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TIJDSCHRIFT OVER TRADITIES EN RITUELEN

• MEGA DANCE
FESTIVALS

• ONNOZELE

KINDEREN

• N IEUWJAARS

WENSEN

V o o r w o o rd
De dag van de kinderen
Onnozele Kinderen is een feest dat ik me uit
mijn jeugd in Goirle nog wel kan herinneren.
Alleen hebben wij de traditie toentertijd een
beetje geweld aan gedaan. Ook de verbinding
met de kindermoord in Bethlehem door
Herodes de Grote, koning van Palestina,
werd mij later pas duidelijk.
Om te beginnen
vierden wij het
feest niet op 
december maar
op  december.
Immers  december viel in de
kerstvakantie
en dan hoefden
wij niet naar
school.

I N H O U D
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Mega dans
festivals

De baas zijn is voor kinderen een machtig
gevoel en ik heb goede herinneringen aan
het feest. Daarom ben ik heel benieuwd of
het nog ergens in een of andere vorm gevierd
wordt.
Laat het mij weten.

Ineke Strouken, hoofdredacteur
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Sensation, zijn heel populair bij

21

jonge mensen. De housemuziek, die
op deze feesten gedraaid wordt, trekt
tienduizenden fans aan. Wat zijn de

muziekcultuur.

14

Onnozele
Kinderen

Dansen tot je erbij neervalt
De populariteit van de mega dansfestivals
Roanne van Voorst

8

Nieuwjaarswensen

achtergronden van deze hedendaagse

Wij verkleedden
ons ook niet als
volwassenen.
Dat werd elders in Noord-Brabant nog
wel gedaan, maar de verkleedpartij en het
langs de deur gaan om te zingen en snoep te
vangen, deden wij met Driekoningen.
Op Onnozele Kinderen waren de kinderen
de baas. Op die dag mochten wij kiezen wat
wij wilden eten en sloten wij de leerkracht
op totdat hij beloofde een lang verhaal voor
te lezen. Meestal ging dat verhaal over de
bokkenrijders, een heel spannend, populair
verhaal op de lagere school.

In dit nummer:

Hele grote dansfeesten, zoals

Alledaagse Dingen
Ineke Strouken

10

Het plaisir om sig in dezelve te diverteren
Kolven, ooit een populaire sport

In de achttiende en negentiende eeuw boden heel veel

C.A.M. van Woerden

beroepsgroepen, zoals de torenwachters, stadsomroepers
en asmannen, huis aan huis nieuwjaarswensen aan

13

Zuurkool maken

om zodoende een fooi te krijgen. Kinderen schreven

R. van der Zwan

een nieuwsjaarsbrief aan hun grootouders en andere
familieleden om te laten zien hoever ze gevorderd waren

Reacties van lezers

14

in het schrijven.

Herdenking van de kindermoord te Bethlehem
Onnozele-Kinderendag
Jeroen Ketelaars

Op  december wordt herdacht
18

dat Herodes alle jongetjes

Goudse markt middelpunt van kaarslicht
Kaarsjesavond in december

beneden de twee jaar ter dood

Connie Harkema

bracht in Bethlehem. Op die dag
mochten kinderen verkleed als
volwassenen langs de deur gaan om
te schooien.

18

Kaarsjesavond
in Gouda

34

Klokkenkleedjes

21

dat wensch ik u wel duizend keeren’.
Nieuwjaarsbrieven, prenten en gedichten
Janneke van der Veer
27

In het historisch centrum
van Gouda gaat jaarlijks
op één avond in december
het licht uit en worden op
de markt en in de zijstraten
duizenden kaarsen

Pruimers op sterven na dood
Het ritueel van tabak kauwen
Hans van Vinkeveen

Vroeger hing men over de klok
een kleedje van geborduurd linnen

‘Al wat uw hart maar kan begeeren,

29

Herinneringen

of een papieren knipsel. Deze

Normen en waarden in de jaren vijftig

klokkenkleedjes zijn een bijzondere

Jeanette Peters

uiting van interieurdecoratie
en volkskunst die vooral in de

32

Koken met traditie
De pannegies van het duo Ies en Gies

negentiende eeuw tot bloei kwam.

Cees Tempel
34

Volkskunst van textiel en papier

aangestoken. Hoogtepunt

Kleedjes voor over de klok

van deze avond is de

Piet de Boer

ontsteking van duizenden
lampjes in de metershoge
kerstboom.

Links: In het wit geklede bezoekers staan in de rij
voor ‘Sensation, the white edition’.

Dansen
tot je erbij
neervalt

Onder: Het feest ‘Sensation’.

andere clubs binnen de Verenigde
Staten de muziek, die intussen als bijnaam ‘The House’ had gekregen, over.
Vier componenten werden kenmerkend voor de house: een zware beat,
een pompende baslijn, een eenvoudige
melodie en een hi-hat (bekken).
In  waaide de stroming over naar
Europa. In Nederland was de Amsterdamse club RoXy de eerste discotheek
waar house werd gedraaid. Ook hier
bleek de stroming populair: binnen

De populariteit van de mega dansfestivals
Het is zeven uur ’s ochtends. Het is koud op straat. In de verte klinkt

is gekleed in het wit. Witte jurkjes, witte broeken, witte tasjes,
witte topjes en enkele meisjes dragen zelfs witte haarelastiekjes.

Housefeesten

komt een grote groep jongeren aangelopen. Iedereen in de groep

De jongeren zijn moe, sjokken vooruit richting het Centraal Station.
Dat is niet verwonderlijk: de groep heeft de hele nacht doorgedanst
tijdens het jaarlijkse dansfeest ‘Sensation, the white edition’.

Sensation is niet zomaar een evenement. Dit jaar kwamen er bijna achtendertigduizend jongeren naar de
Amsterdam Arena. Van tien uur
’s avonds tot zeven uur ’s ochtends kon
daar – mits gekleed in het wit –
gedanst worden op housemuziek. De
week erop vindt er weer een Sensationfeest plaats, maar deze keer is het The
Black Edition, waarbij dus alle bezoe-
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kers geacht worden om in zwarte
kledij te feesten.
Dansfeesten als Sensation zijn populairder dan ooit tevoren. De housemuziek, die op de zogenoemde dancefeesten gedraaid wordt, trekt duizenden fans aan. De feesten zijn op zijn
minst gigantisch te noemen. Even wat
cijfers op een rij: Impulz trok dit jaar

Kale feestvierders
Een van die organisatoren bestond uit
het jonge ondernemerschap id&t,
opgezet door drie jonge housemuziek
liefhebbers. Toen de muziekstroming
zich ging splitsen in allerlei verschillende stijlen, bereikten zij hun eerste
doorbraak met een housefeest waar de
hardste stijl gedraaid werd, de Hard-

core of Gabber. Dit feest, Thunderdome, the final exam, was de eerste
van de vele grote evenementen die de
hardcore-scene zouden gaan beheersen. De hardcore-scene ontwikkelde
zich snel. De feesten en de dj's werden
steeds populairder en daarmee steeg
ook het aantal bezoekers van de
housefeesten. De feesten ontwikkelden zich dan ook op het gebied van
lichteffecten en geluid, terwijl het
publiek tijdens het feesten steeds meer
spektakel aangeboden kreeg door
optredens van dj’s, theatrale acts en
dansers.
In Nederland werd hardcore ontzettend populair: de fans, die zichzelf
‘gabbers’ noemden, kregen zelfs een

Roanne van Voorst

twintigduizend bezoekers, Innercity
twee-enveertigduizend, Trance Energy dertigduizend, Dance Valley veertigduizend, Mysteryland vijfenveertigduizend en de Fast Forward Dance
Parade staat aan kop met maar liefst
driehonderdvijftigduizend bezoekers.

een bonkend, stampend geluid. Uit een smal straatje in Amsterdam

een mum van tijd werden in leegstaande loodsen illegale housefeesten gehouden. Begin jaren negentig werd de
house ontdekt door het grote publiek.
Georganiseerde feesten werden steeds
groter opgezet. Jonge ondernemingen
speelden slim in op de vraag van het
publiek: zij organiseerden steeds
massalere dansfeesten.

Om het succes van deze housefeesten
te kunnen verklaren, moeten we terug
naar de tijd waarin de housemuziek
ontstond. Dat gebeurde in , in
een oud fabriekspand in Chicago, in
de Verenigde Staten. De dj van de
club Warehouse, Frankie Knuckels,
experimenteerde daar met een mengelmoes van muziekstijlen. Hij draaide
de stijlen niet alleen naast elkaar, maar
hij mixte muziekstijlen als disco, Europese synthesizermuziek en funk ook
door elkaar heen. Daarnaast voegde
Knuckels zelf elektronische effecten
toe.
De nieuwe muziekstroming sloeg aan
bij het publiek. Al snel namen ook
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eigen dresscode. Gabber betekende in
alle opzichten versnelling. De gabbers
schoren hun hoofden (grotendeels)
kaal, droegen trainingspakken en
sportschoenen en de drug ‘speed’ werd
veel gebruikt. De laatste jaren wordt
de hardcore weer minder populair,
maar voor de echte fans betekent dit
echter alleen maar dat de gabber weer
is teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke publiek.

kleding comfortabel en stoer is. De
muziek bestaat uit snelle beats, herkenbare melodieën en een stevige baslijn.
De show, het zien en gezien worden
zijn hier minder belangrijk, publiek
komt hier puur om te dansen.

XTC-roes

Eigentijds vermaak
id&t blijft maar uitbreiden; het
organisatiebureau is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootse professionele entertainment bedrijven van
Europa. Jaarlijks bezoeken ruim vierhonderdduizend jongeren de id&t
evenementen en zijn er zo’n zeventig
werk nemers fulltime aan de slag op
het gebied van grootschalige danceevenementen, media, muziek en
horeca.
Ook de Sensationfeesten worden georganiseerd door id&t, evenals onder
meer Mysteryland, Trance Energy en
Thunderdome. Maar de top van het
succes lijkt nog niet bereikt voor het
evenementenbedrijf. Startten drie
jongens ooit met het organiseren van
grotere housefeesten, de professionalisering zette zich voort met onder
andere een dance-magazine en een
dance-radiostation, id&t Radio. De
housetrend is inmiddels uitgegroeid
tot een wijd verspreid fenomeen.
Sander Groet is sinds elf jaar werkzaam bij id&t. Volgens hem zal de
dancemuziek de komende jaren alleen
maar populairder worden. ‘De dancecultuur is echt iets van nu, het is voor
een grote doelgroep een erg prettige
manier van vermaak. Tijdens die massale dancefeesten heerst er een gevoel
van energie, van eenheid.’ Ook het
sociale aspect is erg belangrijk tijdens
de feesten. Groet: ‘Duizenden mensen komen op zo’n avond met hetzelf-
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de doel naar het feest: ze willen er
allemaal uit hun dak gaan. Daarvoor
komen ze uit alle hoeken van Nederland, dus mensen uit Groningen ontmoeten mensen met dezelfde liefhebberij uit Limburg. Dat gebeurt je niet
in de plaatselijke discotheek, maar
wel op zo’n groot feest.’

Vaak komen de bezoekers met veel
vrienden, dus het is voor hen echt een
ontspannend avondje uit.’ De zeer uiteenlopende muziekstijlen trekken een
gevarieerd publiek aan. Een gemiddelde leeftijd is dan ook moeilijk te
geven, wel is te constateren dat het
voornamelijk jonge mensen tot  jaar
zijn die de feesten opzoeken.

Levensstijl
Dance heeft inderdaad een vaste plaats
veroverd op de landelijke radio- en
televisiestations, in de uitgaansclubs,
in de kledingbranche en zelfs in de
reiswereld. Zo zijn er al dance-reizen
te boeken naar Zuid-Korea en Ibiza.
Vaak worden daar speciale dancefeesten georganiseerd, met bekende dj's en
thema’s, zoals enige tijd terug bijvoorbeeld de ‘vollemaanfeesten’ die door
liefhebbers uit de hele wereld werden
bezocht.
Volgens Sander Groet komen er allerlei soorten mensen op de feesten. ‘Van
advocaten tot scholieren en arbeiders,
er loopt werkelijk van alles rond. Veel
bezoekers zitten de hele dag gewoon
achter hun bureau te werken. Dan is
zo’n feest heerlijk in het weekend.

Ook de sfeer en de daarbij behorende
kledingstijl is per dancefeest verschillend. Voorop staat dat er niet zozeer
sprake is van een dresscode, tijdens
een dansfeest draagt iedereen wat hij
of zij wil. Maar er zijn wel bepaalde
modestijlen te signaleren. De trancemuziek trekt vooral bezoekers in uitbundige en kleurrijke kledij. Dat is
ook wel passend bij de muziek en de
sfeer van de feesten. Trance is muziek
met hoge, dromerige tonen, waarbij de
dj de muziek steeds opbouwt en tot
een climax laat komen. Er wordt
gebruik gemaakt van videoprojecties
en lichteffecten. Al deze elementen
zorgen voor een opgewonden en feestelijke sfeer. De vrolijke kleding past
daar goed bij, terwijl het bij de hardstyle feesten veel belangrijker is dat de

Bezoekers spreken steevast over het
saamhorigheidsgevoel wat de massale
feesten kenmerkt. Het gaat het
publiek niet alleen om het dansen, de
feesten worden eerder omschreven als
een bijna verheven, gezamenlijke ervaring van dj en publiek. Roos ( jaar)
bezoekt zo mogelijk alle grote dancefeesten. Ze legt uit: ‘Iedereen komt
voor de muziek, dus je hebt direct een
bepaalde band met de mensen om je
heen. Als de dj goed draait, kun je het
publiek echt zien genieten. Er heerst
absoluut een hele positieve en ontspannen sfeer.’
Maar niet iedereen is zo enthousiast.
Hoewel de housefeesten over het algemeen zonder problemen verlopen,
overheersten in de media de afgelopen
jaren voornamelijk nog de negatieve
berichten omtrent de dance-evenementen. Vooral het gebruik door de
jonge feestgangers van de partydrug
XTC viel niet in goede aarde. Het
gebruik van XTC als feestpil of dansdrug past heel goed in de jeugdcultuur

van de housemuziek. De drug combineert een stimulerende werking met
een bewustzijnsveranderend effect.
Na inname raakt de gebruiker in een
roes, waardoor hij zich losser voelt en
emotioneel betrokken bij anderen. De
inname van amfetamine-achtige stoffen van de partydrugs, in combinatie
met lang dansen, een hoge omgevingstemperatuur en onvoldoende water en
frisdrank kunnen zorgen voor een verhoogd risico. Gebruikers kunnen dan
oververhit en uitgedroogd raken en in
het verleden heeft dit al enkele malen
geleid tot een dodelijke afloop.
Een groot bijkomend probleem is de
zogenaamde vervuiling van de markt.
Dealers bieden jongeren pillen aan
waarin stoffen zijn verwerkt, die
mogelijk gevaarlijk zijn.

Trends

konden er onder meer schilderen,
beeldhouwen, karaoke-zingen, workshops volgen en gezelschapsspelletjes
spelen. De liefde van de jongeren
behelst dan ook niet alleen de muziek,
maar voornamelijk de sfeer eromheen.
Dance is een lifestyle geworden.
Daarbij draait het om kleding en
muziek, om jezelf te kunnen zijn, om
als individu te kunnen optreden maar
tegelijkertijd ook te behoren tot een
groep, en om plezier maken. En dat
past precies bij de algemene hedendaagse jongerencultuur, waarbij vrijheid, individualiteit en de behoefte
aan collectiviteit erg belangrijk zijn.
En die drugs? Voor dancefanaat Roos
hoeft dat niet; ‘Daar heb ik totaal
geen behoefte aan. Door de sfeer en
de muziek voel ik me ook zonder
drugs helemaal high!’

Negatieve berichten of niet: de dancefans zijn onvermoeibaar. De dancecultuur blijft zich vernieuwen, en blijft
mede daardoor interessant voor de
liefhebbers. Er zijn duidelijke trends
te signaleren binnen de manieren van
opzet van dance-evenementen. Bij de
grotere feesten draait het steeds meer
om show en nieuwe thema’s, terwijl
men steeds weer zoekt naar nieuwe
initiatieven. Tijdens dance-festival
Lovefields was er dit jaar veel meer te
doen dan dansen: de bezoekers

Hierboven: Een goede DJ is bepalend
voor de sfeer op een housefeest.
Hiernaast: De heuvelachtige omgeving
van outdoor-feest Mysteryland zorgt voor
een bijzondere sfeer.
Rechtsboven: Bezoekers vermaken zich
kostelijk tijdens Mysteryland.
Alle foto’s : ID&T
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Boerenleven

Ineke Strouken

Hollandse Kant
Tot en met  januari  staat het Fries Museum in het teken
van kant. Hollandse kant ontstond omstreeks  in Vlaanderen
en Brabant en werd in grote hoeveelheden verhandeld via
Antwerpen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw was deze
kant een luxeproduct. Kenmerkend voor de Hollandse kant is een
symmetrisch motief van exotische bloemen.
In tegenstelling tot het dichte karakter van de Hollandse kant zijn
hedendaagse kantontwerpen veel gevarieerder. Het maken van
kloskant is door de eeuwen heen niet veranderd: een kussen, eventueel een patroon, veel spelden en op klosjes gewonden draden
vormen de basis. De Belgische kantklosser George Thijs maakte
voor de tentoonstelling deze transparante jurk van zijde en
koperdraad.
De Grote Kant Show is tot en met  januari  te zien in
het Fries Museum, Turfmarkt  in Leeuwarden. Meer
informatie: - of www.friesmuseum.nl

Liefde, vruchtbaarheid en wellust
Het besef dat seksualiteit iets te maken heeft
met voortplanting lijkt heel logisch en natuurlijk, maar waarschijnlijk begrepen ze in het
laat-paleolithicum nog niet dat de bevruchting een taak van vrouw én man was. In
deze tijd werden vruchtbaarheidsbeeldjes
gemaakt van vrouwen met dikke borsten en
brede dijen. Pas na . jaar voor Christus
zijn er aanwijzingen dat men de biologische
functie van seks begrijpt en weet dat er een
verband bestaat tussen paren en het krijgen van
een baby. Dat is te zien aan de verschuiving
van oermoeders naar fallistische afbeeldingen.
De tentoonstelling ‘. Sex, over liefde,
vruchtbaarheid en wellust’ is tot en met 
februari  te zien in het Drents Museum,
Brink , Assen (tel. -,
www.drentsmuseum.nl).

