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Al eeuwen zijn kippen

geliefd vanwege hun

eieren, vlees en mooie

veren. Cornelis van Gink

legde in de Tweede

Wereldoorlog honderd

verschillende kippen-

soorten op aquarel vast.

In 1831 ontdekte Michael

Faraday dat met een

draaiende magneet in een

spoel van metaaldraad

elektriciteit kon worden

opgewekt. Dit was het

begin van veel uitvindin-

gen.
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Daklozen horen tegen-

woordig tot het vertrouw-

de straatbeeld. Hoewel

het leven zonder de

gemakken van een dak

boven het hoofd niet luxe

is, proberen thuislozen

zichzelf nuttig te maken,

onder andere door de

straatkrant te verkopen. 
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Het leven van een boer en

boerin was vroeger zwaar. 

Zij werkten zeven dagen in de

week van 's morgens vroeg tot

's avonds laat. De kinderen

moesten ook meewerken in de

stal en op het land. 

Op Koninginnedag 2005 werd

het wereldrecord koekhappen

gevestigd. Mr. Pieter van

Vollenhoven en zijn zoons

namen de eerste hap.

De jaarmarkt van Voorschoten

wordt al in 1282 in de archieven

van Floris de Vijfde genoemd.

Nu trekt de paardenmarkt elk

jaar duizenden bezoekers.

I N H O U D
VO ORWO ORD

Gelukkig Nederland

In het juni-magazine van NRC Handelsblad staat

een interessant artikel van Warna Oosterbaan. 

Een recente enquête had aangetoond dat de

Nederlanders somber zijn. Oosterbaan haalt

onderzoeken aan die een ander beeld van ons land

geven. Een beeld van een gelukkig Nederland. 

We zijn een rijk land. Een land dat wat betreft

welvaart en welzijn in de wereldranglijst een

toppositie inneemt. Nederland is een productief en

efficiënt land, dat bovendien toonaangevend is in

de architectuur en de kunsten. Een democratisch

land waar mensen in vrijheid leven. 

Dat we op veel terreinen vooraan staan, komt

volgens Oosterbaan door onze habitus. We gaan

graag om tafel zitten om de dingen samen op 

te lossen. We investeren veel in goede relaties. 

We houden rekening met elkaar en met elkaars

gevoelens. We zijn positief ingesteld, zodat we in

de mondiale 'geluks-toptien' op de zevende plaats

zijn beland. 

Hoe kan het dan dat Nederland het zo somber

inziet? Omdat het land het paradoxaal genoeg zo

goed heeft, zegt Oosterbaan. Het dagelijks leven is

daardoor in korte tijd zo veranderd, dat mensen

onzeker worden. Wij kunnen de tijd niet meer 

bijbenen.

Ik denk dat voor het Nederlands Centrum voor

Volkscultuur een belangrijke taak is weggelegd. 

Onder meer in Traditie schrijven we over oude en

nieuwe volkscultuur. Het maakt de veranderingen

in ons dagelijks leven een beetje meer zichtbaar.

Door over de (historische) achtergronden van

alledaagse dingen, tradities en rituelen te lezen, 

leer je beter begrijpen hoe de Nederlandse

samenleving in elkaar steekt. En dat is precies 

wat wij met Traditie proberen te bereiken. 
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touw gespannen, waaraan een schellings-

koek hing: en de jongens liepen, onder 't

aanhoudend gelach van hunne moeders

en hare buurvrouwen, die 't kijkend

publiek uitmaakten, elk op hun beurt

onder den koek door, en maakten een

sprongetje om er een stuk af te bijten.'

Ter Gouw merkte wel op dat men het

koekhappen in zijn tijd zelden meer zag.

Waarschijnlijk omdat de jongens 'het 

wat vies beginnen te vinden', schreef de

oudheidkundige. 

Beschaafd happen
Uit de beschrijving van Ter Gouw

blijkt dat koekhappen anders gebeurde

dan nu. Tegenwoordig staan de deel-

nemers gelijktijdig onder een eigen plak

koek. De handen op de rug gebonden en

de koek op zo'n hoogte, dat ze op de

tenen moeten staan. 

Het koekhappen van tegenwoordig is een

beschaafde versie van de eetwedstrijden

van vroeger. In de negentiende eeuw was

bijvoorbeeld het bolhappen erg populair.

In plaats van koek moesten de deelnemers

een droge bol wit brood gevuld met stroop

zo snel mogelijk zien weg te werken. Viel

de bol van de draad, dan at men op de

grond gewoon verder. Het vermaak voor

de omstanders bestond uit gretig happende

jongens en de aanblik van de gezichten

besmeurd met stroop en broodkruim.

Brij- en stroophappen zijn verwante

spelen van het koekhappen. De happers

moesten met hun tanden een munt uit

een bord brij (pap) of een pot stroop

opvissen.

Oranjeverenigingen organiseren nu nog

wel kinderspelen, maar nauwelijks meer

eetwedstrijden. Vanaf de jaren dertig van

de twintigste eeuw vond men het koek- en

bolhappen buiten niet langer hygiënisch.

Het koekhappen is toen een binnenspel

geworden, dat vooral bij kinderpartijtjes

nog gespeeld wordt. Koekhappen is

daarom nog steeds een heel bekend spel

voor kinderen en vast onderdeel van de

folklore op Koninginnedag.

Wereldrecord
Op Koninginnedag 2005 werd in

Scheveningen een poging gedaan om het

wereldrecord koekhappen te vestigen.

Toen Koningin Beatrix met haar gevolg

tijdens haar koninginnedagwandeling 

het beginpunt van de wereldrecord-

poging aandeed, gaven mr. Pieter van

Vollenhoven en zijn zoons prins Floris 

en prins Pieter-Christiaan het startschot

door geblinddoekt in de ontbijtkoek te

happen. 

Daarna volgden in een koekhap-estafette

heel veel kinderen het voorbeeld.

Honderdachtentachtig koekhappers

deden aan de recordpoging mee. In

anderhalf uur hapten de kinderen één

voor één naar de koek. Een notaris 

zag toe dat iedereen zich aan de regels 

- blinddoek voor en handen op de rug -

hield. 

De ontbijtkoek die voor het koekhappen

gebruikt werd, kwam van de Koninklijke

Peijnenburg fabriek. Peijnenburg maakt

al ruim honderdtwintig jaar op de

traditionele manier peperkoek. Peperkoek

werd al in de late middeleeuwen gebakken

en behoort tot ons volkscultureel erfgoed.

Nog steeds is ontbijtkoek een product 

dat in de meeste huishoudens altijd

voorradig is. 

Met dank aan: 

Daniëlle Tamis, Hollander van der Mey

Het wereldrecord koekhappen

is op Koninginnedag gevestigd.

Prins Friso laat zijn moeder koek happen.
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De oudste beschrijving van het koek-

happen dateert uit de negentiende eeuw.

Vooral in de twintigste eeuw werd het een

bekend spel op Koninginnedag. Aan het

eind van de negentiende eeuw verdwenen

veel kermissen in de dorpen en steden. Het

vermaak paste niet meer bij beschaafde

mensen, vond men. Vooral burgemeesters,

pastoors en dominees keken misprijzend

naar het wilde vermaak en de uitspattingen

die elk jaar plaatsvonden. De plaatselijke

elite vond een alternatief in een nationaal

feest rond prinses Wilhelmina. In de jaren

tachtig van de negentiende eeuw ontstaat

zo het prinsessefeest. De plaatselijke

Oranjeverenigingen organiseerden toen

volksspelen als kikker kruien, vlaggetje

steken, zaklopen en koekhappen.

Koekhappen
Het koekhappen was een bekende

sport in de negentiende eeuw. De Amster-

damse oudheidkundige Jan ter Gouw

beschreef in zijn boek De Volksvermaken

(1870) het koekhappen in de hoofdstad in

1869. Hij zag het koekhappen op 13 juni

'in de Diemermeer bij de Tolbrug'. Ter

Gouw: 'Tussen twee boomen was een

Koekhappen is vanouds een kermisspel dat door jongens gespeeld wordt. Wie als eerste de koek op had, was de

winnaar. Op 30 april 2005, tijdens de koninginnedagwandeling in Scheveningen, gaven mr. Pieter van Vollenhoven 

en zijn zoons prins Floris en prins Pieter-Christiaan met een eerste hap het startschot voor een poging om het

wereldrecord koekhappen te vestigen. Ook koningin Beatrix hapte mee.

tekst: Piet de Boer

foto's: Capital Photos / Ruud Taal

de koninklijke familie geeft startschot

Wereldrecord
koekhappen



Hoewel archeologische bronnen laten

zien dat Voorschoten al vierduizend jaar

geleden werd bewoond en daarmee één

van de oudste bewoonde gebieden in

Zuid-Holland is, dateert de eerste officiële

vermelding van het dorp van omstreeks

930 na Christus. In de lijst met bezittingen

van de Sint Maartenskerk in Utrecht

wordt melding gemaakt van Forschate,

het huidige Voorschoten, omdat de kerk

van Voorschoten tot de eigendommen

van deze Stichtse kerk behoorde. 

