 

 verdwenen.

DE DERDE NATIONALE GESCHIEDENISDAG

Het andere gezicht: 
conflict en geweld in de Vaderlandse geschiedenis

Zaterdag 1 november 2003 in 
Schouwburg & Congrescentrum Orpheus te Apeldoorn

Wegens succes geprolongeerd: 

De Nationale Geschiedenisdag voor 

en door heel  historisch Nederland. 

Met zo’n twintig workshops en andere 

presentaties over  onderwerpen als Heilige orlog, Vrouwen en geweld, 

Geweldsmisdrijven, Conflicten in het parlement en Sport en geweld. 

In living history presentaties wordt het verleden letterlijk nagespeeld: 

van de Romeinse tijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. 

Het belooft een ware veldslag te worden!

De deelnemerskosten bedragen  ,–  per persoon, inclusief lunch, 
thee en een  borrel. Meer informatie: www.volkscultuur.nl. 
Of e-mail naar: ncv@volkscultuur.nl.

De Nationale Geschie de-

nis  dag wordt georgani-

seerd door het Neder lands 

Centrum voor Volks-

cultuur en het Koninklijk 

Neder lands Historisch 

Genoot schap, in samen-

werking met het Insti-

tuut voor Nederlandse 

Geschie denis, het Histo-

risch Platform, de Ver-

eniging van Geschiede nis-

docenten, de Nederlandse 

Museum  vereniging en 

(namens de archieven) 

DIVA en KVAN. 

In de trein richting Utrecht Centraal Station is het druk. Een man van 

middelbare leeftijd leest de krant, de vrouw naast hem staart voor zich 

uit. Het is zes uur ’s avonds. Spitstijd. De man en vrouw kijken allebei 

verschrikt op wanneer er een vreemd geluid door de coupé klinkt. 

Een discodeuntje. Het is de mobiele telefoon van het jonge meisje 

tegenover hen. De man zucht geïrriteerd. Het is gedaan met zijn rust. 

Jongeren besteden een groot deel van 

hun inkomen aan hun mobiele tele-

foon. Volgens het Nationaal Instituut 

voor Budgetvoorlichting (Nibud) heb-

ben middelbare scholieren per maand 

gemiddeld zo'n  euro te besteden 

en geven ze het grootste deel van 

dat geld uit aan mobiele telefoons. 

En bel bedrijven zijn daar blij mee; 

zij verdienen maar liefst  miljoen 

euro per jaar aan bellende middelbare 

 scholieren. 

GSM
De gsm lijkt met de dag populairder 

te worden, vooral onder jongeren. 

Steeds meer mensen schaffen een 

draagbare telefoon aan; in Nederland 

zijn er inmiddels ruim  miljoen 

mobiele bellers. Aan de mobiele 

telefoons worden daarnaast steeds 

meer eisen gesteld. Zo moeten ze een 

gekleurde buitenkant (frontje) heb-

ben, moeten ze trucjes kennen en 

tegenwoordig hebben enkele modellen 

zelfs een kleurenbeeldschermpje. Met 

de moderne mobiele telefoon checken 

jongeren hun e-mail, surfen ze over 

internetsites en ontvangen ze weer-

berichten. 

SMS
Bellen is namelijk al lang niet meer 

het enige waarvoor de telefoon wordt 

gebruikt. Erg populair is het versturen 

van de zogenoemde smsjes. De afkor-

ting sms staat voor Short Message 

Service, oftewel ‘korte berichten 

service’. Door op je mobiele telefoon 

de cijfertoetsjes in te drukken, kun 

je een tekstberichtje opstellen. Dat 

berichtje verstuur je eenvoudig door 

naar een andere mobiele telefoon. 

gsm-gebruikers kunnen op die manier 

korte berichtjes naar elkaar versturen 

en weer lezen. In de meeste mobiele 

telefoons staan al een aantal standaard 

sms teksten voorgeprogrammeerd, 

variërend van ‘Kon je niet bereiken 

– bel a.u.b terug!’ en ‘Ik ben goed aan-

gekomen!’, tot ‘Hartelijke groeten en 

tot later!’ en ‘Ik mis je!’.  

Nieuwe televisieprogramma’s haken 

massaal in op deze moderne manier 

van communiceren. Door een sms te 

sturen aan een bepaalde omroep, kun 

je iedere dag allerlei informatie ont-

vangen. Verkeersinformatie of het 

weerbericht bijvoorbeeld, maar ook 
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Bellen
en gebeld worden

Communicatie in 

de huidige mobiele 

maatschappij

Met een mobiele telefoon 

ben je altijd bereikbaar

Roanne van Voorst

Iedere dag het weer-

bericht op je mobieltje



uit de top  wordt omgezet in bel-

toontjes en deze kun je tegen betaling 

laten versturen naar jouw mobiele 

telefoon. Dat gaat via het bellen van 

een  nummer, zodat het geld via 

je abonnement of je telefoonkaart kan 

worden voldaan. 

Maar dat is nog niet alles. Op de 

internetsite van de vogelbescherming, 

www.vogelbescherming.nl, worden 

verschillende vogelgeluiden als belto-

nen geleverd. De gebruiker kan daar 

kiezen uit zo'n vijftig vogelgeluiden 

om een binnenkomend gesprek mee 

aan te kondigen. Zo'n leuk vogeltje in 

je gsm kost  euro , waarvan vijftien 

eurocent naar het goede doel gaat. 

De nachtegaal en de merel zijn onder 

Nederlanders het populairst. 

Wanneer de gebruiker er echter zeker 

van wil zijn dat niemand anders het-

zelfde beltoontje gebruikt als hij, is er 

maar één oplossing. De gebruiker zal 

zijn beltoon zelf moeten componeren. 

En dat kan. Door het intoetsen van de 

verschillende cijfertoetsen ontstaat er 

een bepaalde melodie. Wanneer je de 

melodie vervolgens bewaart, zal deze 

iedere keer wanneer je gebeld wordt 

of wanneer je een sms ontvangt, af 

worden gespeeld. Persoonlijker kan 

het niet. 

De telecom-industrie blijkt dus nog-

al modegevoelig. Dat maakt het 

lastig om voor jongeren het juiste 

telefooncadeau te kopen. Maar, ook 

daar is iets op gevonden. Naast de 

bekende Hotel-, Bioscoop-, Theater- 

en Concertbon bestaat er nu ook de 

Nationale  Telecombon. De bonnen 

zijn te koop ter waarde van vijf, tien 

en twintig euro en zijn bedoeld om er 

accessoires voor de mobiele telefoon 

van te kopen. Op die manier kunnen 

bellers hun telefoon opleuken met 

spullen die zij zelf hebben uitgezocht.   

Gegarandeerd succes
Volgens Stephen Hufton, woordvoer-

der van kpn Telecom is het succes van 

de mobiele telefoons gemakkelijk te 

verklaren. ‘Het hebben van communi-

catie en interactie is een fundamentele 

menselijke behoefte. Het gsm-toestel 

is daarnaast een heel persoonlijk com-

municatiemiddel, dat beantwoordt aan 

de behoefte van sociale contacten. Je 

kunt communiceren met wie je maar 

wilt, wanneer en waarvandaan je maar 

wilt. Vooral onder jonge mensen is het 

hebben van dit soort sociale contacten 

heel belangrijk.’

Een andere reden voor de populariteit 

van de gsm is dat er veel sprake is van 

productvernieuwing van de toestellen. 

‘De telefoons worden steeds kleiner, 

het geluid wordt beter en telefoonbe-

drijven bieden steeds meer diensten 

aan’, stelt Hufton. Om goed in te 

kunnen blijven spelen op de wensen 
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uitgaanstips of een dagelijkse persoon-

lijke horoscoop. Via de omroep rtl 

kun je iedere dag alvast op je mobiele 

telefoon lezen welke gasten er die 

avond zullen worden geïnterviewd bij 

het praatprogramma Barend en van 

Dorp, en bij Yorin-televisieprogramma 

Idols konden mensen via sms stemmen 

op hun favoriete Idol. Ook andere 

media passen zich aan aan de moderne 

techniek. Zo liet de Volkskrant weten 

dat lezers per sms dagelijkse informa-

tie over de oorlog in Irak konden ont-

vangen. smsen is over het algemeen 

overigens niet goedkoop. Gemiddeld 

kost het versturen van een tekst-

berichtje zo'n  eurocent, maar 

smsen naar een televisieprogramma 

kan oplopen tot zo'n  euro  per 

tekstberichtje. 

Persoonlijke GSM
Omdat tegenwoordig bijna iedere 

jongere in het bezit is van een mobiele 

telefoon, lijkt er behoefte te ontstaan 

naar het verpersoonlijken van de gsm. 

Steeds meer telefoonwinkels verkopen 

verschillende gadgets, kleine spul-

letjes die je kunt gebruiken voor je 

mobieltje. Er zijn vele verschillende 

soorten modellen mobiele telefoons. 

Mocht het model zelf nog niet apart 

genoeg zijn, dan koopt de klant er 

gewoon wat accessoires bij. Zo zijn er 

de verschillende frontjes, een plastic 

omhulsel voor de gsm, verkrijgbaar in 

honderden kleuren en dessins. Verder 

kan de gebruiker kiezen voor een 

eigen beltoontje. Ook hier zijn vele 

soorten van verkrijgbaar. 

In de gsm staan standaard een aantal 

belmelodietjes in geprogrammeerd, 

waaruit de gebruiker kan kiezen. De 

toontjes, ook wel ringtones genoemd, 

variëren van het Nederlands volkslied 

en een swingend discodeuntje tot het 

vervaarlijk geblaf van een hond of 

een loeiende sirene. Via internet en 

televisie kunnen gsm-gebruikers ook 

nieuwe ringtones bestellen. De muziek 

Enkele telecombedrijven gaan nog 

verder; het Britse concern Vodafone 

geeft klanten sinds kort de mogelijk-

heid om videobeelden te bekijken op 

de mobiele telefoon. De eigenaar kan 

op zijn toestel videoclips, fragmenten 

van nieuwe bioscoopfilms en actuele 

journaaluitzendingen van nos en rtl 

bekijken. Het is voor de klanten ook 

mogelijk om met hun gsm video-

opnamen te maken, maar het verzen-

den van zelf opgenomen beelden kan 

momenteel nog niet. 

Bellen als gewoonte
Hoewel het niet erg goed gaat met de 

economie in Nederland, blijven jonge 

mensen veel geld investeren in hun 

mobieltje. Logisch, vindt Hufton, 

want jongeren vinden bellen nou een-

maal erg belangrijk. ‘Ach, het econo-

misch klimaat heeft vanzelfsprekend 

invloed op het bestedingspatroon van 

mensen. Maar datgene waar men-

sen werkelijk wat aan hebben, dat 

verdwijnt niet zomaar. Mensen zijn 

bereid om daarvoor te betalen.’

Maar het Nibud vreest dat jongeren 

hierdoor in de problemen kunnen 

raken, vanwege de verslechterende 

economie. In dat soort tijden kunnen 

bijbaantjes wegvallen, terwijl jongeren 

geneigd zijn niet te bezuinigen op 

leuke dingen, zoals hun gsm. 

En dat is niet het enige probleem 

rondom de mobiele telefoons. Steeds 

meer mensen geven aan, zich te erge-

ren aan het belgedrag van andere 

gebruikers in openbare gelegenheden. 

Het meest gehoord zijn de irritaties 

over te harde beltoontjes en over men-

sen die luid bellend hun persoonlijke 

verhalen door de bus, trein of kantine 

heen scanderen. 

Ook mobiele bellers zelf ondervinden 

hinder van hun gsm. ‘Je hebt nooit 

rust, want je bent altijd en overal 

bereikbaar’, legt mobiele beller Renée 

Buitendijk ( jaar) uit. ‘Tegelijkertijd 

is het verslavend. Sinds ik een mobiele 

telefoon aangeschaft heb, betrap ik 

mijzelf erop dat ik om de meest onno-

zele dingen ga bellen. Vroeger had ik 

daar nooit behoefte aan, nu bel ik een 

vriendin als ik op de fiets zit, omdat 

ik me bijvoorbeeld verveel. Of ik bel 

vanuit de bus, om te zeggen dat ik er 

bijna ben. Dat is natuurlijk nergens 

voor nodig, maar het bellen is een 

gewoonte geworden.’

