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Ineke Strouken, hoofdredacteur

Voor de vijftigste keer organiseerde de

Stichting Boerebrulloft De Jouwer op 28 juli

een bruiloft, zoals rond 1850 gebruikelijk was.

Dit keer trouwden André van der Staal en

Anneke Hoekstra uit Wieuwerd met elkaar.

Met machines kan het landbouwwerk goedkoper, sneller en beter worden

uitgevoerd dan met eenvoudige werktuigen. Dat moet de gedachte zijn

geweest die tot de uitvinding van de geubel - een soort dorsmolen - geleid

heeft. 

Kerstmis als familiefeest is

wellicht het meeste bekende

feest dat over de gehele wereld

gevierd wordt. Het is dan ook

niet verwonderlijk dat het feest

in vele jeugdboeken beschreven

wordt.

Steeds meer jongeren kiezen ervoor om

de wereld te verkennen en een jaartje naar

het buitenland is inmiddels bijna een vast

onderdeel van het opgroeien geworden. 

I N H O U D
VO ORWO ORD

Tradities, symbolen 
en instituties 

Op 20 oktober 2004 werd prinses Máxima tijdens

een buitengewone vergadering geïnstalleerd als

lid van de Raad van State. Dit Hoge College

bestaat al bijna 475 jaar en werd in 1531 opgericht

om advies uit te brengen aan de regering over alle

belangrijke zaken. De voorzitter, H.D. Tjeenk

Willink, sprak tijdens zijn speech over het belang

van tradities.

Volgens Tjeenk Willink geven instituties, symbo-

len en tradities houvast in tijden van verandering.

Instituties staan voor staatkundige regels en

gemeenschappelijke omgangsvormen. Symbolen

zijn oriëntatiepunten, die verwijzen naar wat wij

van waarde vinden. Interessant is zijn opvatting

over tradities. 'Tradities zijn', volgens Tjeenk

Willink, 'elementen van een eigen identiteit die

in de loop van de geschiedenis is ontstaan. De

eigen identiteit wint aan betekenis in een Europa

zonder grenzen.' 'Juist voorstanders van maat-

schappelijke veranderingen', zo besloot hij,

'moeten daarom de staatkundige instituties,

symbolen en tradities koesteren.'

Als ieder ander heb ik naar de binnengeleiding

van de prinses op televisie gekeken en bij het

horen van het woord tradities werd ik natuurlijk

meteen alert. Tjeenk Willink vindt dat wij tradi-

ties moeten koesteren. Ik vind dat wij vooral de

(historische) achtergronden van tradities moeten

kennen. In een multiculturele samenleving is

inzicht in de gewoonten en gebruiken van oude

en nieuwe Nederlanders belangrijk. Zonder te

weten waar tradities vandaan komen en wat hun

functie is, kun je jezelf en anderen immers niet

echt begrijpen. Daarom is kennis van tradities

noodzakelijk voor een goed omgaan met elkaar.
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In de meeste gezinnen waar Kerst

gevierd wordt, staat in de kersttijd een

kerstboom in de huiskamer. De oude

traditie wil dat de boom op 24 december

gekocht en versierd wordt en dan blijft

staan tot en met Driekoningen op 6 janu-

ari. Tegenwoordig krijgt de kerstboom

vaak veel eerder een plaatsje in de huis-

kamer, soms al op de dag na Sinterklaas.

Met het opruimen van de boom wordt 

nu dikwijls niet gewacht tot 6 januari, dit

gebeurt steeds vaker direct na Nieuwjaar.

De kerstboom komt uit Duitsland
Rond 1835 werd de kerstboom voor

het eerst in Nederland gesignaleerd. Het is

een gebruik dat vanuit Duitsland, waar

Kerst als kinderfeest met kerstboom en

cadeautjes werd gevierd, hier is binnen-

gedrongen. De kerstboom was in ons 

land niet direct een algemeen verschijnsel.

Met name vanuit katholieke hoek was er

aanvankelijk veel kritiek op deze wereldse

boom. Bovendien was een kerstboom

voor veel gezinnen financieel niet haalbaar.

Pas in de loop van de twintigste eeuw

werd het zetten van een kerstboom een

algemeen gebruik in ons land. Vooral de

protestantse zondagsscholen hebben een

rol gespeeld in de verspreiding van dit

gebruik.

Ondanks de wat trage opmars van de kerst-

boom in Nederland zijn er in jeugdboeken

en jeugdtijdschriften al heel vroeg verwij-

zingen naar de kerstboomtraditie. John

Landwehr noemt in zijn artikel 'Bij de

kerstboom' in Boekenpost (januari/februari

1999) bijvoorbeeld het artikel 'De kerst-

avond - een feest voor de kinderen' in het

tijdschrift Hollandsch Penning-Magazijn

voor de jeugd (1846). In dit artikel wordt er

bij de kinderen op aangedrongen om aan

de ouders een kerstboom te vragen. 

Een kerstboom partij
Een verwijzing dat de kerstboom mét

cadeautjes aanvankelijk vooral in welgestel-

de kringen voorkwam, bevat de uitgave

De kerstboom en andere verhalen (1877).

In dit verhaal is sprake van een groot huis

met zalen. Vader en moeder Van Marle

organiseren in het geheim voor hun nog

jonge kinderen een partijtje ter gelegen-

heid van Kerst. Er wordt een kerstboom

opgetuigd en er worden cadeaus gekocht.

Op Kerstavond komen er twintig kinderen. 

Van de religieuze betekenis van Kerstmis

is in dit verhaal geen sprake. Het is een

werelds feest dat wordt geopend met een

dans: 'Tegen acht uur werd er een wals

georganiseerd, die in den gang zou plaats

hebben. Papa en ma openden den wals,

draaiden eerst den gang door en ten laatste

de zaal in, door de kinderen gevolgd die, bij

den fraai verlichten boom gekomen, elkan-

der loslieten en niet uitgeroepen kwamen

van vreugde en bewondering. Ieder kind

ontving een aardig kerstgeschenk en

waren zij allen blijde, niet minder ver-

heugden zich de heer Van Marle en zijne

echtgenoote in den heerlijken aanblik van

zoovele opgeruimde kindergezichten.'

Ook in Na den kerstboom (1905) van

Thérèse Hoven is sprake van een welge-

stelde familie. De kinderen Meta, Paul en

Karel zijn eveneens naar een kerstboom-

partij geweest, waar een prachtig versierde

kerstboom was. De schrijfster beschrijft

deze als volgt: 'Den beeldigen Kerstboom,

met zijn honderden schitterende lichtjes,

de blauw, roode en gele ballen, die als

tooverappels tusschen de donker groene

takken hingen, de slingers van goud en

zilver, de klokjes, die vroolijk bengelden

en 't Kerstfeest aankondigden, de vergulde

noten, die er af genomen en rondgedeeld

werden, en waarin miniatuur zilveren

ornamentjes zaten - de tallooze doosjes

met flikjes en netjes met bonbons.' Ook

op dit feest is er veel lekkers gegeten en

gedronken en zijn kerstcadeautjes uit-

gedeeld. Maar er zijn ook kerstliedjes

gezongen en er is een kerstverhaal verteld.

Religieuze bezinning
Door de introductie van de kerstboom

ging de religieuze symboliek van Kerst niet

verloren. Dit blijkt onder meer uit andere

negentiende-eeuwse kinderboeken, zoals

van J.J.L. ten Kate, Een kerstboom voor

kleine en groote kinderen (ca. 1870). Dit is

een bundel met decembergedichten,

grotendeels met religieuze strekking. Het

hierin opgenomen gedicht 'Neen, Vader,

treur niet meer' gaat over een droevig

Kerstfeest, omdat de moeder van het
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Kerstmis als christelijk feest en als familiefeest is wellicht het meeste bekende feest dat over de gehele wereld gevierd

wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het feest in vele jeugdboeken beschreven wordt. In dit artikel wordt

ingegaan op een aantal kersttradities die in oude en meer recente kinderboeken voorkomen.

Bij de kerstboom De kerstboom komt uit Duitsland 

en werd vooral populair via de

protestantse zondagsscholen.

Vooral de rijke gezinnen hadden in de negentiende eeuw een kerstboom.

Uit: H.J. Overbeek, De kerstboom en andere verhalen (Haarlem 1977)

Collectie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

tekst: Janneke van der Veer

Neen, Vader, treur niet meer.

Uit: J.J.L. ten Kate, Een kerstboom voor kleine en

groote kinderen (Amsterdam ca. 1870)



gezin overleden is. Er worden herinnerin-

gen opgehaald aan het vorige Kerstfeest,

toen moeder nog leefde. Er was een kerst-

boom, waarvan moeder de kaarsen aan-

stak. 'Toen stond zij daar, lief Moedertjen,

zoo jong, zoo schoon, zoo blij, En bracht

het viertal, hand aan hand, den Kerstboom

naderbij.'

Dat het met Kerst niet om een kerstboom

en om cadeautjes gaat, liet schrijfster

Louise Alcott in haar bekende boek Onder

moeders vleugels, dat als Little women in

1868-69 verscheen, eveneens blijken. Het

verhaal begint met een gesprek tussen de

zusjes March over de op handen zijnde

kerstviering. Een Nederlandse vertaling

uit 1950 opent dan met een opmerking

van Jo, de hoofdpersoon in dit verhaal:

'Kerstmis zal geen Kerstmis zijn zonder

geschenken.' 'Het is verschrikkelijk om arm

te zijn', reageert haar zus Meta. 'Ik vind

het heel oneerlijk, dat sommige meisjes

allerlei mooie dingen hebben en andere

meisjes niet', zegt Amy. Hun oudste zus

Bets brengt daar tegenin: 'Wij hebben in

elk geval toch Vader en Moeder en elkaar.'

Hun moeder heeft voorgesteld dat er dat

jaar geen kerstgeschenken zouden zijn:

'omdat het een moeilijke winter zal zijn

voor iedereen en omdat ze vindt, dat wij

geen geld mogen uitgeven voor ons plezier,

terwijl onze soldaten zoveel moeten door-

staan in het leger.' Vanzelfsprekend leggen

de meisjes zich neer bij het voorstel van

hun moeder, maar ze besluiten daarbij

wel dat ze een cadeautje voor haar zullen

kopen. Met Kerst krijgen ze een religieus

boek van hun moeder en helpen ze een

arm gezin. 's Avonds voeren de meisjes

een toneelstuk op.

Zich zelven te geven
Net als in Onder moeders vleugels

neemt het denken aan anderen een be-

langrijke plaats in Ada's kerstboom (1905)

van Agatha Snellen. Dit verhaal gaat over

de twaalfjarige, vaderloze Ada, die nogal

zelfzuchtig is. Ze denkt heel vaak niet aan

haar moeder en broertjes en zusje. Moeder

is ziek en Ada denkt dat er dit jaar geen

kerstboom zal zijn. Ze zal er zelf wel voor

zorgen en gaat op pad. Ze ontmoet dan

een vrouw die haar in ruil voor haar

moeder een kerstboom wil geven, wat Ada

uiteraard niet wil. Dan komt ze bij een rijk

gezin waar ze een aardige jongen ontmoet,

die haar vertelt over zijn onaardige, egoïsti-

sche zusje. Ada herkent zichzelf in dat

verhaal. Ze gaat verder en ontmoet een

haveloos gezin dat haar van geld en goed

wil beroven. Met gescheurde kleren komt

ze vervolgens bij een oude vrouw die haar

kleding repareert. Het is een grootmoeder

die trots is op haar familie, omdat de leden

zo lief zijn voor elkaar. Er is weinig geld,

maar iedereen staat wat af om een cadeau-

tje voor de jongste te kunnen

kopen. Op straat ziet Ada ten

slotte drie kinderen die zingen:

'Zich zelven te geven,

Voor anderen te leven,

Is 't hoogste gebod,

Is 't heerlijkst genot,

Dat het Kerstfeest kan geven!'

Ada wil voortaan ook 'zich

zelven te geven' en gaat naar

huis. Thuis blijkt dat moeder

iets beter is. Er is ook een kerstboom en

er zijn zelfs cadeautjes. Tante Anna heeft

voor alles gezorgd. Maar Ada wil geen

cadeautjes. Ze wil immers géven. Ze

schenkt haar cadeautjes aan haar broertjes

en zusje. 

Zorgen voor arme mensen
Ook in Jopie's kerstfeest (1956) van

Jeanne Marie wordt 'het geven' nadrukke-

lijk aan de orde gesteld. Jolanda wil naar

aanleiding van een kerstverhaal dat de juf

op school heeft verteld een kerstcadeautje

kopen voor een arm kind. Ze stopt geld

uit haar spaarpot in de kerstpot van het

Leger des Heils en gaat vervolgens met haar

moeder de stad in, waar ze kerstballen,

kerstpapier, een bal - een cadeau voor

haarzelf - en een kaart met gereedschap

kopen. Jopie, een verwaarloosd jongetje,

die geen Kerst zal vieren omdat zijn

ouders het te druk hebben, ziet een en

ander gebeuren. Hij besluit dat hij zelf

voor een fijne Kerst zal zorgen. Hij steelt

de doos met kerstballen, het pakpapier en

later nog chocolade, kaarsen en een kerst-

boom. Hij brengt alles naar zijn groot-

moeder, die echter niets met de gestolen

goederen te maken wil hebben. 

Jopie besluit de kerstboom te verkopen. Hij

probeert het onder ande-

re bij de ouders van

Jolanda. Jolanda's vader

heeft in de gaten dat Jopie

niet op een eerlijke

manier aan de kerstboom

is gekomen. In plaats van

boos te worden nodigt hij

Jopie uit Kerst bij hen te

vieren. Jopie is blij en

biecht alles op als Jolanda

hem het cadeautje geeft.

Hij beseft echter dat de

6 T R A D I T I E  W I N T E R  2 0 0 4

echte betekenis van Kerst niet in

cadeautjes ligt.

Kerstfeest in het witte huis
In Kerstfeest in het witte huis

(1951) door Nel Verschoor-van

der Vlis is de tegenstelling tussen

het christelijke kerstfeest en de

niet-christelijke kerstviering heel

duidelijk. Juultje helpt de bakker

met het rondbrengen van kerst-

kransen. De laatste krans is

bestemd voor het grote witte

huis. Daar woont Josefientje met

haar moeder en het dienstmeisje

Aaltje. Haar vader is op zee.

Josefientje nodigt Juultje uit

binnen te komen. Dat wil Juultje

wel, want ze heeft door de ramen

een grote kerstboom zien staan. Josefientje

vertelt van het partijtje dat haar moeder

voor haar gaat organiseren. Er zullen

meisjes komen, er is een kerstkrans,

geschenken en moeder vertelt een

sprookje. Dat vindt Juultje maar raar. Bij

Kerst hoort het kerstverhaal en geen

sprookje. Juultje vertelt Josefientje het

kerstverhaal. 

Josefientje is onder de indruk. Ze wil dat

Juultje ook op haar feestje komt. Haar

moeder heeft bedenkingen, maar geeft

toch toe. Juultje kijkt haar ogen uit. De

cadeautjes, ook voor zusje en broertje,

vindt ze mooi. Het sprookje blijft ze echter

vreemd vinden. Ze vertelt dan weer het

kerstverhaal en zingt er 'Stille nacht' bij.

Het dienstmeisje Aaltje kent dit nog van

vroeger en zingt mee; zij belooft Josefientje

om haar nog meer over Jezus te vertellen. 

De zondagsschool
Vooral de protestants-christelijke

zondagsscholen hebben bijgedragen aan

de verspreiding van de kerstboomtraditie

in Nederland. Al vrij snel maakte de

kerstboom deel uit van het Kerstfeest van

de zondagsschool. Deze kerstboom maakte

grote indruk op de kinderen; vaak was het

de enige kerstboom die de kinderen met

Kerst zagen. Dit laatste komt aan de orde

in Waarom Kees een kerstboom kreeg

(1922), geschreven door Gerda. 