Waar komt de
vockingworst
vandaan?
Het recept van vockingworst, worst
die vooral in de stad Utrecht veel
gegeten wordt, is van Herman
Vocking. Het recept is ongeveer 
jaar oud. De ingrediënten en hoeveelheden zijn geheim. Tot een paar
jaar geleden stond de slagerij/
fabriek H. Vocking aan de Steenweg in Utrecht. De fabriek staat nu
in Nieuwegein en wordt nog steeds
door de familie Vocking geleid.

Carnaval
Vorig jaar werd de eerste
‘gekleurde’ carnavalsprins
benoemd: Opperdar Solomon van de carnavalsvereniging
de Thijdarren in Oldenzaal. Opperdar Solomon, zijn echte naam is Solomon Tesfaije komt uit Ethiopïe. Hij was
enkele dagen een echte hype op radio en televisie. Zelf
vindt hij het niet gek dat hij opperdar is geworden. Hij
houdt van sociale contacten en in Ethiopië kent men ook
een feest dat wel iets weg heeft van ons carnaval.
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Opperdar
Solomon en de
thijdarren

Vockingworst is een grove leverworst
zonder conserveringsmiddelen en
kleurstoffen. Vockingworst onderscheidt zich van normale lever worst
door het ontbreken van veel vet.
Daardoor kan vockingworst gebak ken
worden zonder uit elkaar te vallen.

In het jaar van de boerderij was
veel aandacht voor de boerderij
als gebouw. Het Nederlandse
Centrum voor Volkscultuur en
Brabants Heem hebben daarom
een boekje uitgebracht ‘Het verhaal van het boerenleven. Van
boer naar agro-toeristisch ondernemer’. Het leven op de boerderij
is de laatste honderdvijftig jaar
drastisch veranderd. Niet alleen
werd de landbouw gemechaniseerd, ook in de boerderij en op
het boerenerf veranderde er veel door de komst van elektriciteit en riolering.
Tegenwoordig hebben boeren te maken met schaalvergroting, regelgeving en
veepest. Daardoor veranderde de functie en betekenis van veel boerderijen.
Het boekje is te bestellen door  ,– over te maken op postgiro  ten
name van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, onder vermelding van ‘boerenleven’.

6 juni 2004: de eerste
Nationale Verteldag
Op zondag  juni  is het zover:
dan organiseert het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, in samenwerking met onder meer de Stichting
Vertellen, de eerste Nationale Verteldag. Nederland moet op die dag zinderen van de verhalen. Wij willen dat
op zoveel mogelijk plaatsen in
Nederland vertelactiviteiten worden
georganiseerd.
Dat kunnen
traditionele
activiteiten
zijn, maar ook
verrassende.
Bijvoorbeeld
op de meest
onverwachte
locaties: in de
trein, op kantoor of school, in een
fabriek of op de markt, in de kerk of
op het kerkhof, in de trouwzaal
etcetera. Iedereen heeft een verhaal:
sterke verhalen, moppen, sprookjes,
legenden, fabels enzovoort. Het kunnen verzonnen verhalen zijn, maar ook

verhalen over de geschiedenis van uw
woonplaats, uw familie of uw eigen
leven.
Op zondag  juni  willen we
Nederland laten zien dat het vertellen
van verhalen een vorm van cultureel
erfgoed én van eigentijdse kunst is.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en de Stichting Vertellen vragen daarbij om uw hulp. Wilt u meedoen aan de Nationale Verteldag?
Heeft u ideeën? Bent u iets van plan?
Weet u of er al activiteiten op stapel
staan?
Vraag ons om een formulier waarop u
uw ideeën kunt schrijven, zodat wij er
landelijke bekendheid aan kunnen
geven! Komen de ideeën later
opborrelen? Laat ze dan weten.
Reacties naar: Nederlands
Centrum voor Volkscultuur,
Postbus ,  LC Utrecht,
e-mail: ncv@volkscultuur.nl
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Kolven, ooit een populaire sport

Het plaisir om sig in
dezelve te diverteren
C.A.M. van Woerden

Door de beugel kunnen

Kolven was ooit een van de

Het is vandaag de dag bijna niet voor
te stellen hoe populair het kolven eertijds in onze streken was. In de
Middeleeuwen was naast kaatsen en
klootschieten het ‘spel met den colve’
een zeer geliefde volkssport. Daarmee
werden echter verschillende spelvormen bedoeld. Zo bestond bijvoorbeeld het kolven ‘door den ring’, ofwel
het kolven ‘door den beugel’, waaraan
we de uitdrukking ‘het kan niet door
de beugel’ danken. Dit spel noemen
wij nu beugelen. Door die onbegrepen
verzamelnaam staat een ets van zo’n
beugelaar van de hand van Rembrandt
nu ten onrechte bekend als de ‘the golf
player’.

populairste volkssporten.
Naast het spel op straat of in
het veld over lange afstanden
bestonden er een korte-baan
variant en het ijscolven.
Tegenwoordig wordt alleen nog
gekolfd op overdekte banen,
waarvan er twee te vinden zijn
in de stad Utrecht.

In  werden in de Bataafse
Republiek de gilden afgeschaft, een
maatregel die Koning Willem I in
 nog eens bevestigde. Een van
deze gilden was het Utrechtse smedengilde, dat zeker al in  bestond
en waarschijnlijk zelfs ouder is. In de
praktijk werd deze maatregel in
Utrecht nogal eens ontdoken. Zo werd
het Utrechts Smede Gildt ingeschreven in de voorloper van de Kamer van
Koophandel en voortgezet als Handelshuis der Smeden. Tot de dag van vandaag is het gilde blijven bestaan en
worden tradities en gebruiken in ere
gehouden. In de strikte zin van het
woord is het echter geen gilde meer,
maar een broederschap waar onderlinge banden worden gesmeed.

Kolven en schutjassen
Sinds  bezat het smedengilde een
eigen gildenhuis aan de Boterstraat:
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plichtingen van dien. Slechts een veertiental broeders kolven op de wekelijkse werkavond van het gilde. Anderen
kolven niet, maar vermaken zich onder
meer met het zogenaamde schutjassen,
een oud Hollands kaartspel.

Detail van de gravure van C. Decker van het Vredenburg in Utrecht, waarop een baan is afgebeeld
waarop ‘gekolfd’ werd (). Foto: Het Utrechts Archief

het St. Eloyen Gasthuis. Dit gasthuis
is nog steeds het verenigingsgebouw
van de broeders van het huidige gilde,
die de gewoonten van het oude smedengilde nu voortzetten. Eén van de
aspecten daarvan is de nu bijna drie
eeuwen oude kolftraditie. Naast het
gasthuis bezat het gilde eertijds onder
andere ook de aanpalende herberg,
‘De Hollandsche Tuijn’. Bij die herberg werd, zoals destijds zeer gebruikelijk, in  een open kolfbaan aangelegd, die korte tijd later moet zijn

overkapt. De herberg maakte in 
plaats voor woningen aan de Alendorpstraat. De kolfbaan werd verlegd en bij
het gasthuis getrokken. Tot op de dag
van vandaag wordt door de broeders
van het St. Eloyen Gasthuis op die
baan gekolfd.
Sinds  januari  doen ze dat in
een aparte vereniging, waar alleen de
broeders van het Gasthuis lid van
kunnen zijn. De leden zijn in de eerste
plaats gildenbroeders, met alle ver-

De echte voorloper van golf is het colf,
hier voor het gemak met een c geschreven om het te onderscheiden van het
in de achttiende eeuw in zwang
gekomen kolf, dat op een overdekte
korte baan wordt gespeeld. Colf is een
lange afstandsspel met vrijwel dezelfde
regels en etiquette als het huidige golf.
Loodrecht op de spellijn staande,
sloeg de speler de bal in zo min mogelijk slagen van een bepaald punt naar
een vooraf bepaald doel. Dat kon een
deur, boom of steen zijn. Wanneer er
niets voorhanden was, werd ook wel
een kuiltje in de grond gebruikt,
waarin een stok gestoken werd om het
van een afstand beter te kunnen zien.
Sommige colvers sloegen wel  roeden ver, een afstand van meerdere honderden meters. Er waren echter nog
geen ‘golflinks’. De colvers speelden
op straat en in het vrije veld, meestal
met een groepje van drie of vier
spelers. De stand hielden ze bij op een
kerfstok. De onderlinge afrekening

vond doorgaans plaats in de herberg.
Colf is niet alleen een voorouder van
golf, maar kan ook voor het kolven als
voorloper worden beschouwd.

Vandalisme en overlast
Dankzij de excessen bij het colf en de
daarop uitgevaardigde keuren (verboden) van de stadsbestuurders kunnen
we een aardig beeld krijgen van deze
tak van sport. Zo verbood het Amsterdamse stadsbestuur in  het colfspel in de hele stad, een verbod dat tot
 nog tien keer werd herhaald. in
 motiveerde het bestuur een verbod op het spel rond de Beurs met de
klacht dat de spelers de straten in
beslag namen en dat ‘goede luyden
beseert, glaesen uytgesmeten questingen comen te ontstaen, slick ende vuylnis met haere colven tegens de huysen
te smyten’. De om de kerken gelegen
kerkhoven waren een geliefd colfterrein. In  verbood de Utrechtse
vroedschap het colven tijdens de
predikatie, vanwege het razen en
tieren van spelers en toeschouwers.

hebben willen herdenken van Gerard
van Velzen, één van de moordenaars
van de Hollandse graaf Floris V. Tot
ten minste  zou dit toernooi jaarlijks zijn gespeeld. Deze traditie is
echter pas in  ‘uitgevonden’ om
het oeroude Hollandse verleden luister
bij te zetten. De populariteit van het
colf was toen allang over haar climax
in de Gouden Eeuw heen.
Begin  begon namelijk het hier
met een k gespelde kolven zijn oudere
zusje colf te verdringen. Er is geen
harde overgang van colf naar kolf. In
het overgangstijdvak, klimatologisch
de ‘kleine ijstijd’ genoemd, is het ijscolf zeer populair en ook op vrijwel
alle geschilderde Hollandse winterlandschappen vereeuwigd. Uit die
gedetailleerde afbeeldingen valt op te
maken dat het ijscolf het midden
houdt tussen colf en het later haast
nog populairdere kolf. De spelers
dragen vaak nette kleding en hebben
dikwijls geen schaatsen onder.

Colven was op vele plaatsen verboden,
soms zelfs op straffe van ‘verbeurte
van harere klederen die zij an hebben’.
Soms werden overtreders uit de stad
verbannen. Ook buiten de muren van
de stad was een verbod niet ongewoon. Het Utrechtse Buurspraakboek
van  vermeldt ‘voorts verbiet de
Raet [...] nochte kolven en spelen
nochte teneyzen (tennissen)’ op het
Oudwijkerveld. Ruim twee eeuwen
later werd daar de Maliebaan gecreeerd voor een jonger en chiquer Frans
neefje van colf, het Pallemaille ofwel
Maliespel.

Colven op het ijs
In de literatuur vinden we vaak de
vermelding dat de oudste colfpartij
plaats zou hebben gevonden in
Loenen aan de Vecht. Daar zouden de
mensen met een colftoernooi in 
op Tweede Kerstdag de terechtstelling

Een colfspeler in een karakteristieke houding. Hij
heeft zijn jas uit, hoed op en pijp dwars in de
mond om met beide handen zijn bal te slaan.
Gravure uit: Henry Brown, ‘De Nederlanden’
()
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Reacties van lezers

Utrechtse kolfbaan in het St. Eloyen
Gasthuis na, allemaal in NoordHolland gelegen. Het is niet aardig de
horeca-uitbaters van de teloorgang de
schuld te geven, maar feit is wel dat zij
in toenemende mate de ruimten van
hun kolfbanen inruimden voor activiteiten waarbij zij meer klanten tegelijk aankonden. De opkomst van het
biljart eiste haar tol en ook dans- en
filmzalen werden lucratiever geacht.

Zuurkool maken
Mijn ouders maken elk jaar nog zelf zuurkool, van de witte kolen die ze in hun
tuin kweken. Eerst moeten de teil waarin de witte kool gesneden wordt en de pot
waarin de zuurkool bewaard wordt, erg goed schoon gemaakt worden. De kool
wordt van zijn buitenste bladeren ontdaan () en klein gesneden (). Dan wordt er
zout bij de witte kool gevoegd en wordt het geheel goed ‘doorgezet’, een soort
kneden waardoor de hoeveelheid gaat slinken. De kool wordt in een stenen pot
gedaan en afgedekt met een doek, bord en steen ().

2
Traditionele sport
Boven: Kolven op een oude Westfriese baan.
Vroeger was deze kolfbaan in de open lucht, hier
is hij overdekt om regelmatig spelen mogelijk te
Links: De Kolf, ets

maken.

van Jan Luyken uit ‘Des
Menschen Begin, Midden en
Einde’, Amsterdam, .

De ballen zijn groter en ook de slagtechniek wijst op een kort spel. Het
risico de colfstok op het harde ijs stuk
te slaan is daarvoor een plausibele
verklaring.
Dat er vooral ’s winters werd gecolfd is
in een agrarische maatschappij niet zo
verwonderlijk. Bovendien stond de
Nederlandse Opstand (Tachtigjarige
Oorlog) ’s winters op een laag pitje.
Volwassenen lieten zich in die tijd niet
graag spelende portretteren, maar
gaven de voorkeur aan een heldenrol,
bijvoorbeeld op een schutterijstuk. De
vele kinderportretten uit die tijd met
colfattributen betekenen dan ook
geenszins dat het toen uitsluitend om
kinderspel zou gaan.

Kolfje naar zijn hand
Het kolf is zeker familie van het colf,
maar het wordt niet over grote afstand
gespeeld. Het is een kort spel op een
speciale kolfbaan. Het gaat er niet om
in zo weinig mogelijk slagen de doelen
te raken, maar om met een drieledige
slag zo zuiver mogelijk te spelen op
beide palen aan begin en uiteinde van
de baan. Er werd nog steeds om streep-
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jes op een kerfstok om het ‘gelach’
gespeeld. De huidige puntentelling
dateert pas van  en is dankzij de
kort daarop opgerichte kolfbond
gebruik en later regel geworden.
Herbergiers hebben veel bijgedragen
aan de populariteit van de kolfsport.
Zij hielden de spelers bij het kolfspel
dicht bij huis, wat voor hen profijtelijker was dan het colf over grote
afstanden. Zij bouwden niet alleen de
banen, maar organiseerden ook wedstrijden en stelden prijzen beschikbaar.
Het spelmateriaal dat de spelers eerder
voor het colf gebruikten, werd gaandeweg aan dit modernere kolfspel aangepast. In plaats van de ballen gemaakt
van kluwen haar en omwonden met
leer of sajet, kwamen er grotere exemplaren. Meer massa rolt of, zoals kolvers zeggen, loopt beter. Sajet is een
tot garen gesponnen wol die wel is
gekaard, maar niet gekamd. De stof is
daardoor minder vast en glad. De kolf,
een stok met verzwaarde slof waarmee
de speler slaat, wordt als klank nabootsing van het geluid bij het kolven wel
kliek genoemd, of als klinker varianten
daarvan ook wel klik of klak.

Net als de colfstok was de kolf ‘tailor
made’. De hand van de speler bepaalde
de lengte en het gewicht ervan. Er zijn
bij scheepswrakken zowel links- als
rechtshandige colfstokken aangetroffen. Als gevolg van dit maatwerk
kennen wij, van de vele aan het kolfspel ontleende uitdrukkingen, vandaag
nog steeds het gezegde ‘het is een
kolfje naar zijn hand’.