Belirritaties
Telecom-merknaam Ben (inmiddels 

T-Mobile) speelde in op de irritaties 

van belgebruikers. Zo kregen bioscoop-

bezoekers voor aanvang van de film 

een reclameslogan van Ben te zien; 

‘Ben even uit’, waarmee belgebruikers 

werden aangemoedigd hun mobiele 

telefoons tijdens de film uit te zetten. 

Dat bellers zich af en toe opgejaagd 

voelen door hun eigen gsm, bleek ook 

uit een recent onderzoek dat werd 

uitgevoerd door Center Parcs. Hieruit 

bleek dat ruim twintig procent van 

de mensen die op vakantie gaan, de 

mobiele telefoon uit zet. Als reden 

hiervoor lieten de vakantiegangers 

weten dat zij op vakantie toch het 

liefst met rust gelaten willen worden. 

Renée Buitendijk laat haar mobiel 

toch maar aanstaan in de zomer-

vakantie. ‘Eigenlijk weet ik zelf ook 

niet goed waarom, maar het geeft me 

een vreemd gevoel als ik mijn telefoon 

niet bij me heb. Alhoewel, laatst was 

mijn mobieltje twee weken kapot. Ik 

heb eerst erg moeten wennen, maar na 

een week vond ik het heerlijk om niet 

overal bereikbaar te zijn. 

Eindelijk rust!’  

Links: Het moderne interieur van 

een i-mode winkel. 

Onder: Door een GSM toestel aan te  sluiten 

op de laptop heeft een gebruiker nog meer 

 mogelijkheden. 

(Foto’s: KPN)
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en behoeften van de klant, doet kpn 

geregeld onderzoek. Hufton: ‘Wij 

meten waar bellers behoefte aan heb-

ben en we luisteren ook echt naar hun 

adviezen en commentaar. Daardoor 

zijn we continue op de hoogte van de 

nieuwste trends.’

En die trends volgen elkaar in snel 

tempo op. Volgens Stephen Hufton is 

dat ook de reden waarom het mobiele 

bellen populair zal blijven. ‘We blijven 

vernieuwende diensten aanbieden, 

zodat het gemak, de veiligheid, het 

plezier en de gebruiksmogelijkheden 

alleen maar toe zullen nemen. Je kunt 

steeds meer met je mobieltje. Foto’s 

maken, plaatjes versturen, noem het 

maar op!'
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Piet de Boer

Meccano sprak tot de verbeelding. 

Het bouwen was het meest aantrek-

kelijke. Er mee spelen gebeurde veel 

minder. Het was knutselen met kleine 

boutjes en moertjes die soms op de 

meest onbereikbare plaatsen vastge-

draaid moesten worden. Er was altijd 

een tekort aan de juiste materialen. Je 

moest improviseren. Ik herinner me 

de Meccanodoos van één van mijn 

vrienden. Groen en rood waren de 

onderdelen. Het maakte een klet-

terend geluid als je de stangetjes, 

radertjes, plaatjes en strookjes uit de 

doos haalde. De verf bladderde en je 

handen roken binnen de kortste keren 

naar metaal. Er werden automobie-

len gemaakt en hijskranen. Aan het 

touwtje van de kraan hing een paper-

clip. Zware voorwerpen, die gehesen 

moesten worden, trokken de kraan 

gevaarlijk naar beneden. Die buur-

jongen werkt nu in wegenbouw. Daar 

was het speelgoed ook voor bedoeld. 

Kinderen leerden hoe ze iets moesten 

bouwen. Er zijn ook lesvarianten van 

het speelgoed op de markt geweest, 

maar het onderwijs zag niet zo veel in 

dit jongensspeelgoed. 

Bekend op internet
Meccano is wereldwijd bekend. 

Een paar klikken op Internet en de 

Meccano sites rollen over het scherm. 

Er is zelfs een soort Meccano Webring 

van alle denkbare Meccano sites. 

Een site van een individuele bouwer 

bijvoorbeeld die in  begonnen 

is met het construeren van een brug 

die geactiveerd wordt via de software 

van zijn computer. Maar ook ver-

zamelaars en hobbyclubs vullen pagina 

na pagina met modellen, weetjes en 

nieuwsberichten. Aankondigingen van 

tentoonstellingen en ruilbeurzen voor 

Meccano-onderdelen. De oorspron-

kelijke uitvinder van dit constructie-

speelgoed had niet kunnen denken dat 

Meccano in de eenentwintigste eeuw 

nog steeds zo populair zou zijn.

Frank Hornby
Het begon allemaal ruim een eeuw 

ge leden, heel kleinschalig op een een-

kamer fabriekje in Liverpool. Frank 

Hornby was de zoon van een han-

delaar in van alles en nog wat. Hij 

werkte aanvankelijk bij zijn vader in 

de zaak. Toen zijn vader stierf, zat hij 

zon der werk, want de zaak werd niet 

voort gezet. Hetzelfde jaar dat zijn 

vader overleed, trouwde Frank met 

Clara Walker Godefroy en het werd 

tijd om naar een degelijke baan uit 

te zien. Frank werd boekhouder bij 

een vleesgroothandel. Het echtpaar 

Hornby kreeg drie kinderen: twee 

zoons en een dochter. Met name de 

zoons speel den een belangrijke rol bij 

het ontwikkelen van Meccano. Zij 

waren degenen die de materialen voor 

hun vader uittestten. Elk jaar moesten 

de zoons een kerstgeschenk krijgen. 

Vader Frank knutselde van metalen 

plaatjes en stangen treinbruggen en 

vrachtwagens in elkaar. 

Frank 

Hornby is de 

uitvinder van Meccano. 

Meccano boys 
Een doos vol rode en groene strips met gaatjes, tandwielen en asjes. 

Een blikken trommeltje met bouten, moertjes en klemmetjes. 

Een doos Meccano was het trotse bezit van een jongen. Zij 

konden er auto’s, treinen, kranen, bruggen en een miniatuur 

Eifeltoren van maken. Het verhaal van Meccano begon in 1901. 

Uitvinder en knutselaar Frank Hornby vroeg een patent aan 

op zijn constructiespeelgoed. Na een moeizame start werden de 

bouwdozen heel populair. Over de gehele wereld werd met meccano 

gespeeld, van India tot Zweden en van Engeland tot Zuid-Amerika. 

Meccano is nog steeds in de handel, maar moet het nu opnemen tegen vele 

andere vormen van constructiespeelgoed. 
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Er waren nog geen standaard onder-

delen. Het waren bouwpakketten, die 

maar op één ma nier in elkaar gezet 

konden worden. Dat moet rond  

geweest zijn. 

Patent
Volgens de Meccano overlevering 

kreeg Frank tijdens een treinreis 

plotseling het idee voor zijn uitvin-

ding Meccano. Hier speelt de mythe 

rond de uitvinder waarschijnlijk ook 

een rol. Hornby zag de gietijzeren 

spoorwegbruggen en havenkranen 

in Liverpool voorbij komen. Het 

bracht hem op het lumineuze idee een 

bouwsysteem te maken met gestan-

daardiseerde onderdelen. Alle gaatjes 

even groot en even ver van elkaar op 

strips van metaal van  inch breed en 

met een gaatje bij elke inch. Hornby 

maakte zijn eerste strips uit koper en 

de eerste bouten en moertjes met de 

hand. Het materiaal voor de assen was 

standaard draad, dat hij op de juiste 

lengte afzaagde. Het bouwsysteem 

was toen in de grondvorm klaar. 

De modellen die met het materiaal 

gebouwd konden worden, waren niet 

spectaculair. Frank Hornby knutselde 

als eerste een onderstel van een trein-

wagon in elkaar, De trein stond op 

rails met dwarsliggers. Hornby was 

een verwoed fotograaf en legde zijn 

eerste experimenten vast op foto. Het 

onderstel is op de foto herkenbaar 

als Meccano, maar het model ziet er 

weinig spectaculair uit. Frank zelf was 

overtuigd van het succes en patenteer-

de zijn uitvinding. Met de vijf pond 

die hij van zijn baas leende, betaalde 

hij de eerste aanvraag die plaatsvond 

op  januari . Het geboortejaar 

van het meccano-speelgoed. 

Het systeem was nog naamloos. 

De titel die op de patentaanvraag 

staat, was ‘Improvements in Toy or 

Educational Devices for Children 

and Young People’. (Verbeteringen in 

speelgoed- of onderwijsinstrumenten 

voor kinderen en jongeren.) Franks 

vinding was dus zowel bedoeld om te 

spelen en als om onderwijs te geven en 

voor zowel jongens als meisjes.

Mechanics made Easy
Toen het patent binnen was, moest hij 

op zoek naar kopers. Hoe moest hij 

zijn vinding onder de aandacht bren-

gen? Constructiespeelgoed was iets 

nieuws. Alleen in Duitsland bestond 

een enigszins vergelijkbaar systeem: de 

Anker bouwdozen uit . Promotie 

was dus buitengewoon belangrijk. 

Het succes van Meccano is voor een 

deel te danken aan de diversiteit van 

middelen die Hornby gebruikte om 

zijn publiek te bereiken en aan zijn 

merk te binden. Hij bedacht de naam 

Mechanics made Easy en stuurde een 

aantal foto’s van modellen naar een 

in die tijd beroemde ingenieur H.S. 

Hele-Shaw. Die schreef een enthou-

siaste brief terug. Als het op de markt 

zou komen, zou hij zeker een set 

voor zijn zoon kopen. Beide zouden 

er urenlang zoet mee zijn, zo schreef 

Shaw. Hornby gebruikte de aanbeve-

lingsbrief in zijn eerste handleiding 

met twaalf modellen waaronder de 

Eifeltoren, een spoorwegbrug, molen, 

kraan en een lift met kartonnen 

 vlonders. 

Ondanks de brief werden de blik-

ken dozen weinig verkocht. Volgens 

Hornby het eerste jaar niet één. Niet 

zo verwonderlijk als je bedenkt dat 

de prijs voor een doos Mechanics made 

Easy een half weekloon bedroeg, 

namelijk zeven shillings and sixpence. 

Voor een derde van dat bedrag had je 

een mooie stoommachine. Bovendien 

kwam er ook kritiek van de detailhan-

del. De speelgoedverkopers vonden de 

strips er armoedig uitzien. Ze waren 

gemaakt van een soort blik met een 

laagje tin tegen het roesten. De ran-

den waren omgebogen om verwonding 

tijdens het bouwen te voorkomen en 

om het slappe materiaal meer stevig-

heid te geven. 

Promotie
Hornby was onvermoeibaar in zijn 

pogingen om het product populair 

te maken. Hij bezocht niet alleen 

speelgoedwinkels en handelaren, maar 

zette ook advertenties onder andere 

in het blad Model Engeneer & Amateur 

Electrician. In  werd voor het 

eerst redelijk verkocht. Rond Kerstmis 

schaften vaders de dozen aan als 

kerstcadeau voor hun zoons. Maar de 

schulden bleven hoger dan de winst.

Om de populariteit van Meccano aan 

te wakkeren organiseerde Hornby in 

have more fun

Mechanics made easy, de oude naam, werd in 

 veranderd in Meccano. Hier de oude en 

nieuwe dozen naast elkaar.
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 de eerste wedstrijd voor Meccano-

modellen. Jongens konden hun model 

van een kraan of wagen insturen ter 

jurering. De modellen werden ten-

toongesteld en de winnaar werd E.H. 

Edwards uit Wolverhampton met een 

Gantry kraan. De wedstrijden waren 

aantrekkelijk voor de deelnemers, 

omdat er aanzienlijke geldprijzen te 

winnen waren. Edwards streek vijf 

pond op. Nog steeds zijn wedstrijden 

en tentoonstellingen een belangrijke 

ontmoetingsplek voor bouwers, verza-

melaars en liefhebbers. 