Het boek gaat over Riek en haar nogal

ziekelijke broertje Kees. Door toedoen

van Riek, die hem te lang mee naar buiten

neemt, vat Kees kou, waarna hij ernstig

ziek wordt. Met Kerst kan Kees niet naar

het Kerstfeest en hij zal dus de kerstboom

in de kerk niet zien. Daarom besluit vader

dat er voor deze ene keer in huis een

kerstboom zal komen. Het wordt een fijn

kerstfeest, met liedjes, lekkers en het licht

van de kerstboom. Vader vertelt over de

betekenis van de kerstboom: De takken

van de sparrenboom blijven altijd groen,

'zoo blijft ook God's liefde en trouw

tegenover ons onveranderlijk. De trouw

van de menschen laat ons wel

eens in de steek, evenals de bla-

deren van andere boomen, die

in den winter afvallen, maar

God is altijd dezelfde.' De licht-

jes in de boom hebben ook bete-

kenis: 'Ze doen ons denken, hoe

heerlijk licht het in den hemel

zal zijn. Als straks de kaarsjes

uitgebrand zijn, wordt het hier

weer donker, maar in den hemel

zal het altijd licht zijn.'

Kerstboekjes
Een traditie die in de negen-

tiende eeuw ook geïntroduceerd

is door de zondagsscholen zijn

de kerstboekjes, ook wel zon-

dagsschoolboekjes genoemd.

Daarmee worden de boekjes bedoeld die

met Kerst aan de leerlingen van de zon-

dagsschool werden uitgereikt, vaak samen

met een sinaasappel en ander lekkers. 

In eerste instantie werd dit geschenk 

niet gegeven omdat het Kerst was. In het

tijdschrift Kind en Zondag (1934) schrijft

H.A. de Boer Azn. hierover: ''t Kind kreeg

ter Zondagsschool het kerstboek niet

omdat het Kerstfeest was, maar omdat

het een jaar lang goed of minder goed

geleerd had den wekelijks opgegeven tekst

en het psalm- of gezangvers. En dit zoo

beslist, dat de trouwe kenner van het

opgegevene zijn ijver juist beloond zag in

den omvang van zijn boek.' Het kerst-

boek was dus een beloning, waarbij de

meest ijverige kinderen het dikste boek

kregen. Dat is lange tijd zo gebleven.

Tegenwoordig wordt het kerstboek niet

meer opgehangen aan de prestaties van

het kind.

Het kerstboek als beloning had altijd een

nevendoel: het moest evangeliserend zijn.
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een katholiek

gebruik.

Knecht Ruprecht



Het kind moest iets goeds leren, de Blijde

Boodschap moest worden gebracht. Dit

doel overheerste lange tijd elke andere

mening over inhoud en vormgeving van

het boek. Ten aanzien van dit laatste

moet worden opgemerkt dat de boekjes

vooral klein en sober waren. Begin twin-

tigste eeuw kwam hierin verandering

dankzij nieuwe pedagogische inzichten:

het boek moest aansluiten bij de wereld

van het kind. Een schrijver als W.G. van

de Hulst (1897-1963) heeft op dit gebied

baanbrekend werk verricht. Hij schreef

vanuit het kind, kroop als het ware in de

kinderwereld. Hij verpakte de christelijke

boodschap op natuurlijke wijze in zijn

verhalen, die door kinderen (en ouders)

erg gewaardeerd werden. Enkele uitgeve-

rijen hebben echt naam gemaakt met 

het uitgeven van kerstboekjes, zoals

Callenbach, Bredée, Meinema en later

ook Voorhoeve. Zij verspreidden zelfs

speciale catalogi voor de zondagsschool-

leerkrachten.

Een deel van de kerstboekjes heeft een

gebeurtenis rond Kerst als onderwerp,

zoals bijvoorbeeld Het Kerstfeest van twee

domme kindertjes (1941) van de hierbo-

ven genoemde W.G. van de Hulst. Dit

verhaal gaat over het prinsesje Esmeralda

en het eenvoudige jongetje Kees, die met

Kerst allebei, onafhankelijk van elkaar, op

zoek gaan naar het kindje Jezus, want:

'Nu is het Kerstmis. Nu is het Kind-je

geboren. Zal ik het zoe-ken gaan?' 

De kinderen ontmoeten elkaar en gaan

samen verder. Ze verdwalen en komen

terecht bij eenvoudige, oude mensen die

hen gastvrij opvangen. De oude vrouw

vertelt het kerstverhaal en Esmeralda en

Kees leren dat ze het Kindje niet op die

manier kunnen zoeken, maar ze kunnen

wel bidden 'om een hart-je, dat heel veel

van Hem houdt, - al ben je nog zo klein'.

De oude man gaat intussen naar 

de ouders van de kinderen om te 

zeggen dat de kinderen terecht zijn.

Het boek eindigt met een gezamen-

lijke kerstviering, want de heer van

het kasteel heeft gezegd: 'En nu

gaan wij met el-kaar Kerst-mis vie-ren!'

Op het kasteel krijgt iedereen geschenken.

Maar het allermooiste gebeurde 's nachts,

toen zowel Kees als Esmeralda in bed

gingen bidden. 'Ze vroe-gen den Heere

Je-zus om een hart-je, dat veel van Hem

hou-den zou.'

Kerstgeschenketiketten
Bij de kerstboekjes die uitgereikt

werden op de zondagsschool hoort het

fenomeen kerstgeschenketiket. Dit is het

opdrachtblaadje dat voorin het boek

geplakt werd. De zondagsschoolleerkracht

kon er de naam van het kind op schrijven

en het jaartal. Voorgedrukt waren teksten

als 'Kerstgeschenk uitgereikt aan ...' en

8 T R A D I T I E  W I N T E R  2 0 0 4

'Dit boek is uitgereikt op het Kerstfeest

19.. aan ...'. Diverse etiketten zijn voor-

zien van een afbeelding en/of versiering.

De traditie van de kerstgeschenketiketten

dateert vermoedelijk uit de jaren dertig

van de twintigste eeuw. De kerstboeken-

catalogus van uitgeverij Callenbach uit

1937 maakt namelijk melding van 'Iets

Nieuws!', waarmee de opdrachtblaadjes

bedoeld werden. De blaadjes worden aan-

geprezen als een middel ter vereenvoudi-

ging van het werk en ter voorkoming van

'de vlekken, welke zo gauw ontstaan,

wanneer een opdracht voorin een kerst-

boekje met inkt wordt geschreven.'

In de loop der tijd zijn er allerlei ontwik-

kelingen geweest in de etiketten, vooral

wat betreft de afgebeelde (kerst)taferelen,

de versieringen en het kleurgebruik. Ook

zijn er blaadjes met en zonder bijbelspreuk.

De eerste opdrachtblaadjes zijn sober uit-

gevoerd en veelal in één of hooguit twee

kleuren gedrukt. Tegenwoordig gaat het

om vierkleurendruk. De bedoeling is echter

nog steeds hetzelfde: vastleggen aan wie, in

welk jaar en vooral ook door wie het boek

is uitgereikt ter gelegenheid van Kerstmis.

En daarmee vormt het opdrachtblaadje

een blijvende herinnering voor degene die

het boek in ontvangst mocht nemen.

De kerststal in katholieke gezinnen
Stamt de kerstboom vooral uit prote-

stantse hoek, het neerzetten van de kerst-

stal, tegenwoordig even zeer ingeburgerd

als de kerstboom, is een van oorsprong

rooms-katholieke traditie. Al door

Franciscus van Assisi (1182-1226) wordt

gesproken over de kerststal en de daarbij

horende vroomheid. 

De kerststal komt uitvoerig aan de orde 

in Kinderkerstboek, een uitgave die in de

periode 1928-1967 jaarlijks verzorgd is

door het Groot Seminarie der Priesters

van het Heilig Hart. De boekjes bevatten

kerstgedichten en kerstverhalen. Het

Kinderkerstboek 1957 begint met een

introductie waarin gesproken wordt over

het heerlijke feest ná Sint Nicolaas. Kerst

is toch het meest bekoorlijke feest, waarvan

het neerzetten van een kerststalletje en het

plaatsen van de kerstboom onderdeel zijn.

In deze editie van het Kinderkerstboek is het

verhaal 'De grote verrassing' opgenomen,

waarin Sjareltje en Pol hun vriend, de

zieke, arme André een grote verrassing

bezorgen. Uitgebreid Kerst vieren zit er

voor André niet in. De kerstboom zal hij

niet erg missen, vertelt hij zijn vrienden,

maar wel een stalletje met beelden. Sjareltje

en Pol kopen dan goedkope kerstkaarten

en verkopen deze namens het Comité voor

het Arme Kind tegen een hoger bedrag aan

belangstellenden. Met de opbrengst kopen

ze voor André een prachtige kerststal met

beelden en een kerstboom met ballen en

slingers. 

De kerstman
Een zeer werelds fenomeen in de

tradities rond Kerst is de kerstman. In de

negentiende eeuw trokken veel Europe-

anen als kolonisten naar Amerika, de

Nieuwe Wereld. Door hun permanente

vestiging daar brachten zij eigen tradities

naar hun nieuwe land. Vanuit Nederland,

het enige land waar op 5 december nog

enthousiast Sint Nicolaas gevierd werd,

kwam de Sint in Amerika. Vanuit andere

Europese landen kwam de traditie om

elkaar rond de jaarwisseling geschenken te

geven, meestal op 24 december. Zo was er

in Duitsland de Weihnachtsmann, ofwel

Ruprecht, die met goede gaven kwam.

Ruprecht vertoonde veel overeenkomsten

met de Nederlandse Sinterklaas. In

Amerika versmolten deze tradities na

verloop van tijd tot een nieuwe traditie,

namelijk die van Santa Claus. De naam

doet nog denken aan Sint Nicolaas, doch

het feest van Santa Claus vindt - naar

Duits gebruik - plaats op 24 december.

Geïnspireerd door de baard en de fonke-

lende ogen van zijn tuinman schreef

Clement Clark Moore in 1822 voor zijn

kinderen een versje 'A visit from St.

Nicholas'. Hierin treedt Sint Nicolaas op

zoals wij Santa Claus kennen: een dikke

kabouter met baard en pijp, gekleed in

een rood pak, dat met bont is afgezet. Als

voertuig gebruikt hij een arrenslee met

rendieren waarmee hij door een sneeuw-

wereld over de daken racet om cadeautjes

via schoorstenen in sokken te doen. Door

toedoen van de onderwijzeres van de kin-

deren van Moore kwam het gedicht in de

publiciteit, waarna het enorm populair

werd. Aldus heeft Moore bijgedragen tot

de nieuwe traditie in Amerika. 

Zoals zo veel rages waaide ook dit gebruik

onder invloed van de commercie over naar

Europa, zodat tegenwoordig ook in ons

land kerstmannen rondrijden in arren-

sleeën en cadeautjes uitdelen. Sindsdien

zijn er ook veel kinderboeken verschenen

waarin de kerstman een rol speelt.

Daaronder bevindt zich een groot aantal

prentenboeken, zoals Hoe de Kerstman

aan een knecht kwam (1991) kwam van

9

Kerstboekencatalogus van uitgeverij

G.F.Callenbach (Nijkerk 1937)

Kinderkerstboek 1957, een uitgave van 

het Groot Seminarie der Priesters van 

het Heilige Hart.

De kerstman heeft zijn

wortels in Sinterklaas.

Een kerstgeschenketiket

Kathrin Siegenthaler en Marcus Pfister.

Dit oorspronkelijk Duitse prentenboek,

dat vertaald is door Willem Wilmink, gaat

over een arme, eenzame houthakker en een

kerstman die onderweg zijn cadeautjes ver-

liest. De houthakker vindt de cadeautjes en

helpt de kerstman met het uitdelen ervan.

Kersttradities
Dit artikel geeft een indruk van enkele

kersttradities zoals deze voorkomen in

jeugdboeken. Vanzelfsprekend zijn er nog

andere tradities rondom Kerst die ook in

jeugdboeken aan de orde komen. Elke tijd

en elk land heeft immers zijn eigen tradities

ontwikkeld en een groot aantal daarvan

zijn terug te vinden in jeugdboeken.

Andere, hier niet genoemde, tradities zijn

bijvoorbeeld het ophangen van een mistle-

toe, kerst als familiefeest bij uitstek, het

kerstmaal, het versturen van kerstkaarten,

enzovoort.

Dat men ook vroeger de jeugd kennis wilde

laten maken met kersttradities in andere

landen en tijden toont Een Kerstmisreis

(1916) door Aletta Hoog. Hierin komen

allerlei kersttradities aan de orde, te

beginnen bij het middeleeuwse mysterie-

spel dat opgevoerd werd. Vervolgens komt

de kerstviering in onder meer Duitsland,

Zweden, Engeland, Rome, Amerika en

België aan de orde. 

De kerstboom werd vroeger versierd met kaarsjes,

vergulde noten en andere lekkernijen.

Omslag: Agatha Snellen, Ada's kerstboom (1905)

Collectie: Koninklijke Bibliotheek
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Alledaagse dingen

Tekst: Ineke Strouken

Sinterklaas
In het Veluws Museum Nairac wordt de geschiedenis van het Sinterklaasfeest uitgelegd.

Kinderen zetten op 5 december met kloppend hart hun schoen, gevuld met wortels en hooi,

voor de centrale verwarming en volwassenen sluiten zich tot 's avonds laat op om kreupelgedichten

te fabriceren of plagende knutselwerkjes in elkaar te fröbelen. Dit alles ter gelegenheid van het

feest dat niet uit Nederland weg te denken is.

Van Sinterklaas tot Santa Claus is tot en met 8 januari te bezichtigen in het Veluws Museum

Nairac in Barneveld (tel. 0342 - 41 56 66 of www.nairac.nl)

Er is een
kindeke...

Wie Kerstmis viert, herdenkt

eigenlijk de geboorte van Jezus zo'n

tweeduizend jaar geleden en daarmee

de menswording van God en de redding

van de mensheid. Eeuwenlang zijn de

mooiste uitingen van de christelijke

cultuur aan deze gebeurtenis gewijd.

In dit boek wordt de viering en de

verbeelding van de geboorte van Jezus

in onze cultuur verteld.

Er is een kindeke... is te bestellen bij de

boekhandel (ISBN 90-5356-706-2)

Levend Erfgoed
Er is een nieuw vakblad voor de erfgoedsector uit,

waarin nagedacht wordt over hoe je erfgoed aantrek-

kelijk maakt voor een breed publiek. Levend Erfgoed,

vakblad voor public folklore & public history reflecteert

over publieksgerichte activiteiten van volkscultuur-

organisaties.

Vraag een proefnummer aan bij het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur (ncv@volkscultuur.nl

of tel. 030 - 276 02 44).

Een oude
kerstboom

Janneke van der Veer maakte ons

er op attent dat in het kinderboek Een

eerste kerstboom (Amsterdam 1887) een

anachronisme te lezen valt. Het verhaal

speelt zich af in 1572 in Haarlem. In

het huis van kapitein Van Merk zijn

soldaten ingekwartierd, waaronder de

Duitse kapitein Karl. Deze officier

vertelt de kinderen van Van Merk over

de kersttradities in Duitsland. Over de

kerstboom en de betekenis daarvan.

Het is alsof de lichtjes door Jezus

worden aangestoken. De kinderen

vinden het een prachtig verhaal. Als

verrassing krijgen zij een kerstboom

met geschenken. Dan wordt geroepen

dat de Spanjaarden een aanval zijn

begonnen. Kapitein Karl doet het raam

open en zet de kerstboom buiten. 

De lichtjes in de boom zorgen voor

verwarring onder de Spaanse soldaten.

Zij denken dat ze in een hinderlaag zijn

gelokt en vluchten. De mensen uit

Haarlem komen daarna de kerstboom

bewonderen. 

Het is een mooi verhaal, maar in

werkelijkheid is de kerstboom pas in 

de negentiende eeuw in Nederland

gekomen.