De kolfbaan van het
St. Eloyen Gasthuis
In  telde de stad Utrecht eenentwintig kolfbanen, waarvan er tien
overdekt waren. Twee daarvan bestaan
nog steeds. Allereerst de baan bij het
St. Eloyen Gasthuis in de Boterstraat,
die al die tijd in gebruik is gebleven.
Daarnaast de hervonden baan van
herberg De Drie Dorstige Harten aan
de Dorstige Hartsteeg, die lang als
verloren werd beschouwd, maar nu
gerestaureerd is en als vergaderruimte
deel uitmaakt van het Vechthuis aan
het Jagerspad. Van de vele honderden
banen in de noordelijke en zuidelijke
Nederlanden waren er in  nog 
over. Op dit moment zijn nog slechts
veertien banen in gebruik, op de

De Noord-Hollandse banen, waarvan
de jongste vijf jaar oud is, worden door
een dertigtal verenigingen bespeeld.
Zij houden een jaarlijkse competitie
waaraan de broeders van het Utrechtse
Gasthuis – in  nog landskampioen – al geruime tijd niet meer deelnemen. De Utrechtse kolfbaan in het
St. Eloyen Gasthuis is in meer opzichten uitzonderlijk. Het is niet alleen
een van de oudste nog in gebruik zijnde banen, het is zeker de charmantste
en met , bij , meter ook de
kleinste baan. Als gevolg daarvan
heeft deze baan een afwijkende
gebogen belijning, die met messing in
de terazzovloer is aangebracht. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw werd
de baan naar de inzichten van toen
gemoderniseerd. Men bracht een verlaagd boardplafond aan en een lambrizering. Gelukkig werd de kolfbaan
in  in oude luister hersteld en is
hij weer het bekijken waard.
Zowel een bezoek aan het St. Eloyen
Gasthuis (Boterstraat ) op Open
Monumentendag, als een kijkje op het
kolftoernooi in het Vechthuis (Jagerskade -) zijn aanbevolen om nader
kennis te maken met het kolfspel,
waarop onze voorvaderen zo verzot
waren dat er tegen al te veel fanatisme
gewaarschuwd moest worden, omdat
jongelieden ‘na het middagmaal
anders te laat en bezweet op hun werk
zouden geraken’, zoals de Amsterdamse arts C.J. Nieuwenhuys het in
 formuleerde.

1

4

3

Drie weken moet de kool blijven staan om te gisten. Dan is de witte kool zuur
geworden en geschikt voor gebruik. Het bovenste laagje is meestal wat beschimmeld, maar als je dat verwijderd hebt, blijft er prachtige zuurkool over ().
R. van der Zwan, Lelystad
Foto's: C. en W. Meuleman
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Onnozele-Kinderendag

Herdenking van
de kindermoord
te Bethlehem
Het valt tussen Kerstmis en Driekoningen, in
Engeland heet het ‘Childermas’ of ‘the feast
of the Holy Innocents’, in Frankrijk noemt
men het ‘le jour des Saints Innocents’ en in
Duitsland staat het bekend als ‘Kindertag’. In
Nederland wordt het ‘Onnozele-Kinderendag’ of
‘Allerkinderen’ genoemd. Op deze dag, 28 december,
worden de onschuldige kinderen van twee jaar en
jonger herdacht die in opdracht van Herodes de Grote,
koning van Palestina, ter dood werden gebracht.
Jeroen Ketelaars

‘Als Herodes zag, dat hij van de
wijzen bedrogen was, toen werd hij
zeer toornig, en enigen afgezonden
hebbende, heeft omgebracht al de
kinderen, die binnen Bethlehem en in
al deszelfs landpalen waren, van twee
jaren oud en daaronder, naar de tijd,
dien hij van de wijzen naarstiglijk
onderzocht had.’
Mattheüs : (Statenvertaling)
De Bijbel vertelt ons in het boek
Mattheüs dat toen Herodes van de drie
wijzen uit het oosten vernam dat de
toekomstige Koning der Joden geboren was, hij hen opdracht gaf naar de
pasgeboren Jezus op zoek te gaan. Als

zij Hem eenmaal gevonden hadden,
moesten zij Herodes hiervan in kennis
stellen, zodat hij het kindje zelf zou
kunnen bezoeken. De wijzen vertrokken en volgden de ster in het oosten
die hen de weg wees. Boven de plaats
waar het kindje lag, bleef de ster
hangen.

hun land. Toen Herodes hun verraad
ontdekte werd hij woedend en gaf hij
opdracht om alle jongetjes van twee
jaar en jonger uit Bethlehem en omgeving te doden. Op deze manier dacht
hij zich van de Messias te kunnen ontdoen. Mattheüs :- verhaalt van
deze kindermoord te Bethlehem.

De wijzen brachten Herodes hiervan
echter niet op de hoogte. In een
droom werd hen namelijk geopenbaard dat zij niet naar Herodes terug
moesten gaan en dus vertrokken zij,
na zelf het kindje bezocht te hebben
en Hem geschenken te hebben gegeven, zonder enig bericht terug naar

Herodes slaagde er echter niet in de
pasgeboren Jezus, de toekomstige
Koning der Joden, te laten doden. In
een droom waarschuwde een engel
Jozef, de vader van Jezus, namelijk
voor wat er hen te wachten zou staan
als zij niet snel vertrokken. Jozef en
zijn vrouw Maria vluchtten met hun

kindje naar Egypte en Jezus bleef in
leven. De gedode kinderen werden
martelaren, omdat zij voor Christus
gestorven waren.

Baby martelaren
In de vroege Middeleeuwen,
omstreeks de vijfde of zesde eeuw,
werd de feestdag van de OnnozeleKinderen voor het eerst gevierd. Naar
verluidt gebeurde dit in Carthago. In
een Mis- en Vesperboek staat over
deze jonge martelaars het volgende te
lezen: ‘Wijl zij kort na de geboorte des
Zaligmakers vermoord werden, plaatste de H. Kerk hun feestdag in de nabijheid van Kerstmis, en eert hen als
Martelaren, wijl hun dood werd veroorzaakt door Herodes’ haat jegens
den pasgeboren Koning der Joden.’
Het is niet bekend hoeveel kinderen er
afgeslacht werden. Een aantal dat weleens gegeven wordt, vinden we in het
bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk
 vers  van dit laatste bijbelboek
wordt het cijfer . genoemd.
We lezen hier over ‘de honderd vier en
veer tig duizend, die van de aarde
gekocht waren’. Verder staat er in de
verzen  en : ‘Dezen zijn het, die met
vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn

maagden. Dezen zijn het, die het Lam
volgen, waar het ook heengaat. Dezen
zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. En in hun
mond is geen bedrog gevonden,
want zij zijn onberispelijk voor den
troon Gods’.
Helaas blijft het echter speculeren.
Het is niet zeker dat deze passages uit
de Bijbel daadwerkelijk op de slachtoffertjes van de kindermoord in
Bethlehem duiden en ook het
genoemde aantal hoeft geen betrekking te hebben op de Onnozele
Kinderen. Het is ook niet waarschijnlijk dat er in Bethlehem, dat in die tijd
niet zo groot was, zoveel kinderen van
die leeftijd te vinden zouden zijn.
Mede op basis van de bijbeltekst
Micha :, waar gezegd wordt dat
Bethlehem een van de kleinste steden
van Juda was, zou verondersteld kunnen worden dat het aantal slachtoffertjes van de kindermoord onmogelijk in
de duizenden heeft kunnen lopen.
Tegenwoordig ligt de schatting dan
ook veel lager. Verschillende bronnen
gaan uit van een aantal dat varieert
tussen de zes en de dertig slachtoffertjes, maar een exact cijfer is niet
bekend.

Kinderfeestdag
In de loop van de tijd werd OnnozeleKinderendag een folkloristisch gebeuren. De dag is, net als Driekoningen
( januari), St. Maarten ( november)
en St. Thomas ( december) een
kinderfeestdag geworden. Op Allerkinderen hadden de kinderen een aantal privileges. Zo hadden zij het op 
december thuis voor het zeggen – zij
maakten bijvoorbeeld uit wat er die
dag gegeten werd – en op school
moest de leraar hen bedienen. Soms
werd er ook een kinderbisschop
gekozen.
Net als Driekoningen en St. Maarten
was Onnozele-Kinderendag een bedelfeest: de kinderen gingen langs de
deuren en vroegen in het liedje dat ze
zongen om een gift. Als ze geluk hadden kregen ze dan wat snoep of een
beetje geld. Echter niet alle ouders lieten hun kinderen dit doen; zij moesten
niets van dit ‘geschooi’ hebben. In
 stond in het blad De Kleine
Meijerij dat de kinderen van wat rijkere ouders hun liedjes enkel voor opa en
oma en andere familieleden zongen.
Minder gefortuneerde ouders waren
daarentegen wel blij met deze bedeldag. Op deze dag brachten de kinde-

Linksboven: Op Onnozele-Kinderdag verkleedden kinderen zich als volwassenen (circa ).
Foto: Regionaal Historisch Centrum Tilburg
Rechtsboven: Vier kinderen van de familie E. Janssens-Feldbrugge in de tuin van hun ouderlijk huis in
de Koestraat in Tilburg ( december  of ). De jongetjes hebben zich als grote mensen verkleed.
Foto: Regionaal Historisch Centrum Tilburg
Hiernaast: Onnozele Kinderen in de folkloristische optocht tijdens de Nederlandsche Folklore Schouw op
 juli . Foto: Regionaal Historisch Centrum Tilburg
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ren wat extra’s te eten of een paar
centen mee naar huis.

De rommelpot werd ook gebruikt tijdens het zingen van driekoningen- en
nieuwjaarsliederen en op vastenavond.

Verkleedfeest
In het zuiden van Nederland, vooral
in Noord-Brabant en Limburg, en in
Vlaanderen gingen kinderen verkleed
als volwassenen de straten op. Zij verkleedden zich als vader of moeder, of
als frater of zuster. Zingend trokken
zij langs de deuren. ‘De potsierlijkheid
waarmede de kleinen dan opgedirkt
zijn kan eenige vroolijke oogenblikken
aan de grooten geven’, lezen we in de
Nieuwe Tilburgsche Courant van 
december .
Vaak werden de liederen die zij zongen begeleid op de zogenaamde rommelpot. Dit instrument, dat ook wel
‘foekepot’ wordt genoemd, bestond uit
een pot met daarover een varkensblaas
gespannen. In het midden van de
blaas stak een stokje. Als het stokje in
beweging werd gebracht, begon de
blaas te trillen en kwam er geluid vrij.

Koosje, Koosje
Een bekend liedje dat in Tilburg en
andere plaatsen op deze dag werd
gezongen, was het bekende ‘Koosje,
Koosje’. ‘Uit folkloristisch oogpunt is
het stellig de moeite van het noteeren
en vastleggen waard om den tekst juist
te hebben’, zo werd in december 
aangeraden in een ingezonden stuk in
de Nieuwe Tilburgsche Courant. Dit is
dan ook gebeurd, want de tekst werd
in een niet gering aantal boeken opgenomen, zij het soms in ietwat afwijkende versies. In het boek  Heiligendagen (Eindhoven & Hapert, )
van Kees van Kemenade en Paul
Spapens, bijvoorbeeld, vinden we de
volgende tekst:
‘Koosje, Koosje, zo is mijn naam,
ik ben in alles zeer bekwaam,
ik heb mijn ouders vroeg verloren,

en als ik sterf dan ga ik dood,
dan lig ik in mijn kistje bloot,
dan komen de vogeltjes bij mij zingen,
dan zal ik uit mijn kistje springen,
dan spring ik hoog, dan spring ik snel,
naar de hemel of naar de hel.
Olie, olie van de druiven,
laat de droefheid maar verschuiven,
laat de droefheid maar vergaan.
O, wat voel ik aan mijn hartje,
juffrouw, geef me toch een kwartje,
geef me ‘n stuk van ’t verrekusgat,
snij maar diep, snij maar diep,
snij maar ene vinger diep.’
In  zette de Brabantse folkgroep
Fluitekruid een versie van ‘Koosje,
Koosje’ op haar enige, gelijknamige
elpee. De tekst van deze versie luidde:
‘Koosje, Koosje is m'n naom
ik heb ’t in m'n broek gedaon
de helleft ben ik ervan verloren
de rest zit in m'n broek gevroren
olie olie van de druiven
laat de droefheid maar verschuiven
laat de droefheid maar vergaan
zet de flessen maar aan je lippen
laat ’t stillekes naar binnen wippen
ooh, dat voel ik aan m'n hartje
juffrouw, gift me nog een kwartje
en we hebben gezongen en niks gehad
snij wè van ’t verrekesgat
snij mar diep, snij mar diep
snij mar in m'ne vinger nie.’
De laatste vier regels werden alleen
gezongen als de kinderen niets gekregen hadden. Met olie van de druiven
werd waarschijnlijk wijn bedoeld.

Ongekuiste versie
Van een mevrouw uit Tilburg ontving
ik ook een volledig aangepaste tekst
van het liedje. Of, zoals de mevrouw
in kwestie het formuleerde, een ongekuiste versie, die luidt:
Onnozele-Kinderen zangertjes trokken van deur
tot deur met hun liedje ‘Koosje, Koosje’.
Foto: Regionaal Historisch Centrum Tilburg
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Jo van Leeuwen
mobiliseert elk jaar een
aantal mensen die op
 december jarig zijn
om vanaf de toren van
de Nicolaaskerk snoepgoed voor de kinderen te
strooien.
Foto: Jeroen Ketelaars
()

‘Koosje, Koosje is mijn naam
Ik heb het in mijn broek gedaan
Ik heb ’t vergeten uit te bunen
Toen liep ik snel naar Jan van Nunen
Jan van Nunen was niet thuis
Toen liep ik naar het schijthuis
’t Schijthuis was gesloten
Toen liep ik vlug naar bakker Tooten
Bakker Tooten was zat
Die sloeg me voor m'n blote gat
O! Dat voel ik aan mijn hartje
Juffrouw geef me toch een kwartje
Ik heb gezongen en niks gehad
Snij maar een stuk van ’t verkensgat
Snij maar diep, snij maar diep
Snij maar in mijn vinger niet.’
Deze mevrouw voegde er echter aan
toe dat zij deze versie van ‘Koosje,
Koosje’ nooit mocht zingen, want haar
moeder hield niet van vieze woorden.
Bovendien, zo vervolgt ze, ‘woonden
we in dezelfde straat als bakker
Tooten’. Desalniettemin moet deze
variant plaatselijk vrij bekend zijn
geweest, want voormalig Fluitekruidmuzikant Rolf Janssen tekende hem
ook op voor zijn boek We hebben
gezongen en niks gehad. Muzikanten en
liederen uit Midden-Brabant (Tilburg
& Breda, ).

Een stuk van het varken
Wijlen Harrie Franken, de bekende
verzamelaar van volksmuziek uit
Bergeijk, heeft tijdens zijn omzwervingen naast ‘Koosje, Koosje’ bijna

geen andere liedjes kunnen vinden die
speciaal met Onnozele-Kinderen
gezongen werden. Wel werd volgens
hem ook het volgende liedje, dat ook
te vinden is in Onze Seizoenfeesten van
Johannes Rasch, gezongen:
’t Is vandaag Onnozele Kinderendag
Geeft de moerkens en de vaarkens
wat!
Geeft wat, houdt wat,
’t Naaste jaar nog wat.
Ik weet daar nog een goede vrouw,
Die mij geern wat geven zou.
Zij zal mij wat geven.
Hoe lang mag zij nog leven?
Honderd jaar en enen dag,
Zo lang als ze kaas en brokes mag.’
Echter ook driekoningen- en nieuwjaarsliedjes werden op Onnozele
Kinderen gezongen.

Schaduwzijde
Er zat echter ook een schaduwkant
aan Allerkinderen. Met het bijbelse
verhaal als basis, is het niet verwonderlijk dat de dag als een ongeluksdag
werd gezien. Zo zouden bijvoorbeeld
alle reizen die men op  december
ondernam gedoemd zijn te mislukken
en was het niet aan te raden om op
deze dag te trouwen. Ook het beginnen met het bouwen van een huis zou
niets dan ellende brengen. Een verhaal
is dat in vroeger jaren het zelfs wel
eens is gebeurd dat ouders hun kinde-

ren ’s ochtends een pak slaag gaven om
het belang van deze tragische dag aan
hun kroost duidelijk te maken en om
de herinnering aan de kindermoord
kracht bij te zetten.

Nieuw leven in
Valkenswaard
Tot in de jaren vijftig werd OnnozeleKinderendag gevierd. Gaandeweg
raakte de kinderfeestdag echter steeds
meer in de vergetelheid. Maar in
Valkenswaard werd deze dag nieuw
leven ingeblazen. Ongeveer vijftien
jaar geleden vatte Jo van Leeuwen, die
op  december jarig is, het plan op
om ieder jaar op Onnozele-Kinderendag vanaf de toren van de Nicolaaskerk snoepgoed voor de kinderen te
strooien. Ieder jaar weet Van Leeuwen
een groep mensen te verzamelen die
allemaal op  december jarig zijn.
Om ongeveer tien uur ’s ochtends worden er door deze ‘Onnozele Kinderen
van Valkenswaard’ zelf bekostigde
dozen snoepgoed naar boven gesleept
en over de kinderen uitgestrooid.
Sommige kinderen houden omgekeerd
een paraplu boven het hoofd om zo
meer snoep op te kunnen vangen.
Vooral voor mensen zonder paraplu of
andere bescherming is het echter wel
oppassen geblazen. Van die hoogte
kan het snoepgoed immers hard
aankomen!
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Kaarsjesavond in december
Connie Harkema

mooie, persoonlijke toespraak waarin
het kerstverhaal wordt toegespitst op
de situatie in de eigen stad. En dan...
floepen plots de lampjes in de boom
aan, in de top een schitterende ster.
Slingers en ballen glinsterden. Tot
acht uur zingt het publiek samen met
koor en begeleiding. De stemming zit
er dan goed in. Niemand lijkt meer
erg te hebben in koude voeten, handen
of neus. Voor wie na de samenzang
nog niet naar huis wil, is er op de
Markt snert, wijn, glühwein of warme
chocolade melk.