Meccano blad
In  zou er ook een speciaal blad 

verschijnen: Meccano Magazine. To 

help Meccano boys to have more fun 

than other boys, met informatie over 

Meccano maar ook andere zaken die 

jongens konden interesseren, zoals  

vliegtuigen, racewagens en boten. Het 

tijdschrift werd natuurlijk gebruikt om 

nieuwe onderdelen te promoten, maar 

dat niet alleen. Het Meccano Magazine 

zorgde ook voor een soort vereni-

gingsgevoel. Meccano jongens hadden 

iets gemeenschappelijk, ze hoorden 

bij elkaar.  In  kwam er zelfs een 

club voor Meccano liefhebbers The 

Meccano Guild. De leden van het gilde 

kregen een insigne dat ze op hun kle-

ding konden bevestigen.  

Wereldmerk
Tot  bleef Mechanics made Easy de 

officiële naam. In september veran-

derde de naam definitief in Meccano. 

Hoe Hornby bij deze vondst kwam, 

blijft onduidelijk. Dat de naam daarna 

niet meer gewijzigd werd, heeft waar-

schijnlijk te maken met de groei van 

Meccano na dat jaar. 

In  voerde Frank een belangrijke 

technische verandering door. De slap-

pe strips werden vervangen door stalen 

strips met ronde uiteinden. Vanaf die 

tijd was Meccano de kinderschoenen 

ontgroeid. 

Meccano nam een grote vlucht. 

Hornby produceerde al snel voor de 

internationale markt. Er kwamen 

onder andere verkoopvestigingen 

in Frankrijk, Duitsland, België en 

Amerika. De onderdelen werden 

echter in Engeland geproduceerd en 

pas later ook in Parijs. Hornby bleef 

zijn bouwdozen vervolmaken en de 

instructieboeken die bij het speelgoed 

hoorden aanpassen. De geschiedenis 

van Meccano is de geschiedenis van 

de onderdelen en de kleuren van de 

bouwmaterialen. Er zijn rood en groen 

periodes, maar ook nikkel, blauw en 

goud, geel en zwart, blauw en geel, en 

blauw, geel en zink perioden. 

Hornby werd een succesvol zaken-

man, begaf zich in de politiek en werd 

in  lid van het Lager Huis voor 

Everton (Liverpool). Frank Hornby 

stierf op  september  op -jari-

ge leeftijd. De leiding van de Meccano 

fabrieken kwam in handen van zijn 

zoons. 

Rolls Royce
Meccano kreeg al vrij snel te maken 

met concurrenten. Bouwsystemen als 

Constructor, Temsi, Stabil, Märklin 

probeerden mee te profiteren van het 

succes van Meccano. Maar Meccano 

bleef lange tijd de Rolls Royce onder 

het constructiespeelgoed. Meccano 

had ook iets magisch. Verzamelaar 

Peter Duyff vertelt in zijn AO-boekje 

Meccano (Lelystad, ) dat hij in 

 zijn eerste Meccanodoos kreeg. 

Hij herinnert zich nog levendig hoe 

hij de groene touwtjes om de strips 

doorknipte en kon beginnen met 

bouwen. Nu heeft hij een grote col-

lectie, die hij pas kon opbouwen toen 

hij ging werken, omdat er vanaf dat 

moment wat meer financiële ruimte 

kwam om spullen te kopen.

Nederlandse markt
Het prijzige Meccano is waarschijnlijk 

rond  op de Nederlandse markt 

verschenen. Toen waren er al twee 

fabrieken, één in Engeland en één 

in Frankrijk. De Nederlandse bou-

wers hadden dus te maken met twee 

soorten Meccano. De onderdelen in 

de dozen waren hetzelfde, alleen de 

kleuren verschilden. Meccano kende 

sinds  een Nederlandse impor-

teur en daarmee begon de groei van 

Meccano in Nederland. Opvallend 

genoeg richtte deze importeur zich 

vooral op het katholieke bevolkings-

deel en werd er vooral in katholieke 

bladen geadverteerd. En wie er echt 

bij wilde horen, kon lid worden 

van het Meccanogilde en droeg een 

insigne. Maar er kwamen ook al snel 

bouwclubjes en de Bijenkorf organi-

Engelse reclameplaat voor Meccano

Foto: Meccano Gilde Nederland / Amsterdams 

Historisch Museum
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seerde Meccano-middagen waar onder 

deskundige leiding aan modellen werd 

gewerkt. 

De grote bloei van Meccano in 

Nederland vond plaats na de Tweede 

Wereldoorlog. Veel nieuwe bouwers 

werden geboren door de aanschaf van 

de eerste doos Meccano, maar velen 

bouwden ook voort op de onderdelen 

van hun vader. Die had vaak geen oor-

spronkelijke doos meer, maar had alles 

volgens eigen systeem opgeborgen in 

een schoenendoos. Met verjaardagen 

en Sinterklaas werd de collectie aan-

gevuld met losse onderdelen of als je 

geluk had met een hele nieuwe doos. 

Vaak waren in gespecialiseerde zaken 

onderdelen per stuk te krijgen. Zo kon 

je zelf beetje bij beetje een verzame-

ling opbouwen van je zakgeld. Voor 

echt grote uitgaven moest je sparen. 

Zo kostte een elektromotor tachtig 

gulden. Vlak na de oorlog was dat een 

half weekloon. Voor minder draag-

krachtigen waren er wel alternatieven. 

Zo weken veel jongens uit naar het 

veel goedkopere Trix, gekscherend wel 

het armeluis Meccano genoemd. 

Solo
De eerste kennismaking ging dus vaak 

via de schoenendooscollectie van je 

vader. Je vader leerde je ook de eerste 

modellen bouwen. Daarna ging je zelf 

frummelen en prutsen. Dat bouwen 

was een solo-activiteit. ‘Bouwen doe 

je in je eentje’, zegt Cees Trommel 

van het Meccano Gilde Nederland. ‘Je 

kiest iets uit de Meccanohandleiding 

of je gebruikt je fantasie. Je ziet een 

auto of vliegtuig en dat bouw je zo 

goed mogelijk na. Dat is ook het 

aantrekkelijke van Meccano. Het is 

speelgoed waar je van alles mee kunt 

construeren. Je kunt zelf iets bouwen.’ 

Als de kraan of de auto af was, speelde 

Cees er mee. Na een tijdje diende zich 

vanzelf een nieuw bouwproject aan. 

Alles werd dan afgebroken en gesor-

teerd. ‘Ik had niet genoeg onderdelen 

voor twee grote werkstukken’, lacht 

Trommel.

Verzamelaars 
In  zou de productie van onder-

delen plotseling stoppen in Engeland. 

Meccano ging failliet. Toen er een 

tekort aan Meccano dreigde, ont-

stond bij bouwers de behoefte om 

zich te verenigen. Dat gebeurde ook 

in Nederland. Zij stichtten in , 

hoe kan het anders, het Meccano Gilde 

Nederland. De namen en adressen 

hadden de initiatiefnemers achterhaald 

via de Meccano Mens Club. Een 

internationale organisatie van volwas-

sen Meccano liefhebbers. Meccano 

was toen al een hobby voor vaders. ‘De 

gemiddelde leeftijd zal rond de dertig 

en veertig jaar gelegen hebben’, herin-

nert Cees Trommel zich. ‘De jongere 

generaties waren overgegaan op Lego, 

de concurrent die Meccano naar de 

achtergrond gedrongen had.’

Aanvankelijk wilde men gezamenlijk 

onderdelen kopen. Na het sluiten van 

de fabriek in Engeland stroopten de 

leden van de club stad en land af om 

de restjes onderdelen bij speelgoed-

winkeliers op te kopen. Toen bleek 

dat de productie in Frankrijk gewoon 

doorging, richtte men zich op andere 

activiteiten. Er kwam een clubblad. 

Het middel om leden te bereiken en 

op de hoogte te houden. Er is een 

documentatiecentrum en er worden 

regelmatig tentoonstellingen georga-

niseerd. Het gilde is een vriendenclub 

van liefhebbers. Er zitten allerlei men-

sen bij van boeren en fabrieksarbeiders 

tot artsen en advocaten. Maar er zijn 

ook stromingen. Deze stromingen 

onderscheiden zich ideologisch over 

het toelaten van verschillende onder-

delen. De niet-principelen gebruiken 

namelijk naast het originele Meccano 

ook namaakonderdelen uit India of 

onderdelen die men thuis als doe-het-

zelver op de draaibank of met de frees 

gemaakt heeft. Daartegenover staan 

de principelen. Die weigeren met iets 

anders te bouwen dan met het echte 

Meccano. 

Toekomst
Meccano is nog steeds te koop, maar 

de concurrentie is groot. Meccano 

heeft volgens insiders te veel op de 

lauweren gerust in de jaren zestig 

en zeventig. Het succes was toen zo 

groot dat men dacht: ‘Ach de mensen 

kopen wel’. Dat is anders gelopen. 

Er wordt nog steeds met Meccano 

gespeeld, maar veel jeugdleden krijgt 

het Nederlandse gilde niet. Tot hun 

dertiende of veertiende komen ze 

mee met hun vader, daarna krijgen 

ze andere interesses. Zelf ziet secre-

taris Trommel weinig bedreigingen. 

‘We zijn één van de grootste clubs ter 

wereld’, zegt hij. ‘In Frankrijk, het 

land waar nog Meccano geproduceerd 

wordt, hebben ze honderd leden. Bij 

de laatste telling hadden wij er ’, 

zegt hij niet zonder trots. ‘Meccano 

leeft nog. Meccano men have more fun.’ 

Meer informatie: Meccano Gilde 

Nederland, Postbus ,  AG 

Heemstede

Met Meccano kon je de prachtigste bruggen, 

auto’s, boten en hijskranen bouwen. 



Een onverwoestbaar
‘Het duurde niet lang, of de twee jongens waren 

volkomen verdiept in de mecano-techniek; ze 

merkten niet eens dat moeder maar stilletjes de 

kamer uitging. Die dacht: ‘Ziezo, dat span redt 

zich wel!'’ Het woord ‘Meccano’ in dit citaat 

zal bij veel lezers herkenning 

oproepen. Immers, welke jongen 

heeft in zijn leven niet, al dan 

niet met hulp van vader, gespeeld 

met Meccano? Met een doos vol 

boutjes, moertjes en stangetjes 

werden prachtige modellen 

gebouwd. Meccano is nog steeds 

te koop, maar het begrip Meccano 

leeft ook voort in verhalen, in 

kinderboeken én in boeken voor 

volwassenen. 

Janneke van der Veer

Meccano in boeken

De avonturen van Wouterje en de Meccano-man.

Omslag van F.W. Groeneveld voor Willy van der Heide, 

‘De Avonturen van Woutertje Wipneus’, Uitgeverij 

Gradivus (Den Haag tweede druk, )
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Meccanodoos met model Bugatti; 

- 

Foto: Roelof Feringa

Linksonder: Meccanodoos A uit 

de jaren vijftig van de twintigste 

eeuw

fenomeen
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Bovenstaand citaat is afkomstig uit 

het jeugdboek Van binnen uit (), 

geschreven door C.P. van Asperen-

van der Velde. Joost is op bezoek bij 

Arie, die met een gebroken been in 

bed ligt. Arie heeft een doos Meccano 

gekregen, maar weet er nog niet zo 

goed raad mee. Joost helpt hem en 

samen bouwen ze een hijskraan van 

dit  constructiespeelgoed.  