Kostelijk Fryslân
Eten en drinken behoren tot de basisbehoeften

van de mens. Zonder kunnen wij immers niet? Maar

het consumeren van voedsel en drank is niet alleen

noodzakelijk om te overleven, het kan ook een feest

zijn dat het leven een stuk veraangenaamt. In Kostelijk

Fryslân vindt u de recepten en achtergrondinformatie

van de friese streekgerechten als woudboontje of

poffert. Verder komen vele beroepen die iets met

voedsel te maken hebben aan bod. Het boek is

prachtig geïllustreerd met oude en nieuwe foto's.

Kostelijk Fryslân is te bestellen bij het Culinair Historisch Kookmuseum De Vleer in

Appelscha (tel. 0516 - 43 11 45) en bij de boekhandel (ISBN 90-808212-2-5).

Jong!
Kitty de Leeuw deed onderzoek naar het ver-

schijnsel jongerencultuur. Jong! Jongerencultuur en

stijl in Nederland 1950-2000 vormt daar de neerslag

van. Voor wie herinneringen wil ophalen aan de

vetkuiven, benieuwd is waar de punker voor stond

of wat een straight edger is, is dit boek een aanrader.

Jong! is verkrijgbaar in de boekhandel 

(ISBN 90-400-9385-7).

Geeft Kerstmis warme zonneschijn, 

dan zal er met Pasen nog houtvuur zijn.

Als met Kerstmis de muggen zwermen,

moet je met Pasen je gat verwarmen.

Jaar van de Folklore
Volgend jaar is het 'het Jaar van de Folklore'. Het Nederlands Centrum voor

Volkscultuur wil dan laten zien dat veel mensen in Nederland zich met folklore bezig-

houden. Folkloristen laten op een levendige manier zien hoe het dagelijks leven er vroeger

uit zag. Bijvoorbeeld hoe mensen vroeger gekleed gingen, hoe zij dansten en muziek

maakten, hoe er vroeger gesport werd, op welke manier zij hun voedsel bereidden, et cetera.

In Traditie zullen wij volgend jaar de achtergronden van veel folklorefeesten laten zien.
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Sinds wan-
neer dragen
mannen
stropdassen?

De stropdas, voortgekomen uit

een halsdoek, is vanaf de achttiende

eeuw in Europa een vast onderdeel

van de mannenmode.

De mannendas is geïntroduceerd door

soldaten uit Kroatië die vochten in het

leger van Lodewijk XIV (1643-1715).

Zij behaalden een klinkende over-

winning op de Turken in 1660. 

De Zonnekoning was diep onder de

indruk van de resultaten en de kleding

van de soldaten. In het bijzonder de

kleurige halsdoeken, die de Kroaten

droegen. Het Franse woord voor

stropdas (cravate) is een verbastering

van 'Croat'.

In de achttiende eeuw werd de doek

een vast onderdeel van het mannen-

kostuum. In 1733 staat stropdas voor

het eerst in een Nederlands woorden-

boek. Het is dan een strakke das die

hoog om de hals gedragen werd. 

In de negentiende eeuw ontwikkelde

de das zich tot stropdas zoals we die

nu kennen. Toen kwam ook het

knopen van de das in zwang. 

www.volkscultuur.nl

Schatten uit het Veen
Veengebieden en moerassen waren vroeger erg gevaarlijk. Het waren

plaatsen die liever gemeden werden. De vaak voorkomende grondmist

droeg bij aan het griezelige karakter. Het is niet moeilijk om voor te

stellen dat mensen vroeger dachten dat er geesten en goden in moerassen

huisden. Door waardevolle bezittingen aan deze goden te offeren kon

hun sympathie worden gewonnen. 

In het Drents Museum is een tentoonstelling te zien over de offergaven

en offerpraktijken in de Noord-Europese veen- en moerasgebieden. Het

offeren begon al in de vroege prehistorie en liep door tot de late middel-

eeuwen. Bij de expositie is een boek verschenen.

Schatten uit het veen is tot en met 9 januari te bezichtigen in het 

Drents Museum in Assen (tel. 0592 - 37 77 73 of www.bogpeople.org)

Roodkapje is het
populairste verhaal

Ter gelegenheid van de eerste Nationale Verteldag

op 6 juni 2004 is een onderzoek gehouden naar de

populairste verhalen in Nederland. De uitslag luidt:

1. Roodkapje

2. Assepoester

3. Doornroosje

4. Vrouw Holle

5. Anansi

6. Nieuwe kleren van de keizer

7. Repelsteeltje

8. Ali Baba en de Veertig Rovers

9. Hans en Grietje

10. Meisje met de Zwavelstokjes

Zie www.volkscultuur.nl en www.verhalenbank.nl

Wanneer begon men in
Nederland met drie keer
zoenen bij een begroeting?

Drie keer zoenen is populair geworden in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. 

De trend is begonnen in Zuid Nederland.

In de jaren tachtig begonnen schrijvers van etiquette boeken kritiek te uiten op het drie

keer kussen bij een begroeting. In Zo hoort het nu uit 1990 wordt wat misprijzend gespro-

ken over de opkomst van de Brabantse Drieklapper. De begroeting is dan al ingeburgerd.

In de uitgave van Hoe hoort het eigenlijk uit 1966 was deze gewoonte al gesignaleerd. Toen

beperkte die zich nog tot Brabant en Limburg. 

www.volkscultuur.nl

Fata Morgana
Tussen 1830 en 1930 zochten kunste-

naars inspiratie in de Arabische culturen.

Zij beeldden het Nabije Oosten op ver-

schillende manieren uit: als het sprookjes-

achtige Oosten van de 1001 Nacht, het

sensuele Oosten van odalisten en buik-

danseressen, het bijbelse Oosten en het

onbedorven Oosten waar de westerse

maatschappij nog niet is doorgedrongen. 

Fata Morgana, een schatkamer vol

Nederlandse Oriëntalisten is tot en met 

9 januari te bezoeken in het Noord-

Brabants Museum in 's Hertogenbosch

(tel. 073 - 687 78 08 of 

www.noordbrabantsmuseum.nl)Willem de Famars Testas

Eene Egyptische danseres, 1863

Aquarel, 32,5 x 26 cm

Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Amsterdam

Kerstmis

helder en

klaar, 

geeft een

gezegend

jaar.

Van Sint Maarten tot
Driekoningen

De winter kent vele feesten. De bekendste zijn Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Oud

en Nieuw en Driekoningen. In het Belasting- en Douane Museum worden de historische

achtergronden van deze feesten uitgelegd. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen op

Driekoningen het kaarsjesspel speelden?

Van Sint Maarten tot Driekoningen is tot en met 16 januari te zien in het Belasting- en

Douane Museum in Rotterdam (tel. 010 - 440 02 00 of www.belasting-douanemus.nl)



Dagdromen is leuk, maar de echte stap

nemen is toch wel erg risicovol. Tenminste,

dat vinden veel volwassenen. Dit geldt

namelijk niet voor de jongere generatie.

Steeds meer jongeren kiezen ervoor om

de wereld te verkennen en er een jaartje

tussen uit gaan naar het buitenland is

inmiddels bijna een vast onderdeel van

het opgroeien geworden. 

Verre reizen waren vroeger lang niet voor

iedereen weggelegd, maar de tijden zijn

veranderd. Voor velen is het een dierbare

herinnering: de zomervakanties die met

het hele gezin werden gevierd in kleine

Nederlandse kustplaatsjes. Een kampeer-

vakantie in de Ardennen leek toen al een

heel eind weg. Maar tegenwoordig nemen

jongeren daar geen genoegen meer mee. Zij

willen verder, langer en exotischer. En dat

kan. Tientallen organisaties staan paraat

om jonge reizigers tickets te verkopen naar

onbekende bestemmingen, of om ze aan

een baantje te helpen aan de andere kant

van de wereld. 

Belangrijke keuzes
De jongeren zijn er maar wat blij mee.

Het spannende, het nieuwe, het onbekende

trekt. De meeste kinderen vertrekken naar

een ander land wanneer ze hun examen

voor de middelbare school hebben

gehaald. Dat lijkt misschien erg jong, maar

deze trend is simpel te verklaren. Vaak

moeten scholieren op relatief jonge leeftijd,

meestal tussen hun zestiende en achttien-

de, al hele belangrijke keuzes maken. 

De belangrijkste is voor de meesten het

kiezen van een nieuwe studie of baan na de

veilige middelbare school. En dan zijn er

nog andere beslissingen: als een jongere wil

gaan studeren, waar dan? Universiteiten

staan verspreid door heel Nederland en

het is best moeilijk om te kiezen tussen

bruisend Amsterdam en gezellig Tilburg. 

En de keuzes stapelen zich op, want stude-

ren betekent vaak ook dat een jonge man

of vrouw het huis uit gaat. Geen gemak-

kelijke opgave als jong volwassene. Net op

de leeftijd waarin jongeren hun zelfstan-

digheid willen verwerven en hun eigen

keuzes moeten gaan maken, ligt de wereld

letterlijk voor ze open. De vriendengroep-

jes van de middelbare school vallen uiteen

en dit is dé kans voor jongeren om een

nieuwe start te maken. Nieuwe mensen

en een nieuwe omgeving: het zelfstandige

leven kan beginnen. 

Op reis gaan vormt dan een uitdaging, het

ultieme bewijs dat de jong volwassene het

vanaf nu allemaal zelf kan - en wil - gaan

doen. Op eigen benen staan, ver weg van

vader en moeder en overige bekenden,

andere jongeren ontmoeten. Zo worden 

de moeilijke keuzes gewoon nog een jaartje

vooruit geschoven. Het is de jonge mensen

niet kwalijk te nemen dat ze dat nieuwe,

serieuze leven nog even uit willen stellen.

Iedereen weet immers: zodra je begint 

met studeren, ben je officieel volwassen

en dat betekent dat je verantwoordelijk-

heden moet nemen. Zelf studieboeken

doorzwoegen, tentamens maken op een

universiteit die veel groter is dan de oude

school en nasi koken op een zolderkamer-

tje. Leuk en spannend, maar ook best wel

eng. Best begrijpelijk dat veel jongeren al

zenuwachtig worden bij het vooruitzicht.

Een jaartje backpacken door India klinkt

dan helemaal zo gek nog niet. 

Een kleine wereld
Het wordt jonge reizigers daarbij ook

steeds makkelijker gemaakt. Allereerst is

het aantal vliegtuig- en busmaatschappijen

enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Dat

betekent dat door concurrentie de prijzen

ook steeds lager worden. Voor een paar

honderd euro is het mogelijk om een ticket

te boeken naar de andere kant van de

wereld. Vliegen maakt reizen heel snel en

samen met de hogesnelheidstreinen van

tegenwoordig lijkt de wereld ineens een

stuk kleiner dan vijftig jaar geleden. Met de

trein naar Parijs kan in vier uur, met het

vliegtuig naar Australië duurt 24 uur. Geen

pretje misschien voor onervaren reizigers,

maar vergeleken met de maandenlange

boottochten die pioniers voorheen moes-

ten doorstaan, is deze manier van reizen

toch een stuk comfortabeler. 

Nog een flinke verandering ten opzichte

van vroeger: de grenzen zijn aan het

vervagen. Urenlange files voor de grens-

overgangen zijn in veel landen verleden

tijd, binnen Europa kunnen inwoners

zich vrij en zonder problemen verplaat-

sen. We kunnen overal zelfs betalen met
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hetzelfde geld! Het aantal landen van de

Europese Unie wordt snel uitgebreid en

voorheen gesloten landen in bijvoorbeeld

Oost-Europa worden de laatste jaren steeds

gemakkelijker toegankelijk. Langzaamaan

komt ook in die landen het toerisme op.

Voor degenen die nieuwsgierig zijn, maar

nog erg weinig weten over nieuwe hot-

spots, zoals Estland of Polen, biedt het in-

ternet een uitkomst. Zeker voor jongeren,

die vaak erg gewend zijn aan het gebruiken

van de computer als informatiebron. 

De informatie is niet alleen makkelijk en

goedkoop te verkrijgen, maar het internet

biedt de reizigers ook nog eens een enorm

aanbod aan reisadviezen. Tips, fotoalbums,

reisverslagen en toeristeninformatie zijn te

vinden over werkelijk alle landen ter

wereld. 

Persoonlijk reisadvies
Reismaatschappijen hebben de trend

onder jongeren inmiddels ook ontdekt en

spelen daar handig op in. Zo zijn er in de

laatste jaren bijvoorbeeld basis vliegreizen

ontwikkeld, die de reiziger weliswaar

goedkoop naar de bestemming brengen,

maar verder weinig comfort of luxe belo-

ven. Het maakt de jongere niets uit, een

ticket naar Londen kan bij vliegtuigmaat-

schappij Easyjet namelijk al geboekt wor-

den vanaf een paar tientjes. En

dat kan zelfs een arme student

nog wel bij elkaar schrapen voor

een romantisch weekendje weg.

Ben je jong en wil je op reis, dan zijn de

voordelen verstrekkend. Jongeren zijn

namelijk stukken minder geld kwijt als ze

op reis willen, dan wanneer hun ouders

op het idee zouden komen om de wereld

te verkennen. De meeste vliegtuigmaat-

schappijen bieden flinke kortingen voor

studenten, verschillende busmaatschap-

pijen hebben speciale tarieven voor jon-

geren en onze eigen NS biedt de speciale

interrailpas aan - een treinticket voor een

maand per trein reizen door landen naar

keuze. Een spannende manier van reizen

en relatief voordelig. Jongeren betalen

voor een maand vrij treinreizen door

Europa 399 euro. Helaas is het ticket een

stuk minder voordelig voor volwassenen,

want vanaf 26 jaar betalen treinreizigers

voor diezelfde pas zo'n 160 euro meer.

De vervoersmaatschappijen zijn niet de

enigen die zich storten op de jonge reizi-

gers. Reisbureaus hebben zich massaal

gericht op deze nieuwe doelgroep. Voor

hen zijn gezinnen stukken minder inte-

ressant geworden, aangezien die veelal

dichter bij huis verblijven en minder lang

op reis gaan dan de ongebonden jongeren.

Veel bureaus stellen zich tegenwoordig

daarom liever op als jongeren-reisadvi-

seurs. De reizigers worden begeleid, krijgen

advies, tips, hulp en kunnen in veel landen

terecht bij een internationale afdeling van

het bureau. Het adviseren gaat verder dan

het aanleveren van vakantiefoldertjes. 

Bij Kilroy Travels, de grootste jongeren-

reisorganisatie van Noord-Europa, is de

gemiddelde leeftijd van de medewerkers

net boven de drieëntwintig jaar. Jongeren

dus, maar tegelijkertijd ook ervaren

reizigers. Door te werken met mensen die

zelf onderdeel zijn van de doelgroep, is

het voor het bedrijf makkelijker om de

reizigers van dienst te zijn. Het idee achter

Kilroy: reisdromen waarmaken. Het

bedrijf richt zich volgens eigen zeggen op
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de trend bij jongeren om er een jaartje tussen uit te gaan

Wat zou het af en toe mooi uitkomen: wanneer alles tegen zit de deur dichttrekken en op reis gaan. Het stabiele,

geregelde leven achter laten en op zoek gaan naar het avontuur. Landen bezoeken, culturen ontdekken, met een

gevulde rugzak als enige bagage. Voor de meeste mensen zal dit altijd een droom blijven. 

De wijde wereld in 

Steeds meer jongeren kiezen 

voor een verblijf ver weg.

Vliegen maakt reizen heel snel.

Foto: Ton Fischer



de 'echte dromers'. Die dromers moeten

overigens wel haast maken met het waar-

maken van hun wensen, Kilroy werd

namelijk bekend met de slogan 'Go before

it's too late'. Met dat 'too late' worden hier

mensen vanaf zesentwintig jaar bedoeld. 