Goudse Markt
middelpunt van
kaarslicht
In het historisch centrum van Gouda gaat

Hoewel de kaarsjes al weer plaats
moeten maken voor kunstlicht en
Gouda dus voor een deel zijn sprookjesachtige sfeer moet inleveren, houdt
de boom braaf stand. Midden op het
stervormige plaveisel zal hij als een
kegel van licht tot kort voor de jaarwisseling prominent aanwezig zijn en
al die tijd de Markt luisterrijk
versieren.

op dinsdagavond 16 december voor de
achtenveertigste keer het licht uit en worden er
duizenden kaarsjes aangestoken. Hoogtepunt
van deze sfeervolle avond is de ontsteking van de
metershoge kerstboom op de Markt. Een traditie,

Eerste kaarsjesavond

stemmig en adembenemend, waar jaarlijks ruim
De kaarsjesavond in Gouda trekt elk jaar circa . bezoekers.

15.000 mensen op afkomen.

In feite is er altijd wel wat te doen op
en rond de Markt, waar in het midden
het prachtige gotische witte stadhuis
met zijn rood-witte luiken prijkt.
Gouda weet zijn historische kern te
promoten en is gewend aan gezellige
drukte. Maar . mensen is zelfs
voor Gouda een ongekend hoog
bezoekersaantal.

Sprookjesachtig
Al vroeg in de middag gonst het van
het rumour van de mensen. De parkeerterreinen stromen vol. Een pendeldienst brengt de mensen naar het centrum van de stad. De bezoekers komen
overal vandaan: uit Frankrijk, België,
Engeland, Amerika en Japan. Maar
verreweg de meeste mensen komen
toch uit ons buurland Duitsland.

Alleen al in het stadhuis branden al  kaarsen.

Overal in de stad klinkt kerst- en
adventsmuziek. In de grote St. Janskerk wordt het orgel bespeeld door
Christiaan Ingelse en vanuit de toren
klinkt de muziek van stadsbeiaardier
Boudewijn Zwart. Op diverse plaatsen
in de stad brengen jeugdige muzikantjes van de Goudse Muziekschool hun
kunnen ten gehore, terwijl enkele groepen van het Leger des Heils Gouda op
en rond de Markt musiceren. Als het
donker begint te worden, start het
Kaarsjesmiddagconcert in de Sint
Janskerk.
Ook elders in Gouda worden kerken
en musea opgeluisterd met kerstzang.
De meeste van hen zijn de gehele dag
en een gedeelte van de avond vrij
toegankelijk.

Duizenden kaarsjes
Rond de klok van zes worden alle
lichten rond de Markt gedoofd. Een
zekere spanning in de menigte wordt
voelbaar. Elk jaar weer zorgen de
duizenden trapsgewijs opgestelde
kaarsjes achter de ramen voor een
overweldigende indruk. Trots middelpunt is het stadhuis met . stralende kaarsen. De hoge boom, gekregen
van de Noorse zusterstad Kongsberg,
wacht – nog geheel in donker gehuld –
rustig zijn beurt af. Hij zal het hoogtepunt van de avond worden. Ondertussen speelt onder zijn takken de
beiaardier op de mobiele beiaard.

Aanleiding voor het allereerste kaarsjesfeest was de voltooiing van de
Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel
en de aanleg van de provinciale weg

Schoonhoven-Krimpen. De Goudse
middenstand was bang dat een
belangrijk deel van het vaste klantenbestand uit de Krimpenerwaard voor
zijn bestedingen naar Rotterdam zou
trekken. Men zocht naar een middel
voor de promotie van de stad en
bedacht dat, als een van de hoogtepunten de vervaardiging van kaarsen
was, Gouda hier prima mee voor het
voetlicht kon treden. De ontsteking
van de kerstboom was al traditie,
zodat de combinatie gauw was
gemaakt. In  vierde Gouda zijn
eerste kaarsjesavond.
Deze anekdote vertelt Norbert
Smeele, van origine Hagenaar, maar al
dertig jaar in Gouda woonachtig. Als
voormalig leerkracht Nederlands met
een grote belangstelling voor kunst en
historie, heeft hij zitting in de werkgroep Gouda bij Kaarslicht. Daar fungeert hij met vier andere deelnemers
als veldwerker voor de stichting
Gouda Hart van Holland. Deze culturele stichting houdt zich naast
kaarsjesavond onder meer bezig met
het organiseren van het jaarlijks terugkerende pottenbakkersfestival en de
kaas- en ambachtenmarkt.

Noorse boom
Volgens Smeele zijn de voorbereidingen zeer omvangrijk. ‘Het is elk jaar
weer een enorme organisatie en dan
houden wij ons nog niet eens bezig
met de boom. Dat werk is voor rekening van de gemeente. Decennialang
is de boom een geschenk van onze
Noorse zusterstad Kongsberg. Af en
toe gaat er een gemeentelijke afvaardiging naar toe om een boom uit te zoeken, maar dat is geen jaarlijkse gebeurtenis. Elk jaar wordt de boom door
Noorwegen betaald, maar de transportkosten zijn voor Gouda. De boom
wordt per schip naar Rotterdam vervoerd, van waar het verder per oplegger gaat. Het plaatsen en versieren van
de boom is eveneens een gemeentelijke
aangelegenheid. Er is gekozen voor
een stemmige eenkleurige versiering
van piepschuim, zodat het in plaats
van een bombastisch een stemmig
geheel wordt. Sinds kort moet de
boom ook worden beveiligd. De laatste avond wordt er een schutting
omheen gezet en wordt hij door een
veiligheidsbeambte bewaakt.’

Muziek en zang
‘De taak van de werkgroep bestaat uit
het vaststellen van een meerjarenmuziekplan. Elke vijf jaar wordt een lijst
opgesteld met per jaar twee korpsen
en twee koren, een koppel voor op de
Markt en een voor het promenadeconcert in de St. Janskerk. Wij zorgen
ervoor dat alle leden op tijd worden
uitgenodigd voor de regievergaderingen. We bespreken dan het programma, de wensen, lossen technische problemen op en zorgen voor bepaalde
benodigdheden. Dat overleg verloopt
het soepelst met diegenen die in de
St. Jan musiceren. De vaste organist
Christiaan Ingelse kan het repertoire
van tevoren oefenen.
Rechtsonder: De particulieren en de winkeliers in

Om half acht verschijnt de burgemeester op het balkon en leest het
kerstevangelie voor, gevolgd door een

de zijstraten van de markt verlichten ook allemaal hun ramen met kaarslicht.
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Nieuwjaarsbrieven, prenten en gedichten

Hoogtepunt van de
avond is de ontsteking
van het licht in de
torenhoge Noorse

Miljoenen kerst- en

kerstboom.

nieuwjaarsgedichten worden
Foto’s: Stichting Gouda

ieder jaar verstuurd. Het

Hart van Holland /
Witte Fotoshop Gouda

gebruik om elkaar per post
In de middag voorafgaand op kaarsjesavond wordt er met de deelnemers
een ‘generale’ zonder publiek gehouden. Met de muzikanten op de markt
is dat niet mogelijk. Je kunt de Markt
vooraf niet afsluiten. Het komt bij
deze groep dus veel meer op improvisatie aan. Daarnaast zijn er nog tal van
losse muzikanten die zich spontaan
aanmelden en moeten worden ingeroosterd.’

Een zee van kaarslicht
`Maar het gaat niet om de boom en de
muziek alleen. Verreweg het meeste
werk gaat zitten in het mobiliseren
van de middenstand en de omwonenden. Het unieke van deze avond is
natuurlijk niet de kerstboomontsteking. Dat gebeurt al op zoveel
plaatsen. Gouda onderscheidt zich
door het kaarslicht van de drie gevelwanden, die de Markt insluiten, plus
de zichtlijnen. Dat betekent dat het
begin van de straten die op de Markt
uitkomen ook in het kaarslicht moeten
worden gestoken. De bereidheid om
aan deze avond mee te werken is er
zeker wel, maar er zijn gevallen van
overmacht. Winkeliers, die er niet
langer voor open willen blijven of van
wie de bovenverdieping als magazijn
met dichtgespijkerde ramen is ingericht. Maar ook particulieren, die op
die avond echt niet aan huis gekluisterd kunnen zijn.’
Als eerste stuurt de gemeente jaarlijks
een brief naar de belanghebbenden
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waarin om hun medewerking wordt
gevraagd. Vervolgens gaat de werkgroep plus een aantal vrijwilligers
langs de betreffende panden. Nieuwkomers worden ingelicht, kaarsen en
standaards worden op verzoek afgegeven indien die nog niet eerder door de
betrokkenen zijn afgehaald. Het zijn
honderden mensen die op de hoogte
moeten worden gebracht, waarvan het
overgrote deel meewerkt. Ongeveer
een vijfde van de gevraagden is niet in
staat aan het verzoek te voldoen.

Rampenplan
Wat vrij nieuw aan de organisatie is, is
het naleven van een rampenplan. Na
de rampen in Volendam en Enschede
wordt elke gemeente gedwongen een
noodscenario te schrijven bij gebeurtenissen zoals kaarsjesavond. Het plan is
samen met de werkgroep, rampenambtenaren, brandweer, politie, Rode
Kruis en de EHBO opgesteld.
Belangrijk bij de naleving van de voorschriften is het kenbaar maken van
vluchtroutes middels spandoeken. Ook
moeten lichtmasten ervoor zorgen dat
in geval van calamiteit voldoende licht
voorhanden is. Bovendien moet indien
nodig ter plekke de speech van de burgemeester worden aangepast.
Daarnaast zijn de voorschriften betreffende open vuur veranderd. Voorheen
werden de muzikanten op de Markt
bijgelicht door fakkels. Die zijn inmiddels allemaal vervangen door stormlampen op olie. Het zijn stuk voor
stuk voorbereidingen, waar de werk-

een gelukkig, gezond en/of

groep zich mee
bezig houdt. Lampen inkopen, scouts
inseinen, serviceclubs vragen naar hun
voorzieningen van soep en wijn op de
Markt, de EHBO- en de evangelisatiewagen een plaatsje toekennen, invalidenplaatsen reserveren etcetera, etcetera.

zalig nieuwjaar te wensen
dateert uit de negentiende
eeuw. Deze traditie heeft echter
een lange voorgeschiedenis.

Geen massavermaak

Een deel van die geschiedenis

Verder is Smeele een van de schrijvers
van het programma. Daarvoor informeert hij bij kerken en musea naar
hun plannen. Wanneer alle gegevens
bekend zijn, moet het evenement in de
publiciteit worden gebracht. De pers
wordt ingeschakeld en interviews
ingewilligd.

betreft het aanbieden van
nieuwjaarsbrieven en
nieuwjaarsprenten. Dit was
vooral in de achttiende en

Al met al een zeer omvangrijke taak,
die Smeele nu al tien jaar vervult. Zijn
deelname ziet hij als een stukje oud
idealisme. Zich nuttig maken voor de
maatschappij, noemt hij dat. Maar
bovenal heeft hij er heel veel plezier
in. ‘Je komt in aanraking met alle
geledingen in de maatschappij: met
muzikanten, inwoners, middenstand,
gemeentelijke diensten. Allerlei zaken
moeten worden opgelost en bovenal
moet het feest worden beschermd
tegen een al te grote commercialisering. Het mag beslist geen massavermaak worden. Het gaat om de handhaving van traditie, stemming, stijl en
sfeer.’
Voor meer informatie: VVV Gouda
(tel -, www.vvvgouda.nl)

negentiende eeuw een wijd
verspreid gebruik.

Janneke van der Veer
Omslag F.H. van Leent, ‘Verjarings versjes en nieuwjaars gedichtjes voor het jonge
Nederland’ (H.C.A. Campagne, Tiel ) Collectie: Koninklijke Bibliotheek

‘Al wat uw hart maar kan begeeren,

Dat wensch ik U wel duizend keeren.’
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Nieuwjaar valt in de midwinterperiode. Een tijd waarin het koud en guur
is. Zonder centrale verwarming en
dubbel glas was het in huis niet gemakkelijk behaaglijk te maken. Voor arme
mensen was de winter ook nog eens
een tijd van honger lijden. De diepvries bestond nog niet en het inwecken
en inblikken moest nog uitgevonden
worden. Daarom gingen arme mensen
in deze periode langs de deuren om
nieuwjaar te wensen en tegelijkertijd
om eten te bedelen.

Nieuwjaarszingen
Tot in de achttiende eeuw vond het
zogenaamde nieuwjaarszingen plaats.
De arme bevolking ging dan langs de
deuren van de rijken om hen iets eetbaars te vragen, waarbij er dikwijls
eerder sprake was van eisen dan van
vragen. Deze nieuwjaarszangers werden als zeer hinderlijk beschouwd,
zodat er meer en meer streng tegen
hen werd opgetreden. Dit had tot
gevolg dat de zangers, vooral in de
steden, op zoek gingen naar een andere vorm van bijverdienste op nieuwjaarsdag. Deze werd onder meer
gevonden in het leuren met almanak-

ken. Dit leuren met almanakken is
ook een onderwerp in oude kinderboeken. In Het vrolijke Prentenboek
voor Kinderen, in circa  uitgegeven
door G. Theod. Bom te Amsterdam,
is een plaatje van de ‘Almanakken-verkooper’ opgenomen met daarbij het
volgende versje:
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aan zijn grootouders (Antwerpen, ), Prudence
van Overmeire , Votre petite Aimée 
Linksonder: Omslag E.J. Boneschanscher, ‘Het nieuwe
nieuwjaarswenschenboekje: voor kleine en groote
kinderen: bevattende  nieuwjaarsversjes, waaronder
 naamgedichten in godsdienstigen geest’ (J. Bakker,
Drieborg ) Collectie: Koninklijke Bibliotheek

‘ Almanakken, Almanakken,
Nieuw en fraai en zeer goedkoop,
Heb ik nog heelen hoop.
’k Heb er ook om op te plakken:
Almanakken, mooi en raar!
Vol met versjes en met prenten,
Koopt! Ze kosten zeven centen,
Zeven, zeven centen maar.
Komt nu, burgers!, boerenlieden!
Koopt van mij een Almanak:
Komt, wie wil er geld voor bieden?...
De Almanak is ’t grootst gemak.’

Nieuwjaarsprenten
Behalve almanakken werden ook
gedrukte nieuwjaarsprenten aan de
burgerij aangeboden. Deze activiteit
kan enigszins vergeleken worden met
de kaartjes die krantenjongens tegenwoordig rond Nieuwjaar langs brengen met de bedoeling hiervoor een
fooi te ontvangen. In de achttiende en
negentiende eeuw waren er veel
beroepsgroepen die prenten kwamen
aanbieden: vuilnismannen (askarremannen), doodgravers, klokkenluiders, lantaarnopstekers, nachtwachten, omroepers, porders, straatvegers, torenwachters, enzovoort.
Behalve ambachtslieden waren er ook
weeskinderen en anderen zonder
beroep die langs de deur trokken.
De nieuwjaarsprent bestond uit een
houtsnede of houtgravure van het
betreffende ambacht. Ook werd wel
een belangrijk gebouw uit de stad
afgebeeld of – heel toepasselijk – het
leuren met prenten. Soms werd dezelfde prent meerdere jaren gebruikt.
Kopergravures kwamen niet vaak
voor, waarschijnlijk omdat ze in min-
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Van links naar rechts: Nieuwjaarsbrief van Hubert

der grote oplages gedrukt konden
worden dan houtsneden. Aan het eind
van de negentiende eeuw werd ook wel
gebruik gemaakt van litho's. Onder de
afbeelding stond meestal een opdracht
aan de burgerij en daar weer onder een
vers. De tekst op rijm bevatte naast de
wens voor een goed jaar vaak een aanbeveling van de goede diensten die de
beroepsbeoefenaar gedurende het jaar
had verleend. Ook was er dikwijls een
terugblik op het voorafgaande jaar
opgenomen. De meest opvallende
politieke en sociale gebeurtenissen
werden vermeld, welke soms aanleiding gaven tot opschudding.
De Stads- of Athenaeumbibliotheek te
Deventer bezit bijvoorbeeld een
nieuwjaarsprent uit  van de askarlieden, gedrukt door Jurrian Philip de
Lange, waarop een Oranjegezind
gedicht staat met daarbij een handgeschreven commentaar met een patriottisch karakter: ‘ongeveer  man
Pruissische troupes, wierden door
Gelderland ingelaten!!! Verbaazende
omwenteling! Tooneelen van roof &
plundering in . Zijn zonder voorbeeld door het orange-graauw
gepleegd’. Achterop de prent staat:
‘Aan de Veeren kent men de Vogel’.