Sterke merknaam
Dat er gespeeld wordt in dit verhaal, is 

natuurlijk niet bijzonder. In kinder- en 

jeugdboeken wordt dikwijls verteld 

over spelende kinderen. Meestal wordt 

daarbij echter in algemene termen 

over poppen, autootjes, blokken, boer-

derijdieren of over een fantasiespel 

gesproken. Het bijzondere in boven-

staand citaat is dat er een bepaald 

merk speelgoed genoemd wordt, 

namelijk Meccano. Het bij naam noe-

men van Meccano komt vaker voor in 

kinderboeken én ook in boeken voor 

volwassenen. Dit in tegenstelling tot 

andere merken speelgoed. Verhalen 

waarin letterlijk gesproken wordt over 

een Wildebras-pop, een Steiff-beer of 

Lego-bouwstenen zijn niet voor han-

den. Het lijkt erop dat Meccano als 

speelgoed een dermate sterk aanzien 

had (en heeft) en dat de populariteit 

ervan zo groot was dat de naam als 

soortnaam voor constructiespeelgoed 

in het algemeen is gaan functioneren 

en zo in de literatuur terecht is geko-

men. 

Dit wordt nog eens bevestigd door het 

feit dat het woord ‘Meccano’ ook voor-

komt in het woordenboek. Van Dale 

Groot Woordenboek der Nederlandse taal 

(dertiende druk, ) geeft als 

omschrijving: ‘merknaam, gevormd 

o.i.v. It. meccanico (werktuigkundig), 

naam van een bep. soort werktuig-

kundig-constructief kinderspeelgoed.’

Hoe ingeburgerd Meccano was, blijkt 

ook uit De School gaat uit, een gezel-

schapsspel van fabrikant Jumbo dat 

uit de jaren zestig dateert. Het is een 

ganzenbordachtig spel, waarbij vakje 

 de volgende omschrijving geeft: 

‘Een speelgoedwinkel met de nieuwste 

Dinky Toys en een pracht van een 

Meccano-model in de etalage! Om 

hiervoor eens een beurt over te slaan is 

helemaal geen straf.’

Begerenswaardig speelgoed
Bij het noemen van Meccano in 

verhalen maakte het niet uit of de 

lezer het Meccano uit eigen ervaring 

kende. Meccano was weliswaar voor 

veel kinderen, met name voor jongens 

begerenswaardig speelgoed, maar was 

voor lang niet alle kinderen bereikbaar 

omdat het nogal duur was. Maar ook 

al was een jongen zelf niet in het bezit 

van Meccano, hij kende het toch wel. 

Van vriendjes, uit de speelgoedfolders 

of uit de etalage van de speelgoed-

winkel. Meccano was een begrip. 

Daardoor zullen er maar weinig lezers 

geweest zijn die zich geen voorstel-

ling konden maken wanneer zij in een 

boek het woord Meccano tegenkwa-

men. Bij de volwassen lezers van nu 

geldt dat waarschijnlijk nog steeds.

Opvallend is overigens dat de naam 

van het speelgoed nogal eens als 

‘mecano’, en daarmee fout, gespeld 

wordt. Zo ook in het citaat uit Van 

binnen uit.

Solide speelgoed
Meccano wordt ook genoemd in De 

ring van de profeet () door Anne de 

Vries en Jan Fabricius. In het begin 

van dit verhaal zet John zijn vader 

neer als zijn grote voorbeeld: ‘Die had 

aan zijn bedje de prachtigste, zelf-

bedachte sprookjes verteld, meccano-

spoorwegen en -huizen met hem 

gebouwd, postzegels met hem verza-

meld, zwerftochten in de natuur met 

hem gemaakt.’ In Dwalingen () 

van N. Schuttevaêr-Velthuys is sprake 

van het gezin van Manna en Kees. 

Het is vlak na de Tweede Wereld-

oorlog. Sint Nicolaas wordt gevierd 

maar niet met de uitbundige cadeaus 

van tegenwoordig. Kees heeft voor zijn 

zoon Sjoerd een Meccanodoos van 

vooroorlogse kwaliteit kunnen overne-

men van een collega, die was ‘heel wat 

solider dan de naoorlogse rommel’. In 

Rie van Rossum, Guusje uit de 

Goudsbloem () vraagt de tienjarige 

Bas ook een ‘mecano-doos’ voor Sint 

Nicolaas naast een ‘electriesche trein’, 

het ‘testement van Winntou’ en een 

verfdoos met tubetjes. Grappig is dat 

de schrijfster van het boek de foute 

schrijfwijze van ‘mecano’ toelicht: ‘Ja, 

je moet mij niet op mijn vingers tik-

ken, dat er drie spelfouten in staan, 

maar Bas. Nu ja, hij is ook nog geen 

elf, en electrische treinen, Meccano-

dozen en testamenten van Winnetou 

staan niet in de taalboekjes, Jammer 

genoeg.’

Meer recent is De naam van de vader 

() van Nelleke Noordervliet. 

Hierin wordt Meccano niet als con-

creet als speelgoed genoemd, maar als 

metafoor voor de Nederlandse samen-

leving. Een van de hoofdpersonen 

in dit boek wil weg uit het gezapige 

leventje: ‘Weg uit het gezin, uit het 

verraderlijke huwelijk met Augusta, 

‘Je heb dat moertje in mijn hals te strak gedraaid’, 

zegt Meccano-Mac tegen Woutertje Wipneus.

Uit: Willy van der Heide, ‘De Avonturen van 

Woutertje Wipneus’. Met illustraties van Marien 

Verkaik, Uitgeverij Gradivus (Den Haag tweede 

druk, )
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uit de Meccanodoos van de overbere-

gelde Nederlandse maatschappij.’

Opvoedkundig speelgoed 
De geschiedenis van Meccano begint 

in Engeland bij Frank Hornby (-

), die vanuit zijn belangstelling 

voor mechanisch speelgoed en voor 

vervoer, voor zijn kinderen construc-

tiespeelgoed ontwikkelde. Zijn speel-

goed bestond uit metalen strippen, 

assen, wieltjes, boutjes en moertjes 

waarmee de kinderen treinen en hijs-

kranen konden nabouwen. Hornby 

zette een serie metaalbouwdozen 

op. Met doos A konden eenvoudige 

modellen worden gemaakt, bij doos B 

waren de modellen groter en voorzien 

van tandwielen en met doos C waren 

de mogelijkheden in die tijd onbe-

perkt.

Verkoopsucces bleef de eerste jaren uit, 

mede doordat het product erg duur 

was. Toch richtte Hornby in  met 

geleend geld een fabriek op. Hij koos 

toen ook de definitieve, zo bekend 

geworden, naam: Meccano. Een naam 

die hij meteen van een patent liet 

voorzien. Al vrij snel daarna begon 

de verkoop van de metaalbouwdozen 

goed op gang te komen, wat voor 

Hornby aanleiding was om zijn patent 

ook in andere landen vast te laten leg-

gen. Daarbij bleek dat het niet moge-

lijk was om de losse onderdelen – de 

strips, assen, wielen en dergelijke – te 

registeren omdat deze altijd al bestaan 

hadden. De Meccanomodellen kon-

den echter wel geregistreerd worden. 

Dat betekent dat tot de dag van 

vandaag geen enkel ander merk een 

Meccanohijskraan, -locomotief of 

-vrachtwagen mag nabouwen. De 

concurrent moest dus zelf modellen 

bedenken.

In  overleed Frank Hornby. Zijn 

twee zoons hadden eerder al de lei-

ding van Meccano Ltd. overgenomen. 

Het concern had zich toen al enorm 

uitgebreid, ook met andere producten, 

waaronder oersterke speelgoedauto-

tjes, die onder de naam Dinky Toys 

bekend zijn geworden.

Kleurrijk speelgoed 
Het meest bekend zijn de groene en 

rode meccano-onderdelen. Wat betreft 

kleur heeft Meccano echter een dui-

delijke ontwikkeling doorgemaakt. De 

eerste Meccanodozen bevatten zwarte 

strips. Toen bleek dat de zwarte lak 

zeer kwetsbaar was, werd in  

besloten de metalen delen van een 

laagje nikkel te voorzien. Een fraaie, 

maar ook dure oplossing, wat vooral 

een probleem werd toen in de jaren 

twintig de crisis zich ging  aftekenen. 

Daarom besloot Hornby het nikkel 

te vervangen door een stevige laklaag 

in de kleuren donkerrood en donker-

groen. Er werd zelfs een doos 000 

op de markt gebracht met kartonnen 

onderdelen. 

In  veranderden de kleuren weer. 

Hornby koos voor de opzichtige 

 kleuren goud, rood en blauwe platen 

met een goudkleurig ruitjespatroon. 

De meccanoliefhebbers van die tijd 

waren niet echt blij met deze ver-

andering. Zij vonden de kleuren te 

wild. Nog net voor de Tweede Wereld-

oorlog kwamen de eerste groene 

bal ken en strips weer in de dozen 

Meccano terug. 

In de oorlog zelf kwam de productie 

stil te liggen. Net voor Kerstmis  

waren de eerste Meccanodozen weer 

te koop. Nu, met de nog steeds popu-

laire kleuren rood en groen. 

In de jaren zestig kwam er concur-

rentie. De Deense fabrikant van hou-

ten speelgoed Lego bracht zichzelf 

vastklemmende plastic bouwstenen op 

de markt, waarmee gemakkelijker en 

sneller gebouwd kon worden dan met 

Meccano. Meccano Ltd. besloot toen 

tot de invoering van diverse plastic 

onderdelen en tot het lichter maken 

van de dozen. Desondanks werd Lego 

bouwsysteem nummer één. 

In  voltrok zich weer een verande-

ring. Meccano kreeg een meer eigen-

tijds gezicht met blanke, blauwe en 

gele onderdelen. De verkoop herstelde 

zich wel, maar het grote succes bleef 

uit. Succes was er wel voor de zoge-

naamde Multikits (actiedozen) van 

Meccano, zodat de directie in  

besloot – tot teleurstelling van velen – 

zich op deze dozen toe te leggen en de 

grotere dozen , ,  en droomdoos  

uit de handel te nemen. Deze koers-

wending baatte echter niet: in  

werd Meccano Ltd. failliet verklaard. 

De rechten zijn overgegaan naar de 

Franse zusterfabriek die nu nog, anno 

, volop produceert. 

Verzamelwaardig speelgoed 
Ook tegenwoordig kan er dus nog met 

Meccano gebouwd worden. Meccano 

wordt tegenwoordig echter ook ver-

zameld, vooral door volwassenen die 

het speelgoed uit hun jeugd koeste-

ren. Daarbij wordt nauwlettend in de 

gaten gehouden of men met het echte 

Meccano te maken heeft of met een 

namaakproduct. 

Henk van Gelder beschreef dit als 

volgt in NRC Handelsblad naar aan-

leiding van de tentoonstelling  

jaar Meccano, die in  plaatsvond 

in het Museum van de Twintigste 

Meccano verbond generaties. Voor vader en opa 

riepen de met Meccano spelende jongens een ver-

langen op naar hun jeugd.
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Eeuw te Hoorn: ‘Je ziet ze wel eens 

op rommelmarkten, de kenners die 

een bouwdoos van Meccano ter hand 

nemen en met kritische blik in de 

losse onderdelen graaien. Soms schud-

den ze dan hun hoofd. Nee, zeggen 

ze, te veel Trix. Het is de geheimtaal 

van de kenners. Zij weten dat er in 

de hoogtijdagen van Meccano heel 

wat namaak op de markt was, want 

de dozen van het echte merk waren 

duur – te duur voor veel mensen. Zelf 

had ik helemaal geen bouwdoos, maar 

ik had wel vriendjes die met zoiets 

begeerlijks speelden. Ik geloof alleen 

niet dat het echte Meccano was, want 

dan had ik het onthouden. Het zal wel 

van dat goedkopere spul zijn geweest.’

Inderdaad Meccano is door veel fabri-

kanten in diverse landen ‘nagemaakt’. 

Er kwamen merken als Constructor, 

het al genoemde Trix, Temsi, 

NeCoBo, enzovoort. Niets haalde het 

echter bij het echte Meccano. Voor de 

Meccanoliefhebber in deze tijd geldt 

dat laatste nog steeds.

Inspirerend speelgoed
Hierboven zijn al enkele boeken 

genoemd waarin Meccano genoemd 

wordt. Voor enkele schrijvers heeft 

het speelgoed echter inspiratie gele-

verd voor een compleet verhaal. Dat 

gold bijvoorbeeld voor Willy van der 

Heide, die circa  De Avonturen 

van Woutertje Wipneus schreef. 