Oude marktplaats
Midden over de oude duinrug, die

meestal geest of geestgrond genoemd

werd, liep een belangrijke verbindingsweg

richting Delft en Leiden. Waar de duinrug

het breedst was, ontstond het 'hoge van

Voorschoten'. Het 'hoge van Voorschoten'

was een langwerpig plein, dat bij uitstek

geschikt bleek te zijn als marktplein.

Tegenwoordig heet deze plek de Voorstraat

en fungeert het met de parallel daaraan

gelegen Schoolstraat als centrum van het

dorp. 

Iets verder naar het noor-

den bevond zich een bij

eb doorwaadbare plaats

in de Rijn. Bij vloed kon men er niet door

en ontstonden naar verluid aan weerszij-

den van de rivier opstoppingen, wat er

volgens sommigen toe heeft bijgedragen

dat Voorschoten zich tot een marktplaats

heeft kunnen ontwikkelen. Mensen werden

gedwongen iets nuttigs te doen terwijl zij

wachtten op het goede tij, bijvoorbeeld

handel drijven. In ieder geval werd ook het

dorp Valkenburg (ZH), aan de andere kant

van de rivier, een marktplaats. Zelfs nog

eerder dan Voorschoten. 

De oude Hollandse heerweg was een over-

zichtelijke route die parallel liep aan de

kust. Aan de westzijde van de weg lag de

laagvlakte richting de duinen en de zee en

aan de oostzijde de polders. Het was een

veilige weg, die bovendien onder bescher-

ming stond van een ambachtsheer, die bij

de oversteekplaats van de rivier tol hief.

Deze bescherming trok mensen aan, wat

uiteindelijk ook gunstig was voor de ont-

wikkeling van een succesvolle jaarmarkt. 

Jaarmarkt van vrije jongens
De jaarmarkt van het naburige

Valkenburg dateert uit de eerste helft 

van de twaalfde eeuw. Omstreeks 1260

verkocht de ambachtsheer van Valkenburg

de marktrechten door aan Vlaardingen en

later aan Voorschoten. Valkenburg zèlf

bleef ook jaarmarkten houden. In 1282

werd de markt van Voorschoten, de voor-

loper van de huidige paardenmarkt,

opgenomen in de registers van Floris de

Vijfde, graaf van Holland. Daarmee gaf

hij de Heren van Wassenaer (later die van

Voorschoten) officieel toestemming de

markttol (het bedrag dat gevraagd werd

voor het betreden van de markt) te innen. 

Valkenburg, Vlaardingen en Voorschoten

werden drie belangrijke jaarmarkten in

Holland, waar handelsreizigers van

heinde en verre luxe goederen en enkele

gebruiksgoederen die men zelf niet kon

verbouwen, zoals zout en wijn, kwamen

verhandelen. Ook in sommige steden

bestonden jaarmarkten, waar het door

het ommuurde karakter van de stad

tamelijk prettig handelen was. Maar juist

in de steden waren de gilden actief, die 

de handel aan restricties verbond. En dus

trokken de handelaren, meestal vrije

jongens die zich niet wilden binden, 

liever naar de dorpsmarkten, waar ze

bovendien een vrijgeleide van de graaf

genoten.

De jaarmarkt van Voorschoten duurde

aanvankelijk ruim twee weken, van acht

dagen voor 'Sint Pieters avond ad vincula'

tot acht dagen erna. In die periode gold

de markt als een vrijplaats, waar je niet

opgepakt kon worden voor openstaande

schulden of eerder begane vergrijpen.

Zowel de kerk als de overheid hielden

zich aan dat principe. De vrijplaats werd

gesymboliseerd én letterlijk afgebakend

met twee staande witte kruisen. Eén werd

aan het begin van de markt in een grens-

paal gestoken, de ander aan het einde.

Alleen tussen die kruisen, het gebied van

de zogenaamde marktvrede, mocht

gehandeld worden in goederen. Wie de

markt zèlf verstoorde door zich niet aan

de regels te houden, kon zich niet op de

marktvrede beroepen. Hij werd dubbel

beboet. 

IJkpunt op de jaarkalender
Volksvermaken horen van oudsher

tot het aandachtsgebied van de volkskunde.

Vaak werden ze vooral interessant 

geacht vanwege de soms

bizarre feestvormen.

Tegenwoordig worden

dergelijke feesten vooral

beschouwd als een ritueel,

dat een duidelijk begin en eind en een

tamelijk vaststaand verloop kent. De aan-

dacht gaat niet alleen uit naar de vorm

(de verschillende onderdelen van het

feest), maar vooral ook naar de functie en

betekenis van het ritueel. Op die manier

verkrijg je inzicht in het denken en han-

delen van groepen mensen in een bepaalde

periode. Het geeft je met andere woorden

een kijkje in het dagelijks leven van die

groepen. Deze werkwijze kun je ook op

de markt van Voorschoten toepassen. 

De jaarmarkt bracht veel mensen op de

been. Het was een moment waar men naar

toe leefde, want behalve de handel was er

ook veel vermaak. Er stonden allerlei

7

In 1282 werd de markt genoemd

in de archieven van Floris V.
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Tussen Leiden en Den Haag ligt Voorschoten, een dorp gebouwd op een oude strandwal die vele duizenden jaren

geleden door de zee werd opgeworpen. Op 28 juli, in het hart van de zomervakantie, is Voorschoten het toneel van

een paardenmarkt waar paarden worden verhandeld. Dat het zomervakantie is, verhindert niet dat de markt een

groot feest is waar duizenden mensen op afkomen. De Voorschotense paardenmarkt is een ritueel met een lange

geschiedenis. Een geschiedenis die het deelt met bijvoorbeeld Zuidlaren en Hedel, plaatsen waar ook paardenmarkten

worden gehouden. 

De paardenmarkt
van Voorschoten

tekst: Johan de Bruijn

foto's: WHK Haaglanden / Hielco Kuipers Fotoproducties

een vrijplaats tussen marktkruisen



waarschuwing uitgaan. Men had gemerkt

dat 'veel ende diversche coopluyden uit-

heems ende andere' zich aan de wil van

de heer van Voorschoten onttrokken

door 'te coopen groote menichte van

paerden, sonder dat deselve paerden ter

marct gebracht wierden als 't behoorde

ende gewoonlijcken was te geschieden'.

Men verhandelde dus paarden buiten het

zicht van de marktmeester. Zo kon men de

marktgelden ontlopen. Om die fraudu-

leuze praktijk tegen te gaan, stelde men

nog eens officieel vast dat het verhandelen

niet toegestaan was behalve 'tusschen

staende cruyce, opte verbeurte van deselve

paerden'. Die maatregel trof vooral de

mensen die toch al een slechte naam

hadden in de gemeenschap, zoals groepen

zigeuners en de al eerder genoemde 'vrije

jongens', die in de samenleving met

argusogen werden bekeken. 

Periode van tijdelijk verval 
In de zestiende eeuw stonden er

gemiddeld tachtig paarden op de markt.

Dat aantal werd in de twintigste eeuw

steeds groter, daarna werden er jaarlijks

minder paarden aangevoerd. Hoewel de

handel dus erg specifiek was, bleef de

markt grote aantallen mensen trekken -

het was immers één van de weinige bron-

nen van vermaak die men had. Tot de

Tweede Wereldoorlog waren boeren en

zigeuners gewend hun overtollig gewor-

den paarden op de Voorschotense paar-

denmarkt te verhandelen. In de oorlogs-

jaren 1944 en 1945 werd er om logische

redenen helemaal geen paardenmarkt

georganiseerd. Na de oorlog stortte de

handel, na een aanvankelijke opleving op

instigatie van een aantal gemeenteambte-

naren die de traditie niet verloren wilden

laten gaan, volledig in. Dat zal mede te

maken hebben

gehad met de

mechanisatie van

het platteland,

waardoor paar-

den overbodig

werden. In 1958

stond alleen het

paard van groen-

teman Van der Mey nog op de paarden-

markt. 

In 1960 werd het tij gekeerd. Een groep

Voorschotense notabelen, die zich hadden

verenigd in het Comité tot Instandhouding

van de Voorschotense Paardenmarkt,
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reactiveerde de aloude jaarmarkt.

Daarnaast bestond er een andere groep

mensen, verenigd in het Comité

Paardensport Voorschoten, die zich sinds

1914 ten doel stelde een kortebaan draverij

te organiseren. Dit wedstrijdelement werd

aanvankelijk op 31 augustus gehouden,

de verjaardag van Koningin Wilhelmina.