Van deze eerste prenten is weinig
bewaard gebleven, evenals van de
zeventiende-eeuwse exemplaren.
In de geïllustreerde kinderdichtbundel
Vaderlandsche kindervreugd, in 
uitgegeven door Van Vliet en Ten
Brink te Amsterdam, wordt het
gebruik van het aanbieden van nieuwjaarsprenten bezongen. Daarbij wordt
ook gewezen op het feit dat men zich
voor het aanbieden van de prenten
deftig kleedde:
‘ Zie dien karman zich eens buigen;
Hoor hem zijnen wensch betuigen;
Met de prenten in zijn hand,
Schijnt hij wel een schoolpedant,
Of geleerde boerenpreêker.
Schel vrij aan, mijn vriend;
want zeker,
Uw gelaat, uw pruik en hoed
Staan u thans uitnemend goed;
Een gij schijnt een vorst der
menschen,
Doe, om voordeel, voorspoed
wenschen,
’t Kleed maakt ook den man,
niet waar?
Wensch dan deftig Nieuwejaar.’

Deftig gekleed

Verderop in het vers worden kinderen
gemaand mensen niet alleen te beoordelen naar hun uiterlijk, want

De oudst bekende nieuwjaarsprenten
dateren al uit de zestiende eeuw. De
gilden en geestelijke broederschappen
liepen voorop in dit gebruik. Ook in
de rederijkerskamers was het bezorgen
van dergelijke prenten – echter zonder
een gift af te dwingen – wel bekend.

‘ Dikwijl dekt een boerenkiel
Vrije mannen, groot van ziel;
Dikwerf zijn gekapte jonkers
Enkel nuttelooze pronkers,
Groote kindren, ja nog meer
Schelmen, zonder deugd of eer’.

Nieuwjaarsbrieven
Behalve de gedrukte nieuwjaarsprenten die door diverse dienstverlenende
beroepsbeoefenaars werden aangeboden, waren er ook de geschreven
nieuwjaarsbrieven. Dit fenomeen ontstond in de achttiende eeuw en werd
vooral populair in de negentiende
eeuw. De brieven werden, meestal
door kinderen, in schoonschrift op
papier met voorgedrukte omlijstingen
geschreven. De brieven werden persoonlijk aangeboden aan familie en
bekenden. De inhoud van de brief
werd bij deze gelegenheid vaak voorgelezen. Wat betreft de tekst werd de
hulp van de schoolmeester ingeroepen
of werd gebruik gemaakt van voorbeeldboekjes. Van deze voorbeeldboekjes zijn er verschillende bekend.
Sommige uitgaven bevatten uitsluitend nieuwjaarsgedichtjes. Andere
bundels bevatten naast nieuwjaarsgedichtjes ook versjes voor andere
gelegenheden zoals verjaardagen,
huwelijk, enzovoort.

Van hart tot hart
De bundel Van hart tot hart van P.
Louwerse, waarvan de vierde druk in
 verscheen, heeft als ondertitel
‘nieuwjaars- en verjaardagsversjes voor
kinderen’. In zijn voorwoord in deze
uitgave pleit Louwerse voor het
behoud van de traditie van het opzeggen van gelegenheidsversjes: ‘Als
schrijver draag ik geen roem op deze
gelegenheids-gedichtjes. Als mensch
verheug ik mij evenwel dat de groote
opruimings-woede van al het ouderwetse het onschuldige kindergenot:

“wenschen met een versje in een
kransje”, tot heden gespaard heeft.
Moge het nog lang gespaard blijven;
het levens-proza komt vroeg genoeg.’
De versjes in deze bundel zijn gericht
aan ouders, grootouders, ooms en tantes. Opvallend is een nieuwjaarsvers
dat gericht is aan ‘Het weesje aan zijn
Pleegouders op Nieuwjaarsdag’:
‘ Neen, mijne Ouders zijt Ge niet;
Maar toch even goed:
Want het gaat van ganscher hart
Wat Gij voor mij doet!’
Net als Louwerse verzamelde ook de
schrijver F.H. Leent gelegenheidsversjes voor kinderen. Zijn bundel
Verjarings versjes en nieuwjaars gedichtjes voor het jonge Nederland verscheen
in . In één van de gedichtjes
wordt expliciet vermeld dat de versjes
over het algemeen door kinderen in
schoonschrift op een mooi vel papier
werden (over)geschreven, zoals in
‘Nieuwjaarswensch aan mijne lieve
Ouders’:
‘ Ik nam met vreugde de pen ter hand
En ’t fraaiste blad papier,
En schreef daarop met kindermin
Wat u kunt lezen hier:
Mijn morgenkus en ochtendgroet –
Mijn lachjes en mijn lied –
Zijn al te saan, één bee tot God:
‘Vergeet mijn Ouders niet’.
Schenk Heer! hen menig heilrijk jaar
Bevrijd van zorg en smart;
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Dat neemt niet weg dat ik toch steeds
U hoogachtte en bij tijd
Zoo zonder dat een woord ik sprak
Verteerde van den spijt.
Voor uw geduld en voor uw moed
Dank ik u duizend keer
En om uw zelfopoffring ik
U hoogelijk vereer.

De schoonste bloemen voor hun
schreên,
En blijdschap aan hun hart;
Geef, geef ons alleen met elkaar:
Nog menig rijk gezegend jaar.’
Veel bundeltjes bevatten gedichtjes die
gericht zijn aan verschillende mensen:
ouders (apart en samen), grootouders,
ooms en tantes, neven en nichten.
Soms bevatten deze uitgaven ook
gedichten die bedoeld zijn voor algemeen gebruik. Deze zijn dan bijvoorbeeld gericht aan N.N. Dat is onder
meer het geval in E.J. Boneschanscher,
Het nieuwe nieuwjaarswenschenboekje:
voor kleine en groote kinderen: bevattende  nieuwjaarsversjes, waaronder 
naamgedichten in godsdienstigen geest
(). De versjes in dit bundeltje zijn
ingedeeld in vier categorieën:
Eenvoudige Nieuwjaarswenschen,
Minder eenvoudige Nieuwjaarswenschen, Nieuwjaarswenschen voor
de oudste kinderen en Acrostichons
(Naamgedichten). Over deze indeling
schrijft Boneschanscher vooraf: ‘De
indeeling in: Eenvoudige Nieuw jaarswenschen, enz. heeft alleen betrekking op de lengte der gedichtjes niet
op hunnen inhoud.’

Huiselijke feesten
Over het algemeen hebben de
gedichtjes in alle bundels een vergelijkbare inhoud. Een heilwens, een
bede tot God, dankbaarheid en dikwijls goede voornemens vormen de
vaste ingrediënten. Ook wordt er soms
teruggeblikt op het voorafgaande jaar.

24

De bundels verschillen echter wel in
omvang en diversiteit. Een zeer uitgebreide bundel is Gedichtjes voor alle
huiselijke feesten () van Ceremoniemeester. Wie deze Ceremoniemeester
is, is helaas onbekend. De uitgave
bevat verzen voor verjaardagen,
nieuwjaar, huwelijksfeesten, Sint
Nicolaas, enzovoort. De gedichtjes
zijn zoals gewoonlijk bestemd voor
allerlei familieleden. Voor moeder is
het volgende nieuwjaarsgedicht
bestemd, dat haar blijkbaar aangeboden wordt door alle kinderen
in het gezin.
‘ Wij, kinderen, komen nu te gaar
U d’allereersten dag
Van dit zoo pas begonnen jaar
Begroeten met een lach
Ja, met een lach, maar tevens met
Onze oprechte beê
Dat heel dit jaar ons vinden mag
Gelukkig en tevreê.’

Maar zij het u gegeven
Dat God, die ’t al behoedt,
U spare voor verdriet en
U geve ’s levens zoet.’
Korter komt ook voor, zoals in
‘Aan vader’:
‘ Al wat uw hart maar kan begeeren,
Dat wensch ik U wel duizend keeren.’
In een nieuwjaarsgedicht aan oom en
tante in de bundel van Ceremoniemeester wordt herinnerd aan de
logeerpartijen:
‘ Wanneer het zomer is, vergeten
Wij, oom en tante, u zeker niet.
Gij weet dat ge ons dan zeker menigmalen
In de vacantie voor u ziet.’

Kracht en gezondheid en daarbij
Ook lust en levensmoed,
Zij dalen op u neder uit
Den hoorn des overvloed!’

Dat is een goed begin
Ten slotte vermelden we hier een iets
recentere bundel: Gelegenheidsversjes
(), verzameld door Jeannette
Lugten. De bundel bevat versjes voor
verschillende gelegenheden en
gemaakt door diverse schrijvers, die bij
de gedichtjes vermeld worden. De
samenstelster beveelt een flexibel
gebruik van de versjes aan: ‘Het zal
onnoodig zijn te zeggen, dat menig
versje, door een enkele woordverandering, bijvoorbeeld vader in moeder, of

Een jongen of meisje tot de ouders.
‘ Het nieuwe jaar, het nieuwe jaar,
In volle kleur en fleur,
Is alweer daar, is alweer daar:
‘t Staat vroolijk voor de deur!
Het nieuwe jaar, het nieuwe jaar,
Haal ik met blijdschap in.
Wij lachen maar eens met elkaar,
Dat is een goed begin!
Ik wensch u dus, ik wensch u dus,
Het allermooist geluk,
Terwijl ’k een kus en nog een kus
U op de wangen druk!’

De oude man
Heel beeldend is het gedichtje van
D. Tomkins, waarin het oude jaar
voorgesteld wordt als een oude man.
Er kan overigens aan getwijfeld
worden of dit gedichtje gebruikt is
voor nieuwjaarsbrieven. Het lijkt meer
een algemeen versje over oud en
nieuw:
‘ Nu loopt het jaar ten einde toe,
Het is een grijsaard, dof en moe,
Hij volgt zijn weg gedwee.
Wij geven met den ouden man,
Zooveel als hij maar dragen kan,
Aan opruimspullen mee.
We geven hem ons boos humeur,
Met klachten, tranen en gezeur,
We geven ons verdriet.
Om wat niet ging naar onzen zin:
Hij pakt den heelen rommel in
En verder zien we ’t niet.

Daarna volgen enkele coupletten met
goede wensen voor oom en tante.

Dat het leven niet alleen uit vreugde
bestaat, wordt eveneens dikwijls
gememoreerd, zoals in ‘Aan de
ouders’:

Naast de versjes voor familieleden
geeft Ceremoniemeester ook een
gedicht dat kinderen aan hun onderwijzer kunnen aanbieden, zie ‘Aan den
onderwijzer’:

‘ Wij komen, lieve ouders,
Met dankbaarheid in ’t hart
U ’t allerbeste wenschen:
Veel vreugde en weinig smart.

‘ Weer is een jaar ten eind gespoed
En ’t nieuwe alweer begint.
Wat is door u een goeds verricht
Aan ’t vaak ondankbaar kind.

Het leven is niet altijd
Een enkel bloemenpad
En de oogen zijn wel dikwijls
Van droeve tranen nat.

Zoo bied ik dan op deez’ dag
Mijn beste wensen aan,
Naar ’t lichaam en naar geest moge u
’t Dit jaar uitneemend gaan.

omgekeerd enz., voor ’t gewenschte
doel geschikt te maken is’. Over het
algemeen zijn de gedichtjes wat minder zwaar op de hand dan in de oudere bundels. Bijvoorbeeld van Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe:

Vergeef me als ik somtijds niet
Mijn plicht deed, zooals ’t hoort,
Al werd ik door uw voorbeeld daar
Steeds weer toe aangespoord.

Boven: De Almanakken-verkooper.
Illustratie uit: ‘Het vrolijke Prentenboek voor Kinderen’ (Amsterdam, G. Theod. Bom, circa )
Links: Omslag P. Louwerse, ‘Van hart tot hart: nieuwjaars- verjaardagsversjes voor kinderen’
(S & W.N. van Nooten, Schoonhoven ) Collectie: Koninklijke Bibliotheek
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Het ritueel van tabak kauwen

Hans van Vinkeveen

Pruimers op sterven na dood
Eeuwenlang was het een ritueel van stoere kerels uit het volk.
Ze pruimden tabak en trokken een spoor van donkerbruine

bestel nu de boeken over het leven
op de boerderij

kwatten. Daar komt een eind aan. Populair is pruimtabak, de dope
van de lagere stand, allang niet meer. Het pruimende volk is zo

Speciale prijs: nú samen voor  ,–
Te bestellen door overmaking van   op gironummer  ten name van
Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht o.v.v. ‘Boerderij’

Als dan de eerste, nieuwe dag,
Ons ziet, dan kost een blijde lach,
Opeens geen moeite meer.
We zijn hem kwijt, het oude jaar!
We zijn weer met ons zelven klaar,
Frisch en licht als een veer.’

Vlaanderen
De traditie van het schrijven van
nieuw jaarsbrieven door kinderen
bestaat niet meer in Nederland.
Gezien het feit dat er nog begin twintigste eeuw bundels zijn verschenen
waarin ook nieuwjaarsversjes zijn
opgenomen, zou geconcludeerd kunnen worden, dat deze traditie in de
eerste decennia van de vorige eeuw
nog wel voorkwam. Bij onze Zuiderburen, en dan vooral in Vlaanderen, is
de nieuw jaarsbrieventraditie echter
nog springlevend.
De brieven – op speciaal voor dit
gebruik gedrukt papier – worden soms
geschreven op de lagere school en vervolgens op  januari voorgelezen aan
de geadresseerde(n), veelal ouders,
grootouders, peter, meter en/of andere
familieleden. Het voorlezen is een
spannend moment, want vaak bestaat
het publiek uit een flink aantal familieleden. Maar het is vaak wel de
moeite waard, want na het voorlezen
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en aanbieden van de brief ontvangt de
jonge schrijver een cadeautje, wat
snoep of geld.
De inhoud van de brief bestaat over
het algemeen uit een goede wens voor
het nieuwe jaar, uit woorden van dankbaarheid en uit goede voornemens, in
proza of in rijmvorm. Ook vraagt het
kind de hulp van God opdat Hij zijn
ouders zou zegenen.
Net als in Nederland werd en wordt
ook in België gebruik gemaakt van
voorbeeldteksten. Vroeger waren deze
erg religieus getint en was het taalgebruik nogal bombastisch.
Zo schreef een Antwerpse jongen
in :
‘ Lieve Grootouders,
Ik wensch U uit geheel mijn hartje
een zalig nieuwjaar.
Alle dagen zal ik den goeden God
veel zeer veel voor U bidden opdat
Hij U gezond doe blijven en U nog
tal van jaren late leven.
Ik zal altijd braaf zijn goed aan mijne
lieve ouders gehoorzamen en vlijtig
leren, dan zult gij ook altijd veel houden van
Uw toegenegen kleinkind Hubert
Antwerpen  jan .’

Opvallend is dat er tot begin twintigste eeuw veel brieven in het Frans zijn
opgesteld, wat samenhangt met de
sociale klasse waartoe de familie van
de schrijver behoort.
In de loop van de twintigste eeuw
werden de teksten meer aangepast aan
de belevingswereld van het kind en
ook werden er – vanaf de jaren zestig – op het gebruikte papier meer
kinderlijke tafereeltjes toegepast.
Tot dan waren de voorstellingen erg
religieus met engeltjes, voorstellingen
van Jezus en heiligen.
Tegenwoordig wordt vooral gebruik
gemaakt van de tips die worden vermeld in tijdschriften als De opvoeder,
Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland.
De inhoud van de meest recente
nieuw jaarsbrieven is veel persoonlijker
dan die van enkele tientallen jaren
geleden, wat een algemeen kenmerk is
van de hedendaagse maatschappij.
Dat het fenomeen nieuwjaarsbrieven
in België volop leeft, blijkt ook uit het
feit dat er in  een tentoonstelling
van deze brieven plaatsvond in Turnhout. Tevens zijn er in België diverse
verzamelaars van nieuwjaarsbrieven.

goed als uitgestorven. Op een enkele verstokte zondaar na.
‘Na het ontbijt gaat de pruim er meteen in. Dan zit ik te genieten.’

‘Jongeren flippen de pan uit als ze zien
dat ik een pluk tabak in mijn mond
stop. Meestal maak ik er een geintje
van. Zeg ik dat ik verrek van de
honger.’ Coty (oud-Frans voor kleintje) de Jeu () is een verstokte gebruiker van pruimtabak. De hele dag door
heeft hij een pruim achter de kaken.
De Jeu is een van de laatste, want het
pruimende volk staat op uitsterven.
Tabakszaken verkopen het genotsmiddel nauwelijks meer. Die het wel
in het assortiment hebben, bestellen
het meestal voor hooguit een of twee
klanten, steevast bejaarde mannen. Al
is er momenteel een lichte stijging van
het gebruik van nicotinepoeders, er
komt niet één pruimer meer bij.
Het is bijna niet te geloven, maar nog
tot in de vijftiger jaren van de vorige
eeuw had een gemiddelde tabaksboer
een paar honderd pruimers als klant.
Sommige winkels bezaten een eigen
fabriekje, waar de tabak in strengen
werd gesneden en gesaust met allerlei
smaakjes. Op straat kon je groepjes
mannen aantreffen, die de stoep al
kwattend donkerbruin kleurden. Als
zo’n pruimer een kind een cent beloofde, was het oppassen geblazen. Grote
kans dat het dan een natte pruim in de
hand kreeg gedrukt. Die tijd is voorbij. Te vrezen valt dat er binnenkort

definitief een einde komt aan een
honderden jaren oud en vertrouwd
ritueel.