Woutertje Wipneus, een leeftijdloos 

jongetje, gaat met zijn zelfgebouwde 

en op  februari tot leven gekomen 

Meccanoman, genaamd Meccano-

Mac, op reis. Ze bezoeken met een 

eveneens van Meccano gebouwd 

vliegtuig – in één nacht! – onder 

meer de maan, de weerkoning, dro-

menland en sprookjesland, beleven 

allerlei avonturen en komen veilig 

weer thuis. Meccano-Mac laat af 

en toe merken hoe hij tot stand is 

gekomen. Tegen Woutertje Wipneus 

zegt hij bijvoorbeeld: ‘In mijn nek 

heb je een schroefje veel te strak 

gedraaid; dat doet pijn in mijn hals 

als ik mijn hoofd draai.’ En: ‘Ik moet 

een spuitje olie in mijn knieën heb-

ben. Het is net of ik stijve knieën 

heb als ik loop.’ Vanzelfsprekend lost 

Woutertje deze problemen op voor 

zijn Meccanovriend.

Generaties
Ook Peter Roorda (-) liet 

zich inspireren door Meccano. In 

het verhaal ‘Meccanodoos A’ uit de 

bundel Vraag dat maar aan je moeder. 

Belevenissen uit de carrière van een 

vader () beschrijft hij op zeer 

herkenbare wijze de betekenis van het 

speelgoed voor verschillende genera-

ties. Voor de vader van Roorda was 

Meccano dé grote hobby. Later speel-

de zijn zoon Peter, de schrijver dus, 

met de Meccano. Toen vader Roorda 

merkte dat de interesse van zijn zoon 

voor Meccano groot was, besloot hij 

zijn collectie aan hem over te dragen. 

Dat gebeurde op zijn negende verjaar-

dag. Hij schilderde alles netjes over en 

maakte er een mooie kist bij. Peter was 

zeer verrast en speelde er veel en graag 

mee. Later stapte hij echter steeds 

vaker over op het spelen met Lego, 

iets waarover hij zich altijd een beetje 

schuldig heeft gevoeld. Op een dag 

– Peter was al lang getrouwd – vroeg 

zijn vader voorzichtig het Meccano 

terug, uit jeugdsentiment. 

Vervolgens werd kleinzoon Marijn 

geboren. Ook hij werd in aanraking 

gebracht met Meccano. Op een ver-

jaardag kreeg hij van zijn grootvader 

doos . Vader, zoon en kleinzoon 

schaarden zich om de doos. Peter 

Roorda beschrijft: ‘Er bestaat een foto 

van: de Meccanodoos op tafel, opa die 

er met zijn leesbril op studeert, Marijn 

die opa ernstig aankijkt en ik op de 

achtergrond met heimwee naar beide 

generaties, of zoiets.’ Een verjaardag 

later krijgt Marijn doos A. Marijn 

blijkt echter toch vaker naar Lego dan 

naar Meccano te grijpen. 

Op een bepaald moment bezoeken 

de drie generaties een Meccano-

tentoonstelling. Ze zijn alle drie zeer 

geboeid en onder de indruk van de 

prachtige, tentoongestelde bouwwer-

ken. Roorda schrijft: ‘Thuisgekomen 

wierp Marijn zich op zijn eigen 

Meccano om een geniale hijskraan 

in elkaar te zetten. Ik denk dat die 

avond mijn vader vol weemoed zijn 

eigen Meccano, [!], zat te bekijken. En 

ik? Ik rende de volgende dag naar de 

speelgoedwinkel om in één klap doos 

 aan te schaffen. Heimwee, nostalgie, 

schuldgevoel, weet ik veel. Meccano 

had drie generaties  verbonden.’

Joost helpt Arie, die ziek is, met het in gebruik nemen van zijn nieuwe Meccanodoos.

Uit: C.P. van Asperen-van der Velde. ‘Van binnen uit’. Met illustraties van Nans van Leeuwen, 

Kluitman (Alkmaar )
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Het slechte imago van de 
molenaar en zijn molen

Ellen Steendam

De molen in de Middeleeuwse literatuur
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prooi is gevallen. De molenaarsvrouw 

is in het gedicht de hoofdfiguur. Deze 

pikante rol van de molenaarsvrouw en 

de molenaar is in de teksten van de 

late Middeleeuwen geen uitzondering. 

Zo komen we het werkwoord ‘malen’ 

zelfs tegen in de betekenis van ‘vrijen’. 

Schwänke
In Duitsland zijn in de zestiende eeuw 

de zogenaamde Schwänke (grappen of 

grollen) erg populair. Deze meestal 

korte verhalen worden voorgelezen 

aan een groep toehoorders en vervol-

gens doorverteld. De Schwänke zijn 

bedoeld om het volk te vermaken, te 

laten lachen. Zij zijn een welkome 

afwisseling in een tijd waarin seri-

euze theologische teksten domineren. 

Kenmerkend voor de Schwänke is dat 

een ieder op de korrel wordt geno-

men. De molenaar ontkomt hier dus 

ook niet aan. Hij wordt afgebeeld 

als oneerlijk, als iemand die steelt, te 

veel maalloon ontvangt en te weinig 

meel levert. De Schwänke zijn voor 

ons interessant, omdat ze een indruk 

geven van het dagelijks leven in de late 

Middeleeuwen. 

Van de meeste Schwänke is bekend 

wie ze geschreven heeft. Eén van 

de schrijvers is bijvoorbeeld schoen-

maker Hans Sachs ( – ). 

Deze heeft bovendien een groot aantal 

toneelstukken op zijn naam staan. 

Wij komen verschillende thema’s in 

de Schwänke van Sachs tegen: zo is er 

bijvoorbeeld de oneerlijke molenaar en 

de molenaar, die veelvuldig te diep in 

het glaasje kijkt. Eén van de Schwänke 

vertelt over de molenaar met de zak.

De molenaar met de zak  
Een boer bracht eens een zware zak 

graan naar de molen. Hij liep de 

molen binnen om de molenaar te vra-

gen hem te helpen de zak naar binnen 

te dragen. De molenaar, die de boer 

had zien aankomen, was intussen via 

de achterdeur naar buiten geglipt en 

naar de zak toegeslopen. Vervolgens 

nam hij de zak mee door de achter-

deur en zette deze tussen de andere 

zakken graan. Toen ging hij snel de 

boer begroeten, zich verontschuldi-

gend dat hij achterin de molen nog 

aan het werk geweest was. Toen ze 

samen naar buiten liepen, merkte de 

boer dat de zak graan verdwenen was. 

Ruzie met zijn vrouw was het laatste 

dat hij wilde en daarom vroeg hij de 

molenaar een zak graan te leen. Deze 

stemde toe, gaf hem (zijn eigen!) zak 

graan en vroeg in ruil één vierde deel. 

De molenaar pleegde hiermee dus een 

dubbele diefstal!

Raadsels
Ook in de volgende raadsels van Sachs 

wordt de molenaar niet in een gunstig 

daglicht gesteld:

Welk lichaamsdeel van de molenaar 

is het vroomst, hand, ogen, voet, neus 

of mond?

Het antwoord is: niet de hand, want 

daarmee grijpt de molenaar te diep 

in de zak. Ook niet zijn ledematen 

die onder het meel zitten als hij in de 

molen aan het werk is. Het vroomste 

lichaamsdeel is zijn achterste, waar-

mee hij het meel overal afblaast.

Wat is het meest vreugdevolle in de 

molen. De hond van de molenaar, die 

de dieven toeblaft? 

Nee, het hemd van de molenaar. 

Iedere morgen als de molenaar opstaat 

en eerst een kruisteken heeft gemaakt, 

omhelst zijn hemd hem en grijpt hier-

mee een dief in de kraag, die niet eens 

door de hond gevangen wordt.

Waarom maakt de ooievaar geen nest 

op de molen? 

De ooievaar zou graag haar nest op 

de molen maken, omdat zij dicht bij 

het water is, waar ze vissen en kik-

kers kan vangen. Maar de ooievaar 

wil haar nest niet maken op de molen, 

omdat ze bang is dat de molenaar haar 

Molens zijn onlosmakelijk 

verbonden met Nederland. 

Tegenwoordig kent ons land een 

kleine duizend molens, maar 

rond 1500 waren het er tweemaal 

zoveel. Niet alleen in Nederland, 

maar ook in andere Europese 

landen waren molens te vinden. 

Zij speelden een belangrijke rol 

in de plaatselijke economie. Het 

beroep van molenaar kwam dan 

ook veelvuldig voor. Geen wonder 

dat zowel de molen als de molenaar 

geliefde onderwerpen werden in de 

literatuur van de Middeleeuwen en 

in volksverhalen.

Foto links: De bedreigde molen, 

schilderij van Lizzy Ansingh ()

Foto: De Hollandse Molen, Amsterdam

In de (laat)Middeleeuwse literatuur 

komt niet zozeer de molen, als wel de 

molenaar duidelijk naar voren. 

Helaas wordt hij meestal niet posi-

tief afgeschilderd. Een aantal Duitse 

bronnen uit de late Middeleeuwen laat 

het beeld van de molenaar duidelijk 

zien. Zo schrijft Thomas Murner 

( - ), een volkspredikant 

en schrijver uit de Elzas in  het 

satirische gedicht Die Mühle von 

Schwindelsheim. In dit gedicht is de 

molen het symbool geworden van de 

(liefdes)zwendel waaraan de man ten 
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 jongen steelt om ze vervolgens op te 

eten of te verkopen. 

Dronken molenaar
Anderhalve eeuw eerder schrijft de 

Engelse dichter Geoffrey Chaucer zijn 

beroemde Canterbury Tales. Ook in 

dit werk komt een molenaar voor. De 

man wordt afgebeeld als een heerschap 

dat grof in de mond is en veel te veel 

drinkt. Zo staat in de woordenwisse-

ling tussen de waard en de molenaar 

het volgende: 

‘De molenaar, van dronkenschap reeds 

bleek, 

Zodat hij hing op ’t paard, gelukkig 

mak,

En zelfs zijn hoed niet afnam toen hij 

sprak,

Wachtte niet hoffelijk af totdat men 

hem

‘n Verhaal zou vragen, nee, met schril-

le stem

Schreeuwde hij: ‘Bij mijn botten en 

mijn bloed,

Ik ken wel een verhaal dat ’t beter doet

Dan het vertelsel van die ridder hier!’ 

De waard zag dat hij dronken was van 

’t bier

En sprak: ‘Wacht, Robin, wacht, mijn 

beste broer,

Gun eerst een ander zijn vertellerstoer,

Wacht af, het gaat hier keurig op een 

rij.’

‘Dat geldt, goddôme’, sprak hij, ‘niet 

voor mij,

’t Is nu mijn beurt en anders ben ‘k 

gegaan!'

Waarop de waard zei: ‘Duivels, vang 

dan aan!

Je bent een dwaas, je brein zweeft in 

de mist!'

‘Ja’, sprak de molenaar, ‘of ik niet wist

Dat ‘k dronken ben, dat hoor ik aan 

mijn stem,

Maar zeg daarom niet: dat verwijt ik 

hem,

Want als ik iets miszeg, of stotter hier,

Is dat alleen de schuld van ’t South-

warks bier.’

Volksverhalen 
In volksverhalen komen bovenge-

noemde thema’s terug. Zo kunnen we 

lezen over de gierige en de op dief-

stal beluste molenaar. Ook de arme 

molenaar komen we regelmatig tegen. 

Dit thema is tevens in sprookjes te 

vinden. Iedereen kent wel het bekende 

sprookje ‘De gelaarsde kat’ van 

Charles Perrault. Het vertelt over een 

molenaar die na zijn dood slechts drie 

bezittingen aan zijn zoons nalaat: de 

molen, een ezel en een kat. De jongste 

zoon erft de kat. Dit slimme dier weet 

de koning ervan te overtuigen dat de 

molenaarszoon de rijke markies van 

Carabas is. De molenaarszoon trouwt 

uiteindelijk met de dochter van de 

koning. 