Volgens kenners hoort deze draverij tot

de beste vijf draverijen van Nederland. 

In de wedstrijd lopen steeds twee paarden

tegen elkaar. Paarden die twee keer win-

nen, gaan door naar de volgende ronde,

totdat uiteindelijk één winnaar overblijft. 

Folklorisering van de markt
De volkskundige spitst bij het horen

van het bestaan van zo'n comité de oren.

Meestal wijst het op een proces van folklo-

risering, zoals zij dat in hun jargon noe-

men. Dat komt op het volgende neer. Een

bepaalde traditie, zoals de paardenmarkt,

dreigt te verdwijnen. Een groep mensen

merkt dat op en onderneemt actie om de

traditie te behouden. Meestal zijn het de

notabelen die actie ondernemen. Zij

hebben enig gezag onder de rest van de

bevolking, kunnen het zich financieel

permitteren en weten door connecties

vaak beter de weg. Zo kunnen zij meer

gewicht in de schaal leggen. Deze groep

mensen reactiveert het ritueel en leidt het

in goede banen (want een 'authentiek' feest

behoeft wel enige sturing, zo is meestal 

In 1960 verenigde een groep

notabelen zich in het Comité

tot Instandhouding van de

Voorschotense Paardenmarkt.

Burgemeester Wilma Verver-Aertsen bevestigt het marktkruis aan de noordzijde van de markt. 

Tussen de twee marktkruisen gold marktvrede, dat wil zeggen dat er vrij gehandeld mocht worden.

kraampjes met eten en drinken, er werd

gezongen en gedanst en theater gemaakt.

Anderen probeerden een graantje mee te

pikken door langs de kant van de weg eten

en drinken te koop aan te bieden. In feite

leek de middeleeuwse jaarmarkt in veel

opzichten op een doorsnee hedendaagse

Nederlandse jaarmarkt. De jaarmarkt

werd pas in de zestiende eeuw een plaats

waar paarden en paardenbenodigdheden

werden verhandeld. De rol van markt-

plaats werd in de late middeleeuwen

namelijk door de steden overgenomen.

De Voorschotense jaarmarkt werd toen

meer en meer een veemarkt, later vooral

een paardenmarkt. 

De jaarmarkt was niet alleen een plek waar

mensen zich vermaakten. Het was ook

een locatie waar nieuws werd uitgewisseld,

waar mensen elkaar ontmoetten, waar

vriendschappen werden gesloten en waar

huwelijkspartners elkaar vonden. Het was

ook in andere opzichten een soort ijkpunt

in het kalenderjaar. Mensen leefden nog

niet zozeer met de tijd, maar waren voor-

al gericht op de seizoenen. Je had slechte

en goede seizoenen. De jaarmarkt viel

midden in het goede seizoen, waarin 

de gewassen in bloei stonden en de 

wegen redelijk goed begaanbaar waren.

Mensen spraken onderling af dat de

Voorschotense markt het moment zou

zijn waarop de betaling van rente en

aflossing van leningen moest plaats

vinden. Vandaar ook dat de markt vaak

genoemd wordt in oude archieven. 

Onalledaags gebeuren
Toen de Voorschotense jaarmarkt

inmiddels was vastgesteld op 29 juli 'ende

duyren acht daegen daernaa', bleek die 

bij nader inzien gesitueerd te zijn midden

in het oogstseizoen. Er waren mensen 

die daar bezwaar tegen maakten. In Het

ambacht Voorschoten, een bronnenpubli-

catie van J. ter Gouw uit 1956, vinden 

we een bezwaarschrift van vier bejaarde

mannen, 'alle te saemen buyrluyden ende

ingesetenen van den ambachte van

Voorschoten'. Hun pleidooi, gedateerd 

op 3 augustus 1623, om die beslissing

terug te draaien, was op lange termijn

echter tegen dovemansoren gericht. 
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De negenentwintigste en later de achten-

twintigste juli bleef het moment voor de

paardenmarkt. 

Zeker in die jaren was de markt van

Voorschoten een onalledaags gebeuren,

een radicale opschorting van het dagelijks

leven, wat een ander kenmerk is van een

ritueel. Dat kwam des te meer tot uitdruk-

king in het gebruik van het marktkruis,

dat behalve een handelssymbolische ook

een religieuze lading had. Tussen die

kruisen werd het dagelijks leven als het

ware tijdelijk opgeschort en verwisseld

voor een marktvrede. Die vrijplaats was

overigens niet zo vrij als je zou denken.

Wie zich aan de tucht van de leenheer

(die de marktgelden inde) onttrok,

riskeerde inbeslagname van zijn handel.

Dat was een forse straf, want de goederen

en dieren die men op de markt te koop

aanbood, waren dikwijls bedoeld om

schulden mee af te lossen. 

Zelfs de Staten van Holland bemoeiden

zich ermee. In een plakkaat, dat zij in

1657 uitvaardigden, deden zij een ernstige

Op de markt werden niet alleen

paarden verhandeld, het was

ook een plaats waar nieuws

uit werd gewisseld en waar

potentiële huwelijkspartners

elkaar konden ontmoeten.
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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 een welkomstgeschenk 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:

de gedachte), waarna een dergelijk ritueel

definitief van betekenis is veranderd. 

Voor de paardenmarkt van Voorschoten

is dat niet anders. De paarden staan er

nog wel, maar het gaat niet meer in de

eerste plaats om de handel. Paarden

moeten er 'ter lering ende vermaeck'

gewoon zíjn. Vanaf zes uur 's morgens

worden de paarden aangevoerd. Soms zijn

het er maar honderd; in 2003 waren het

er 331. De aanvoer wordt wel financieel

aangemoedigd. Iedereen die met paard of

pony op de markt komt staan, ook al

wordt het dier niet verkocht, ontvangt

van het paardenmarkt comité een kleine

premie. Op de hoek van Voorstraat,

Molenlaan en Treubstraat staat een

marktmeester bij een slagboom. Alleen

wie de gemeentelijke belasting (eigenlijk

het oude marktrecht) betaalt, mag door. 

De paardenmarkt is vooral een evenement

geworden, met een kermis, een rommel-

markt en een braderie. Het is een vorm van

vermaak voor de dorpsbewoners - die hun

zomervakanties afstemmen op de paarden-

markt - en een toeristische trekpleister 

van betekenis. Dat het een vermaak is 

dat ver terug gaat in de geschiedenis,

legitimeert de feestvreugde en de 

ontsporingen, die er ook wel eens zijn. 

Ernstige zaak
Denk nu niet dat het de deelnemers

van de paardenmarkt geen ernst is,

integendeel. Ieder jaar op 28 juli steekt 

de burgemeester van Voorschoten - dat 

is tegenwoordig Wilma Verver-Aartsen -

om tien uur 's ochtends het witte markt-

kruis aan de noordzijde van de markt, ter

hoogte van de Treubstraat, in de daarvoor

gereedstaande houder. Aan de andere kant

van de markt staat dan al een kruis opge-

steld. Het is een bijna religieuze handeling,

waarmee het 'hoge van Voorschoten', weer

even tot de vrijhandelsplaats is geworden

die het in de middeleeuwen was. 

De paardenmarkt is niet alleen onder-

worpen aan de tucht van de beide comités.

De handelaren en jockeys hebben de laatste

decennia ook rekening te houden met

gevoeligheden over dieren. Veel mensen

zijn gevoelig voor het gebruik van dieren

op een kermis zoals deze. Het dierenwelzijn

wordt door de Dierenbescherming en de

politie nauwlettend in de gaten gehou-

den. Wie zich van het dierenwelzijn niets

aantrekt, krijgt het met hen aan de stok. 

Iets dergelijks zie je op andere plekken

waar dieren een rol spelen in een ritueel.

Bijvoorbeeld in Beugen, waar paarden

een belangrijke rol vervullen in het

metworstrennen. Ruiters strijden om de

eer en om een metworst van aanzienlijke

lengte en daarbij wordt bepaald niet zacht-

zinnig met de paarden omgesprongen. 

De overheid heeft daar jaren geleden

ingegrepen. Critici zeggen wel dat die

strenge regelgeving het einde van de

markt kan betekenen. Zover is het nog

lang niet, al zag het er bijvoorbeeld ten

tijde van de uitbraak van mond- en

klauwzeer wel beroerd uit. Levende dieren

mochten immers niet vervoerd worden. 