Voor die leeftijd zijn de reizigers immers

vaak nog ongebonden en vrij. Voor hen

worden reizen samengesteld, zo goedkoop

en zo flexibel mogelijk. Populaire bestem-

mingen zijn onder andere Australië en

Nieuw-Zeeland, maar ook aan jonge

wereldreizigers is gedacht. Voor hen is er

het 'around-the-world-ticket' ontwikkeld,

waarmee ze meerdere landen of zelfs de

hele wereld kunnen verkennen. Wanneer

de jongere zijn bestemming heeft gekozen,

kan de reis bijna beginnen - maar nog niet

helemaal. Eerst moet er nog een andere

beslissing worden genomen. Namelijk, wat

wil de reiziger gaan doen in het land?

Mogelijkheden zijn er genoeg: een taalcur-

sus, werken, studeren, gewoon rondreizen

(individueel of in een groep), stage lopen,

vrijwilligerswerk doen. Het kan allemaal. 

Studerend op reis
Scholen en universiteiten hebben het

er maar mee te doen. Hun leerlingen

verkiezen massaal het avontuur voor de

saaie schoolboeken - en dat is misschien

ook wel begrijpelijk. Gelukkig voor hen

lijken scholen deze ontwikkeling helemaal

nog niet zo gek te vinden. Sterker nog, zij

stimuleren vaak de studenten om de grens

over te gaan. De wereld wordt nu eenmaal

steeds internationaler en dat geldt ook voor

de beroepen. Wanneer studenten meerdere

talen spreken en verschillende culturen

kennen, kan dat in veel moderne banen-

sectors een enorm pluspunt zijn. Op mid-

delbare scholen liggen de informatiebro-

chures van de verschillende universiteiten

gebroederlijk

naast de reisfol-

ders, en op veel

hogescholen en

universiteiten is

er zelfs een speciale buitenland-afdeling

opgezet om alle reislustige scholieren te

kunnen begeleiden.

Marianne Peters is hoofd van het Buro

Buitenland op de school voor Communi-

catie en Journalistiek in Utrecht. Volgens

haar is het erg nuttig voor studenten om

een tijdje in het buitenland te wonen. 'Wij

streven ernaar om elke student minstens

een keer tijdens de studieperiode naar het

buitenland te sturen', vertelt Marianne.

'Het zorgt voor een verbreding van de

horizon. Wonen en studeren in een ander

land geeft je een veel beter inzicht in een

land dan wanneer je er op vakantie gaat.

Je leert jezelf te redden in een vreemde

omgeving en je leert je uit te drukken in

een nieuwe taal. Daarbij doe je veel inter-

nationale contacten op en van zo'n

netwerk kun je heel veel plezier hebben.' 

Tim van den Berg is een van de studenten

die de grote uitdaging aannam. Het kleine

Nederland bleek voor hem lang niet exo-

tisch genoeg en op zijn vierentwintigste

heeft hij al meer van de wereld gezien dan

een hoop volwassenen. Zijn reislust bleek

namelijk goed te combineren met zijn

studie journalistiek. Voor een uitwisse-

lingsprogramma vertrok Tim voor vijf

maanden naar Zuid-Afrika om daar te

studeren. 'Mijn periode in Afrika was

geweldig', vertelt Tim enthousiast. 'Ik heb

nog vaak heimwee naar het land en de tijd

die ik daar had. Ik was van te voren wel

bang dat ik er misschien moeilijk zou aar-

den, maar de mensen waren heel aardig

en het land verschrikkelijk mooi.' 

Leerzame periode
Na zijn studietijd besloot Tim niet

direct terug te keren naar Nederland. Nog

ruim twee maanden reisde hij door Afrika.

Volgens Tim was het vooral deze periode

waarin hij veel leerde. 'Voornamelijk om

op jezelf te staan en lastige situaties zelf

op te lossen. In Nederland wordt toch veel

voor je geregeld. Het is een cliché, maar in

dat opzicht ben ik zeker gegroeid tijdens

het reizen', legt Tim uit. 'Misschien niet
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eens op het gebied van mijn studie, maar

ik weet nu dat ik mezelf kan redden in

een vreemd land. Je ontdekt nieuwe din-

gen en dat is heel belangrijk voor veel

jongeren. In Nederland is alles heel strak

geregeld, maar dat is soms ook best saai.

Dan is het heel interessant om eens in een

land te zijn waar alles heel anders is.' 

Sinds zijn verblijf in Zuid-Afrika werd

Tim's reisdrang alleen maar sterker.

Momenteel studeert hij journalistiek in

Denemarken en heeft hij reizen gemaakt

naar Ierland en IJsland. 'Ik wil zeker nog

meer reizen, alleen moet ik dan eerst weer

wat geld verdienen. En na vijf jaar studeren

begin ik toch ook wel te verlangen naar

een echte fulltime baan. Maar ik moet

toegeven: als ik iets lees over een nieuw,

onbekend land word ik toch wel weer

heel enthousiast.'

Tim is lang niet de enige die met zoveel

plezier terug denkt aan zijn reis. Volgens

Marianne van Buro Buitenland zijn bijna

alle reacties van studenten die in het bui-

tenland zijn geweest positief. 'Sommigen

hebben wel heimwee gehad, maar zijn daar

ook weer overheen gekomen. De meesten

willen na hun eerste ervaring direct weer

op reis!'

Gastvrije commune
Reizen mag dan leuk en leerzaam zijn,

het kost vaak ook een hoop geld. Maar ook

daar zijn oplossingen voor bedacht. De

meest opmerkelijke is misschien wel het

gratis-accommodatie systeem, waarbij

reizigers elkaar gratis overnachtingsplaat-

sen aanbieden in hun eigen huis. Via de

website www.globalfreeloader.com schrijft

een avonturier zichzelf gratis in als lid.

Vanaf dat moment kan de reiziger zoeken

of er een andere 'freeloader' is in de reis-

bestemming naar keuze, en daar kan hij

dan gratis overnachten. Het systeem werkt

op basis van een geef- en neemsysteem en

voor iedereen die gebruik wil maken van

de gratis overnachtingsplaatsen geldt dat

hij zijn eigen

huis ook open

moet stellen

voor andere

reizigers. 

De oprichter van de website is de jonge

Australiër Adam Staines (24), een fervent

reiziger die bemerkte dat reizigers onder-

weg vaak een hechte, behulpzame groep

vormen. Daarbij, zo berekende Adam,

geven reizigers gemiddeld een derde van

hun geld uit aan overnachtingen.

Belachelijk, vond de Australiër. Hij bleek

niet de enige. Inmiddels is de website ruim

een jaar actief en het systeem is een groot

succes: maar liefst 12.000 leden hebben

zich ingeschreven als freeloaders, verspreid

over meer dan 130 landen ter wereld.

Voor de reizigers zijn er dan ook een hoop

voordelen te bedenken. Ten eerste scheelt

het de avonturiers natuurlijk kosten. 

Ten tweede geeft het systeem reizigers de

gelegenheid om te zien hoe de echte 'locals'

leven en wonen. Tegelijkertijd brengt het

freeloaders-concept reisliefhebbers met

elkaar in contact. 

De reacties van de gebruikers zijn enthou-

siast. 'Tijdens mijn reizen door Europa

werd ik zo vriendelijk behandeld door

mensen waar ik overnachtte. Freeloaders

maakten eten voor me klaar, lieten me

hun woonplaats zien, gaven me gewoon

de sleutel van hun huis', schrijft Guo uit

China. 'Het is ongelooflijk dat mensen je

vertrouwen, terwijl ze je nooit eerder heb-

ben ontmoet. Ik hoop dat reizigers zich net

zo welkom zullen voelen in mijn huis.' 

Uiteraard is er een groot nadeel aan het

freeloaders-concept. Tot nu toe waren de

reacties altijd positief, maar het blijft risi-

covol voor reizigers om te verblijven in het

huis van een vreemde. Adam maakt zich

er weinig zorgen over. Met behulp van zijn

zelfbedachte systeem maakte hij prachtige

reizen en ontmoette hij nieuwe vrienden

overal ter wereld. En ach, relativeert hij:

'Wie reist er nou de halve wereld over om

een huis leeg te roven?' 
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Reisbureaus spelen in op de behoeften

van jeugdige wereldreizigers.

Een tijdje in het buitenland wonen 

wordt onderdeel van de opvoeding. 

Veel jongeren wisselen het reizen af met studie of

werk in het buitenland.
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Landen als Nieuw-Zeeland,

Estland en Zuid-Afrika zijn erg

populair bij jongeren.

Foto: Ton Fischer



Vanaf half negen trekt dorpsomroeper

Sibe van der Meulen gewapend met een

grote bel door Joure om in het Fries

iedereen uit te nodigen om deze trouwdag

mee te vieren. Omdat, zeker onder de

toeristen, lang niet alle aanwezigen Fries

verstaan doet van der Meulen zijn oproep

ook in het Nederlands. 

'Vandaag de 28ste juli om 11 uur trouwen

in Joure in Park Heremastate André van

der Staal en Anneke Hoekstra uit

Wieuwerd. Het is een echte bruiloft.

Na de trouwplechtigheid is het bruilofts-

maal van 12 tot 13 uur. Om half 2 is in de

Midstraat een spannende harddraverij van

ongezadelde Friese paarden. Om 15 uur is

er een grote ringrijderij en hier doet het

bruidspaar ook aan mee...

Zegt het voort. Zegt het voort.'

Voor de vijftigste keer organiseert de

Stichting Boerebrulloft De Jouwer een

originele bruiloft, zoals rond 1850 gebrui-

kelijk was. 

Het duifje roept
Tussen tien uur en half elf verzamelen

de bruiloftsgasten zich bij restaurant De

Grietman. Wanneer het bruidspaar in een

prachtig versierde sjees daar aankomt,

vertrekt men gezamenlijk door de Mid-

straat in de richting van park Heremastate.

Daar in het openluchttheater is het

'Gritenijhûs' opgebouwd. Tot 1851 werd

een aantal Friese landgemeenten grietenij

genoemd, vaak bestond een grietenij uit

een aantal dorpen. De grietman was tot die

tijd de voorganger van onze huidige bur-

gemeester. Bij de poort van Heremastate

moet een bijdrage betaald worden. Een

keurig programmaboekje vormt het

entreebewijs voor het bruiloftsfeest en

een rol pepermunt zorgt voor de nodige

verfrissing.

In het park bij het gemeentehuis dansen

de Eastergo Skotsers uit Burgum de

Waldenskots en Simmermoarn. 

''Hwat bisto leaflik, rizende simmermoarn!

't Opgeande sintsje laket my oan.

't Hoantsje kraeit: Rûkelû!

't Doke ropt: Rûkûkû.'
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'Wat ben je lieflijk, rijzende zomermorgen!

Het opgaande zonnetje, lacht mij toe.

Het haantje kraait, kukeleku!

Het duifje roept, roekoekoe.'

Een toepasselijker tekst is op deze zonnige

dag bijna niet te bedenken. 

Even later danst de groep op het podium

in de nagebouwde trouwzaal 'Rys mei

rezinen' en de 'Hakke Toone'. De Eastergo

Skotsers dansen in kostuums uit de periode

1820-1840, waardoor ze wat afsteken bij

het bruidspaar en de gasten die nu per sjees

verschijnen. Zij zijn gekleed in het mode-

kostuum van rond 1850 en worden wel-

kom geheten door Ans Bouma-Veenstra,

voorzitter van het Stichtingsbestuur.

Familieleden van het bruidspaar gaan

voorop en zij zoeken hun plaats in de

trouwzaal. Andere gasten vinden hun

plaats op de voorste rijen van de tribune

die op het grasveld is opgesteld. 

Onder hen de Burgemeester van de ge-

meente Skasterlân, de heer G.J. Kuiper met

zijn echtgenote, maar tot veler verrassing

ook Ed Nijpels, Commissaris van de

Koningin. Hij gaat gekleed in een opnieuw

vervaardigd ambtkostuum, bestaande uit

een rok van donkerblauw laken, gevoerd

met zwarte zijde, een gesloten kraag en op

de borst negen grote vergulde knopen.

Verder een blauw lakense pantalon, een

steek met zwarte veren, lakschoenen, witte

handschoenen en een degen. Geheel vol-

gens de voorschriften in een Koninklijk

Besluit uit 1850. Tot 1966 was dit kostuum

voorgeschreven voor een commissaris van

de koningin. Wat onwennig loopt Nijpels

rond voor de vele aanwezige fotografen.

De lakschoenen zijn waarschijnlijk nog

niet lekker ingelopen. 

Ook 'Grytman' Karel F. Gildemacher met

zijn assessor (assistent) Anno Valkema

stappen uit dezelfde sjees. Zij zijn straks

verantwoordelijk voor de huwelijksplech-

tigheid. Als laatste arriveert het aanstaande

bruidspaar. Anneke Hoekstra, in het

dagelijks leven werkzaam bij een zeer

gerenommeerde peper-

muntfabriek en André van

der Staal, boekhouder in de

houtverwerkingsindustrie

zoeken stralend hun zit-

plaatsen op achter de grote tafel op het

podium.

Een echt huwelijk
Grytman Gildemacher verzoekt Com-

missaris der Koningin Nijpels naast hem

plaats te nemen en dan richt hij zich in

het Fries tot het jonge paar: 

'Mijnheer Van der Staal, juffrouw

Hoekstra!

Ouders en familie van bruid en bruidegom,

getuigen, bruiloftsgasten!

Iedereen is hartelijk welkom op deze dag,

op deze historische plaats voor dit huwe-

lijksgebeuren. Trouwen is een grote stap

in het leven van twee mensen; de echtelijke

band laten sluiten op deze gouden Boeren-

bruiloft, dat is iets heel bijzonders. Elkaar

trouw beloven op deze stralende dag, is in

trouw verbonden worden met de tradities

van onze vaders en moeders, onze groot-

vaders en grootmoeders en al die 49 paren

die jullie zijn voorgegaan.'

'Wij zijn hier vandaag niet alleen bij elkaar

om de gewoontes en tradities van onze

voorouders te beleven, als waren wij toe-

risten in de negentiende eeuw. Geachte

aanwezigen, u bent gezamenlijk ook

getuige van een echt huwelijk anno 2004.'

Liefde komt met de jaren
Gildemacher gaat verder:

'Eenmaal per jaar, op de enige traditionele

boerenbruiloft van Friesland, in het
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friese folklore

'Der wurdt op 'e Jouwer bekent makke.

Hjoed de 28ste juli om 11 oere gean ien de lange hier yn Park Heremastate André van der Staal

en Anneke Hoekstra ut Wiuwert.

Nei de trouwplechtigheid is ut brullofsmiel fan 12 oantemei 13 oere. Om jelve 2 is der ien de

Midstrjitte un spannende hurddraverij fan Frijske hijnders oender de man. Om 15 oere is der

ûn grutte ringriderij er jir docht ût bruidspear ek oan mei...

Siz ut fjidder. Siz ut fjidder.'

Vijftigste
boerebrulloft 
op 'e Jouwer

In Joure wordt getrouwd, zoals

rond 1850 de gewoonte was.

De dorpsomroeper kondigt het huwelijk aan.

Het bruidspaar geeft elkaar het ja-woord.



roemruchte vlekje Joure in het oude

Skasterlân trouwen twee jonge mensen,

leggen hun bindende belofte voor wet en

gemeenschap vast. Deze trouwdag is

uniek in het Koninkrijk der Nederlanden,

als ik goed nadenk zelfs in Europa.'

Dan vertelt hij over de verschillen tussen

Joure van vijftig jaar geleden en nu. Joure

is een werelddorp geworden.

Ook het bruidspaar ziet hij niet alleen als

Fries echtpaar, maar ook als wereldpaar.

Hij heeft het over de wil van het paar om

samen verder door het leven te gaan. 

Dat gevoel was er nog niet toen ze een

aantal jaren geleden samen naar school

fietsten, maar later kwam dat gevoel wel.

Dus vervolgt Gildemacher: 'Wij, grietman

en assistent, vertegenwoordigers van het

recht hebben dan ook geen moment

getwijfeld en hebben de omroeper laten

roepen.'

Even later:

'Jullie trouwen vandaag met elkaar. Maar

zover zijn we nog niet helemaal. Eerst zal

er tweemaal luid en duidelijk een jawoord

moeten klinken. Waar zeg je nu voor eens

en eeuwig ja op? Niemand weet immers

hoe het met zichzelf gaat, wat de een bij

de ander heeft, wat het leven brengt.