Opvallend in de meeste volksverha-

len is het spookachtige element: de 

molen als plaats waar geheimzinnige 

dingen gebeuren en de molenaar die 

zich inlaat met duivelse praktijken. 

Katten zijn tevens erg geliefd in deze 

verhalen. Zij spelen ondermeer een 

prominente rol in het verhaal over de 

spookkatten in een molen in Weert.  

Spookkatten in een 
molen in Weert
In Weert, om precies te zijn aan de 

tegenwoordige Julianalaan op Moesel, 

staat nog een stenen molenhuis. De 

wieken zijn al geruime tijd verdwenen 

en ettelijke jaren geleden is de kap 

gerestaureerd.

Lang geleden gebeurden er op die 

molen geheimzinnige dingen. Dat 

was nog in de tijd dat de boeren uit de 

omgeving hier hun rogge lieten malen. 

Het was vreemd, maar de molenaar 

kon geen knecht houden. Meestal 

vertrok deze al, nadat hij één nacht 

of korter in de molen had geslapen. 

Ook de molenaar wist er het fijne 

niet van, tot op een keer een knecht 

hem midden in de nacht gillend en 

schreeuwend wakker maakte, omdat 
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het in de molen spookte. Hijgend ver-

telde de man dat katten van enorme 

omvang de donkere molen waren 

binnen gedrongen en gevoerd wilden 

worden. Lange tijd bleef de molenaar 

toen zonder hulp, maar op een dag 

meldde zich weer eens een knecht bij 

de molen. De molenaar wilde de man 

waarschuwen en vertelde hem het 

verhaal van de spookkatten, maar deze 

zei niet bang te zijn. Hij zou de katten 

wel eens ontmaskeren. 

Toen de molenaar ging slapen vroeg 

de knecht hem een pannetje met melk 

en wat hout om de kachel te stoken. 

Even voor middernacht zag de knecht 

plotseling drie katten, zo groot als tij-

gers de molen binnen springen en één 

van die katten kon zelfs spreken. 

‘Geef ons onmiddellijk iets te eten, 

wij hebben honger’, gebood het dier. 

‘Rustig, ik zal iets klaar maken’, ant-

woordde de knecht. Hij stookte de 

kachel op en kookte van de melk en 

wat roggemeel een papje. Ondertussen 

slopen de katten akelig miauwend 

door de donkere ruimte. De knecht 

echter bleef onbewogen en liet de 

pap goed doorkoken. Dan riep hij 

de katten bij zich, maar toen ze 

vlakbij waren wierp hij onverwachts 

de kokend hete pap naar hun kop. 

Schreeuwend van de pijn vlogen de 

spookdieren de molen uit en de rest 

van de nacht bleef het rustig.

De volgende ochtend bij het eerste 

licht was de molenaar reeds op, om 

te zien hoe de knecht de nacht in de 

molen was doorgekomen. Hij vond de 

man slapend. Hem wekkend vroeg de 

molenaar of hij dan niets gemerkt had. 

Daarop vertelde de knecht het verhaal 

van de drie reuzekatten. Een paar uur 

later moest de knecht meel gaan bren-

gen bij een boerderij in de buurt, toen 

hij langs de weg drie oude vrouwen 

zag zitten met een verband om hun 

hoofd. Op dat moment wist hij wie 

die drie spookkatten waren.
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snel stromende rivieren en beekjes te 

vinden, maar ook midden op de rivier 

in een mobiele variant, als drijvende 

watermolens. De windmolen is vooral 

geschikt voor het vlakke land waar 

de wind vrij spel heeft. In de Lage 

Landen zijn dan ook enkele duizenden 

windmolens gebouwd. De molens 

staan meestal een eindje buiten het 

dorp. Carlo Ginzburg vertelt in zijn 

boek De kaas en de wormen, dat de 

molen bij uitstek de plek is om clan-

destiene bijeenkomsten te houden 

vanwege de geïsoleerde ligging. Hier 

kunnen nieuwe ideeën postvatten. 

Tegelijkertijd wekt dit argwaan bij de 

dorpsgemeenschap. Trouwens, alleen 

al de afgelegen ligging van de molen 

spreekt bij de dorpsbewoners tot de 

verbeelding als plek waar zich duistere 

praktijken, zoals roof en verkrachting, 

afspelen.

In Die Mühle von Schwindesheim heb-

ben we al gezien dat de molen de 

plaats was voor de liefdeszwendel. Dit 

gegeven komt al in het oude Rome 

voor. In de molen wordt prostitutie 

bedreven door slavinnen die eigen-

dom zijn van de molenaar en in de 

molen wonen. In de Middeleeuwen en 

daarna blijft dit gegeven bestaan. In 

Duitse steden zijn tot op de dag van 

vandaag nog straten te vinden met de 

naam ‘Mühlestrasse’, waar de dames 

van lichte zeden gehuisvest zijn. Ook 

in de naam ‘Moulin Rouge’ zien we 

het verband terug. 

Spookoord
In volksverhalen wordt de molen 

opgevoerd als een spookachtig oord. 

De molen kent immers verschillende 

geluiden: het geratel van de wie-

len en het geklapper van de zeilen. 

Bovendien is in vroeger tijden bij 

te wagen. Ze bestegen de trap en 

stonden op hetzelfde moment als aan 

de planken vloer genageld. Daar lagen 

de maalstenen, keurig gescherpt en 

de bilhamer lag nu naast de stenen. 

Het was duidelijk dat hier iets buiten-

natuurlijks had plaatsgegrepen. Geen 

mensenhand kon dit karwei in zo'n 

korte tijd klaar spelen. De molenaar 

zowel als de molenaarsknecht wis-

ten nu met zekerheid dat de Satan 

zelf in de molen was geweest. Vanaf 

dit moment noemt men de onderste 

zolder bij standerdmolens de ‘hel’. 

Alhoewel boze tongen beweren dat de 

naamgeving ‘hel’ al van nog oudere 

datum zou zijn en dat de molenaars-

knecht die hiervan op de hoogte was, 

juist daarom meende de duivel te heb-

ben gezien.

Lichte zeden
In de Middeleeuwse literatuur en in 

volksverhalen lezen we dus veelvuldig 

over molenaars die het niet zo nauw 

nemen met de zeden en de molen als 

decor waar geheimzinnige voorvallen 

plaatsvinden. Maar hoe is dit beeld 

eigenlijk ontstaan? 

Laten we eerst eens kijken naar het 

beeld van de molen. Molens zijn in de 

Middeleeuwen in verschillende landen 

van Europa te vinden. De water-

molens doen als eerste hun intrede. 

Stromend water wordt gebruikt om 

een rad in werking te zetten, dat op 

zijn beurt maalstenen in beweging 

zet. Niet alleen zijn deze molens bij 

Een ander verhaal afkomstig uit 

Weert legt uit hoe het komt dat de 

onderste zolder bij standerdmolens 

ook wel ‘hel’ wordt genoemd. Dit ver-

haal gaat over de zwarte gestalte op de 

Weerter Binnenmolen.

De zwarte gestalte op de 
Weerter Binnenmolen
Lang geleden vond op de Binnen-

molen in Weert een geheimzinnig 

voorval plaats. Deze oude standerd-

molen bevond zich binnen de oude 

ommuring van de stad. Op deze 

molen werd toentertijd op de onderste 

zolder gemalen, met één koppel ste-

nen. Op een nacht was de molenaars-

knecht op de onderste zolder bezig 

met het scherpen van de maalstenen. 

Het gele schijnsel van de olielamp 

wierp een spookachtig licht door de 

donkere ruimte. Opeens hoorde hij 

een vreemd geluid, alsof er iemand 

kuchte. Hij keek op van zijn bezig-

heid en zag op hetzelfde moment in 

een hoek van het vertrek een roerloze, 

donkere gestalte staan. Het licht was 

te zwak om zijn gezicht te kunnen 

onderscheiden. Als verstijfd bleef de 

molenaarsknecht enkele ogenblikken 

zitten, maar dan liet hij de bilhamer 

op de maalstenen vallen en vluchtte 

holderdebolder de trap af. Hij wekte 

zijn baas en vertelde hem stotterend en 

nabevend wat hij gezien had. 

Het duurde een half uur, alvorens de 

twee mannen genoeg moed hadden 

verzameld om zich weer in de molen 

De windmolen, ets van Adriaen van Stalbemt 

(-)

Collectie: Boijmans van Beuningen
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Als je jarig bent krijg je meestal 

cadeautjes. Als tegenprestatie 

moet je dan ook trakteren. 

Op school was dat vroeger 

snoepgoed. Wie kent niet het 

schitterende lied: 

‘Jarig Jetje zou trakteren, 

alle meisjes van de klas. 

Jetje had wat uitgekozen, 

waar ze zelf zo dol op was. 

Ulevellen bracht ze mee. 

Ieder kreeg er minstens twee.’ 

Tegenwoordig kunnen de traktaties vaak 

niet uitgebreid genoeg zijn. Voor een 

klas kinderen een grote mand vol met 

zakjes zoet of hartig snoepgoed. Een 

enkeling houdt zich nog maar aan de 

spreuk: ‘snoep gezond, eet een appel’. 

Volwassenen zetten de tafel vol met 

s lagroomtaart of kwarkgebak. 

Even later komen de borrelnootjes en 

andere hartige hapjes.

In Zeeland komen er paolienbrôôdjes op 

tafel. Zelfgebakken brooddeeg gevuld met 

overheerlijke verse paling. Of ze worden 

geserveerd met koffie of misschien al iets 

sterkers, vermeld de historie niet.

KOKEN MET 

TRADITIE

nacht en ontij gemalen. Het malen 

bij nacht heeft voor de molenaar een 

aantal voordelen. De wind is gelijkma-

tig en de molenaar kan doorwerken, 

omdat hij geen bezoek krijgt van han-

delaren  of boeren. Is er aan het eind 

van de dag weinig wind, dan wacht de 

molenaar met naar bed gaan tot twaalf 

uur, omdat er rond dat uur meestal 

verandering van weer optreedt. Het 

middernachtelijk uur heeft in verhalen 

altijd een speciale betekenis gehad. 

Het werken van de molen bij nacht is 

hiermee een prachtig element in een 

spookverhaal geworden. 

Het vele graan en meel in de molen 

is aantrekkelijk voor muizen. Geen 

wonder, dat de molenaar een kat in de 

molen heeft om de muizen te verjagen. 

Zoals we al gelezen hebben, komen 

katten vaak voor in verhalen rondom 

de molen. Ze worden bovendien geas-

socieerd met duivelse praktijken.

Duizendpoot
Het beeld van de molenaar is zoals 

we hebben gelezen niet positief. Maar 

hoe was de man in werkelijkheid? 

Natuurlijk is dit niet volledig te ach-

terhalen. Toch is er wel het een en 

ander bekend over de plaats van de 

molenaar in de maatschappij. 

In De kaas en de wormen van Carlo 

Ginzburg wordt molenaar Domenica 

Scandella, door zijn tijdgenoten 

Menocchio genoemd, ten tonele 

gevoerd. Menocchio’s ketterse ideeën 

doen hem op de brandstapel belanden. 

Carlo Ginzburg heeft in de archieven 

van de Inquisitie het verslag van het 

proces tegen deze molenaar ontdekt. 

De archieven geven een prachtig beeld 

van het leven van een molenaar in het 

zestiende-eeuwse Italië. Menocchio 

is in de eerste plaats molenaar, maar 

daarbij ook nog timmerman, hout-

zager, metselaar en administrateur. 

Ginzburg schrijft dat molenaars vaak 

de taak van administrateur op zich 

nemen, omdat zij het geld kunnen 

voorschieten, dat voor het beheren van 

de parochie nodig is. Meestal probe-

ren zij het verlies weer goed te maken 

door de tienden die de gelovigen heb-

ben moeten betalen, met uitstel af te 

dragen. Andere bronnen vermelden 

de armoede van de molenaar, die hem 

dwingt om niet altijd eerlijk te werk te 

gaan en om zijn toevlucht te zoeken in 

de drank. 