Een markt, zoals de paardenmarkt, is niet

alleen een bron van vermaak. Het is ook,

of misschien wel juist, een plaats die ver-

bonden is met emoties. Een dorp of stad

ontleent er een zekere mate van eigenheid

aan. Het evenement heeft een geschiedenis

die de viering van het ritueel als het ware

wettig maakt: men viert de traditie om 

de traditie. En het roept nieuwe, soms

tegengestelde emoties op, zoals in dit geval

de emoties omtrent het dierenwelzijn.

Wie zich er ondanks dit artikel geen voor-

stelling bij kan maken, moet zeker eens

op 28 juli naar de Voorschotense

paardenmarkt gaan kijken. 
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Elk jaar op 28 juli trekt de

markt duizenden bezoekers.



In Twente kent men speciale bak-

bloedworst en bakleverworst. Deze worsten

bevatten meer meel dan de warenwet

eigenlijk toestaat, maar voor beide soorten

wordt hier een uitzondering gemaakt.

Slechts een enkele slager maakt deze

worstsoorten nog zelf. Het overgrote deel

komt uit een gespecialiseerde worstfabriek.

Net als vroeger eet men 'bakblood' en

'bakleaver' meestal met een snee brood. 

Met een knipoog naar de aangrenzende

Westfaalse keuken promoveerden wij

beide worstsoorten tot een heerlijk Twents

streekgerecht: 'Bakblood en bakleaver,

gegarneerd met earappelpankeukskes met

renet, roa koal en boernjongsnat'. 

roa koal
Benodigdheden:
- 1 rode kool (ca. 1 kg)

- 4 eetlepels (rode wijn)azijn

- 4 kruidnagels

- 1 laurierblaadje

- zout en peper

Verwijder de buitenste bladeren van de

kool. Snijd de kool in vieren, verwijder de

witte stronk en snijd de kool in heel

dunne reepjes. Kook de kool gedurende

30 minuten in weinig water met de azijn,

de kruidnagels, het laurierblaadje en zout

en peper. Verwijder de kruidnagels en het

laurierblaadje voor het serveren.

earappelpankeukskes
met renet
Benodigdheden:
- 1 kg aardappels

- 3 sjalotjes

- 50 gram bloem

13

- 1 eetlepel zeer fijn gesneden 

bieslookringetjes

- 2 eieren

- snufje zout

- versgemalen peper

- 2 goudrenetten

- sap van 1 citroen

- 2 dl (raap)olie

Schil en rasp de aardappelen en snipper de

sjalotjes. Doe dit samen met het bieslook,

de bloem en de eieren in een beslagkom.

Meng het geheel goed door elkaar en

breng het op smaak met weinig zout en

de versgemalen peper.

Schil de appels, snijd ze in plakken van 

1 cm dik. Besprenkel de plakken met wat

citroensap. Verhit de olie in een ruime

koekepan en schep er vier porties aard-

appelbeslag in. Leg er een schijf appel

bovenop en druk die er in vast. Bak de

aardappelzijde een minuut of vier en 

de appelzijde daarna nog twee minuten.

Houd ze warm in een lauwe oven. 

Bak daarna nog vier pannenkoekjes. 

boernjongsnat
Benodigdheden:
- 2 dl boerenjongens

- 60 gram boter

- 2 dl slagroom

Giet de rozijnen boven een zeefje af.

Bewaar de brandewijn. Smelt de boter in

een steelpannetje. Blus de boter voorzichtig

met de brandewijn en voeg de slagroom

toe. Laat het geheel al roerend met een

garde licht inkoken, zodat een luchtige

romige jus ontstaat. Voeg de rozijnen

weer toe om mee te warmen. 

bakblood en
bakleaver
Benodigdheden:
- 8 plakken Twentse bakbloedworst van

8 mm dik (totaal ca. 300 gram)

- 8 plakken Twentse bakleverworst van 

8 mm dik (totaal ca. 300 gram)

- Vraag in de rest van het land uw slager 

om bloedworst en leverworst die

gebakken kan worden.)

- 50 gram tarwebloem

- 1 dl (raap)olie

Verhit de olie in een grote koekepan.

Haal de plakken bloed- en leverworst

door de bloem, schud de overtollige

bloem eraf en bak de worst twee minuten

aan beide zijden. Houd de plakken warm

in aluminiumfolie.

Serveer 2 plakken bloedworst en 2 plakken

leverworst dakpansgewijs op een bord,

samen met twee aardappelpannenkoekjes

en wat rode kool. Besprenkel het geheel

met wat boerenjongensnat en leg er wat

sprietjes bieslook op.

Wat kunnen we erbij drinken?
Wij namen een koel pilsje uit de

welbekende beugelfles, maar een glas

fruitige rode wijn, (bijvoorbeeld een

Beaujolais) is ook niet te versmaden.

Eet smakelijk!
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Koken met traditie

Twentse boeren-
producten in een
modern jasje

In de boerentraditie was november de slachtmaand. Het vee dat geslacht zou worden, kreeg in de laatste weken wat

extra voer om de kwaliteit en kwantiteit van het vlees te verhogen. Tijdens de slacht was het een drukte van belang.

Alles wat aan potten, pannen, schalen en kuipen beschikbaar was, werd schoon klaargezet. De slager kwam langs om

het varken of rund te slachten. De darmen werden schoon geschraapt om er diverse worsten mee te maken. Het bloed

werd opgevangen om er samen met slachtresten (vlees en spek), bouillon en boekweit- en roggemeel bloedworst van te

maken. Van de lever maakte men met spek, bouillon en boekweitmeel stevige leverworsten.

tekst: Cees Tempel

foto: Arjen Tempel
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Vroeger was het werk van een boer

zwaarder, omdat er toen veel meer hand-

matig moest worden gedaan. Machines

en geautomatiseerde processen hebben

dat handwerk voor een groot deel over-

genomen. Daar staat tegenover dat een

boer tegenwoordig veel meer dan vroeger

te maken heeft met regelgeving van de

overheid, bijvoorbeeld wat betreft het

rijden met mest en de bestrijding van

ziekten van vee en gewas. Vooral de

bestrijding van veeziekten - MKZ en

varkenspest bijvoorbeeld - heeft er de

laatste jaren flink in gehakt. Menig boer 

is daardoor niet alleen een deel van zijn

veestapel kwijtgeraakt, maar ook een deel

van zijn arbeidsvreugde.

Nut en voordeel
Het prentenboekje Des landmans

vreugd (circa 1900) bevat zes prenten met

daaronder vierregelige versjes. Er worden

enkele facetten van het boerenleven

getoond, waarbij het accent ligt op de

opbrengst. 

Na een plaatje van het melken zomers in

de wei, wordt een indruk gegeven van het

karnen. 

'Voor dag en dauw dan opgestaan,

Vol lust aan 't karnen dan gegaan.

Wanneer de room zich daarna scheidt,

Wordt hiervan lekkre kaas bereid.' 

In de lente wordt 'de spa in den grond

gestoken' en 'zaait men erwten en andere

dingen'. Hierna volgt een plaatje van de

haan en de kippen en wordt het nut van

deze dieren bezongen: 

'Al kosten zij den boer wat graan. 

Zijn hoenderhof brengt voordeel aan.' 

Vervolgens wordt een sprongetje gemaakt

naar het graan dat geoogst is en dat naar de

korenmolen gebracht wordt. Nadat er meel

van gemaakt is, wordt er een 'heerlijke

mik' van gekneed, want:

'De vrouw van den landman bakt zelve 't

brood. Zijn voordeel wordt daardoor niet

weinig vergroot.'

Gezinsarbeid
Een halve eeuw

later verscheen van

Jouk Terpstra Zomer

aan de Achterweg

(1949). In dit ver-

haal, dat zich afspeelt in Friesland, komen

meer aspecten van het boerenleven aan de

orde. Op de boerderij aan de Achterweg

wonen Heit en Mem met hun kinderen

Sietske, Jelle en Feikje, en verder nog Gjalt

het knechtje en Janke de meid. Dichtbij

de boerderij staat het huisje van Lute, 

die arbeider is op de boerderij, en zijn

vrouw Sjoukje met hun zoontje Bonne.

Het verhaal toont aan dat het boerenbedrijf

vroeger echt een gezinsbedrijf was. De

kinderen leven mee met alles en waar

nodig helpen ze, mét plezier. Voor

schooltijd is er vaak al heel wat werk ver-

zet. In het voorjaar gaan de koeien de wei

in, eerst de hokkelingen en daarna de

koeien en kalfjes. De kinderen helpen als

de kalveren naar buiten mogen. Als de

koeien in de wei zijn, moet de stal

schoongespoten worden, een klusje waarbij

de jongens graag helpen. Bij het melken

van de koeien en het voeren van de

kalveren steken ze ook hun handen uit 

de mouwen. Het melken gebeurt in de

yester, een afgeschut gedeelte van het 

land bij de boerderij. 