Zoveel is zeker: er komen mooie dagen,

maar ook regenachtig weer zal jullie niet

bespaard blijven. En wat wordt er gegeten

als het bruiloftsbrood op is? Als de boeren-

jongens te week geworden zijn? Het vuur

in de pijp is gedoofd? Hoe zal het bij jou

aankomen André als de zon niet meer

fonkelt in het gouden oorijzer, als de adem

van Anneke niet meer alle dagen peper-

muntje fris is? En wat zal jij denken,

Anneke, als dat mooie pak uit is en als

jouw man in een lange onderbroek voor

het bed staat te gapen, als er bij André

boekhoudersrimpels in zijn voorhoofd

gespijkerd zitten... Blijft er dan de wil om

verder te gaan, is er dan ook de kracht om

jullie bindende belofte ook op de lange

levensweg na te komen?'

Wederzijds ja-woord
Grytman Gildemacher vertelt verder

over de jeugd van André en Anneke, over

hun studie en

hun hobby's.

Over ieders

persoonlijke

inbreng in deze

relatie. Maar

ook over de

Friese cultuur en hun inbreng daarin door

op deze dag te trouwen. 

'Laat ons dan nu overgaan tot het sluiten

van het huwelijk. Zijn er tegen het aangaan

van deze overeenkomst bezwaren binnen-

gekomen of zijn er nog belemmeringen,

assessor? Is er onder de vrije Friezen en

andere wereldburgers, op deze plaats

aanwezig, soms iemand die het recht wil

nemen door hier en nu bezwaar aan te

tekenen? ... Dan staat ons nu niets meer

in de weg.'

Als beiden op de vragen van de Grytman

met ja hebben geantwoord vervolgt deze

met de volgende tekst:

'Jimme 'ja' hat klonken.

Dan ferklearje ik as amtner fan de

Boargerlike Stân fan de gemeente

Skarsterlân út it kertier fan de Sânwâlden

fan Fryslân dat André van der Staal en

Anneke Hoekstra yn de echt oan inoar

ferbûn binne.'

'Jullie 'ja' heeft geklonken.

Dan verklaar ik als ambtenaar van de

Burgelijke Stand van de gemeente

Skasterlân uit het kwartier van de

Zevenwouden dat André van der Staal en

Anneke Hoekstra met elkaar in de echt

zijn verbonden.' 

Er is een grote akte opgemaakt die door

de assessor wordt voorgelezen en daarna
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getekend door bruidegom, bruid en

getuigen. Ook de Grytman tekent en dan

wordt er een mooi, rood lakzegel geplaatst.

'De oerienkomst, jimme houlik, is hjirmei

oant yn lingte fan jierren fêstlein. Om de

wurden fan ús foarfaars te brûken: sa lang

as it gers groeit, de beam bloeit, de sinne

optsjocht, de wyn fan de wolkens waait en

de wrâld stiet!'

'De overeenkomst, jullie huwelijk, is hier-

mee tot in lengte van jaren vastgelegd.

Om de woorden van onze voorouders te

gebruiken: zo lang als het gras groeit, de

boom bloeit, de zon opkomt, de wind

door de wolken waait en de wereld bestaat!'

Grytman Karel Gildemacher, commissaris

van de koningin Ed Nijpels en assessor

Anno Valkema feliciteren het bruidspaar

en overhandigen alle bescheiden, waaron-

der het hedendaags trouwboekje.

Bruiloftspijp
Dan wordt de prachtig versierde brui-

loftspijp binnengebracht door de bruids-

zuster. Zij overhandigt die aan de bruid,

die hem natuurlijk doorgeeft aan haar

man. Zij houdt een komfoortje omhoog

waarin een brandend kooltje ligt. Zodra

de Friese Heerenbaai vlam heeft gevat,

klinkt het applaus van alle gasten.

Traditioneel toont de bruid hiermee haar

gedienstigheid aan haar man. Na de brui-

loft wordt de pijp thuis in een speciaal

kastje aan de muur gehangen. De pijp

mag niet breken, want dat is een slecht

voorteken voor het huwelijk.

Alle aanwezigen

zingen nu het

eerste couplet

en het refrein

van het Friese

volkslied. 

'Klink dan en daverje fier yn it rûn

Dyn âlde eare, o Fryske grûn!'

'Klink dan en daver ver in het rond

Uw oude ere, o Fries grond!'

Nu is er voor de overige aanwezigen gele-

genheid om te feliciteren en worden de

cadeaus, waaronder een prachtige kraan-

tjeskan, aangeboden. Twee witte duifjes

worden vrijgelaten. De Eastergo Skotsers

dansen onder andere de Brulloftswals. 

De aanwezigen genieten van de boeren-

jongens, brandewijn met rozijnen en de

gasten krijgen ook een prachtige kalkstenen

pijp aangeboden.

Bruiloftsmaal
Dan worden we uitgenodigd voor het

bruiloftsmaal. Het bruidspaar gaat voor-

op naar een grote tent, onderweg strooit

de bruid bruidssuikers en lovertjes voor

de kinderen. Ze neemt hiermee afscheid

van haar jeugd.

Het bruidspaar neemt plaats aan een

lange tafel onder de bruidskroon en

wordt door alle gasten van het bruidsmaal

gefeliciteerd. Op de tafels staan onder

andere een aantal oudfriese gerechten:

sûkerbôle, suikerbrood en prom-en-bôle,

pruimenbrood en natuurlijk ontbreken de

boerenjongens niet. Twee bruidsparen van

voorgaande boerebrulloften brengen een

bruidsbrood binnen van ruim een meter

lang. Alle gasten in de tent krijgen hun

deel. 

Tijdens de maaltijd wordt er op het

podium nog steeds gedanst en geeft de

dansgroep een kleine kostuumshow. 

De overige bezoekers kunnen bij een

aantal kraampjes ook de inwendige mens

versterken. Hier vinden wij naast de

eerder genoemde gerechten ook de

Jouster pofkes, een met bruine suiker

gevulde krentenbol. 
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Door de bruiloftspijp aan te

steken, toont de bruid haar

dienstbaarheid aan haar man.

De bruid heeft de pijp van haar nieuwe man aangestoken als

teken van dienstbaarheid. De pijp mag niet breken, want dat is

een slecht voorteken.

De Eastergo Skotsers zijn gekleed in de dracht van rond 1830. Het bruid-

spaar draagt kleding die twintig jaar later in de mode was.

Met het strooien van

bruidssuikers neemt de bruid

afscheid van haar jeugd.

De Burgemeester en de Commissaris van de Koningin zingen het volkslied. De bruid strooit snoepgoed naar 

de kinderen.



Harddraverij op ongezadelde
paarden

Na het bruiloftsmaal willen een aantal

vrienden van het bruidspaar elkaars

krachten meten. Er is een harddraverij

georganiseerd door draverijvereniging

Sophia. Vijftien jonge 'knapen', mannen

en voor het merendeel vrouwen, hebben

zich aangemeld. Het bruidspaar verricht

de loting voor de volgorde waarin de

deelnemers tegen elkaar moeten uitkomen.

Daarna gaat men met het bruidspaar in

optocht naar de Midstraat waar een par-

cours is uitgezet. In het midden van dat

parcours staat aan de zijkant een platte

boerenwagen waarop de 'karmasters'

(keurmeesters) en de burgemeester en de

grytman hebben plaatsgenomen. Het

bruidspaar en de familie nemen naast de

wagen plaats. Normaal gesproken zou de

bruidegom ook meerijden, maar voor

hem rijdt een vervanger. 

De beschikbare prijzen, voor de winnaar

een zilveren karwats en voor de overigen

een zilveren lepeltje, worden getoond en

de paarden worden gekeurd. De paarden

zijn ongezadeld, men zit op een oranje de-

ken en heeft geen stijgbeugels ter beschik-

king. De veldwachter verleent zijn mede-

werking aan de keuring en als blijkt dat

niemand een zweepje bij zich heeft en er

niet stiekem een kussentje onder de oranje

dekens is verstopt, wordt er geroepen: 'van

zessen klaar' en kan de strijd beginnen.

Veel zand op straat, dranghekken langs de

kant en aan beide einden van het parcours

een wipstok met daaraan een Nederlandse

vlag. Met die vlag wordt aangegeven welke

ruiter de rit gewonnen heeft. Aan de voet

van de kerktoren staan de paarden met

hun ruiters zenuwachtig te wachten. Men

drentelt wat heen en weer tot men aan de

start wordt geroepen. Er wordt in beide

richtingen gedraafd. Eenmaal in de richting

van Heremastate en direct daarna naar de

andere kant. Als een ruiter beide ritten

wint, gaat hij automatisch door naar de

volgende ronde. Wint ieder een rit, dan

volgt er een derde ronde, die weer vanaf de

kant van Heremastate wordt gereden. Om

daar te komen laat men de paarden heel

rustig teruglopen. Het publiek krijgt dan

alle kans om de combinatie van paard en

ruiter te bewonderen. 

Wanneer een paard in galop springt, wordt

men direct tot de orde geroepen om het

paard weer in draf te brengen. De strijd is

spannend. Sommige verliezers komen via

een herkansing toch in de volgende ronde.

Men gunt elkaar nauwelijks de winst en

toch wordt er met elkaar meegeleefd. 

Uiteindelijk wint Maaike de Glee met

haar paard Dytsje. Zij wint hier al voor 

de vierde keer.
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Ringrijden in krompanelen sjees
Rond drie uur begint het ringrijden in

dezelfde Midstraat. Daar staan nu langs

de kant van het parcours acht palen opge-

steld. Bijna alle bruiloftsgasten doen hier

aan mee. Men rijdt in een zogenaamde

krompanelen sjees die getrokken wordt

door een prachtig Fries paard. Er wordt

begonnen met een kennismakingsronde

waarbij het parcours verkend wordt en

het publiek alle tijd heeft om de vaak

prachtig beschilderde sjezen te bewonde-

ren. Voorop rijdt het bruidspaar. Trots

ment André Hoekstra zijn paard langs het

publiek. Hij wordt gevolgd door ruim

twintig andere combinaties. Allen zijn lid

van de vereniging Het Friese Tuigpaard,

verantwoordelijk voor de organisatie van

deze ringrijderij. 

'Boer en boerin' zijn gekleed in de oude

Friese klederdracht. De vrouw zit rechts

van de man en zij moet

met een klein gepunt

stokje proberen de ring

te steken uit een witte

hand die aan de paal

bevestigd is. Bij ieder

paal staat een jurylid

die controleert of de

ring gestoken is en niet toevallig los in de

sjees terecht komt. Ook wordt beoordeeld

of de combinatie wel snel genoeg het par-

cours aflegt. Het is knap om te zien hoe

de boeren in staat zijn om zo dicht langs

de palen te rijden. Toch vliegt er nog wel

eens een ring door de lucht en dan is het

oppassen geblazen. 

Er worden drie rondes gereden, waarbij

tijdens de laatste ronde extra punten te

verdienen zijn. De prijzen zijn trouwens

niet mis. De burgemeester overhandigt

aan de winnaar een Jouster Waarglês

(barometer) en vanwege de vijftigste

Boerenbruiloft werd er dit jaar door de

winkeliersvereniging een Gouden Zweep

beschikbaar gesteld. Winnaar werd de

heer W. Eppinga met zijn dochter. Tot

slot van de bruiloft rijden alle combinaties

nog een ereronde door de Midstraat.

Tevreden gaan het bruidspaar, de familie

en alle gasten naar huis.

De eenenvijftigste Boerebrulloft wordt

gehouden op 27 juli 2005. 
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Rechts:

De zuster van de bruid probeert de

ring uit de witte hand te steken.

In een prachtige

krompanelen sjees probeert

de bruid de ring uit een

witte hand te steken.

De bruiloftsgasten tijdens de maaltijd

met oud friese zoetigheden



sûkerbôle
Benodigdheden:
- 500 gram tarwebloem

- 1 zakje instant gist (7 gram)

- 1/2 theelepel zout

- 1 theelepel kristalsuiker

- 2 theelepels kaneel

- 2 eieren

- 3 eetlepels gembersiroop

- 75 gram gesmolten boter

- 11/2 dl lauwe melk

- 100 gram kandijsuiker

voor het bakblik:
- 2 eetlepels boter

- 3 eetlepels kristalsuiker

Zeef de bloem in een kom. Voeg de gist,

het zout, de kristalsuiker en de kaneel toe.

Meng dit met een vork goed door elkaar.

Maak een kuiltje in het midden. Breek

daarboven de beide eieren. Giet de gember-

siroop en de gesmolten boter erbij en

begin te kneden. Voeg langzaam de lauwe

melk toe en kneed het deeg tot er een

homogene deegbal ontstaat, die makkelijk

loslaat van de handen. Zet het deeg

afgedekt op een warme plek weg en laat

het drie kwartier rijzen.
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Sla daarna de luchtbellen uit het deeg en

rol het deeg uit tot een lap even breed als

de lengte van het bakblik. Strooi negentig

gram van de kandijsuiker over het deeg

en rol het op.

Vet het bakblik dik in met de boter en be-

strooi het met de kristalsuiker. Leg de deeg-

rol in het bakblik met de naad naar onde-

ren, strooi er de rest van de kandijsuiker

over en laat het nog een kwartier rijzen.

Verwarm de oven op 225oC. Bak de

sûkerbôle in vijfendertig minuten goud-

bruin en gaar. Het brood is gaar als het

hol klinkt als u er op met een houten

lepel op tikt. Laat het brood op een roos-

ter afkoelen en serveer het besmeerd met

boter.

jouster pof
Benodigdheden:
- 250 gram tarwebloem

- 1/2 zakje instant gist (31/2 gram)

- 1 theelepel zout

- 1 eetlepel kristalsuiker

- 1 ei

- 50 gram gesmolten boter

- 1 dl lauwe melk

- 250 gram krenten

- 100 gram rozijnen

- 50 gram gesnipperde sukade

- 30 gram oranjesnippers

- 150 gram bruine basterdsuiker

Zeef de bloem in een kom. Voeg de gist,

het zout en de kristalsuiker toe. Meng dit

met een vork goed door elkaar. Maak een

klein kuiltje en breek het ei daarboven.

Voeg de gesmolten boter toe en begin te

kneden. Voeg daarna langzaam de lauwe

melk toe en kneed het tot een mooi, nog

enigszins vochtig deeg is ontstaan. Laat dit

op een warme plek twintig minuten rijzen.

Was de krenten en de rozijnen en laat 

ze goed drogen. Snij de sukade en de

oranjesnippers heel fijn. Kneed dit alles

door het deeg en laat het nogmaals

twintig minuten rijzen. De krenten en

rozijnen nemen een deel van het vocht uit

het deeg op.

Deel het deeg in tweeën en maak er twee

ronde schijven van zestien tot achttien cm

doorsnede van. Verdeel de basterdsuiker

over een schijf, zodanig dat de rand vrij van

suiker blijft en leg er dan de tweede schijf

bovenop. Druk de randen goed aan. Leg de

pof op een licht ingevet bakblik en laat het

geheel nogmaals vijftien minuten rijzen. 

Verwarm de oven op 225oC. Bak de Jouster

pof in vijfendertig minuten goudbruin en

gaar. Bestrijk de pof met water zodra deze

uit de oven komt. Snijd er mooie plakken

van en serveer ze met boter bestreken.

Met dezelfde hoeveelheid ingrediënten

kunt u ook acht kleine pofkes maken. De

baktijd is dan wel iets korter.

prom-en-bôle
Benodigdheden:
- 200 gram gewelde pruimen zonder pit

- 4 bolletjes gember

- 12 sneetjes oud witbrood zonder korst

- 50 gram boter

- 2 eieren

- 50 gram suiker

- een snufje zout

- 1 theelepel kaneel

- 3 dl melk

- 1/2 dl brandewijn

Snij de pruimen in stukjes en prak ze tot

moes. Snipper de gemberbolletjes. Vet een

rechthoekige ovenschotel ruim in. Bestrijk

de sneetjes brood aan beide kanten met

boter en bedek de bodem ermee. Daar-

bovenop komt een laag pruimenmoes, wat

gember en wat kaneel. Dan weer een laag

brood, een laag pruimen en als laatste een

laag brood. Klop de eieren met de suiker

en het snufje zout schuimig en voeg de

melk en de brandewijn toe. De brandewijn

kan ook vervangen worden door beeren-

burg of rum.