Een korte verslavingsgeschiedenis
In Nederland deed het pruimen zijn
intrede in de zeventiende eeuw. Aanvankelijk werd het kauwen van tabak
om medicinale redenen aanbevolen.
Zo zouden de sappen bij zeelieden
scheurbuik voorkomen. Maar pruimtabak ging dezelfde weg als andere
medicijnen. Het veranderde in een
genotsmiddel. Het genot komt van de
smaak en het vrijkomen van nicotine,
die door het slijmvlies wordt opgenomen. Het duurde niet lang of het ganse volk, van burgemeester tot aan zeeman, sloeg stevig aan het pruimen.
Over het uitspugen van de overtollige
sappen – pruimen is speekselverwekkend – deed men niet moeilijk. Dat
gebeurde daar waar de behoefte ontstond. Het maakte niet uit waar.
Alleen binnenshuis kwamen er speciale spuugpotten, kwispedoors genaamd.
Niet zelden waren dit kunstzinnig
bewerkte pronkstukken van porselein
of aardewerk, die een prominente
plaats in de huiskamer kregen. In
openbare ruimten bediende men zich
meestal van een driehoekige bak met
zand.

Kwispeldoor (achttiende eeuw)

Met de toenemende beschavingsdruk
gingen de hogere klassen het pruimen
ongepast vinden. Het gebruik nam af
en beperkte zich tot de arbeidende
stand, met name zeelieden, mijnwerkers, boeren en haven- en fabrieksarbeiders. Het waren lieden die zwaar
lichamelijk werk verrichtten, waarbij
ze de handen vrij moesten houden. Of
ze werkten op brandgevaarlijke plekken, zodat er niet kon worden gerookt.
In de loop van de negentiende eeuw
was de goedkope pruimtabak de ‘dope
van de lagere stand’ en werd het voortaan geassocieerd met zwaar werk.
Het stoere imago behield het pruimen
tot aan de Tweede Wereldoorlog. De
Jeu heeft die tijd nog net meegemaakt.
‘Alleen echte kerels pruimden. Die het
niet deden, vond je melkmuilen of kantoorjongetjes.’ Er waren overigens ook
enkele rijken die tabak kauwden,
meestal de prijzige negerets. Dat
waren kauwstangen, een soort satéstokjes met daarop schijfjes tabak
geregen.

Pruimtabak ritueel
Thuis bij oud-dieselmonteur De Jeu is
de vloer bezaaid met kleine bruine
pitjes. Op tafel ligt naast een spuugbeker en een bak met opgedroogde
pruimen een pakje Kentucky en
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Emaille bordje (begin twintigste eeuw).
Deze bordjes hingen in openbare ruimten.
Op de achtergrond: een zakje pruimtabak.

Duplo, zijn favoriete merken. Maandelijks verkauwt hij vier pakjes. Zijn
tabak is gesaust met de smaak van laurierdrop en bergkruiden. ‘Soms haal ik
er zelf kunsten mee uit. Doe ik er een
schijfje citroen bij of ik kruid hem bij
met een beetje nootmuskaat, tijm of
rozemarijn. Daar gaat die van meuren.
Het is net als met eten, je kunt het zo
lekker maken als je wilt.’
Voor het nageslacht laat De Jeu graag
het ritueel vastleggen. ‘Ik stop wat
pruimtabak in de mond. Geen grote
pluk, want dan loop je met een bult in
je wang. Ik smak even en spuug, kwak
kwak, een paar keer. De eerste sappen
zijn namelijk te bitter om in te slikken.
Daarna kauw ik de tabak compact en
leg ik de pruim in een mondhoek.
Daar blijft die een uur of vijf, zes zitten. Als die flauw wordt, dan pep ik ’m
op. Stop ik er een vers plukje tabak bij.’
Het is een verslaving. ‘’s Morgens na
het ontbijt gaat de pruim er meteen in.
Dan zit ik te genieten. Ik val ook af en
toe met een pruim achter de kaken in
slaap. Word ik er de volgende ochtend
mee wakker.’

Hoe groter de Kees, hoe
meer je moet kwatten
Zijn kwispedoor is een simpel plastic
bekertje. Dat is een stuk properder.
‘Vroeger hadden die ouwe mannetjes
een koperen bak. Daaruit moest steeds
het kwijl worden geschept. Het ging
stinken tot en met.’ Hij lacht: ‘Ik ben
wat je noemt een hygiënische pruimer.’ Als het bekertje vol is, gaat die
in de vuilniszak. Trekt De Jeu erop
uit, dan neemt hij er ook altijd een
mee in zijn ransel. ‘Maar als je zoals ik
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een kleine pruim heb, produceer je
niet zoveel sappen. Hoe groter de
Kees, hoe meer je moet kwatten.’
Het waren ‘de moffen’ die hem aan
het pruimen hielpen, vertelt De Jeu.
Hij was toen elf jaar. ‘Ik lag midden in
een bombardement met kettingbommen onder een betonnen trap van het
viaduct in het Bezuidenhout in Den
Haag. Opeens kwam er een Duitse
soldaat op me af, een aardige man
trouwens, van in de vijftig. Hij zegt:
‘Was ist hier los? Sind Sie Jude?’
‘Nein’, zeg ik, ‘ich bin ein Christ.’ Hij
houdt me een pak pruimtabak voor.
‘Habst du Nerven? Neem maar een
pruim. Schmeckt es?’ Ik vond het ontzettend vies. ‘Du mußt es noch lernen.’ Later kreeg ik een pondspak van
hem en ging ik het lekker vinden.’

Uitstervend genot
Na de Tweede Wereldoorlog begon de
pruimtabak zijn definitieve terugtocht.
De afzetcijfers spreken boekdelen. In
vijftig jaar tijd liep de totale markt
dramatisch terug, van . ton pruimtabak in  tot nog maar ½ in
. Voor de terugloop zijn meerdere
oorzaken aan te wijzen. Zo werd het
roken populair. Mensen konden zich
makkelijker een duurder genotsmiddel
als een sigaret of sigaar permitteren.
Bij jongeren kwam er een zoeter substituut in de mode, dat bovendien voor
een frisse adem zorgde. De bevrijders
van overzee lieten een Amerikaanse
ondeugd achter: het kauwen van kauwgom. Nog een oorzaak zijn de veranderde werkomstandigheden. Er
kwamen steeds meer dienstverlenende
beroepen, waarbij representativiteit
een belangrijke eis was.

Op de achtergrond is vooral de alsmaar strakker aangehaalde beschavingsschroef obstructief. Pruimen
ging aanstoot geven, het werd iets
ongemanierd en iets wat je niet doet.
Er ontstonden gevoelens van schaamte
en gêne over. De socioloog Norbert
Elias, bekend van Het Civilisatieproces,
omschrijft dit proces als ‘het opschuiven van de pijnlijkheidsdrempel’. De
tegenwerking werd nog versterkt door
een opstekende ‘bacillenfobie’. De
opvatting verbreidde zich dat er door
een gebrek aan hygiëne enge ziekten
konden ontstaan. Als gevolg hiervan
degradeerde de kwispedoor van een
pronkstuk naar een intiem stuk huisraad. Net als de wc werd het naar een
verborgen uithoek van de woning verbannen. Om later helemaal te verdwijnen. Ook zag men van lieverlede in
het spugen in het openbaar een walgelijke gewoonte. Er kwamen in gelegenheden zoals treinen en kerken
speciale bordjes. ‘Verzoeke niet door
spuwen te verontreinigen.’
Tegenwoordig accepteert men het spugen, behoudens bij de tandarts, alleen
nog in een rituele vorm. Voetballers
doen het, meestal vlak voor of na een
spectaculaire actie. In een wijnproeverij is het een bewijs van kennerschap.
Maar bij de meeste mensen lijkt zelfs
de behoefte volledig verdwenen.
Pruimer De Jeu ontgaat de afkeurende
blikken van omstanders niet, maar hij
trekt zich er niets van aan. ‘Ik heb er
schijt aan. Als het zo doorgaat, mag je
straks niks meer. Vroeger piste je toch
ook, hup slurf eruit, waar je stond.
Toen was men nog schappelijk, maar
nu ga je gelijk op de bon.’ Hij vreest
dat dat ook met het spugen op straat
gebeurt. Laat niemand het wagen hem
zijn genotsmiddel af te nemen. ‘Als ze
me ergens op visite vragen en ik mag
niet pruimen, dan zien ze me niet.’ En
hij bezegelt die overtuiging met het
spugen van het zoveelste pitje tabak op
de vloerbedekking.

Normen en waarden
in de jaren vijftig

Jeanette Peters

Het leven was nog zo braaf
en gezapig in die vijftiger
jaren van de vorige eeuw.
Vol rotsvaste waarheden en
normen, die ook nooit meer
zouden veranderen. Zo leek
het althans. Overzichtelijk,
betrouwbaar, stabiel. Maar
vóór alles was het leven zo
Grote gezinnen waren in de jaren vijftig een gewoon verschijnsel.

onvoorstelbaar veilig, met

Foto uit: Marga Kerklaan, ‘Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen’ (Baarn )

nog zo veel vertrouwen in de

iedereen wel dat je die beter op slot
kon zetten, omdat af en toe wel eens
een fiets of step werd meegenomen,
toch ging men er gewoon niet serieus
van uit dat ze gestolen zouden kunnen
worden. Kettingen en beugels om ze
vast te leggen, bestonden niet eens en
de sloten waren niet erg solide. Als het
sleuteltje kwijt was, bood een schroevendraaier meestal wel uitkomst. In
onze rij van allemaal dezelfde voordeuren beschikte één gezin over de
loper, die op alle voordeuren paste en
die met groot gemak gewoon werd
uitgeleend; zo handig als iemand zijn
sleutel vergeten had.

medemens. Waar overigens
ook niet veel misbruik van
werd gemaakt.
’s Morgens stonden voor de melkboer
de lege flessen op de stoep. Het briefje
met de bestelling stak in een flessenhals en het te betalen geld lag eronder.
De volle flessen, de boter en de eieren
bleven op hun beurt onaangeroerd
staan tot de bewoner thuis kwam. Zo
ging het ook met het brood en andere
zaken.

Koude Oorlog
Overal hingen touwtjes uit de brievenbussen, zodat thuiskomende kinderen
niet hoefden aan te bellen. Achterdeuren en ramen gingen niet op slot,
zeker niet overdag, evenmin trouwens
als de fietsen of de kinderstep die
tegen het hek leunden. Want al wist

Een veilige wereld en een kleine
wereld dus. Vredestijd, maar de
Tweede Wereldoorlog zat nog vooraan
in de herinnering en er werd nog veel
over gesproken. We zaten wél midden
in de Koude Oorlog. Toen was die zo
reëel, dat er inderdaad hoofdletters

gebruikt werden. En even dreigde die
ook heel heet te worden. Toen de Russen in  het opstandige Hongarije
binnenvielen om dat land te dwingen
‘vrienden’ te blijven, dreigde even westers militair ingrijpen. Dús een nieuwe
oorlog. De bevolking sloeg aan het
hamsteren. Iedereen had zo zijn eigen
voorkeuren. Koffie, specerijen, zeep.
Bij ons stond een enorme baal suiker
op de zolder (waar we dus nog jaren
met de suikerpot in de hand heen
klommen).
Gelukkig wisten we via de regeringspamfletten en de Bescherming Burgerbevolking wat we moesten doen als de
bommen vielen: onder de tafel gaan
zitten met een emmer of een vergiet
op je hoofd (want die waren toen nog
van metaal). Of de wc invluchten,
want daar, in de kleinste ruimte in
huis, was de kans op een voltreffer
statistisch gezien het kleinst.
Maar we waren heel bang voor een
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ieder kende zijn plaats. Mijn vader, net
als alle mannen die niet bij de arbeiders- of boerenklasse hoorde, droeg
een hoed op straat en met die hoed
werden hele rituelen uitgevoerd. De
hoed werd even aangeraakt, een stukje
opgetild, of diep afgenomen, afhankelijk van de persoon die mijn vader
tegenkwam. Zoals ook de anderen dat
naar hem deden. En zoals er ook een
subtiel, maar duidelijk onderscheid
was aan wie hij een sigaret, een sigaar
of zijn duurste sigaren aanbood. Het
aantikken en een sigaret waren
bedoeld voor de lagere ‘witte boorden’
en bij sommige ‘blauwe boorden': de
overalls en de petten. De beste sigaar
en het diep afnemen van de hoed daarentegen waren gereserveerd voor de
priesterstand en de driedelige pakken.

Een paar Chinezen

Bij processies liepen de meisjes als bruidje, soms in

In die vijftiger jaren waren nietblanken nog een grote uitzondering.
Er waren Indische mensen en een paar
Chinezen en Surinamers en dat was
het. Er werd onbedoeld behoorlijk op
los gediscrimineerd! Uitlatingen over
‘die zwartjes’ waren zelfs vriendelijk
bedoeld, maar bleken later behoorlijk
niet-correct. En wij waren thuis
oprecht verbijsterd over Amerikaanse
zangers als bijvoorbeeld Louis Armstrong en Ella Fitzgerald, die de televisie ons liet zien. We vonden oprecht
dat ze op apen leken. En dan die grote
mond met rijen enorme spierwitte
tanden... Ja, het was behoorlijk discriminerend allemaal, hoewel we verbaasd zouden zijn geweest als iemand
ons daarvan beschuldigd had.

hun eerste communiejurk, mee.

Ook bij de vrouwen was er een globaal
onderscheid te maken tussen de
hoeden en de hoofddoeken, de
‘mevrouwen’ en de ‘juffrouwen’.
Juffrouw was de aanspreektitel voor
een onderwijzeres, een jong meisje of
een ongehuwde vrouw, maar verder
ook voor elke vrouw die laag op de
sociale ladder stond, zoals winkelpersoneel, arbeidsters, werksters. Onze
werkster was een moeder van vier kinderen en beduidend ouder dan mijn
moeder, maar zij was ‘juffrouw’, terwijl mijn moeder met ‘mevrouw’ werd
aangesproken.

Grote gezinnen

Met Kerstmis en Pasen wilde iedereen zijn zonden bij de pastoor biechten.
Foto uit: ‘Zodoende was de vrouw maar een
mens om kinderen te krijgen’

atoomoorlog. De eerste en laatste
atoombommen hadden nog maar elf
jaar geleden hun verwoestende werking getoond. Maar ook daar kregen
we voorlichting over. In geval van een
echte atoomoorlog was het goed om
een tas met levensmiddelen klaar te
hebben staan en een flinke hoeveelheid water in flessen en emmers, waarmee je in geval van nood de kelder in
diende te vluchten. Daar lagen dan
vanzelfsprekend ook dekens en een
zaklamp klaar, zodat je een aantal
dagen kon overleven, totdat de wereld
weer veilig was. Hoe je daarna met de
radioactieve fall-out moest omgaan
wisten de autoriteiten echter ook niet
zo goed. Ik maakte me notabene nog
zorgen over de mensen die in een flat
woonden, want die hadden niet eens
een kelder. Gelukkig waren er nog
maar weinig flats.

Standenmaatschappij
Het rangen- en standenbewustzijn was
nog sterk, tamelijk overzichtelijk en
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Ik sprak laatst een leeftijdgenote die
uit de arbeidersklasse afkomstig was,
en nu, zoveel jaar later snap ik waarom
wij tot de betere middenklasse behoorden. Vergeleken met haar ervaringen
waren wij duidelijk welgesteld. Zij
ging eveneens in de teil, net als wij,
maar haar haren werden gewassen met
groene zeep. En het jurkje werd op
zaterdag gewassen en zondag gestreken en weer aangetrokken, omdat ze
er maar één had. En de kinderen sliepen op strozakken. Dat soort verhalen
kende ik niet uit mijn eigen omgeving.

God was nooit ver weg in de vijftiger
jaren. De kerk had dan ook een stevige greep op het leven van elke katholiek en protestant. De gezinnen waren
groot, dat was de wil van God.
Seksualiteit beleven behoorde je dan
ook eigenlijk niet voor je lol te doen,
of tenminste niet uitslúitend daarvoor.
In de bijbel stond immers: ‘gaat heen
en vermenigvuldigt u’ en dat laatste
hoorde nogal letterlijk te worden
opgevat. Zo letterlijk, dat het ook in
die jaren nog voorkwam dat meneer
pastoor, met een dikke sigaar in de
mond, een poosje na de geboorte van
de jongste voorzichtig of nadrukkelijker kwam informeren of er al weer één
onderweg was? Hoewel er grappen
werden gemaakt over dit soort bezoekjes, zullen beide partijen zich toch
behoorlijk opgelaten hebben gevoeld.
Het is vanuit nu gezien ongelofelijk,
dat de kerk zó diep durfde binnendringen in de intieme sfeer van een
huwelijk.
Grote gezinnen werden dan ook
gezien als goed-katholieke gezinnen.
Zij versterkten met hun kindertal de

Foto: Jeanette Peters

rooms-katholieke kerk en deden de wil
van God. Gezinnen met acht, tien,
dertien kinderen waren weliswaar
groot, maar waren zeker geen uitzondering. Ik ken iemand die zelfs uit een
gezin van achttien kinderen kwam,
maar dan wel van twee moeders.