De zomer is een drukke tijd want dan moet

er gehooid worden. Pake komt soms

helpen. De kinderen hoeven niet te helpen,

maar ze doen het graag. Daarbij hebben

ze ook veel plezier. Als het hooi in lange

rijen op het land ligt, moet het tot grote

hopen opgeschoven worden. Dat laatste

wordt 'tiemen' genoemd en gebeurt met

behulp van een dikke paal die door een

paard wordt voorgetrokken. Lute staat op

de paal en Sietske mag erbij staan. Het is

nog best lastig om staan te blijven. Sietske

rolt er dan ook wel eens af. 'Maar 't hin-

dert niet, hoor! Ze springt overeind en

wipt gauw weer op dat glijdende ronde

ding. Er schuift meer hooi voor de paal op.

Daar kan ze zich aan vasthouden. Wat een

pret, wat een pret.' 

Bij weer en wind
In Zomer aan de Achterweg komt ook

de wisseling van de seizoenen aan de orde.

De drukke zomer is achter de rug en dan

is het najaar. Het weer wordt slecht, maar

In het boerenbedrijf hielpen

alle leden van het gezin mee.

In 'Des Landmans Vreugd'

wordt het boerenleven

beschreven aan de hand 

van korte versjes.

Omslag: 'Des Landmans

Vreugd' (Deventer circa 1900) 

Collectie: Atheneumbibliotheek,

Deventer
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het boerenleven in kinderboeken

Het traditionele beeld is dat boeren

een vrij en gezond leven hebben,

maar hard moeten werken, zeven

dagen per week, vierentwintig uur

per dag. De zorg voor het vee en

voor de producten op het land

brengt een grote verantwoordelijk-

heid met zich mee. De boer werkt

niet alleen met zijn hoofd, maar ook

met zijn hart. Daarbij is het leven

van de boer zeer afhankelijk van

seizoensinvloeden. Wordt in kinder-

boeken de nadruk gelegd op de

mooie kant van het boerenleven of

komt de zware kant ook aan de orde?

tekst: Janneke van der Veer

Des landmans
vreugd
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Een feest is het als de koeien naar buiten

mogen. Dat gebeurt na Pinksteren, als het

eindelijk warm genoeg is en er voldoende

gras is. Het is een heel gedoe de beesten de

eerste keer uit de stal te krijgen. Ze schrik-

ken van het felle licht. En dan gaan ze naar

de wei. 'Langzaam en traag gaat de stoet

voort. En het is een lange stoet, hoor.

Vijfenzeventig zwart met witte dieren, die

af en toe loeien. Als er één dwaas omhoog

springt, is één van de drijvers er meteen

bij en slaat met een tak op haar achterste.

Dit doet helemaal geen pijn, dat weten de

kinderen heel precies.' Als de koeien in de

wei zijn, dartelen ze daar helemaal dol

rond, maar na een poosje vinden ze rust

en 'buigen hun kop naar het malse gras'.

Zomer en herfst
In de zomer regent het zo vaak dat het

hooien uitgesteld moet worden. Maar dan

is het eindelijk zo ver. Al het gras wordt in

een keer gemaaid. Een deel wordt hooi,

een deel wordt ingekuild. Siert helpt na

schooltijd volop mee met het keren van

het gras. 'Net als moeder loopt hij met de

hooivork langs de lange rijen gras en keert

het met een zwaai, zodat het kan drogen.

Het is zwaar werk, ook voor Siert en hij is

trots, wanneer het hem lukt een regel gras

in één keer te bewerken zonder te rusten.'

In de hooitijd wordt er gemakkelijk eten

op tafel gezet. Elke dag is er een bak sla.

Het verveelt de kinderen wel een beetje,

maar ze snappen ook dat moeder nu geen

ingewikkelde maaltijden kan maken.

In de herfst is het tijd voor de slacht en 

het aardappel rooien. Er wordt een varken

geslacht bij de noodslachterij. Daarna is

moeder druk bezig met het invriezen van

alle stukken vlees. Oma vertelt dat dit

vroeger heel anders ging. Het vlees werd

heel vroeger bewaard in potten met veel

zout, en later werd het 'geweckt'. Van de

varkensblaas maakt Siert voor Marije een

rommelpot.

Boer en arbeider
In diverse verhalen is sprake van een

boer, een knecht en/of arbeider en een

meid. Vaak is er sprake van een hechte

band tussen hen, bijvoorbeeld in de serie

verhalen uit 1953 van P. Terpstra over de

'polderkinderen': Polderkinderen in de

lente, Polderkinderen in de zomer,

Polderkinderen in de herfst en

Polderkinderen in de winter, die zich

afspelen in een Friese polder. Een aantal

polderkinderen woont op de boerderij,

zoals Taco van boer Jorritsma. In dienst

van Jorritsma is Japik, 'de oude arbeider'.

Hij is de zestig al gepasseerd en krijgt last

van reumatiek. Hij voelt er echter niets

voor om met werken te stoppen. Hij is

verknocht aan de boerderij, waar hij ook

al zo'n 45 jaar werkt. Hij kan zich niet

voorstellen dat een ander zijn werk over-

neemt. Toch stelt de boer hem voor om

het rustiger aan te doen. 'De boer wil 

toch niet zeggen, dat ik ermee op moet

houden?', zegt hij schor.' Japik vraagt 

zich af wie het werk dan moet doen.

Gebruikelijk is immers dat arbeiders in

mei worden aangenomen, maar nu is het

middenin het jaar en dan valt het niet

mee om aan personeel te komen. In dit

verhaal is sprake van veel wederzijds

respect tussen de boer en zijn arbeider. 

Vakantieverhalen
Een groot deel van de verhalen die

zich op of rond de boerderij afspelen zijn

vakantieverhalen. Bijvoorbeeld Marieke

gaat melken (1959) van Mia Bruyn-

Ouwehand. Dit boek voor zes - tot acht-

jarigen gaat over het 'stadsdeerntje'

Marieke dat bij haar oma logeert en daar-

bij kennis maakt met het leven op een

boerderij. Samen gaan ze melk halen bij

de boer. De boer is net de koeien aan het

melken. Marieke vindt dat mooi om te

zien. De boer giet de melk in de bus door

een zeef met watten, die 'vuil, grijsvuil'

worden. Marieke verbaast zich daarover.

'Heeft de koe zoveel vuil in haar buik?',

vraagt ze. Oma krijgt schone melk uit de

bus mee in haar emmertje.

In Dicht bij huis (1903) van Jan Ligthart

en H. Scheepstra logeert de zevenjarige

stadsjongen Piet van Dam bij zijn oom,

boer Houtman, om aan te sterken. Piet

maakt het boerenleven in al zijn facetten

mee. Hij maakt kennis met alle dieren en

gaat mee naar het land. Van Bos, de

Stadsdeerntje Marieke maakt

tijdens een logeerpartij bij oma

kennis met het boerenleven.

Omslag: Mia Bruyn-Ouwehand,

'Marieke gaat melken', met

illustraties van Rie Kooyman

(Den Haag 1959)
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de koeien staan nog niet op stal. Janke de

meid is een paar dagen weg en nu moet

Sjoukje haar taak om te melken overne-

men. Dat is geen prettige klus. 's Morgens

om half vijf is het donker en ze ziet geen

hand voor ogen. ''t Land nat, de koe nat

en al gauw is de melker ook nat. En 't

duurt wel tien minuten voordat één koe

gemolken is'. Nadat Sjoukje met Bontje II

klaar is, moet ze een koe die Richtje heet,

hebben. 'Maar waar vindt ze Richtje? Ze

loopt eens een eindje het land in. Och hé,

voordat ze het weet, ligt ze met emmer en

al in de greppel. Sjoukje krabbelt gauw

weer overeind. 'Ik zeg maar niets', denkt ze.

'Dat zal de anderen met zulk weer ook wel

eens gebeuren.' Ondanks het slechte weer,

moet al het werk toch gedaan worden. 

In nood helpt men elkaar
De seizoenswisselingen komen 

ook goed naar voren De kinderen van

'Weltevree' (1980) van Wil Vening. 

Dit verhaal speelt zich af op een boerderij

in het noorden van Groningen en gaat

over de kinderen Nienke, Siert, Frouke en

Marije en hun ouders. Het is echt winter,

waarbij de afgelegen boerderij en het

dorpje min of meer van de wereld worden

afgesneden door de hevige sneeuwval.

Duidelijk wordt de band die er onder de

boeren heerst. In nood helpt men elkaar.