Schenk de saus voorzichtig over de lagen

brood met pruimen. 

Verwarm de oven op 175oC. Laat de

prom-en-bôle in drie kwartier bruin

worden. Serveer de bôle warm bestrooid

met een mengsel van kaneel en suiker.

Wat kunnen we erbij drinken?
Een glaasje boerenjongens kan er bij gele-

peld worden, maar een glaasje brandewijn

met suiker is ook niet te versmaden.

Eet smakelijk! 
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Koken met 
traditie

tekst en fotografie: Cees Tempel

Oudfriese
zoetigheden
De laatste woensdag van de maand juli wordt traditioneel de Boerebrulloft op 'e Jouwer georganiseerd. Een groot Fries

volksfeest. Tijdens de bruiloftsmaaltijd serveert men een aantal overheerlijke broodgerechten. Suikerbrood, de Jouster

pof en pruimenbrood. Bij alle gerechten is suiker één van de belangrijkste ingrediënten. Toch zijn ze zeer verschillend

van smaak.

Sûkerbôle

Jouster Pof

Prom-en-bôle

Oudfriese zoetigheden met

boerenjongens
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In de jaren dertig logeerde ik meerdere

malen bij tante Jouke en oom Hendrik.

Wat mij bij elke logeerpartij verraste, was

niet zozeer het genot van de middagmaal-

tijd als wel de wijze waarop die genuttigd

werd. Ouders, kinderen, knecht en meid

schaarden zich rond de tafel, waarop

tante een grote schaal met dampende

aardappelen had geplaatst. Voorts kreeg

ieder een bordje met daarop groente,

vlees en 'stip' (een tamelijk vette jus). Dan

pas kon het eten aanvangen. Elk gezinslid

prikte met zijn vork een aardappel van de

schaal, doopte die in de stip en at hem,

afgewisseld met een hap groente of vlees

van het bord, op. 

Van Gogh schilderde zijn aardappeleters

in het Brabant van 1885. Een halve eeuw

later was deze manier van groepsgewijs

eten, zeker in boerenkringen, dus nog in

zwang.

Table d'hôte
Ongeveer veertig jaar geleden, op reis

door de provincie Zeeland, belandde ik

op het eiland Tholen. In een eetgelegen-

heid vroeg ik om de kaart, want mijn

maag knorde. De eigenaar vroeg mij een

uurtje geduld te willen betrachten, want

'er zouden meer eters komen'. En die

kwamen. Ze vormden een bont gezelschap

met een verscheidenheid aan uitstraling,

beroep en achtergrond. Samen met dit

curieuze, voor mij volkomen vreemde

gezelschap at ik broederlijk het enige

menu dat voor die dag was samengesteld.

Niet alleen het eten smaakte, ook van de

verhalen die aan de tafel de ronde deden,

genoot ik. Het scheen mij dat de vroeger

traditionele table d'hôte nog niet helemaal

in geschiedenis was opgegaan.

Rond de table d'hôte, de open tafel die elk

gerespecteerd hotel vroeger had, zal het

evenzo zijn toegegaan. Met dit verschil dat

de eters doorgaans van deftige huize waren

en de maaltijd op andere wijze tot zich

namen. Misschien kan het lopend buffet,

dat tegenwoordig door steeds meer restau-

rants wordt aangeboden, worden gezien

als een moderne versie van de vroeger

gangbare table d'hôte. Al komt daarvoor

niet meer uitsluitend de elite, heeft elk zijn

eigen tafeltje en bedient de gast zichzelf.

De rijke dis
Het gezamenlijk eten met familie,

vrienden, kennissen of collega's, thuis of in

tekst: Willem Boxma

Elke keer als ik 'De aardappeleters' van Van Gogh zie, komen mijn tante Joukje

en oom Hendrik in mijn herinnering terug. In het Groningse Westerkwartier,

nabij het tegenwoordige natuurreservaat De Tolberter Petten, dreven zij 

- ver van dorpen en buurtschappen - een boerderij. 

Samen uit 
één pan eten

Herinneringen

Schaal waaruit vroeger gezamenlijk aardappels

werd gegeten.

Collectie: Museum de Acht Zaligheden in Eersel

Foto: Ineke Strouken

een restaurant, is altijd een goede gewoonte

geweest en zal dat ook blijven. Tegenwoor-

dig pleegt men te spreken van 'een etentje',

hetgeen wijst op een vertrouwde sfeer en

een zekere bescheidenheid in het menu.

Een wel heel schril contrast met de over-

laden tafels waar, blijkens bewaard geble-

ven schilderijen, regenten, kooplieden,

gildebroeders, schutters en andere

notabelen zich te goed aan deden. 

Als in 1729 

in Deventer 

A.G. Besier tot

gemeensman

wordt gekozen,

biedt hij op 

22 februari van dat

jaar de vroedschap van de stad een maaltijd

aan. Een 'Plan van de opgemaekte Tafel' -

klaarblijkelijk een tafel van omvangrijk

formaat - geeft aan waaruit de magistrale

smulpapen een keus konden maken:

'Krakelingen, een stuk Rundvlees, een

stuk Kalfsvlees, Bockink, Rosynen,

Cavraerde (kaviaar), Columbyn (een

soort cake), Boonen, Makrons, Hansjovis,

Plasjes (koekjes), Rookvlees, Castangjen,

Mannen eten liever
stamppot dan vrouwen

CêlaVíta heeft een nationaal stamppot onderzoek laten doen door

TNS NIPO. Daaruit blijkt dat er in Nederland nog erg graag stamppot

gegeten wordt, ook door jongeren. Meer dan driekwart van de onder-

vraagden heeft stamppot leren maken van de ouders of grootouders

en eet thuis het liefst stamppot gemaakt volgens eigen recept. Men krijgt

het meeste trek in stamppot als het vriest en moet er niet aan denken

om dit populaire gerecht in de zomer te eten. Hoewel wij het zelf lekker

en gezond vinden, zullen wij niet gauw aan vrienden die komen eten

stamppot voorschotelen. In het oosten van ons land eet men meer

soorten stamppot dan in het westen, waar men gemiddeld maar vier

soorten stamppot kent. (In de steden zelfs maar drie!) Boerenkool

met worst is de meest gegeten variant. 

Foto: CêlaVíta / Klaver & Renema

Tot in het begin van de

twintigste eeuw aten mensen

samen uit een schaal

Schinke, Boter, Kase, Seldery, een Lam,

Tongen, Sprot, Letters, Suyker Erwten,

Sprits, Steur, Mandels, een Kalkoen met

vier Capoenen (gesneden haan), een Hase

met zes Patrysen.' Vijf ankers (à vieren-

veertig flessen) wijn waren aangesleept

om tussen de bedrijven door de romer te

kunnen heffen. Zes pond tabak en ander-

half gros lange pijpen stond de gasten ter

beschikking om het extra gezellig te

maken. 

Het eetfestijn kostte de gemeensman drie-

honderd gulden, voor die tijd enorm veel

geld. Maar wat hij zijn gasten bood, was

wel even andere kost dan bij ons etentje

thuis, bij de Chinees of bij de barbecue! 
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tekst: Everhard Jans

geubels in twente

Met machines kan het landbouwwerk goedkoper, sneller en beter worden uitgevoerd dan met eenvoudige werktuigen.

Dat moet de gedachte zijn geweest die tot de uitvinding van de geubel - een soort dorsmolen - geleid heeft. De opkomst

van deze landbouwmachine valt samen met een periode van expansie en innovatie op het platteland. Na 1920 wordt de

motortractie de ondergang van de geubel; het paard had als aandrijfkracht afgedaan. 

De rogge is dale, 

de dörschmölle geet

Een geubel is een onderdeel 

van een dorsmolen.

Het gaat om de periode 1870 tot 1914,

de technologische revolutie tussen de

Frans-Duitse oorlog en het begin van de

Eerste Wereldoorlog. De aandacht van

uitvinders en boeren was met name

gericht op werktuigen voor de graanbouw,

zoals dorsmachines, waarvan de geubel

een belangrijk onderdeel vormt.

Veel akkergrond werd omgezet in weiland.

Het inheemse graan werd in veel gevallen

gebruikt als veevoer. Hakselmachines

werden ontwikkeld om het stro (van de

rogge), hooi of ander voer in korte stukjes

te snijden ten behoeve van het voederen

van het vee. Koning Willem III gaf het

goede voorbeeld door in 1852 op het Loo

bij Apeldoorn een grote tentoonstelling

van 'moderne' landbouwwerktuigen te

organiseren.

Veelzeggend is de oprichting van de

Twentse Landbouwmaatschappij in 1871,

die in 1890 werd omgezet in de nog steeds

bestaande Overijsselse Landbouwmaat-

schappij. In de Twentse landbouw startte

deze agrarische expansie pas in 1885,

waarbij de boeren omschakelden van

akkerbouw naar veeteelt. De periode

1900-1940 wordt wel eens aangeduid als

de periode van de machinale productie.

Opkomst en neergang
Bij de geubel (Hoogduits 'Göpel')

gaat het om een andere machinerie dan

de ouderwetse

rosmolen. Een over-

eenkomst met de

geubel is dat een

paard via een aan-

drijfbalk, steeds in

cirkels lopend, het

gietijzeren rader-

werk in beweging

zet. Toch worden 

in prijscouranten,

bijvoorbeeld van de

firma J.C. Massee 

en Zoon uit Goes (van 1908), de giet-

ijzeren geubels aangeduid als 'Rosmolens

met open drijfwiel op getrokken ijzeren

balken voor hekel- en gladstroom-

machines'. 

De smid C.J. Oolman te Voorst bij

Deventer begon in 1851 hakselsnijders te

vervaardigen. In 1865 maakte de firma

Eckert in Berlijn een begin met gietijzeren

geubels, een paar jaar later de firma Lanz

in Mannheim en de firma Weyman in

Osnabrück. Als constructeur had men bij

Weijman de heer C. Jedding uit Oythe bij

Vechta in dienst. Ook de firma Reesink &

Co te Zutphen brachten roltandgeubels

met dekplaat in de handel.

Het informatiebord bij de roltandgeubel

van Lanz op de Mühlenberg in Gildehaus

vermeldt, dat er in het Duitse rijk in 1907

947.000 gietijzeren geubels waren, die later

door gas- en electromotoren overbodig

werden. In 1911 werden op een grote

Duitse agrarische expositie nog vijfen-

zeventig geubels tentoongesteld. In 1928

was er op een dergelijke show nog maar

één exemplaar te zien en in 1934 helemaal

niet meer. Hetzelfde beeld zal in het klein

ook gegolden hebben voor Twente.

Kenmerken van de geubel
Henk Vonk heeft voor Drenthe de

karaktertrekken van de dorsmolen duide-

lijk beschreven: 'De molen werd gebouwd

naast de boerderij of schuur. Hij bestond

uit een vrij lange, zware boom, die hori-

zontaal in het midden rustte op een ijzeren

spil waaraan het overige mechanisme was

verbonden. Doordat een paard op een

uiteinde van de horizontale boom in het

rond liep, kwam het mechanisme in

beweging, waardoor ook de molen, die

zich in de boerderij of schuur bevond, in

werking kwam.' 

Johan Gigengack heeft de geubel voor het

Twentse platteland het eerst in kaart

gebracht: een geubel is een soort draai-

molen met tandwieloverbrenging. Deze

was voorzien van twee of vier trekbomen

aan elk waarvan een paard kon worden

gespannen. Gigengack: 'Daarbij werd

rekening gehouden met de grootte van de

dorsmachine en de te dorsen hoeveelhe-

den. Gewoonlijk werden voornoemde

dorsmachines door de leverancier in

combinatie met een geubel verkocht.' 

Vervolgens beschrijft Gigengack de wer-

king van de geubel die buitenshuis stond.

'Om te voorkomen dat de paarden tijdens

hun ronden zouden struikelen over de

drijfas, liep deze buitenshuis door een goot.

De trekbeume die in het drijfwerk staken

- steeds twee naast elkaar - waren uit het

oogpunt van stevigheid onderling ver-

bonden door een stang.' 

Was de geubel buiten gebruik, dan stond

onder één van de trekbomen een 'schra-

gen', zodat kinderen het toestel niet kon-

den voortbewegen. Rond het drijfwerk met

zijn verschillende tandwielen zette men

om dezelfde reden een houten beschot.

Wording en mechaniek
De oorsprong van de gietijzeren geubel

verliest zich in de landbouwhistorie. 

Toch is van grootgrondbezitter Thomas

Jefferson uit Virginia (Verenigde Staten)

uit de tijd rond 1800 een plattegrond van

een vrij grote schuur bewaard gebleven

met een op schaal ingetekende dorsmolen,

type geubel, vierarmig en bestemd voor

de aanspanning van vier trekpaarden, met

een drijfas naar het schuurinterieur. 

Het eerste patent van een gietijzeren

paardengeubel met twee aandrijfbalken

berust bij de firma Pinet uit Abilly

(Frankrijk). Typisch zijn ook de schuin

geplaatste balken, die vanuit het optisch

midden naar buiten steken. Het gietwerk

bestond uit twee horizontaal geplaatste

gietijzeren kamraderen, die in twee kleine

drijfwerken inhaken. Ook één paard kon

deze gietijzeren geubel makkelijk trekken. 

Een brochure van de firma Reesink & Co

uit Zutphen uit de eerste helft van de jaren

twintig geeft de typologie en de werking

van de gietijzeren geubels heel helder weer.

Hier lezen we: 'Een rosmolen is eigenlijk

niets anders dan een toestel, dat de lang-

zame beweging van het paard omzet in de

vlugge beweging van de dorstrommel.

Hierin bestaan verschillende soorten. In

feite bestaan ze alle uit een samenstel van

kamwielen of kettingwielen, waardoor

aan een horizontale as een meer of min-

der groote versnelling wordt gegeven.' 

Het blijkt dat het restbestand in Twente

vooral bestaat uit zogenaamde 'Conische'

geubels, die het conische rad in de tweede

versnelling heeft. De via de firma Lanz in

Twente geïmporteerde geubels uit

Mannheim zijn van het type roltandros-

molen, waarbij de kammen van het kleine

kamwiel vervangen zijn door stalen rollen.

Typerend is ook het gesloten drijfwiel. Een geubel werd getrokken door één of meerdere paarden.
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Andere firma's maakten dit type ook. De

machinefabriek De Pol in Zutphen maakte

naar Duits voorbeeld dorsmachines, die in

1922 de zilveren gedenkpenning van de

Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft in

Berlijn wonnen.

Geubels in Reutum
De heer Frans Luttikhuis (1935), af-

komstig uit Reutum, beschreef treffend hoe

de geubel in die omgeving geconstrueerd

was. De tandraderen draaien op een pin,

niet naar binnen en niet naar buiten. Een

groot liggend tandwiel vormt de basis, met

daarop een ronde as, bekroond door een

vierzijdige hoekige kern voor het beves-

tigen van vier balken voor de paarden-

tractie. Het tandwiel bezat weinig tanden.

Alles diende regelmatig gesmeerd te wor-

den. Verder was er aan de buitenzijde nog

een staand tandwiel verbonden aan een

dwarsas. Dit bewegingsmechanisme mond-

de uit in de aandrijving van de 'driefstang'

aan het kamrad. 

Het blijkt dat de meeste grotere boeren 

in Reutum geubels bezaten op hun erven.

Luttikhuis noemt het erve Banierink, 

waar een paard in de geubel liep (de geubel

zelf was gemaakt door Heinrich Lanz te

Mannheim). Ook erve de Brager in 

West-Geesteren bezat vroeger een geubel

met gietijzeren onderdelen. 