Ik heb gejokt en
stiekem gesnoept
Elke katholiek had, om zich katholiek
te kunnen noemen, de plicht om minimaal één keer per jaar te biechten om
zo schoon schip te maken in zijn ziel.
Pasen was daarvoor de aangewezen
tijd. Dan liep het storm bij de biechthokjes en was het parool: achteraan
aansluiten.
Op katholieke scholen gingen we een
paar keer per jaar klassikaal naar de
kerk om te biechten. Voor het eerst in
de eerste klas, vóór de Eerste Heilige
Communie. Maar verder was het de
bedoeling dat de ouders ons door het
jaar heen regelmatig naar de biechtstoel stuurden. En dat gebeurde ook.
Maar wat had je als kind te biechten?
Het klassieke rijtje van elke leeftijdsgenoot was dus: ‘ik heb gejokt en stiekem gesnoept en ben ongehoorzaam
geweest en brutaal’. Wat moet het
voor die pastoors, kapelaans en parochiepriesters vervelend zijn geweest.
Voor hoogtijdagen als Kerstmis en
Pasen zaten die mannen soms wel zes
of acht uren per dag in dat biechthokje! Ik herinner me vooral het eindeloze
wachten op mijn beurt. Tellen hoeveel

er nog voor je zijn en met een zucht
van verlichting tenslotte de door de
priester opgelegde penitentie afwerken
(vaak drie weesgegroetjes en drie onze
vaders), om dan, met een rein zieltje,
opgelucht weer naar huis te gaan. Ik
was weer even helemaal kind van God
geworden. Tot de volgende jok of brutale actie. Maar biechten bleef zoiets
als boodschappen doen of afwassen;
vervelend, maar niet aan te ontkomen.
Als goed katholiek met durf knielde je
ook midden op straat, als een priester
voorbij fietste met één hand aan het
stuur en de andere op hart-hoogte in
zijn soutane (zijn jurk). Want iedere
katholiek wist dat hij dan met Ons
Heer, een gewijde hostie, op weg was
naar een zieke of stervende. We knielden dan voor God zelf die daar voorbij
kwam.

Als bruidje in
de processie lopen
Elke ochtend was er een speciale kindermis in de kerk. Het was een gewone mis, maar van de ouders werd verwacht dat ze hun kinderen daarheen
stuurden, voordat die naar school gingen. Zelfs nog voor het ontbijt, want
we konden toen alleen ter communie
als we nuchter waren. Met een lege
maag naar de kerk, want zelfs water
mocht niet. Avondmissen waren daarom nog onmogelijk, want het ter communie gaan was het hoogtepunt van
de Heilige Mis: het moment dat God
zelf in ons kwam. Bij de schoolmis
van mijn parochie stond een non bij de
ingang van de kerk, die een knip gaf
in mijn tien-knippenkaart. Was die
kaart vol dan kregen we een heiligenplaatje. Marketing avant la lettre en
het hielp echt wel, zo’n wervende
actie. Een kinderhand liet zich toen
nog snel vullen.

Er werd in de katholieke kerk heel wat
afgevierd. Het jaarritme werd volledig
bepaald door de kerkelijke feestdagen.
Behalve die talloze kerkelijke feesten
en vieringen die vast stonden, waren
er nogal wat andere, eenmalige of
kleinschalige gebeurtenissen voor
katholieken. ‘Honderd jaar kromstaf ’
– het feit dat Nederland honderd jaar
geleden eigen bisdommen had gekregen – bijvoorbeeld moest uitbundig
gevierd worden met plechtigheden. Er
werden mensen zalig en heilig verklaard, bedevaarten en kinderfeesten
in de parochie georganiseerd. Een en
ander ging ook regelmatig gepaard
met processies.
Tussen mijn vierde en tiende jaar heb
ik heel wat keren als ‘bruidje’ daarin
meegelopen. Omdat het een kerkelijke
feestdag was (Sacramentsprocessie), of
omdat iets anders feestelijk gevierd
werd (een tot priester gewijde parochiaan droeg zijn eerste mis op). Het was
een heel gedoe. Nonnen regisseerden
de tientallen nerveus-drukke kinderen: ‘stil staan en niet praten’ en ‘netjes
in de rij blijven’. We liepen achter de
misdienaars, of vóór de ‘maagden’, die
al wat ouder waren en met palmtakken liepen en dan kwamen de priesters
en de gewone gelovigen. Maar ik wilde het toch altijd wel graag doen, het
had iets van een optreden, inclusief de
zenuwen van de voorbereiding. Maar
het duurde vooral zo láng allemaal, op
zo’n middag. Het wachten, het lopen,
het stilstaan. En een snoepje op het
eind.

Twee geloven op één kussen
De kerk zat niet stil als het ging om
aanwas. Altijd op zoek naar groeicijfers wat betreft het aantal gelovigen,
maar ook wat betreft priesters, die
zich graag ‘zielenherders’ noemden.
Een goed katholiek gezin met een
paar jongens, die misdienaar waren,
kon waarschijnlijk rekenen op een
bezoekje van meneer pastoor die eens
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kwam vragen of voor de een of ander
het seminarie, dus de priesteropleiding, niet een goede gedachte was.

werd gesproken. Het lof had een
andere sfeer dan de Heilige Mis, minder plechtig en ‘heilig’, meer intiem.

Daarentegen was de pastoor, net als de
dominee trouwens, er als de kippen bij
om een katholieke ziel te redden als
een katholiek meisje verkering kreeg
met een protestante jongen of omgekeerd. Hel en verdoemenis! Want
twee geloven op één kussen, daar ligt
de duivel tussen. Dat werd bijna letterlijk opgevat; dat kon nooit of te
nimmer goed gaan. Zo’n huwelijk
werd niet kerkelijk ingezegend, ook
niet door de tegenpartij, wat in die tijd
al bijna de ondergang betekende.
Dispensatie, goedkeuring, kon in
sommige gevallen gegeven worden als
die ander plechtig beloofde zijn partner niets in de weg te leggen bij het
vervullen van haar katholieke plichten
en daarnaast beloofde dat eventuele
kinderen in het katholieke geloof werden opgevoed.

V&D had, herinner ik mij, een godsdienst-hoek, waar rozenkransen, missaals, kruis- en heiligenbeelden te
koop waren. Maar ook wijwaterbakjes,
devote kaarsen, plaatjes van heiligen,
kerststallen, gelegenheidsplaatjes
(‘gefeliciteerd met je Eerste Heilige
Communie') en dergelijke en dat alles
in soorten en maten.

En tot in het kerkgebouw zelf werd
nog gewaakt over de zedelijkheid van
de katholieke mens. Met name in de
dorpen zaten de seksen nog lang
gescheiden: de mannen links, de vrouwen rechts, of omgekeerd. Zoals de
mannen hun hoofd moesten ontbloten
bij het binnentreden van de kerk, hadden de vrouwen juist hun hoofd te
bedekken. Met hoed of hoofddoek.
Kerkbanken werden vaak verhuurd.
Elk gezin in de parochie kon plaatsen
afhuren, daarom zaten de rijken dus
voorin, waar de bedragen het hoogste
waren. Het betekende wel dat gezinnen vaak gescheiden naar de kerk
moesten: sommigen naar de vroegmis,
anderen naar de hoogmis, weer anderen naar de ‘gewone’ mis. En elke zondag was er ’s middags het lof, om drie
of vier uur. Dat was de tweede gelegenheid op zondag om je godsdienst
te beleven. De rozenkrans, het rozenhoedje, werd dan gebeden, er werden
liederen gezongen en een woordje
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Vara
Het Mandement van de Bisschoppen
kwam af. De katholieke kerk voelde
zich kennelijk bedreigd door de groeiende stroom liberalen en communisten. En natuurlijk, als vanouds: door
de protestanten. De geestelijkheid raakte steeds meer bezorgd over al die verlokkingen van de duivel. Daarom dat
Mandement, waarin nog eens duidelijk
werd gesteld wat wel en wat niét goedkatholiek was. Ik weet van de inhoud
niets, maar ik weet wel een gevolg:
nooit naar de Vara luisteren, want die
was links, socialistisch. En links was
slecht, want goddeloos. Levensbedreigend voor het katholieke bolwerk. Bij
ons thuis heb ik dat niet zo bewust
meegekregen, maar bij een paar tantes
leek het wel of de duivel zelf naakt in
hun huis zou komen rondspringen als
ze toevallig in een Vara-programma
terechtkwamen en ze pluisden de
Katholieke Radiogids dan ook heel
precies uit om dat te vermijden.

De Ginkelse Heide aan de zuidrand van
de Veluwe werd begin vorige eeuw
onveilig gemaakt door landlopers en
ander gespuis. Zo kwamen Ies en Gies,
twee vrolijke snuiters langs een boerderij
waar de boerin na het broodbakken de
achtergebleven warmte in het bakhuis
benutte om een heerlijke stoofschotel
klaar te maken. De lekkere geuren trokken de aandacht van beide zwervers.
Ze wisten dat bedelen niet zou helpen,
dus werd er een list bedacht.
Ies zou er voor zorgen dat de stier uit de
stal werd losgelaten en zou dan hard roepen ‘de stier is los, de stier is los’. Natuurlijk zou er paniek uitbreken, waardoor
Gies in de gelegenheid kwam om de vleespot uit het bakhuis te stelen. Zo gezegd,
zo gedaan. Onder een grote vliegden aten
de beide heren zich de buik rond en vielen
daarna met de lege pan tussen zich in voldaan in slaap. En zo werden ze gevonden
door de boerin die ze met die lege pan om
de oren sloeg. Het duo nam de benen en
kwam nooit meer op de heide terug.
Vleesstoofpotten heten sinds die tijd op
de ‘Veluwe Pannegies’.

De pannegies
van het duo
Ies en Gies

De uien schoonmaken en grof snipperen. Zet ze in de helft van de boter in
een stevige braadpan even aan en laat
ze daarna in tien minuten op een laag
pitje glazig worden. Haal de ui uit de
pan. Snijd het vlees in kleine dobbelsteentjes. Bak dit op een hoog vuur in
de rest van de boter rondom bruin.
Zet het vuur lager. Doe de ui terug in
de pan. Voeg er de kruiden, wat zout,
peper en nootmuskaat aan toe. Roer
de bloem er door en laat die even
kleuren. Voeg er dan al roerend de
kalfsfond aan toe. Het geheel moet
licht gebonden zijn. Eventueel kunt u
nog wat water toevoegen. Laat de
stoofschotel nu op het allerlaagste pitje
met het deksel op de pan in anderhalf
uur langzaam gaar worden. Voor het
serveren de koffieroom toevoegen en
niet meer aan de kook brengen.

De uien grof snipperen en in de helft
van de boter in een braadpan even
aanzetten en daarna in tien minuten
zachtjes fruiten. Haal de ui uit de pan.
Snijd het vlees in kleine blokjes en bak
het op een hoog vuur in de rest van de
boter mooi bruin. Zet het vuur lager
en voeg de ui, de kruiden, zout en
peper toe. Roer de bloem erdoor en
laat die wat kleuren. Voeg dan al
roerend de fond en eventueel wat
water toe, zodat een licht gebonden
ragoût ontstaat. Laat het geheel
anderhalf uur met het deksel op de
pan op een heel laag pitje sudderen tot
het vlees gaar is. Voor het serveren de
koffieroom er door roeren en niet
meer laten koken.

Lamsgies

Varkensgies

Rundergies

Zuilen

Benodigdheden:

Benodigdheden:

Benodigdheden:

Het was een veilige en overzichtelijke
tijd. De samenleving was nog ingedeeld in zuilen, waarvan alleen de topfiguren met elkaar in overleg hoefden
te treden. Terugblikkend op de waarden uit de jaren vijftig blijft een beeld
over van zowel gezelligheid als
benauwdheid. De maatschappij was
minder complex, maar ook minder
open en tolerant.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dit spannende verhaal over de herkomst
van het woord Pannegies doet al sinds
jaar en dag de ronde. In het Veluws
dialect is de betekenis van pannegie
gewoon het verkleinwoord van pan.
Wij bieden u drie pannegies: te weten
lamsgies, varkensgies en rundergies.

 grote uien
 gram boter
 gram lamsbout
zout
versgemalen peper
 eetlepel versgehakte peterselie
½ eetlepel versgehakte munt
een snufje nootmuskaat
 eetlepels bloem
 dl. kalfsfond
 eetlepels koffieroom

 grote uien
 gram boter
 gram varkensschouder
zout
versgemalen peper
½ eetlepel marjolein
 takje rozemarijn
 eetlepels bloem
 dl. kalfsfond
 eetlepels koffieroom

 grote uien
 gram boter
 gram runderriblappen
zout
versgemalen peper
een klein blikje tomatenpuree
 eetlepels bloem
 laurierblad
 kruidnagel
 dl. kalfsfond
 eetlepels koffieroom

De uien grof snipperen. In de helft
van de boter in een braadpan even
laten kleuren en dan op een laag vuurtje in tien minuten glazig laten worden. Haal de ui uit de pan. Snijd het
vlees in mooie dobbelsteentjes en bak
ze in de overige goed verhitte boter
rondom mooi bruin. Zet het vuur
weer lager. Voeg wat zout en peper, de
tomatenpuree en de bloem toe. Roer
er de kalfsfond en eventueel wat water
door tot alles licht gebonden is.
Het laurierblaadje en de kruidnagel
toevoegen en laat het geheel met het
deksel op de pan in tweeëneenhalf uur
gaar worden. Voor het serveren de
koffieroom erdoor roeren en niet meer
aan de kook brengen.
Serveer de schotels afzonderlijk of bij
veel bezoek alle drie met gekookte
aardappels, gekookte prei en mooie
rode stoofpeertjes.

Wat kunnen we erbij
drinken?
Traditioneel een glas boerenkarnemelk, maar wij kozen voor een koele
rosé uit de Franse Provence.
Eet smakelijk!
Cees Tempel
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Kleedjes voor over de klok

Volkskunst
van textiel
en papier
Piet de Boer

Je komt ze niet tegen in de antiek-encyclopedie en mensen trekken een vragende blik als je het hebt
over deze stukjes textiel of papier. Op het eerste gezicht ogen ze ook niet spectaculair. Klokkenkleedjes
zijn kleine lapjes stof of stroken wit papier met eenvoudige borduur- of knipmotieven die over een
klok hangen. Over deze kleedjes is weinig gepubliceerd: niet door klokkenkenners, maar ook niet
door textielonderzoekers. Toch zijn klokkenkleedjes een bijzondere uiting van interieurdecoratie en
volkskunst die vooral in de negentiende eeuw tot bloei kwam.

‘Ze worden nu ook nog gemaakt’, zegt
hoofd presentatie Ger Boonstra van
het Nederlands Goud-, Zilver- en
Klok kenmuseum in Schoonhoven. Hij
wijst op een kleedje met een platbodem met bolle zeilen en een woest
wolkende lucht. Het schip, in perspectief, ziet er professioneel geborduurd
uit. Het schip heeft veel vaart. De
man die dit geborduurd heeft, is de
eigenaar van het schip. Het doekje
hangt bij hem thuis over een oude
antieke klok.

Ontwerpwedstrijd
Klokkenkleedjes zijn tegenwoordig
geen onderwerp meer voor borduursters. Om dit onderwerp onder de
aandacht te brengen organiseerde het
museum in Schoonhoven niet alleen
de eerste expositie over klokkenkleedjes in Nederland, maar probeerde ook
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via een wedstrijd moderne kleedjes op
de tentoonstelling te krijgen.
Aanleiding vormde het huwelijk van
Willem Alexander en Máxima. Vormgever Boonstra organiseerde een ontwerpwedstrijd voor Máxima. Het klokkenkleedje van de winnares hing prominent in de tentoonstellingsruimte.
Het is een crème kleedje met de initialen en wapens van de Oranjes. Het
ont werp is koninklijk voornaam, statig
en evenwichtig van opbouw. Net als
veel van de klassieke kleedjes. Er is
goed gekeken naar de historische voorbeelden. Echt wilde of excentrieke ontwerpen zijn er niet gemaakt. ‘De
makers zijn min of meer in het stramien van het traditionele klokkenkleedje gebleven’, zegt Boonstra licht
teleurgesteld. Het is niet gemakkelijk
om vernieuwingen in de volkskunst te
stimuleren.

Doorrookte ouderdom
Ook de vormgeving van de historische
kleedjes lijkt op elkaar. Eenvoudige
motieven op witte stof en versierd met
platte, stijve figuurtjes die doen
denken aan afbeeldingen uit het Oude
Egypte. De onderwerpen van de
borduursels waren ook opvallend
constant. Bomen, bloemen, schepen,
dieren en de verbeelding van bijbelverhalen.
De recente kleedjes zijn gemakkelijk
te dateren, omdat de maker nog leeft.
Maar van de oudste kleedjes valt de
ouderdom vaak moeilijk te zeggen.
Soms geeft het materiaal wat aanwijzingen. Kleedjes met katoenen DMC
splijtzijde zijn recenter dan borduursels
met zijdedraad. Ook de ondergrond
kan een indicatie zijn. Aanvankelijk
werd vooral op linnen stof gebor-

duurd, later op katoen. Hoe fijner de
structuur van de stof, hoe ouder de
kleedjes zouden zijn.
Er is wel vaak wat af te leiden aan de
kleur van het textiel. ‘De meest doorrookte is de oudste’, lacht Boonstra.
Maar de kleedjes zijn bijna onmogelijk
exact te plaatsen. Geen datering en
geen initialen of namen. Op basis van
summiere schriftelijke gegevens en de
weinige gedateerde kleedjes kun je wel
aannemen dat de meesten dateren uit
de tweede helft van de negentiende en
de eerste drie decennia van de twintigste eeuw. De kleedjes zouden echter
al in de achttiende eeuw bekend zijn,
volgens de onderzoeker van papieren
klokkenkleedjes Jan Pluis. Hij baseert
zich daarbij waarschijnlijk op de
gegevens over de verspreiding van de
stoeltjesklok. Volgens Pluis werden op
deze klokken voor het eerst kleedjes
gehangen.