Als één van de buurboerderijen zonder

stroom komt te zitten, gaan Siert en zijn

vader en ook andere buren ernaar toe om

te helpen met het melken. 'In de grote stal

is het een drukte van belang. Er zijn wel

tien helpers bezig. Hier en daar zitten een

paar mannen onder de koeien, die ze met

de hand proberen te melken. Maar dat

valt niet mee. De polsen gaan na een paar

minuten al pijn doen, ze zijn dit werk niet

meer gewend. De machine heeft het

overgenomen. Bovendien zijn de koeien

gefokt op kleine spenen, waar de appara-

ten, die de melk uit de uiers halen, precies

omheen passen. Er is nu geen greep op de

tepels te krijgen.'

Band met de dieren
Er is een sterke band tussen de mensen

en de dieren. Nienke bijvoorbeeld houdt

van de stallen. 'Ze voelt zich altijd heel stil

en rustig worden als ze hier een beetje bij

de dieren staat. Als niemand haar kan

horen, houdt ze hele verhalen tegen de

schapen en geiten, of tegen de konijntjes

in de hokken. Ze verbeeldt zich dan, dat

de beesten haar kunnen verstaan. En

eigenlijk is ze er vast van overtuigd, want

ze staan vertrouwelijk dicht bij haar. De

kalfjes komen snuivend naderbij en zuigen

op haar hand. Ze krouwt met haar vingers

in het dichte haar boven op hun kop.'

In het vroege voorjaar worden de jonge

dieren geboren. Dan moet er vaak

gewaakt worden. Schaap Alida is de eerste

die jongen gaat werpen. Moeder maakt

voor vader koffie en brood klaar en gaat

dan zelf naar bed. Vader gaat naar de stal

waar Alida erg onrustig is. Er is een

ligstoel met een plaid waar vader in kan

zitten en wat kan slapen. Maar bij elk

geluid springt hij op. Hij bemoedigt het

dier: 'Ja, toe maar, meisje, doe je best.'

Het eerste lam wordt geboren. Vader

verwacht nog een lammetje. Hij moet er

nog enkele uren op wachten. Tot zijn

verrassing komt er nog een derde. Dat

betekent extra werk voor zijn vrouw. Een

schaap wil geen drie lammeren zogen.

Het derde lammetje moet dus met de fles

groot gebracht worden. 

Er worden nog meer dieren geboren. 

Een veulentje van het paard Linda. Siert

wil daar graag bij zijn, maar zijn vader

zegt dat daar geen sprake van kan zijn.

'Linda wil geen pottekijkers. Dat doet ze

helemaal alleen. (...) Kom, Siert, laat 

haar maar alleen. Ze wil er toch niemand

bij hebben. Dat gaat ons niets aan. Ze

houdt de weeën gewoon op als er mensen

in haar buurt zijn. Dat is alle jaren 

zo geweest.' En zo gebeurt het ook. 

's Morgens staat er een veulentje naast 

het paard, een hengst.

De band tussen

mensen en dieren

is groot.

Het boerenbedrijf vroeger was een

gezinsbedrijf. Alle leden van het

gezin hielpen mee.

Omslag: Jouk Terpstra, 'Zomer aan

de Achterweg', met illustraties van

Tjeerd Bottema (Den Haag 1949)
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tekst: Tonko Ufkes

pronken met eigen veren

Ongetwijfeld zijn kippen de meest voorkomende huisdieren. Eén enkele

kippenboer heeft er vaak al vele duizenden en daarnaast zijn er veel

liefhebbers met in de tuin een koppeltje hennen met een haan. Al eeuwen

lang zijn kippen geliefd vanwege de eieren, het vlees of om de mooie veren.

Veel schilders lieten zich door deze dieren inspireren. Zo kreeg het

Nederlands Pluimveemuseum onlangs een prachtige collectie aquarellen met

kippenrassen geschilderd door Cornelis van Gink in bruikleen.

Hanen en hennen

Overal ter wereld worden kippen

gehouden en ook in Nederland gaat het

om tientallen rassen en variëteiten. Bij 

de intensieve houderij staat vooral de

productie van vlees of eieren voorop en

zo kennen wij de kip het beste: van de

poelier of uit de supermarkt. Dit zijn ook

de dieren uit de beelden van ruimingen 

bij vogelpest. Hanen en hennen spelen

echter ook een grote rol in gewoonten 

en gebruiken, omdat we de dieren al zo

lang om ons heen hebben, waardoor 

wij bepaald gedrag zijn gaan waarderen.

Of juist niet.

Patrijskleurige Hollandse Krielen. Copyright: Stichting Fonds voor Pluimveebelangen

knecht, leert hij het verschil tussen poot-

en eetaardappelen en hoe hij de stal moet

uitmesten. Ook in dit verhaal wordt de

cyclus van het boerenleven duidelijk. Op

een dag worden de schapen geschoren. 'Je

moet ze de jas maar uittrekken', zei Oom

op een morgen tegen Bos (...) Piet ging

met Bos in de wei. Bos pakte een schaap

beet. En toen gebeurde er iets, dat Piet erg

naar vond. Bos nam een touw, en bond

de poten van 't dier aan elkaar. Het spar-

telde tegen, maar de sterke Bos won het.

Hij lei het daarna op de grond, en haalde

het touw nog strakker om de poten. 't Dier

kon zich haast niet verroeren.'

Verschil stad - platteland
De verschillen tussen stad en platte-

land komen in diverse verhalen aan de

orde. De stadskinderen worden soms als

een beetje dom afgeschilderd, bijvoor-

beeld in Marieke gaat melken. Het 'stads-

deerntje' Marieke stelt veel vragen, onder

meer over het kalfje dat de zoons van de

boer haar laten zien. 'Heeft hij nog geen

tanden?', vraagt ze, waarop de jongens

haar uitlachen. 'Wie heeft er ooit een koe

met tanden gezien.' Maar ze zijn wel bereid

Marieke te laten zien hoe een koe eet.

In het vakantieverhaal Op de Bonte Hoeve

(1932) van G. Geertsema komt een ander

verschil tussen stad en platteland aan de

orde. Drie jongens uit Holland logeren op

een boerderij in de buurt van Zwartsluis.

Kees, zoon van de boer, heeft een honden-

kar gebouwd en vertelt hoe iedereen in

het dorp hem heeft geholpen: 'Die assen

en 't verdere onderstel zaten oorspronkelijk

aan een ezelswagentje, waarin 't zoontje

van den burgemeester nog gereden heeft.

Die lagen bij den wagenmaker voor oud

vuil op zijn erf; 'k heb ze voor twee kwart-

jes gekocht en Jan van den smid heeft ze

voor een paar lekkere peren pasklaar

gemaakt.' Theo, een van de 'Hollandse

jongens' merkt dan op: 'Heel gemakkelijk

op zoo'n dorp (...) dat doen ze bij ons in

de stad niet', waarop Kees zegt: 'De een

helpt den ander graag (...) Als vader

iemand helpen kan, doet hij dat natuur-

lijk ook met evenveel liefde. Ze komen

wel eens vaders paard en wagen leenen.'

De 'Hollanders' zijn zeer verbaasd dat de

boer zijn paard en wagen uitleent: 'Ik zou

bang zijn, dat ze met paard en wagen er

vandoor zouden gaan.' 

Geïdealiseerd beeld
In de besproken verhalen komen de

werkzaamheden die op de boerderij gedaan

moeten worden uitgebreid aan de orde.

Daarbij wordt over het algemeen een

positief beeld van het boerenleven gegeven.

Er moet hard gewerkt worden op de boer-

derij, maar men doet dat met plezier en in

harmonie met elkaar. Slechts een enkele

keer wordt iets beschreven van de minder

prettige kanten van het boerenleven,

bijvoorbeeld in Zomer aan de Achterweg

(1949). De conclusie lijkt dan ook

gerechtvaardigd dat in kinderboeken het

boerenleven nogal geïdealiseerd wordt. 
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Het is zwaar en

lang werken.

'Als het vee in weelde leeft, Emmers vol met melk geeft'. Uit: 'Des Landmans Vreugd'



Pluimveemuseum heeft deze unieke

collectie aquarellen onlangs voor lange

periode in bruikleen gekregen. 

Scharrelkip
Verdwenen zijn de meeste gewone

kippen, die vroeger bij elk huis met een

tuin hoorden. Kippen houden is tegen-

woordig óf de hobby van liefhebbers

óf een bedrijfstak waarbij snel

groeiende slachtkuikens of gegaran-

deerde leghennen worden geteeld. 

In nog geen twee maanden zijn 

deze vogels volgroeid en al weer geslacht,

de legkip moet minstens zes eieren per

week leggen.

Toch lijkt nu het tij te keren. Het scharrelei

verdringt het ei uit de legbatterij en na de

vogelpestruimingen kan men nu kippen

adopteren. De echte kip komt terug. Van

vlees- of eiproducent wordt het weer een

dier. Ze komen weer in tuinen voor, want

ze geven ons een 'buitenleven' gevoel.