Duivelsknecht
De molenaar als duivelsknecht of 

heksenmeester vindt zijn oorsprong 

in onder meer de afgelegen plaats van 

de molen en het nachtelijk malen. 

Daarnaast wordt beweerd dat dit beeld 

samenhangt met het feit, dat de mole-

naar de beheersing had over twee van 

de elementen, namelijk water en vuur. 

Weer andere bronnen verwijzen naar 

de feodale en de stedelijke samenle-

ving, waar de molenaar tussenin staat. 

Om die reden zou hij nogal eens tot 

zondebok zijn gemaakt en ten prooi 

gevallen zijn aan spot en plagerijen. 

De molenaar is immers windrecht 

verschuldigd aan zijn feodale heer. De 

stad is echter in hoge mate afhanke-

lijk van hem. In deze periode maakt 

de molenaar niet echt deel uit van de 

stedelijke samenleving. Als het wind-

recht een stedelijk privilege wordt, 

nemen de stedelingen hem in hun 

midden op en is vervolgens het ridicu-

liseren voorbij. 

Een zeldzaam beroep
Er zijn dus verschillende redenen te 

vinden voor de wijze waarop de molen 

en de molenaar zijn afgeschilderd 

in de Middeleeuwse literatuur en in 

volksverhalen. Tegenwoordig zijn er 

heel wat minder molens dan vroeger 

en het beroep van molenaar is met 

de afname van het aantal molens een 

zeldzaamheid geworden. Hiermee is 

tevens de plaats van de molen en de 

molenaar langzamerhand uit de lite-

ratuur en de verhalen van onze tijd 

verdwenen.  

Palingbroodjes
Benodigdheden:
–  gram bloem

–  gram gist

– ½   dl. melk

–  gram boter

–  gram zout

–  gram schoongemaakte paling

– zout

– peper

– sap van  citroen

–  ei

lapjes van  bij  cm. van.

Leg op ieder deeglapje een moot 

paling. Bevochtig het deeg langs de 

paling met wat water en rol de lapjes 

op. Druk de sluitnaad goed aan met 

een vork. De zijkanten van het rol-

letje laten we open, zodat de paling 

zichtbaar blijft. Leg de broodjes met 

de sluitnaad naar onderen op een 

ingevette bakplaat. Laat ze afgedekt 

met huishoudfolie nogmaals een half 

uur narijzen.

Verwarm de oven op ° C. Roer 

het ei los met een eetlepel water en 

bestrijk hiermee de broodjes. Plaats ze 

in het midden van de oven en bak ze 

in twintig minuten gaar en goudbruin. 

Leg ze op een rooster buiten de oven 

afgedekt met folie en een paar hand-

doeken. Ze garen dan nog wat na. 

Serveer ze lauwwarm of koud.

Zeef de bloem in een ruime kom. 

Maak de gist aan met wat lauwe melk. 

Roer er daarna de rest van de melk 

door. Laat de boter in een steelpan-

netje langzaam smelten. Maak in de 

bloem een kuiltje en giet daar zowel 

het gistmengsel als de gesmolten boter 

in. Voeg het zout toe en roer alles er 

  door heen. Kneed er met koude han-

den een mooi soepel deeg van. Laat 

het deeg afgedekt met een vochtige 

theedoek gedurende een half uur op 

een lauwwarme plaats rijzen.

Verwijder, als u dat wilt, de graten uit 

de paling en snijd ze in mootjes van 

 cm. Bestrooi ze met zout en vers-

gemalen peper en besprenkel ze met 

wat citroensap.

Kneed het deeg nogmaals goed door 

en rol het op uw werkblad uit tot een 

vierkante lap van ½   cm. dik. Snijd er 

Eet ze als u de graat heeft laten zitten 

langs de lengte van het broodje, alsof 

u mondharmonika speelt. U eet dan 

langs de graat.    

Wat kunnen we erbij 
drinken?
Natuurlijk een feestdrankje. 

Bijvoorbeeld een Chardonnay, een 

droge witte wijn. Wilt u liever een 

biertje, neem dan een Tripel, abdijbier 

van de bovenste plank.

Eet smakelijk!

Cees Tempel
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Jarig Jetje zou trakteren
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Ineke Strouken

Levertraan was gezond
Met genoegen lees ik in elke Traditie weer de artikelen van Jeanette 

Peters over de jaren vijftig. Ze roepen veel herinneringen bij me op. 

Bijvoorbeeld dat wij elke avond na het eten bij mijn moeder in de keuken 

moesten komen voor de beruchte druppeltjes levertraan. Dat zou gezond 

zijn, maar wat smaakte dat toch smerig. Wij, mijn twee zusjes en ik, 

stonden dan in een rijtje op onze beurt te wachten. Moeder druppelde de 

levertraan uit het f lesje op een grote lepel en dan moesten wij onze mond 

opendoen en kreeg je die lepel naar binnen geschoven. Het lepeltje sui-

ker daarna moest de vieze smaak een beetje weghalen. Elke avond weer 

probeerde ik er onderuit te komen. Tevergeefs: levertraan was gezond.

Ton Fischer 

Inmaakkwartet
Het nationaal inmaakkwartetspel bevat acht kwartet-

ten: wecken, vlees en vis in azijn, wijn, groenten inzou-

ten, jam, rariteiten, vruchten op alcohol, chutneys en pick-

les. Voelt u na het spelen van het kwartet de behoefte om 

zelf te gaan inmaken dan is de precieze receptuur te  vinden 

op www.gelderseboeken.nl.

U kunt het kwartet tegen korting bestellen door overmaking van 

  op rekening  ten name van DWZ/MAW in Zevenaar.  

Liever bier dan water
In het Nederlands Waterleidingmuseum in Utrecht loopt tot 

en met  november een tentoonstelling over drinkwater in de 

 middeleeuwen. Na het jaar  nam de bevolking in de  steden 

snel toe, met het gevolg dat het oppervlaktewater vervuild raakte. 

Rein water werd een schaars product, zodat men zijn heil ging 

zoeken in bier. Bier bleef tot ver in de negentiende eeuw dé 

 volksdrank. 

Meer informatie: Nederlands Waterleidingmuseum, 

Lauwerhof , Utrecht (-)

Middeleeuwse bierbrouwerij (circa ), 

Pentekening uit: Decretum dominorum, Gemeentearchief Kampen
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Het Speelgoed- & Blikmuseum zal in de zomer van 

 een kleurrijk overzicht van het al ruim hon-

derd jaar bijzonder populaire constructiespeelgoed 

Meccano laten zien. De tentoonstelling zal voor 

een groot deel bestaan uit de collectie van Henk 

Brouwer, groot Meccanoverzamelaar.  

De komende tentoonstelling toont aan de hand van 

vele modellen de geschiedenis van dit speelgoed. 

Jong en oud kunnen dan in het Speelgoed- & Blik-

museum zelf echte Meccano-constructies in elkaar 

zetten!

Meer informatie: Speelgoed- & Blikmuseum, 

Brink  ,  BV Deventer ( – /)

Feestende
boerinnen

Het boerenleven was een zwaar 

bestaan, zeker voor de boerinnen, 

die naast de zorg voor hun man 

en kinderen en het huis-

houden ook nog een belang-

rijke taak in het boeren-

bedrijf hadden. Maar na de gedane 

arbeid was er tijd voor feest. 

Het gemeentemuseum Echt-

Susteren heeft daarom een tentoon-

stelling samengesteld over 

feestcultuur in de twintigste eeuw 

op het platteland 

van Limburg.

Meer informatie: NostalNU, Annie 

Schreuders-Derks (-)

Je gedragen als 
een varken
In een oud kinderboekje, waar mijn moeder vroeger uit voorlas, 

stond een versje ‘Kaatje was een morsebel’. De tekening die er bij 

hoorde, kan ik me nog goed herinneren: aan tafel zat Kaatje met 

drie varkentjes. Haar zusjes en broertjes wilden niet met haar aan 

tafel zitten. Weet u uit welk boek dat versje toch al weer komt?

Mevrouw Vossestein

Kaatje de morsebel komt uit  Ondeugende kinderen, een prentenboek 

van Jan Goeverneur (vóór ) en is beschreven in John Landwehr, 

Het ijzersterke prentenboek, Schetsen uit negentiende-eeuwse kinder-

boeken (Utrecht ). 



Het varken, zoals dat nu bekend is, is 

een verre verwant van het wilde zwijn, 

dat als wetenschappelijke benaming 

sus scrofa kent. Het gedomesticeerde 

varken wordt doorgaans aangeduid als 

de sus domesticus. De aanpassing van 

het dier aan mensen geschiedde, vol-

gens archeologische gegevens, onge-

veer negenduizend jaar geleden in het 

Midden- en Verre Oosten en ongeveer 

in  voor Christus in Nederland. 

De eerste schriftelijke vermelding 

dateert uit het China van  voor 

Christus. In de Egyptische beschaving 

is rond  voor het begin van de 

jaartelling in grafteksten sprake van 

dit type varken. 

Yorkshire-varken
Van het varken zijn over de hele 

wereld ongeveer driehonderd onder-

soorten bekend, waarvan er enkele 

in Nederland voorkomen. In de 

Nederlandse praktijk van varkensfok-

kerij is het type van de steiloor tot in 

de Middeleeuwen dominant geweest, 

later kwam hiervoor het grotere var-

ken met hangoren in de plaats. Vanaf 

de tweede helft van de negentiende 

eeuw werd in Nederland het zoge-

naamde Yorkshire-varken (ook wel 

Large White genaamd) ingevoerd. Dit 

uit Groot-Brittannië ingevoerde var-

ken was een kruising tussen Chinese 

varkens en oude Engelse rassen. Deze 

soort is nu het meest voorkomende 

type varken. 

In Nederland zijn momenteel onge-

veer evenveel varkens als mensen. In 

Europa kent louter Denemarken meer 

varkens per hoofd van de bevolking en 

hebben alleen Rusland, Duitsland en 

Polen meer varkens in absolute aan-

tallen. De Nederlandse varkens zijn 

geconcentreerd in Limburg en vooral 

Brabant. Gerrit Braks, oud-minister 

van Landbouw, dichtte over dat gege-

ven de volgende tekst bij elkaar:

‘Eerst was er niets 

toen was er Brabant

toen kwamen de varkens

en de rest

was mest.’

Sint Antonius
Het varken speelt een rol in cultu-

ren over heel de wereld. Opvallend 

is hierbij de religieuze status. Zoals 

bekend neemt het varken in diverse 

godsdiensten een aparte plaats in. 

Bij het Joodse geloof is het eten van 

varkensvlees door God (via Mozes) 

verboden en ook bij de Islam geldt 

een dergelijk Goddelijk verbod. In 

het Christendom is daar echter geen 

sprake van. Het dier is zelfs verbonden 

met een bekende katholieke heilige, 

Antonius (-), die woonde in 

Alexandrië, Constantinopel en in de 

Franse streek de Dauphiné. In dat 

laatste gebied groeide hij uit tot heili-

ge en de plek waar zijn stoffelijke res-

ten zouden liggen, St-Antoine, werd 

een bedevaartsoord voor mensen die 

last hadden van ergotisme. Dat is een 

ziek te, die ge paard gaat met diarree, 

jeuk en hoofd pijn. Het ongemak wordt 

ver oorzaakt door het eten van moeder-

koren, dat soms in rogge zit. Vroeger 

had de ziekte soms de dood tot gevolg, 

tegenwoordig komt ergotisme, in ieder 

geval in het Westen, niet veel meer 

voor. Om dat varkensvlees en varkens-

vet als geneesmiddelen tegen het Sint-

Antonius-vuur golden, werd de heilige 

geassocieerd met het varken. De mon-

niken van de in  opgerichte orde 

van de Hei lige Antonius, een orde van 

ziekenbroeders, hadden eeuwenlang 

het recht om loslopende varkens te 

houden.

Jaar van het varken
Het varken neemt in het Christendom 

een andere positie in dan in de Islam 

Het varken speelt een grote rol in de Nederlandse samenleving. 