Na 1920 kwam de electromotor

voor agrarische doeleinden 

ook in de regio rond Reutum 

in zwang. De firma Kleissen 

uit Almelo handelde in oude

geubels, die als oud ijzer naar 

de schroothoop gingen, in ruil

voor nieuwe vindingen. 

Geubels in Twente
Nog lang was op erve Droste

in Reutum de witte cirkel zicht-

baar van een verdwenen geubel. 

Dit herinnerde aan de monotone cirkel-

gang van het paard. Deze geubel stond via

een aandrijfstang in contact met de 'deel'.

Daar stond de dorsmachine.

Oudere mensen kunnen nog vertellen

waar zij geubels op boerderijen hebben

gezien, al of niet in werking. Reinier

Kampman (1913) kon zich bijvoorbeeld

nog herinneren dat op het erve Schothuis

in Borne nog tot in de jaren vijftig een

geubel aanwezig was. Herhard Giesselink

(1920) had op erve Thebult in Noord-Lutte

een geubel gezien, getrokken door één

paard. Via Johan Klaassen kwam ik achter

de vindplaats van de gietijzeren kern van

een geubel in de kapschuur van het erve

ter Haar in Albergen.

Gelukkig zijn geubels nog te vinden in

musea. De geubel die nu in het Oot-

marsumse Openluchtmuseum bij de

vakwerkschuur staat, was afkomstig van

het erve Lentink aan de Nijkampseweg in

Groot Agelo. Bij het Openluchtmuseum

Wèndezoele in het Twickelerbos staat een

overgebrachte geubel uit Buurse.

Er moeten in Twente bij de grotere boer-

derijen honderden geubels in gebruik zijn

geweest. Door de opkomst van de trekker

en bezinemotor in de jaren twintig kwam

aan het gebruik van de geubel een einde.

Soms liggen onderdelen daarvan nog op

zolder, zoals bij de familie Wolters aan de

Tonnendijk in Vroomshoop. De geubel,

een alledaags voorwerp in het boeren-

bedrijf rond 1900, is stilletjes in de

vergetelheid geraakt. 

Een paard - in cirkels lopend - 

zet met een aandrijfbalk het gietijzeren

raderwerk in beweging.

In Twente moeten rond de eeuwwisseling

honderden geubels in gebruik zijn geweest.

Reclame van de firma Lanz in

Mannheim. Veel van de geubels die in

Twente werden gebruikt, kwamen van

dit bedrijf.

Werken, werken, werken!
Ongeveer veertig jaar geleden kwamen de eerste gastarbeiders

naar ons land. Zij kwamen om hard te werken en veel te sparen,

zodat ze na een aantal jaren Nederland in hun geboorteland een

goed leven konden opbouwen. Het liep anders. De gastarbeiders

bleven en lieten hun gezinnen overkomen. Dit was het begin van

onze huidige multiculturele samenleving. 

Omdat de geschiedenis van de gastarbeiders een onlosmakelijk onderdeel is van onze nationale en lokale geschiedenis, heeft het

Nederlands Centrum voor Volkscultuur een boek en een tentoonstelling uitgebracht over de geschiedenis van de gastarbeiders in Tilburg

en omstreken 1963-1975. 

Het boek Werken, werken, werken!, geschreven door Jan Stads, Paul Spapens en Henk van Doremalen, is te bestellen door E 18,75 over te

maken op giro 810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. gastarbeiders.

De tentoonstelling is te bekijken op www.volkscultuur.nl bij 'Kijk hier'!

een jaar lang voor maar ¤18 !

Word nu abonnee en u krijgt het boek Kijk ons! Een kijkje in het dagelijks leven van Nederlanders anno 2000 cadeau.

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Postbus 13113, 3507 LC Utrecht

(telefoon: 030-276 02 44, fax: 030-273 61 11, e-mail: ncv@volkscultuur.nl)

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die doorgegeven worden van generatie op 

generatie. Lees daarom elk kwartaal over de boeiende achtergronden van onze 

alledaagse dingen, tradities en rituelen.

Ja, ik neem tot wederopzegging een jaarabonnement op Traditie.

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

✄



Wat bracht en brengt mensen ertoe

deze vaak religieus getinte teksten op hun

huis te zetten? Oprechte vroomheid?

Dankbaarheid? IJdelheid? Willen ze

anderen aansporen stil te staan bij hun

overtuiging? Een oproep tot bekering?

Eén ding is zeker: vroeger kwam dit

gebruik meer voor dan vandaag de dag.

De ontkerstening is er ongetwijfeld debet

aan. Een tochtje langs 's Heren wegen

leert niettemin dat er fraaie voorbeelden

van dit soort teksten zijn in ons land. 

We gaan er veelal aan voorbij, zonder op

of om te kijken.

Een tekst als herkenning
Mensen willen zich onderscheiden.

Iets anders doen dan anderen. Dat kan

deels de achtergrond van religieuze teksten

op gevels en muren verklaren. Mensen

willen tegelijkertijd ergens bij horen. 

Ook daar ligt een gedeelte van de verkla-

ring. Dit spanningsveld noopt de meesten

er echter toe zich verdekt op te stellen.

Doe maar gewoon, dan doe je al gek

genoeg. En welbeschouwd: het is maar

goed dat niet alle huizen getooid zijn met

vrome teksten, gemeend of geveinsd.

In het verleden was er een duidelijke

noodzaak je in dit opzicht kenbaar 

te maken. Tegenwoordig is praktisch elk

pand voorzien van een huisnummer.

Moest je vroeger ergens zijn, dan werd je

bijvoorbeeld verwezen naar het huis met de

ossenkop of het huis waarop stond: 'Van

Godt comt het al'. Je wist dan meteen waar

je wezen moest, er was er maar één van. 

Teksten in het Latijn en in het
Nederlands

Gevelteksten kunnen letterlijke

zinsneden uit de bijbel of algemeen

stichtelijke uitspraken zijn. Daarnaast zijn

er teksten in het Latijn en teksten in het

Nederlands. Het eerste lijkt voornamer.

Met name in oude steden zie je regelmatig

teksten in het Latijn. Ze wekken ook de

indruk ouder te zijn, maar dat hoeft per se.

In Hoorn staat op de Oosterpoort in het

Latijn: 'Niets baat het waken der wakers,

niets wapenen, de geweldige dreigingen

der muren, noch de donder van het

rauwe geschut, zo Gij, o God, deze stad

niet zou willen richten en beschermen'

(Psalm 127:1). Waarom is deze tekst niet

in gewoon Nederlands, want de poort
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stamt uit 1578? Dat komt omdat het

Latijn in die tijd populair was, het was

bovendien een teken van geleerdheid. 

Sommige Latijnse kreten - zoals 'Ora et

Labora' (Bid en werk) - zijn zo ingeburgerd

dat ze nauwelijks toelichting behoeven.

Of toch wel? Ik kwam de tekst tegen in 

de buurt van Hoogblokland. Nader

onderzoek leerde dat deze slogan de leef-

regel was van Benedictus (480-547) en

later niet alleen door het hele monniken-

dom werd overgenomen, maar ook door

reformatorische zangverenigingen en

jeugdclubs. Zoals ook het geval is met

'Eben Haezer' (Steen der hulpe), dat

menig kerkgebouw en school siert.

Dat er ook fraaie voorbeelden van 

oerhollandse schoonheid zijn zag ik in

Dordrecht. Het Arent Martenshof is

getooid met op z'n minst drie bijbelse

teksten. Eén ervan luidt: 'Die den armen

geeft en zal geen gebrek lijden! Maer die

zijne oogen verbergt, zal veel vervloekt

worden' (Spreuken 28). Ook elders

(bijvoorbeeld in de Hofstraat) zijn er 

nog restanten over van deze gewoonte.

Het moeten er veel meer geweest zijn, 

er is zelfs ooit een boekje aan gewijd.

Godsvrucht
In het zuidelijkste deel van ons land

kwam ik tijdens een winterse wandeling

op diverse plaatsen bijzondere uitingen

tegen van dit soort godsvrucht. In de

nabijheid van Schin op Geul stond boven

de deur van een afgelegen huis, enigszins

cryptisch: 'Wie kan keeren, de hand des

Heeren'.

In mijn eigen territorium lijkt dit gebruik

meer voor de hand te liggen. Zo staat op

een boerderij in Giessen Oudkerk met de

raadselachtige naam De Omgekeerde

Wereld: 

''t Land en vee bemin wij zeer. 

Wat zullen wij beter wenschen: 

Als zegen van den opperheer, 

En vrucht voor vee en menschen.' 

En nabij Groot Ammers vond ik er ook één

die niets aan duidelijkheid te wensen over

laat: 'Aan 's Heren zegen is alles gelegen'.

Godt wil dit hvys van qvaet bevryen
Een ander punt is het onderscheid in

bijbelse citaten en religieuze regels, die al

dan niet rijmen. In Groningen schijnt er

een huis te zijn met: 'Hij heeft wel gebout,

die op Godt vertrout'. Het zijn meestal

particulieren die op deze wijze een

boodschap tot de wereld richten, als we

de vele kerken met stichtelijke woorden

op de muur buiten beschouwing laten. In

Werkendam, een calvinistische enclave in

Noord-Brabant, staat een loods met daar-

op een deel uit Hebreeën 13, om precies

te zijn vers 8: 'Jezus Christus is gisteren en

heden dezelfde en tot in der eeuwigheid'.

Een christelijke ondernemer misschien?

Het mooiste exemplaar van een geveltekst

dat ik tot nu toe tegenkwam, staat op een

boerderij in Spijk, gemeente Lingewaal.

Wie langs de Linge van Gorinchem naar

Leerdam rijdt, ziet de tekst: 'Godt wil dit

hvys van qvaet bevryen en syn inwoonders

gebenendyen'. 

Niet alleen mooi vanwege het oude taal-

gebruik (de boerderij is uit 1760), ook

vanwege de waarheid die er in schuilt. Het

huis staat er nog steeds na zo veel stormen,

overstromingen en bijna rampen. Het zal

er ook nog staan als wij er met elkaar niet

meer zijn. Dat lijkt tragisch, maar er gaat

ook een zekere troost van uit. 
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tekst: Jacques Kraaijeveld

stichtelijke teksten aan de openbare weg

Bij bepaalde gelegenheden zoals een geboorte is er aanleiding om iets bijzonders

te doen met je huis. Je zet een ooievaar in de tuin. Of je hangt in blauwe letters

voor het raam: het is een jongen. Dat laat je een paar weken hangen en dan

haal je de versierselen weer weg. Maar er zijn ook mensen die teksten in hun

huis gemetseld hebben. Deze vaak stichtelijke teksten blijven natuurlijk veel

langer bewaard. 

Van Godt comt het al
Wie kan keeren, 

de hand des Heeren

Deze fraaie gevelteksten zijn te vinden in de

Hofstraat in Dordrecht.

In dit pand in Gorinchem aan de Gasthuisstraat,

dat bekend staat als 'Dit is in Bethlehem', 

is tegenwoordig een boekhandel gevestigd.

Baat het niet, 

dan schaadt het niet!



Larry Iburg behoort tot de zogeheten

Indo-Europeanen die in de jaren vijftig

naar Nederland repatrieerden. Voor 

de Nederlandse samenleving heeft hun

aanwezigheid nooit problemen opgeleverd.

De oudere generatie slikte alles voor zoete

koek; zij waren allang blij om Nederlander

in Nederland te mogen zijn. Hollandser

dan de Hollanders worden, was hun

streven. 

Voor de tweede generatie gold: je mocht

geen problemen maken. Zij kregen van

hun ouders de opdracht mee: zorg dat je

bewijst dat je net zo goed als een

Nederlander bent. Aan de andere kant

scheepte de oudere generatie hun kinderen

op met verhalen over het vroegere Indië en

de daar geldende tradities. Deze dubbele

boodschap had als gevolg dat de kinderen

zich tweezijdig voelden. Bovendien hadden

sommigen het gevoel er niet echt bij te

horen.

De tweede en derde generatie 'Indo's' zijn

kritischer dan hun ouders. Dat er sprake

is van een succesvolle inburgering van 

de Indische Nederlanders is in feite meer

te danken aan het aanpassingsvermogen

van de Indo's dan aan de steun van de

overheid.

Indo-Europeaan
Hoewel de oorsprong van zijn familie

in Bad Iburg ligt, een plaatsje bij

Wuppertal, was Iburgs opa een rasechte

Zeeuw die op jonge leeftijd naar

Nederlands-Indië ging en daar trouwde

met een Javaanse. Ze kregen drie kinderen,

die dankzij de erkenning van zijn opa

Nederlands staatsburger werden. Toen

zijn opa op jonge leeftijd stierf, werden de

kinderen op verzoek van een Nederlandse

vriend door de Nederlandse Kinder-

bescherming bij hun Javaanse moeder

weggehaald en in een weeshuis geplaatst.

Iburgs vader was toen acht jaar. 

'Met de komst van de onafhankelijkheids-

strijd werd mijn vader ingezet in het

Nederlandse leger waar hij tegen het land

van zijn moeder moest vechten', vertelt

Iburg. 'Kleur en afkomst telden niet langer,

alleen het paspoort was doorslaggevend.

Uiteindelijk belandde hij in een Jappen-

kamp. Na de oorlog ging hij op zoek 

naar zijn moeder, die inmiddels bleek 
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te zijn overleden. Gedurende de paar

dagen, dat hij bij familie logeerde,

beschouwde een van zijn neven het als

zijn plicht om mijn vader aan te geven,

die daardoor gedurende drie maanden in

een interneringskamp van de Indonesische

onafhankelijkheidsstrijders terechtkwam.'

'Na 1949 kregen mensen, zoals mijn vader

het moeilijk. Mijn vader had verhalen

gehoord over een neefje van elf jaar dat

boodschappen ging doen en nooit meer

terugkeerde. De volgende dag vonden 

ze zijn hoofd op straat. Desondanks was

er het plichtsgevoel naar Nederland toe.

Tweestrijdige gevoelens waren inherent

aan de bersiaptijd. Indonesië was

onafhankelijk, maar Nederland

beschouwde het land nog steeds als 

zijn eigendom. Vanwege

zijn staatsburgerschap

voelde mijn vader zich

Nederlander, maar

vanwege zijn afkomst

verwant met Indonesië. 

In Indonesië kon hij niet

blijven en in Nederland

voelde hij zich niet thuis.

Kortom, hij was een

ontheemde man.'

Repatriantenpension
'Het was in 1956 dat

mijn vader (inmiddels

getrouwd en met een

gezin van drie jongens)

met het schip 'De Zuider-

kruis' naar Nederland

vertrok. Ik was twee jaar

en mijn eerste herinne-

ringen zijn die van enor-

me kou en sneeuw. We

kwamen in een repatrian-

tenpension terecht. Mijn

oma en mijn twee tantes

woonden in hetzelfde pension. Daar 

had mijn moeder voor gezorgd. Pas op 

de boot kreeg ze te horen dat de familie

zou worden opgesplitst, een deel naar

Arnhem en een ander deel naar Heerlen.

Maar daar was ze het niet mee eens.

Familie hoorde bij elkaar, dat was altijd

zo geweest. Gelukkig werd haar eis

ingewilligd.'

'In het pension woonden we met het hele

gezin in één kamer. Met drie andere fami-

lies deelden we de keuken. Mijn ouders

kregen vijf gulden per dag om te overleven.

Het was geen echte bijstand, want ze

moesten het geld tien jaar lang terugbetalen

aan de Nederlandse staat. Ook kregen we

trainingspakken - die toen helemaal niet

in de mode waren - en andere afdankertjes

die we onder begeleiding van een maat-

schappelijk werkster na sluitingstijd 

aan de achteringang van Peek & Cloppen-

burg mochten ophalen. Dat was heel

vernederend.'

'De generatie van mijn ouders beet niet

van zich af, slikte alles voor zoete koek.