Ook worden ze afgebeeld, bijvoorbeeld

op serviesgoed, servetten en kadopapier.

De kip is bezig aan haar come-back. 

De tentoonstelling 'Pronken met eigen

veren: 100 aquarellen van kippenrassen van

C.S.Th. van Gink' is tot 29 oktober 2005 te

zien in het Nederlands Pluimveemuseum,

Hessenweg 2a in Barneveld 

(www.pluimveemuseum.nl).
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Gestoofde kip of haan
Wie oplet komt overal kippen tegen.

Bijvoorbeeld in het handgeschreven

zeventiende-eeuwse kookboek, dat

gebruikt werd op de Menkemaborg in

Uithuizen, zijn recepten te vinden om kip

of haan te stoven. Nog altijd hoort kippen-

vlees in de keuken tot 'het meest veelzijdig

stukje vlees'.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor

eieren: ze werden en worden gekookt

of gebakken. In oude recepten lijkt

het soms hoe meer, hoe beter. Zo gingen -

volgens het Uithuizer kookboek - in de

vulling van een perentaart zes à zeven

eieren. Trouwens, ook op een beet van

een dolle hond moest een smeersel worden

gedaan, waarin drie dooiers en eierschalen

waren verwerkt.

In de beeldende kunst
Op veel oude schilderijen van boerde-

rijen of huiselijke taferelen komen rond-

scharrelende kippen voor. Tot in de

schoolboekjes uit de vijftiger jaren zien we

een haan met z'n hennen lopen, onder

andere op de tekeningen van Jetses. Nu

zijn het al lang geen alledaagse huisdieren

meer, ook al kun je op een tentoonstelling

van levende dieren gemakkelijk vijftien

kleurslagen van de Hollandse krielkip

tegenkomen.

Echte portretten schilderden Melchior

d'Hondecoeter, Jan Steen en andere

zeventiende-eeuwse meesters. Zo is de

kuifhoen door Jan Steen rond 1660

vereeuwigd op het schilderij 'Het

Hoenderhof'. Dit schilderij is nu te zien in

het Haagse Mauritshuis. Ook van andere

Nederlandse rassen bestaan oude afbeel-

dingen en bij de ongeveer honderdduizend

mensen die sierkippen houden zijn vooral

dergelijke rassen populair. Ofwel, wie zich

Groninger voelt houdt 'Groninger

Meeuwen', een Fries heeft 'Friese hoenders'

en 'Twentse hoenders' komen vooral voor

in Overijssel. Een stil verzet lijkt het tegen

de groter wordende wereld en misschien

ook tegen de duizenden anonieme

productiekippen.

Cornelis van Gink
Een bekende schilder van hoenderras-

sen was C.S.Th. van Gink (1890-1968).

Toen Cornelis van Gink in de oorlogsjaren

ondergedoken zat, besteedde hij deze

periode van gedwongen werkeloosheid

voor het aquarelleren van pluimvee. Hij

deed dat voor het Instituut voor

Pluimveeonderzoek Het Spelderholt in

Beekbergen. Van Gink was naast begaafd

tekenaar een internationaal bekend fokker

van kippen en duiven. Hij schilderde de

bijzondere kippensoorten heel nauwgezet,

zodat de afbeeldingen gebruikt konden

worden voor het terugfokken van uitge-

storven pluimveerassen. Het Nederlands

Nederland kent vele

oude kippenrassen.

Roodpel Friesche Hoenders

Copyright: Stichting Fonds voor Pluimveebelangen

Zwarte Hollandse Witkuiven

Copyright: Stichting Fonds voor Pluimveebelangen

De haan
Dat hanen veel en hard kunnen kraai-

en is zeker bij de buren van een kippen-

houder bekend. Het kraaien is wellicht zijn

opvallendste eigenschap. In het bijbelse

paasverhaal kraaide de haan drie keer en

werd zo tot een belangrijk symbool: zowel

van berouw en boete, als van de opgestane

Christus die de mensen uit slaap en

zonde oproept naar de opstanding en

het licht. Juist op de kerken en kerk-

torens komt daarom de haan veel voor

als windwijzer. Hoewel er ook veel

andere windvanen zijn, is de haan bij

uitstek de bekroning van een toren.

Uiteraard waait deze haan met alle

winden mee.

In spreekwoorden komt vaak het geluid

terug, want soms 'kraait er geen haan naar',

maar soms wil iemand ook 'zijn haan

koning laten kraaien'. Dat laatste is een

verwijzing naar de hanengevechten, evenals

bijvoorbeeld het 'haantje de voorste' willen

zijn. Ook bij ons zijn deze gevechten uit

het verleden bekend, maar we missen de

vechtcultuur uit bijvoorbeeld de Aziatische

landen. Dit is ook te zien aan de Neder-

landse hoenderrassen. Ondanks het grote

aantal soorten kippen en krielkippen zijn

hier amper de hoog op de poten staande

vechtersbazen bekend.

Anders dan bij duiven of zwanen vormen

haan en hen geen vast koppel. De hen

broedt en verzorgt de kuikens alleen, als

een echte moederkloek dus. Juist omdat

één haan meerdere hennen heeft, maakt

dit hem tot een zinnebeeld van vrucht-

baarheid, maar wellicht ook van bazig en

verwaand gedrag. Naast het kraaien

komen deze macho kenmerken opvallend

'hanig' over. Erg sympathiek is hij meestal

niet: van de middeleeuwse Reynaert tot

Olie B. Bommel wordt Canteclaer opge-

voerd als een ijdel en arrogant beest.

De hen
Het bekendste feest waarbij kippen en

eieren een rol spelen, is ongetwijfeld

Palmpasen. Op de laatste zondag voor

Pasen gaan kinderen in optocht door de

straten met hun palmpaas. Dit is een

versierde stok of tak met daaraan onder

andere groen, broodfiguren, eieren en

vruchten. De broodfiguur is dikwijls een

vogel en dan vooral een haan. Dit is waar-

schijnlijk een verwijzing naar de haan als

heidense offergave of naar de kraaiende

haan uit het paasverhaal. De eieren zijn
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het symbool voor nieuw leven, passend

bij het voorjaar en ook bij Pasen.

De zorgzame 'hen die haar kuikens onder

haar vleugels verzamelt' wordt reeds in de

bijbel genoemd en is, net als de haan uit het

paasverhaal, een verwijzing dat kippen al

in het oude Midden-Oosten voor kwamen.

Ook dichter bij huis werd er over

hen geschreven en werden ze zowel

levend of als onderdeel van een

maaltijd geschilderd. Op het middel-

eeuwse tapijt van Bayeux staat al

een weerhaan op een abdijkerk en zijn kip

etende mensen afgebeeld.

Recept uit een zeventiende eeuws kookboek, dat gebruikt werd op de Menkemaborg in Uithuizen,

Collectie: RHC Groninger Archieven

De kip.

Uit: Des Landmans Vreugd 

(Deventer circa 1900). 

Collectie: Atheneumbibliotheek

Haan en kip vormen

geen koppel. 
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Gezondheid
In het weekend van 1, 2 en 3 juli vindt in

het Utrechtse Museumkwartier een festi-

val over gezondheid plaats. De geschiedenis

van de geneeskunde, de tandheelkunde en

de farmacie wordt dan uitgebeeld. Te zien

zijn pestleiders met hun geneesheren, 

een zeventiende-eeuwse tandarts, een

veldlazeret uit de Tweede Wereldoorlog,

een modern calamiteitenhospitaal van het

Rode Kruis en nog veel meer.

Meer informatie: www.jaarvandefolklore.nl

en www.gezondheid-utrecht.nl

Verhalenlab
Tot 2 oktober is Imagine IC ingericht als Verhalenlab: een tentoonstelling met 

bijzondere verhalenprojecten over migratiegeschiedenis. Het project 'Geschiedenis 

van de gastarbeiders 1963-1975' van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 

heeft daarin ook een plekje gekregen.

Meer informatie: Imagine IC, Bijlmerplein 1006-1008, Amsterdam 

(tel: 020 - 489 48 66, www.imagineic.nl) 

Passiespelen
Tot een van de kleurrijkste Nederlandstalige theater tradities, die al bijna driekwart

eeuw stand houdt, behoren de Passiespelen in Tegelen. Het is een vijfjaarlijks

evenement, waarin het lijdensverhaal van Jezus op imposante wijze wordt nagespeeld.

De Passiespelen kunt u tot en met 11 september 2005 bezoeken in openluchttheater

De Doolhof in Tegelen.