Sits met glazen kraaltjes
Het waarschijnlijk oudste exemplaar
dat het museum kon bemachtigen ligt
achter glas in de vitrine. Het is geen
geborduurde lap, maar een elegant
stukje sits met kleine blauwe bloemmotieven. Sits komt uit India en
Friezinnen gebruikten de kostbare,
fleurige stoffen graag in hun streekdracht. De katoenen stoffen waren

heel populair in de zeventiende en
achttiende eeuw. Het kleedje achter
glas komt uit Friesland en heeft nog
iets bijzonders. Aan de korte zijden
zijn kraaltjes bevestigd. Dat kom je op
latere kleedjes niet meer tegen. De
glazen kraaltjes verfraaiden het kleedje, maar zorgde er waarschijnlijk ook
voor dat het goed op de klokkast bleef
liggen. Boonstra dateert het kleedje zo
rond .

Geheel links: Kleedje gemaakt ten gelegenheid van het
huwelijk van Willem Alexander en Máxima, gemaakt
door Els van Gans-Duineveld uit Alphen aan den Rijn.
Foto: Rob Glastra, Schoonhoven
Midden: Kleedje met lelies en vogels. Het verwijst
naar Mattheus VI vers -: ‘Ziet naar de vogels des
hemels, zij zaaien niet en maaien niet en toch voedt
uw hemelse Vader die’.
Collectie: Klokkenmuseum, Frederiksoord
Rechts: Het schip brengt symbolisch de ziel naar de

Stof of sier

hemel. De figuurtjes op de driemaster verwijzen naar

De kleedjes dienden waarschijnlijk
enkel en alleen om de klok te verfraaien. De klok was een belangrijk meubelstuk in huis en had een prominente
plaats in het interieur. Wandklokken
waren geen zeldzaamheid in de
negentiende eeuw, de bloeiperiode van
het geborduurde klokkenkleedje. Ze
waren algemeen ingeburgerd en vormden een goed alternatief voor de dure
en minder praktische staande klokken.
De opkomst van het klokkenkleedje
hield volgens Pluis dan ook verband
met de verspreiding van de wandklokken aan het eind van de negentiende
eeuw.

de twaalf apostelen met Christus.

Klokken kwamen tot het eind van de
achttiende eeuw het meest voor op het
platteland, schrijft historicus Anton
Schuurman in Materiële cultuur en
levensstijl. Op het Friese platteland

Collectie: Streekmuseum Het Admiraliteitshuis,
Dokkum

had de helft van de boeren een klok
rond . Dat percentage zou voor de
steden pas rond  gehaald worden.
Ook in streken met een belangrijke
huisnijverheid was een klok gemeengoed. Het was zaak voor deze thuiswerkers om de tijd in de gaten te houden. De klok was een noodzakelijk
kwaad en een praktisch hulpmiddel.
Een Friese stoelklok of Groninger
staartklok kon in de negentiende en
twintigste eeuw eigenlijk niet zonder
kleedje in de kamer hangen.
In het museum hingen alle klokken
zonder textiel. Bezoeksters vroegen
regelmatig waar het kleedje was die bij
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in de stad. Met name de wandklokken
werden populair. Ze waren goedkoper
dan hun voorgangers de staande klokken. Bovendien waren de staande
klokken minder praktisch, want ze
waren gevoelig voor trillingen.

Huwelijksplicht

de klok hoorde. Zij waren vooral geïnteresseerd in de decoratieve afbeeldingen op de kleedjes. Op de vraag of de
kleedjes ook nog een praktische functie hadden, schudden de medewerkers
van het klokkenmuseum het hoofd.
Waarschijnlijk niet. De bovenkanten
van de klokken waren vaak al dicht,
het uurwerk zat al achter glas en het
stof in de kamer kon niet gestopt worden door zo’n kleedje. Bovendien was
stof gemakkelijk op een andere manier
te verwijderen. ‘In Oost-Nederland
waar veel mensen in de thuisweverij
werkten, werden de klokken om de
zoveel tijd gewoon omgespoeld en met
een veer geolied’, glimlacht Boonstra.
Het kleedje zelf mocht niet met water
in contact komen. Wassen was bijna
verboden. Het bracht ongeluk volgens
het volksgeloof. Als de kleuren van
het borduurwerk zouden doorlopen
nam ook de man de benen, was de
gedachte. En dat doorlopen gebeurde
nogal makkelijk. Textielonderzoeker
Wielent Harms wist van het volksgeloof rond het wassen, maar wist eigenlijk niet waar het vandaan kwam. Hoe-
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zo niet wassen? Dus stopte Harms een
kleedje met gekleurd borduurwerk in
een sopje om het te reinigen. Met deze
wasbeurt ruïneerde hij in één keer een
fraai voorwerp uit zijn textielcollectie.
De kleuren liepen door en maakten
het kleedje ontoonbaar.

Links; De vruchten van de levensboom zouden
onsterfelijkheid verlenen.
Foto: Piet de Boer
Rechts: Papieren klokkenkleedjes werden spreitjes
genoemd. Bij de schoonmaak, als de spreitjes vies
waren geworden, knipte men een nieuw kleedje en
gooide het gebruikte exemplaar in de kachel. Dit

Niet iedereen had last van loslatende
verfstoffen. Een kleedjesknipster in
Steenwijksmoer bij Coevorden vertelde eind jaren zestig aan Jan Pluis dat
het klokkenkleedje gewoon gewassen
werd. Wel maakte ze gauw een
papieren kleedje om tijdelijk de klok
mee te tooien. Het vervangingskleedje
had een heel eenvoudig patroon van
ruitjes, spleetjes en een gekartelde
onderzijde.

Huiselijkheid
Er zijn relatief veel kleedjes overgebleven uit de tweede helft van de
negentiende eeuw. Dat was de Biedermeier periode. De modestijl van de
opkomende kleine burgerij. Bij de
aankleding van het interieur kwam
toen de nadruk te liggen op huiselijkheid en gezelligheid. Het toenemend

Klokken kwamen via de vrouw het
huis binnen. Klokken waren namelijk
vaak een huwelijksgeschenk aan de
bruid. Op de kleedjes die bij dergelijke
klokken horen, staan dan ook vaak
huwelijkssymbolen. Zo lagen er in
Schoonhoven twee exemplaren van de
familie s’Jacob. De eerste draagt de
datum  september , de trouwdatum van Johannes Jacobus s'Jacob en
Maria Johanna du Rieu. Het kleedje
verhuisde met de klok naar de jongste
zoon uit het gezin. Zijn vrouw, Annie
Kapteyn, maakte een nieuw kleedje
voor de klok. Zij volgde daarbij het
voorbeeld van het eerste kleedje en
borduurde haar trouwdatum op het
textiel. Het tweede kleedje werd vervaardigd bij het koperen huwelijksfeest
op  mei  en was een geschenk
van hun vier kinderen Elisabeth (L),
Maria (M), Johanna (A) en Paul (P).

spreitje werd gemaakt door mevrouw Sienie
Veurman-van der Spoel uit Peize.
Foto: Piet de Boer

gebruik van textiel, zoals tafelkleden,
gordijnen en vloerkleden, is hier een
symptoom van, volgens Schuurman.
Burgervrouwen versierden zelf hun
linnengoed, kleding en interieur. Het
binnenhuis moest warm en knus zijn.
Vrouwen kregen de taak binnen het
huishouden om hiervoor te zorgen. Zij
bepaalden zo meer en meer de inrichting en vooral de aankleding van de
verschillende vertrekken. Textiel
speelde een steeds grotere rol in dit
burgerlijke interieur, ook op het platteland. Bovendien werd het bezit van
een klok in de negentiende eeuw
gewoner, zowel op het platteland als

Klokken waren dus erfstukken. Opvallend is dat het kleedje dan meeging. Je
ziet dat ook in veilingcatalogi. ‘De
klok wordt dan aangeboden mét het
originele kleedje’, vertelt Boonstra.
Soms zijn er zelfs meer kleedjes bij.
Waarschijnlijk was het gebruikelijk
dat als de klok een nieuwe eigenaar
kreeg, er ook een nieuw kleedje
gemaakt werd. Het nieuwe ontwerp
symboliseerde wellicht de overgang
naar het nieuwe huis en nieuwe eigenares. Daarmee kreeg de klok ook iets
eigens. Het oude kleedje werd wel
vaak bewaard en bij overdacht weer
overgedragen aan de nieuwe eigenaar,
ook als de klokken verkocht werden.
In veilingcatalogi wordt dan bij de
klok vermeld dat er één of meer
originele kleedjes bij zitten.

Persoonlijke verhalen
De stukjes textiel hadden voor de
maaksters vaak een persoonlijke betekenis. Dat ligt voor de hand bij huwelijkskleedjes, maar ook andere kleedjes
waren een kenmerkend onderdeel van
het interieur. Wie op de klok keek,
zag de afbeelding op het kleedje. Vaak
stond er een symbolische afbeelding
op. Men wist welke tekst uit de bijbel
hiermee verbeeld werd. Een voorbeeld
van zo’n kleedje toont twee lelies en
twee vogels. Het bijbelcitaat staat bij
Mattheus VI vers  tot en met .
‘Ziet naar de vogels des hemels: zij
zaaien niet en maaien niet en brengen
niet bijeen in schuren, en toch voedt
uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet
verre te boven? Wie van u kan door
bezorgd te zijn één el aan zijn lengte
toevoegen? En wat zijt gij bezorgd
over kleding? Let op de leliën des
velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet
en spinnen niet; en ik zeg u, dat zelfs
Salomon al zijn heerlijkheid niet
bekleedt was als een van deze’. De
boodschap is duidelijk: heb vertrouwen op God, hij zorgt voor je.
Een aantal motieven komt relatief
vaak voor: bomen met of zonder
Adam en Eva, druivendragers, schepen, molens en dieren. De motieven
lijken sterk op elkaar en zijn zelden
origineel. De borduursters putten
waarschijnlijk uit een bekend merklappenrepertoire. Het gebruik van bijbelse motieven is wellicht het gemakkelijkst te verklaren. De bijbel speelde
bij de meeste mensen een belangrijke
rol in het dagelijks leven. Vaak refereerde deze motieven ook aan huwelijk, gezin en deugdzaam leven. Adam
en Eva onder de boom in de Hof van
Eden is een waarschuwing voor het
overtreden van de geboden van God
die de verdrijving uit het paradijs ten
gevolge had. Voortaan moesten Adam
en Eva het brood verdienen door hard
te werken. De twee figuren worden
afgebeeld na de zondeval. Naakt met

een lendelap of een vijgenblad. Op
modernere kleedjes staan de twee overtreders gekleed afgebeeld in streekdracht. Hier lijkt de boom der onsterfelijkheid meer een levensboom te
worden met de echtelieden aan
weerszijde van de stam.
Levensbomen waren een belangrijk en
bekend motief zowel op textiel als in
bijvoorbeeld de ijzeren bovenlichten
boven de voordeuren. De boom staat
vaak niet in de grond maar in een urn
of pot. De vruchten van de boom zouden onsterfelijkheid verlenen. In de
Openbaring van Johannes staat, dat
water uit Gods troon komt en een
rivier vormt. De boom des levens staat
langs deze rivier. Vaak beeldde men
ook nog twee vogels of mensfiguren af
naast de boom.
Een symbool dat verband hield met
het gezinsleven was de boot of driemaster. Deze zeilschepen zijn bevolkt
door een wisselend aantal figuurtjes.
Het schip zou het symbolische vervoermiddel zijn voor de ziel van de
mensen naar de veilige haven van de
hemel. Soms is het schip symbool voor
de kerk en zijn de vijf bemanningsleden Jezus en de vier evangelisten.
Soms is het gewoon het huwelijksbootje. Een gedicht op een Marker
klokkenkleedje uit , afgedrukt in
Merklapmotieven van Albarta Meulenbelt-Nieuwburg herinnert aan de
kwetsbaarheid van het huwelijksbootje.
‘Dit schip is gebouwd
noch van steen, noch van hout
Noch van ijzer, noch van koper
en behoeft dus geen hamer voor de
sloper.’
Opvallend is dat ook een aantal voor
de hand liggende motieven weinig
voorkomen. Zo zijn er bijna geen
afbeeldingen van kerken, huizen en
huisraad, toch bekende motieven op
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Kleedje met druivendragers uit de collectie van het Klokkenmuseum te Frederiksoord.
Onder de afbeelding de plaats in de bijbel waar over de druivendragers geschreven wordt.
Foto: Rob Glastra, Schoonhoven

merklappen. Nog opvallender is het
dat klokken of uurwerken ook niet op
de kleedjes voorkomen, terwijl wandklokken wel degelijk tot het borduurrepertoire behoorden.

Wandelingen van mijnen oud-oom den
opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland: bevattende eene plaatselyke
en geschiedkundige beschryving van de
merkwaardigheden der grietenij Tietjerkstradeel (Leeuwarden ). De auteur
vertelt over de omzwervingen van
Hotze van Rollema en beschrijft een
gesprek over het huiselijk leven met
een lid van de familie Oosterhof in de
buurt van Bergum. Van Rollema vergat de tijd. ‘Omdat zij hem met het
huiselijk leven van den landman
bekend maakten, verliep de tijd zeer
snel, en de Friesche klok met papieren
waaijers aan weerskanten, naast het
eikenhouten kabinet hangende, herinnerde hem dat het meer dan tijd was
om op te stappen.’ Ook in Friesland
waren dus papieren kleedjes bekend
die later vervangen werden door
geborduurde kleedjes van stof. Uit de
beschrijving valt ook op te maken dat
het geen uitzonderlijk verschijnsel was.

Spreitjes
Echt abstracte kleedjes kom je bij de
borduurwerken niet tegen. Het gaat
om herkenbare afbeeldingen, soms
met teksten. De meest abstracte kleedjes zijn de zogenaamde spreitjes of
klokspreitjes van geknipt papier. De
kleedjes hebben geen duidelijk herkenbare motieven of figuurtjes. Dit terwijl
knipkunstenaars ook in de negentiende eeuw wel met realistische voorstellingen werkten. Waarschijnlijk was
het kleedje niet interessant genoeg om
je uit te sloven voor een realistische
voorstelling. Opmerkelijk is verder het
driedimensionale karakter van de ontwerpen. Zo werden de geknipte motieven naar buiten opengevouwen en
bevestigde men een soort papieren
klokjes aan de onderkant. Over de
geschiedenis van deze kleedjes is ook
weinig bekend. Bronnen ontbreken
meestal.
Maar soms kun je op een onverwachte
plek een aanwijzing tegenkomen. Ger
Boonstra stuitte op een beschrijving in
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Huishoudkunst
Het papieren kleedje was een huishoudelijk gebruiksvoorwerp. Als het
kleedje vuil was, werd het in de kachel
gegooid. Knipkunstspecialist Joke
Verhave vertelde dat kleedjesknippen
tot de eerste beginselen van de knipkunst hoorde. Ze werden vaak door
huisvrouwen zelf gemaakt, net als
ander decoratief knipwerk. Op verschillende plaatsen in huis kwam je
deze kunstwerkjes tegen. Kastplanken
in de keuken kregen een papieren
randje, maar ook de linnenkast versierde men met papieren knipwerkjes.
Er werden ook knipsels over de glazen
ballonnen van staande petroleumlampen gehangen.

sters. Daarbij had ze vooral aandacht
voor de patronen en de techniek. Zij
constateerde, dat alleen in Drenthe
nog kleedjes geknipt werden. Jan Pluis
wist in  nog achttien knipsters in
Noord-Nederland te achterhalen.
De knipsters vertelden hoe zij hun
kunst geleerd hadden. Mevrouw
W. Homan-Meulenkamp, een kleedjesknipper uit Vries, kopieerde een
afgedankt kleedje. Ze was als vijftienjarige op bezoek bij haar vriendin die
in een naburige boerderij woonde. De
buren wilde het vergeelde kleedje
weggooien, maar ze nam het kleedje
mee naar huis en naar aanleiding van
dit voorbeeld begon ze in  haar
eigen hobby in het knippen. ‘Van dat
oud kleedtien heb ik ’t afkeken’, vertelt
ze Bottema in  op negentigjarige
leeftijd.
Nu in  is het knippen nog steeds
niet uitgestorven, zoals Bottema en
Pluis vreesden. Op de tentoonstelling
hangen een aantal nieuwe hagelwitte
exemplaren. De knipster is mevrouw
Veurman-van der Spoel uit Peize. Het
museum heeft meteen een aantal
kleedjes aangeschaft. Die worden daar
zorgvuldig bewaard en zo blijft dit
onopvallende stukje volkskunst
bewaard.
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