Soedah, laat maar zitten. Ze houden niet

van ruzie, ik trouwens ook niet. Hoewel

mijn generatie zich wel kritischer opstelt.

Van onze ouders kregen we mee dat we

niet mochten opvallen. Meegaan met de

stroom, was het devies. Niet opvallen,

goed je best doen, zorgen dat er niets te

kletsen valt.'

Gecultiveerde cultuur
'Wat betreft tradities en gebruiken is

er natuurlijk een vermenging met de

Indonesische cultuur. Toch hebben wij in

feite geen eigen cultuur, geen eigen adat

(normen en waarden). Die zijn pas ont-

staan sinds de repatriëring en onafhanke-

lijkheid van Indonesië, dus in de periode

dat Nederlanders (inclusief de Nederlands-

Indiërs) daar niet meer konden blijven.

Onze cultuur is dan ook een gecultiveerde

cultuur, een cultuur die is gecreëerd, een

mix, van alles wat.'

'Dat begint eigenlijk al met de taal. Mijn

ouders spraken geen Maleis, maar Bahasa-

Indonesia. Het was de taal die Soekarno

na de onafhankelijksstrijd had ingevoerd.

De klanken bleven hetzelfde, maar de

schrijfwijze veranderde. Vandaar geen

'Djakarta' maar 'Jakarta' en geen

'Tjampoer' maar 'Tjampur'. Mijn generatie

spreekt daarvan nog maar een paar woor-

den door het Nederlands heen, waardoor

een eigen taaltje is ontstaan.'

'Mijn moeder was heel creatief in het

scheppen van haar eigen tradities. Ze was
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tweestrijdige gevoelens door indische afkomst

Hoe leven mensen met een andere achtergrond in Nederland? Om daarin

meer duidelijkheid te verkrijgen, houden we gesprekken met Nederlanders

die een andere culturele achtergrond hebben. Dit keer met Larry Iburg, een

Indo-Europeaan, voortgekomen uit een Nederlands/Javaans geslacht.

Verloochen je
afkomst niet
en ken je
geschiedenis

Larry Iburg

De natuur op Bali is erg mooi.

De eerste generatie

Indo's beet niet

van zich af.

De Waringinboom, die een speciale rol speelt in het geloof.



heel verzorgend en dienstbaar naar ande-

ren toe en droeg het geloof heel diep in

haar. Daar had ze geen kerk voor nodig.

Die vond ze te statisch, te hypocriet. Haar

moeder (mijn oma) stierf toen ik elf was.

Nog steeds denk ik met bewondering terug

hoe mijn moeder met de dood omging.

Ze zei bijvoorbeeld niet, dat oma naar de

hemel of naar God was, maar dat ze zich

bij Wally bevond, mijn overleden broer-

tje. Ook maakte ze met speciale feestdagen

een extra bordje eten voor oma klaar en

zette dit met een kaarsje neer op haar

slaapkamer voor de spiegel. Zo had ze

haar eigen rustpunt. Dat vind ik mooi.'

'Mijn moeder was ook bijgelovig. Zo

mocht ik na acht uur 's avonds geen nagels

knippen. Ze was bang dat men iets slechts

zou doen met de stukjes nagels die net

van mijn lichaam waren afgekomen. 

Dat noemde ze goena goena, een soort

voodoo.'

Bewustwording
Iburg groeide in beschermde kring op.

Na een afgebroken studie op de Sociale

Academie en diverse banen werd hij

bibliothecaris bij Biblioservice Gelderland.

Een van zijn werkzaamheden daar was het

voor de afdeling documentatie samenstel-

len van literatuurlijsten, onder andere over

Nederlands-Indië en Indonesië. Inmiddels

is hij al jaren de man achter uitgeverij

Ellessy en heeft enkele schrijvers van

Indonesische afkomst in zijn fonds.

'Vanaf mijn negentiende woonde ik op

kamers en toevallig kwam ik in hetzelfde

huis terecht waar ik vroeger met mijn

familie als repatriant had gewoond. Dit

zette me tot nadenken en ik werd voor

het eerst bewust met mijn verleden

geconfronteerd. Ik wilde alles over mijn

achtergrond weten. Ik kreeg tweestrijdige

gevoelens; de ene keer voelde ik me triest

en eenzaam, de andere keer was ik luid-

ruchtig en vrolijk, ik hield

van uien maar ook van

knoflook en van ijs en

tjendol. Om me tegen deze

tweestrijd te wapenen,

gebruikte ik in het dage-

lijkse leven humor. Mijn

grote voorbeelden zijn

het Simplisties Verbond

(Koot & Bie), Neerlands

Hoop, Monty Python,

Marty Feldman, Marx

Brothers en Mel Brooks.

Die humor zit er nog

steeds in, maar toen uitte

ik het door te schrijven en

cabaretachtige optredens. 

Ik zocht naar verbanden

in bepaalde symboliek en

waarden en normen en

wilde weten hoe ik daar-

mee om moest gaan.'

Boekje als uitlaatklep
'Mijn boekje IJspret en tropenkolder

heb ik geschreven tussen mijn zeventiende

en eenentwintigste jaar. Het stelt literair

gezien niet zo veel voor. Je moet het meer

zien als een verslag van een Indische jongen

die zich bewust werd van zijn Indische

achtergrond, de aanpassing en de tweezij-

digheid in zijn karakter als gevolg van het

verleden. Ik was op weg naar de volwassen-

heid en werd gedreven door gevoelens

van frustraties en tegenstrijdige emoties.

De titel slaat enerzijds op mijn Indisch

zijn (tropenkolder) en anderzijds op de

koude, drukke, chaotische omgeving

(ijspret) waarin ik opgroeide.'

'Door IJspret en tropenkolder ben ik destijds

gekozen als vertegenwoordiger van de

jongste generatie Indische Nederlanders in

het boek Juliana, Sri Baginda Maharadja

Jang Moelia (Juliana, onze doorluchtige

vorstin). Dit boekje was een afscheidsge-

schenk van de Indischen in Nederland aan

koningin Juliana bij haar troonafstand.'

'Ik was (en ben dat nog steeds) trots op

mijn Indo-zijn. Ik zie het als het levende

bewijs dat het samengaan van twee cultu-

ren mooi is en vind dat we open moeten

staan voor het 'anders zijn'. Mensen

moeten zich in elkaar kunnen inleven,

begrijpen waarom iets anders is. Jouw

cultuur of achtergrond hoeft niet de juiste

te zijn. Uiteraard gelden voor iedereen wel

dezelfde universele waarden, bijvoorbeeld

dat je niet mag stelen. Maar als waarden

en normen moeten bestaan uit 'om

klokslag vijf uur eten', 'een baan van

negen-tot-vijf' of je ouders aanspreken

met 'u', dan zeg ik 'nee'.'

'Hoewel we dus geen echte tradities

hebben, zijn we in bepaalde opzichten wel

anders. We zijn lenig, zitten vaak op onze

36 T R A D I T I E  W I N T E R  2 0 0 4

hurken, doen veel dingen met geluid,

zoals het fijnstampen van de sambal oelek

met de vijzel, dat we oelekken noemen.

Daarmee onderscheiden we ons van de

Nederlanders.'

Indische keuken
'Mijn vader probeert nog altijd de

gecultiveerde tradities vast te houden. Hij

is geabonneerd op Moesson, waarin je de

sfeer van vroeger proeft. Andere oudere

mensen bezoeken af en toe een kumpulan

(een gezellig samenzijn voor Indischen),

maar het belangrijkste blijft de eetcultuur.

Feitelijk is die gelijk aan de Indonesische

keuken, met dat verschil dat alle Indiërs

hun eigen persoonlijke smaakje aan de

gerechten willen geven. De ingrediënten

zijn overal hetzelfde, maar het zijn de

hoeveelheden die variëren. Daarnaast

worden er veel recepten onderling uitge-

wisseld, zodat hetzelfde gerecht, bereid

door een en dezelfde kok, ook telkens weer

anders smaakt. Dat betekent echter niet

dat wij vroeger nooit Nederlands aten.

Dat gebeurde volgens een vast schema: op

maandag, woensdag en vrijdag Nederlands

en de rest van de week Indisch. Ik houd

van het Hollandse eten: erwtensoep,

stamppotten, pannenkoeken, maar dan

wel met een beetje sambal erbij. Nu eet ik

eigenlijk van alles: Hollands, Balinees,

Javaans, maar ook Italiaans en Grieks.

Indische mensen zijn niet zo kritisch met

eten, ze lusten eigenlijk alles wel.'

'Het Indisch eten wordt ook overgedragen

op mijn dochters. Mijn vrouw en ik

hebben ze geleerd overal voor open te

staan. Daarnaast zitten ze in een zanggroep

(4 Sis) en hebben opgetreden op de laatste

Pasar Malam in Den Haag. Dat deden ze

samen met Bahaya, een Indoband van

vijf mannen. Ook treden ze op voor jonge

Indo's tijdens Asian party's, een soort

Pasars Malam voor jongeren.'

Geloof in de natuur
'Zelf hang ik geen

geloof aan. Ik geloof in de

natuur, in de kracht daar-

van. En in de liefde voor

de medemens. Daarvoor

ben je zelf verantwoorde-

lijk. Ik zoek mijn steun

dan ook niet bij God,

maar bij mijn naasten.

Iedereen kan dat op zijn

eigen manier uiten, ik bij-

voorbeeld op papier of in

muziek. Hoewel ik er een

andere vorm aan heb

gegeven, heb ik dat gevoel

wel van mijn moeder

meegekregen. Ook zij

hield veel van de natuur;

ze had het kleine lief.

Voor mij hebben het

hindoeïsme en het boeddhisme de meeste

raakvlakken, maar daar hoef ik niet bij 

te horen. Ik heb mijn eigen manier. In 

Indonesië staan de mensen sowieso dich-

ter bij de natuur. Mijn oma vertelde altijd

over de Waringinboom, een geestenboom

met veel vertakkingen en lianen, aanwezig

op elk dorpsplein. Die bomen zijn meestal

hol en dienen als klein prieeltje waar je

offers kunt brengen. Dat gebeurt nog

steeds.'

Voor het speciale gevoel en de sfeer gaat

Iburg af en toe een keertje naar Bali. Niet

naar Java, omdat daar de regering zetelt

en hij het met het regime niet eens is.

Bovendien staan de Javanen volgens Iburg

rancuneus tegenover oudere mensen, zoals

zijn vader. De geschiedenis wordt er

anders verteld. 

Ceremonies op Bali
'Bali is het belangrijkste eiland van

Indonesië. Ik heb het gevoel dat ik daar

meer als gast wordt behandeld, in plaats

van toerist. Voor mij komt Bali dan ook

het meest overeen met het Indonesië 

van vroeger, dat ik ken van de verhalen',

vertelt Iburg. 'Op dit eiland horen goed

en kwaad bij elkaar. Beide eigenschappen

zitten in de mens. Voor de Balinezen 

geen scheiding tussen God en de duivel.

Om het kwaad te verdrijven en het 

goede gunstig te stemmen, houden ze

ceremonies. Ze trekken geen wapens,

maar brengen offers (zoals mijn moeder

destijds bij mijn oma). Dat gevoel koester

ik, maar ik breng het niet in praktijk.

Daarvoor ben ik weer te westers opgevoed.

Van jongs-af-aan is mij immers bijgebracht

dat mijn toekomst in Nederland ligt.

Anders dus dan met de Molukkers, die

altijd hebben gedacht terug te kunnen

keren. Zij hebben de tradities strakker

vastgehouden.'
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In eten blijft de band met het geboorteland het langste hangen.In traditionele dracht worden de offers naar de tempel gebracht.

Mijn vader probeert nog altijd de gecultiveerde

tradities uit zijn geboorteland vast te houden.
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Pasen
Het christelijke paasfeest is het feest van de

dood en opstanding. Aanvankelijk was het

verreweg het belangrijkste feest van het jaar en

dat is het nog steeds in de Oosterse kerken. 

De wijze waarop Pasen gevierd werd, verschilt

van streek tot streek. Maar het ei, de haas en het

lam horen er overal bij.

Jongerentaal
Wanneer jongeren een gesprek voeren, hoeven ze

niet bang te zijn dat hun ouders meeluisteren.

Veel jonge mensen spreken namelijk op een

manier die voor volwassenen niet te begrijpen is.

Jongeren spreken hun eigen taal en ontwikkelen

voortdurend nieuwe woorden en uitdrukkingen.

Water
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij de

kraan maar hoeven open te draaien of er komt

schoon en helder water uit. Toch is schoon

drinkwater en voldoende water om elke dag

onder de douche te gaan, een hedendaagse luxe.

Mensen moesten vroeger heel zuinig zijn met

water.

Folklore
Volgend jaar is 'het Jaar van de Folklore'.

Folklore is het beoefenen van geschiedenis op

een actieve manier. In plaats van een boek of

artikel te schrijven, willen folklore beoefenaars

de geschiedenis aan den lijve ondervinden. Zij

willen de geschiedenis beleven. In Traditie zullen

wij het volgend jaar veel aandacht besteden aan

de verschillende vormen van folklore. 

En nog veel meer...

in het 
volgende nummer

Op Bali maakte Iburg ook een begrafenis-

ceremonie mee. 'De doden worden hier

verbrand, maar dat gebeurt soms pas een

hele tijd na het sterven. Soms zelfs wel na

tien jaar, omdat er net zolang gewacht

moet worden tot er voldoende geld is. Tot

die tijd worden de overledenen begraven.

De rouwperiode is vaak al voorbij wanneer

de lijken worden opgegraven en schoon-

gewassen, waardoor de uiteindelijke lijk-

verbranding totaal niet statisch meer is.

In veel gevallen ziet men het als een

opluchting, dat er vanaf dat moment

eindelijk weer eens voor iets anders

gespaard kan worden. De mensen zijn

vrolijk, maken grapjes en zwaaien met

palm- en bananenbladeren. Na de ver-

branding wordt de as in een kokosnoot

gedaan die men op zee laat wegdrijven.

Verder gooien ze als offer bloemen en 

geld in zee, dat de kinderen later weer

opduiken. Zo rijk is men daar nou ook

weer niet, dat ze het geld zomaar kunnen

afstaan aan de goden.'

Trots maar niet arrogant
'Het is goed, dat de Nederlands-

Indische bevolking in ons land zich heeft

aangepast aan de Nederlandse samenle-

ving, maar laten we ervoor zorgen dat we

weten wie we zijn en wat onze geschiedenis

en achtergronden zijn, zodat onze cultuur

niet verloren gaat. Verloochen je afkomst

niet en ken je geschiedenis. Wees trots op

jezelf, maar word niet arrogant. Beschouw

een ander niet als minderwaardig. 

Ervaar het opgroeien met meerdere

culturen als verrijking,' is de mening van

Larry Iburg.

'Persoonlijk steekt het me dat ik nog 

altijd tot de etnische minderheden word

gerekend, terwijl die classificatie afhanke-

lijk is van slechts een paar bepalingen,

namelijk dat je na 1949 naar Nederland

moet zijn gekomen, na 1949 in Indonesië

geboren moet zijn en dat je beide ouders

in het buitenland hun levenslicht hebben

gezien. De westerse wereld heeft een

andere instelling. Men wil altijd weten

waarom iets is zoals het is. Wij zeggen: 

je moet het aannemen. De natuur kun je

niet veranderen, terwijl die zelf wel heel

veel teweeg kan brengen. De wind kun 

je niet pakken, maar die kan wel een huis

omver blazen. Ook dat heeft te maken

met acceptatie.' 

De dochters van Larry Iburg in

traditionele kleding, zoals die

gedragen wordt bij ceremonies.

Persoonlijk steekt het me, dat ik nog altijd tot

de etnische minderheden word gerekend.

Tot slot nog een Indisch kinderversje,

waarbij klank heel belangrijk is:

'Ik loop daar langs de kali (stroompje)

Ik hoor tjeplok-tjeplok (plonsgeluid)

Ik denk daar zwemt een kodok (kikker)

Terwijl ketjoeng tjebok (iemand zit te

poepen/billen te wassen)'
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