Niet alleen voor varkensboeren en als element van het voedselpakket 

is het dier belangrijk; het varken heeft ook diverse culturele functies: 

in de religie, in spreekwoorden of als huisdier.

Een verguisd dier
 Het varken als cultuurverschijnsel 

Olivier Rieter
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Boven: In  kocht het Stedelijk Museum in Amsterdam dit houten varken van Jeff Koons. 

De aankoop werd fel bekritiseerd. Het varken is hier symbool voor banaliteit en wordt door 

Jeff Koons, geholpen door twee engeltjes, voorgeduwd. Koons wilde met dit werk uitdrukken 

dat kunst door middel van banaliteit weer greep moest krijgen op de massa.

Foto uit: Anno Fokkinga en Marleen Felius, ‘Het varken’ (Bussum )
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en het Jodendom, waarschijnlijk 

omdat het dier al te wijd verspreid was 

en een te populair gerecht vormde in 

het gebied van kerstening om het te 

kunnen verbieden. Het varken gold 

trouwens zowel bij de Romeinen, als 

bij diverse andere Europese volkeren, 

zoals de Germanen, van oudsher als 

offerdier. 

In het taoïstische Taiwan is er een jaar-

lijks offerfeest waarbij de varkens ter 

ere van de overleden voorouders ritueel 

worden geslacht. Ook in China is het 

dier erg populair. In de Chinese astro-

logie heeft elk jaar de benaming van 

een dier en om de twaalf jaar is het 

var ken aan de beurt: de eerstvolgende 

keer is in . Aan diegenen die in 

het jaar van het varken worden gebo-

ren, wordt een buitengewoon gevari-

eerd eigenschappenpatroon toegeschre-

ven, onder meer: zuiverheid, ernst, 

kalmte, eerlijkheid, kunstzinnigheid, 

f lexibiliteit, werklust en zinnelijkheid.

Over de reden van het verbod op var-

kensconsumptie bij joden en moslims, 

maar ook bij sommige Afrikaanse 

stam  men en de christelijke sekte de 

Zevendedags Adventisten, zijn veel 

theorieën ontwikkeld. Bijvoorbeeld 

dat varkens afval en allerlei (mense-

lijke) uitwerpselen eten, of dat het dier 

niet geschikt is voor een nomadische 

leefwijze.

Varkensslacht
De aparte status van het varken in veel 

culturen, positief of negatief, duidt in 

ieder geval op een grote belangstelling 

voor het dier. In de Westerse we reld 

stonden de meeste mensen lange tijd 

niet zo stil bij de rol van het varken. 

De recente uitbraken van varkenspest 

in Europa hebben echter veel vragen 

opgeroepen over de wijze waarop met 

dieren, en met het varken in het bij-

zonder, wordt omgegaan. Actie groepen 

ijverden voor de verdediging van de 

te doden dieren en de varkenssector 

kwam in grote (financiële) problemen. 

De varkensslacht geschiedt tegen-

woordig erg anoniem, zodat het bloe-

dige proces voor mensen niet zichtbaar 

is. Vroeger deed men dat meer in de 

openbaarheid, getuige schilderijen 

van zeventiende-eeuwse meesters van 

bloederige varkenskarkassen. Een 

varkens slachting kan grote indruk 

maken, zo blijkt uit een gedicht van 

Kees Stip:

‘Het varken van de buurman heette Jan.

we spaarden brood van onze eigen borden

en hoorden hoe erkentelijk hij knorde

maar op een dag kwam er opeens een man

Een mes doorsneed de dagelijkse orde

het stak zo snel een mes maar steken kan

bloed gutste in een emmer en een pan

we waren allebei niet goed geworden

Dit was de laatste dag van Jan z'n leven

en van mijn jeugd. Ik keek daarna nog even

en zag toen dat hij als een groot wit ding

opengesneden aan een ladder hing

ze stonden hem rechtop te opereren

alsof hij nog iets ernstigs kon mankeren.’

Boven: Als het varken geslacht was en op de leer (ladder) hing, mochten de kinderen met de 

varkensblaas spelen. Schilderij van Michiel van Musscher ().

Foto uit: Anno Fokkinga en Marleen Felius, ‘Het varken’

Links: Het varken was ook een circusdier. In ‘The Barnum & Bailey Greatest show on earth’ 

traden geleerde varkens op, die konden lezen, kaarten en muziek maken

Varkensamusement
Het varken geldt voor sommige men-

sen als bron van vermaak. Zo wordt 

er in het Franse dorpje Trie-sur-Baise 

jaarlijks een wedstrijd varkensimitatie 

gehouden, waarbij het de bedoeling is 

dat mensen het gedrag en de geluiden 

van varkens zo goed mogelijk nadoen. 

In de achttiende eeuw golden varkens 

ook als circusattracties. Zo was er, 

volgens de overlevering, in het acht-

tiende-eeuwse Engeland een varken 

dat woorden kon spellen, maar ook 

kon pianospelen en rolschaatsen. In de 

Verenigde Staten van de negentiende 

eeuw reisden met het bekende circus 

Barnum & Baily, the greatest show on 

Earth, varkens mee die kaarttrucs 

konden.

Ook heden ten dage gelden varkens in 

de westerse cultuur nog als grappige 

dieren, zo blijkt uit Miss Piggie van 

de Muppetshow of uit de populaire 

familiefilm Babe. Porky Pig is een 

bekende Amerikaanse tekenfilmheld 

en Spekkie Big een komische strip 
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uit Nederland. In Michiel van de 

Hazelhoeve van de Zweedse kinder-

boekenschrijfster Astrid Lindgren, 

leert de hoofdpersoon een varken 

touwtjespringen.

Een onderdeel van het Amerikaanse 

cultuurgoed vormt de Disney-versie 

van het verhaal van De drie biggetjes. 

In deze tekenfilm bouwen de drie 

broers huizen van stro, hout en steen. 

Alleen de laatste bouwmethode blijkt 

afdoende bescherming te bieden tegen 

een hongerige, op varkensvlees beluste 

wolf. 

Satire
Varkens worden niet alleen gebruikt 

voor puur vermaak, maar ook in de 

satire, zo blijkt uit George Orwell’s 

bekende Animal Farm over het com-

munisme. In deze novelle spelen var-

kens een prominente en negatieve rol.

De meningen verschillen over de 

kwestie of het camp-kunstwerk 

Ushering in banality (Voorgaan in 

banaliteit) als grap te beschouwen is. 

Het is een in hout uitgevoerd object 

van de Amerikaanse kunstenaar Jeff 

Koons met een groot varken met groe-

ne strik als voornaamste personage. 

Het Stedelijk Museum in Amsterdam 

betaalde in  een kwart miljoen 

gulden voor het werk. Dit was, dank-

zij alle publiciteit die met de aankoop 

‘Hij is met de varkens groot gebracht’ 

is een aanduiding voor iemand die niet 

erg gecultiveerd gedrag vertoont. En 

ook: ‘zo dom zijn als het achtereind 

van een varken’ is iets dat mensen 

liever niet over zichzelf gezegd horen. 

Het gezegde ‘de beer is los’ voor het 

ontstaan van allerlei onrust, duidt erop 

dat men een zekere lompheid toe-

schrijft aan het mannetjesvarken.

Er zijn overigens ook spreekwoorden 

waarin iets minder negatieve verwij-

zingen naar het dier zitten. Zo is ‘het 

varkentje even wassen’, een moeilijk 

karwei klaren of ‘van ’t hele varken 

lusten’, niet al te kieskeurig zijn op 

het gebied van eten. Een echt positief 

beeld komt uit deze uitdrukkingen 

echter ook niet naar voren. Wel posi-

tief is de term ‘zwijnen': ergens goed 

mee wegkomen.

Cultuurhistorie
Het varken heeft zeer veel kanten. Het 

is een niet alleen een dier, maar ook 

een cultuurhistorisch verschijnsel met 

religieuze, artistieke, vermakelijke en 

taalkundige aspecten. Door aandacht 

voor de cultuurhistorie met betrekking 

tot het varken krijgen we een beeld 

van de mens in relatie tot dieren. De 

houding van veel mensen ten opzichte 

van het varken is enigszins oneerbie-

dig. De literator Willem de Mérode 

(-) verwoordt in een gedicht 

goed hoe velen het dier nog vooral 

zien:

Boerenfeestmaal

‘Het is november en wij eten

nu van ons vetgemeste zwijn:

de grote hammen en het klein

gesneden spek, en, niet vergeten,

de lever en de fijnen nieren,

de dikke kronkelige worst;

het is wat zwaar en geeft ons dorst, 

die wordt geblust met donkre bieren.’

Meer informatie: A. Fokkinga en 

M. Felius, Het varken (Bussum )

gepaard ging, waarschijnlijk een 

schappelijke prijs.

Huisdier
Het varken is bij de Bateke-stam in 

Gabon, in het Westen van Afrika, 

een huisdier. Dit gebruik vindt de 

laatste jaren, op beperkte schaal, ook 

invoering in het Westen. Het gaat 

dan vaak om varkensachtigen zoals 

het Vietnamese Hangbuikzwijn. In 

de Verenigde Staten verschijnt voor 

de doelgroep een periodiek getiteld 

Pet pig update, terwijl in Nederland 

in  het blad Onze knorretjes ver-

scheen. Bij het trainen van het varken 

als huisdier is het vooral belangrijk het 

te belonen en warmte te bieden. Voor 

straffen als leermethode zijn de dieren 

niet bevattelijk.

Het varken in de taal
Ondanks de positieve waarde die aan 

het dier wordt toegekend als huisdier 

heeft het woord varken of zwijn in 

veel talen een negatieve klank. In 

Italië is de achternaam Porco zelfs zo 

impopulair dat veel mensen hun naam 

daar laten wijzigen in het neutrale 

Parco, dat park betekent. Schwein is in 

het Duits een scheldwoord, terwijl ook 

het engelse pig vaak als een weinig 

positief bedoelde aanduiding wordt 

gebruikt.

In Nederland heeft de naam van het 

dier misschien een iets minder nega-

tieve klank, al wordt die naam toch 

door sommigen wel gebruikt om een 

negatieve typering van iemand te 

geven. Ook een spreekwoord als ‘de 

paarlen voor de zwijnen werpen’ geeft 

aan dat deze dieren niet als erg hoog-

staand worden beschouwd. 

Zwijnen en varkens worden trouwens 

gezien als van hetzelfde laken een 

pak, zo blijkt uit de uitdrukking 

‘hij heeft zich bekeerd van zwijn tot 

 varken’, over iemand die beweert 

 veranderd te zijn, maar in feite de 

oude is gebleven.

Het varken wordt vaak afgebeeld op nieuw-

jaarskaarten, want het staat symbool voor 

voorspoed en welvaart.

Collectie: Ineke Strouken
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Kaarsjes avond
Op  december is het in Gouda kaarsjesavond. 

De hele stad is dan verlicht met kaarslicht. Voor alle 

ramen en in de kerk is de kerstverlichting aan en het 

hoogtepunt van de avond is het aanfloepen van de 

lichtjes in een torenhoge kerstboom op de markt.

Nieuwjaar wensen
Het gebruik om elkaar per post een gelukkig, 

gezond en/of zalig nieuwjaar te wensen dateert 

uit de negentiende eeuw. Het aanbieden van 

nieuwjaarsbrieven en nieuwsjaarsprenten was in de 

achttiende eeuw al een wijd verspreid gebruik.

Onnozele kinderen
Op  december worden de onschuldige kinderen 

herdacht die in opdracht van Herodes de Grote, 

koning van Palestina, in Bethlehem ter dood werden 

gebracht. Kinderen gingen vroeger op die dag als 

volwassenen gekleed langs de deur om te bedelen.

Klokkenkleedjes
Klokkenkleedjes zijn kleine lapjes stof of stroken 

wit papier met een eenvoudig borduurwerk of 

knipmotieven die over de klok hangen. Deze 

onbekende vorm van volkskunst kwam in de 

negentiende eeuw tot bloei.

En nog veel meer...