Meer informatie: www.jaarvandefolklore.nl en www.passiespelen.nl

Droste
Iedereen kent de reclame van de ver-

pleegster met het kopje cacao op een

blaadje. Deze verpleegster verscheen

rond 1900 op de verpakking van Droste

cacao en is sindsdien onlosmakelijk

verbonden met de merknaam. Het

ontwerp straalt de heilzame werking

van chocolademelk uit. In het

Nederlands Bakkerijmuseum is een

tentoonstelling te zien over de

chocolade- en cacaofabrikant Droste,

opgericht in 1863. Dorste verkocht

naast cacao en chocolade ook bijpro-

ducten, zoals het chocoladeservies en

de Indië-albums, die nog steeds geliefd

zijn bij verzamelaars.

De tentoonstelling 'Droste, altijd

welkom' is tot en met 7 januari 2006 

te zien in het Nederlands

Bakkerijmuseum 'Het Warme Land' te

Hattem (www.bakkerijmuseum.nl)
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Aftelrijmpje
Hik Spik Sprouw

Geef de hik aan jou

Geef de hik aan een ander man

Die hem wel verdragen kan

Gelezen in: 

Brieven van Paulus, nr. 154 (2005)

Dag van de ambachten
Op donderdag 28 juli ondergaat het dorp

Ballum op Ameland een metamorfose. U

zult zich terug wanen in grootouders tijd.

Alle inwoners zijn dan gekleed naar het

modebeeld van 1900 en er worden veel

oude ambachten, zoals mutsen plooien,

touw maken, klompen snijden en spinnen

gedemonstreerd. Verder treed de dansgroep

De Amelanders op en zingen de Amelander

Juttersvrouwen en het Amelander Shanty-

koor vissersliederen.

Meer informatie: www.jaarvandefolklore.nl

Kandidaten
gezocht voor
een volks-
cultuur quiz
Mode-ontwerpster Coco Chanel had

grote invloed op de badmode aan het

begin van de twintigste eeuw. Wat

introduceerde zij, waardoor de

badmode veranderde?

a. Zongebruinde huid

b. Beugel BH

c. Zonnebril

Weet u het antwoord op deze vraag

en wilt u meespelen in een nieuwe

kennisquiz van de NCRV /

Nederlands Centrum voor

Volkscultuur waarin het heden en

verleden van alledaagse dingen

centraal staan? Meld u dan gauw aan

bij www.ncrv.nl/activiteiten en kijk

hoe ver u komt op de tijdsbalk tussen

2005 en 0.

Alledaagse dingen

tekst: Ineke Strouken

Op 't hof
Een prachtig boek over het leven op de

boerderij is Op 't hof, boerderijen en

boerenerven in Zeeland geschreven door

Gerard Smallegange. In dit boek ligt de

nadruk op het gebruik van huis, schuur

en erf en alle menselijke aspecten die daar

bij horen. Als een meisje een vrijer mee

naar huis nam, was de eerste vraag aan de

jongen: 'Hoeveel mendeuren heeft je

vader?' Hier kon men de rijkdom aan

aflezen. Uit angst voor kinderloze

huwelijken trouwde men vóór 1850 pas

als het meisje zwanger was om zodoende

'geen kat in de zak te kopen'. De Zeeuwse

huisartsen zeiden dan ook dat de meeste

boerenkinderen in de bakkeet verwekt

waren.

Gerard Smallegange, Op 't hof, boerderijen en boerenerven in Zeeland (Goes 2001)

Voor informatie over nieuws, adressen en kennis, kijk op www.volkscultuur.nl



Toch leek Maria Swanenburg geen

wraakzuchtige heks of toverkol, weggelo-

pen uit een moorddadig sprookje. Mie

was een mooie vrouw met donkere ogen

en zwarte lokken. Bovendien was ze erg

vriendelijk en stond ze bekend om haar

opofferende naastenliefde. Altijd bereid

om te helpen bij familie en bekenden. 

Die engelachtige inzet leverde haar de

eervolle bijnaam Goeie Mie op. Als een

ware Florence Nightingale waarde ze

rond. Barmhartig en hulpvaardig, maar

ook gul strooiend met dodelijk gif. 

Voorkinderen
In 1839 trouwt Maria Catharina

Swanenburg met de fabrieksarbeider

Johannes van der Linden. Ze is dan 29 jaar

en heeft al een kind, Arie, dat bij het huwe-

lijk wordt 'geëcht'. Twee andere 'voorkin-

deren' zijn dan al overleden. Mie kreeg

later nog drie kinderen, waarvan er twee

op jonge leeftijd stierven. Het gezin

woonde achtereenvolgens in de Haver- en

Gortbuurt, de Groenesteeg en tenslotte in

een huisje aan de Singelstraat in Leiden.

Mie zette zich niet alleen in voor haar eigen

gezin en huishouden. Ze hielp anderen

waar ze kon. Die schijnbaar belangeloze

toewijding en hulp leverde haar veel

sympathie op van familie en buurtgenoten.

Men deed nooit tevergeefs een beroep op

haar bij ziekte of overlijden. 

Dooiefondsen
Maar Mie's belangstelling voor de zieke

en stervende medemens kwam niet voort

uit goedheid. Met overleden mensen was

geld te verdienen. Ze ontdekte dat het

mogelijk was meerdere begrafenisver-

zekeringen af te sluiten voor familieleden

en goede kennissen zonder dat deze het

wisten. De 'dooiefondsen' keerden geld

uit bij het overlijden van de verzekerden,

die zo de schande van een begrafenis door

de stedelijke overheid voorkwamen. Pikant

detail was, dat niet de nabestaanden maar

de premiebetaler de verzekeringsgelden

ontving. De enige voorwaarde voor uitke-

ring was het bewijs van overlijden van de

verzekerde.

Dodelijk gif
Wanneer Mie Swanenburg met haar

duistere vergiftigingspraktijken begon, 

is onduidelijk. Het gif bemachtigen was

echter geen probleem. Mie gebruikte voor

haar misdaden het dodelijke gif operment,

een verbinding van zwavel en arsenicum.

Het gele spulletje was bij iedere drogist 

te koop. Zij verkochten het zware gif

gemengd door kalk om muren en plafonds

te behandelen tegen wandluizen. Doordat

het mengen niet altijd zorgvuldig gebeurde,

was het gele poeder door kwaadwillenden

gemakkelijk uit 't kalk te scheppen. Goeie

Mie had hiermee een dodelijk wapen in

handen, dat ze toepaste op haar eigen

bloedverwanten.

Kronkelend van pijn
Ze vergiftigde haar moeder Johanna

Dingjan-Swanenburg, haar vader

Clement en haar zus Petronella. Daarna

vergiftigde ze haar zwager Johannes

Lepelaar en haar schoonzuster Cornelia

de Hees-van der Linden. De laatste stierf

in 1881. Mie is dan zevenenveertig jaar

oud. Ze nam de drie weesjongens van

haar schoonzus op in haar eigen gezin.

Piet, Arend en Willem zijn hun leven

vanaf dat moment niet meer zeker. 

Na veertien dagen stierf Willem en vier

maanden later blies ook Arend de laatste

adem uit, geveld door de operment. 

Zijn vrienden waren er getuigen van hoe

de vitale knaap, die net zijn diensttijd erop

had zitten, op gruwelijke wijze aan zijn

einde kwam. Arend lag brakend en kron-

kelend van pijn in bed met uitpuilende

ogen. Mie week niet van zijn zijde en wierp

zich op als een toegewijde verpleegster.

Een dokter roepen was niet nodig. 
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In de misdaadhistorie staat de Leidse Maria Catharina Swanenburg op eenzame hoogte. Ze vergiftigde honderdentwee

mensen, waarvan er zevenentwintig overleden in een periode van vijftien jaar. Haar dodelijke drijfveer was geld en

moordlust. In 1883 liep ze tegen de lamp. De volkswoede was groot, toen ze niet haar verdiende straf kreeg.

Men neme wat
zwavelarsenicum

goeie mie strooide met gif om verzekeringspenningen te innen

tekst: Peter Roggeveen en Piet de Boer

foto's: Stedelijk Museum De Lakenhal
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Goede Mie stond bekend om haar hulpvaardigheid bij

zieke mensen. Totdat men door had dat zij familie en

buren vergiftigde om geld te innen uit de dooiefondsen.
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Nederlands Centrum voor Volkscultuur

In Nederland beoefenen veel mensen folklore. Vaak

gebeurt dit in groepsverband. Zij doen dat bijvoor-

beeld omdat zij aspecten van het verleden willen

reconstrueren. Soms willen zij ook dat een traditie

niet vergeten wordt. Folklore is het verleden beleven.

Dat geldt voor de beoefenaars, maar ook voor het

publiek dat komt kijken. Het is een levende band

met het verleden. Daarom heeft het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur 2005 uitgeroepen tot

Jaar van de Folklore.

In het Jaar van de Folklore roept het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur zoveel mogelijk 

instellingen en organisaties op om een evenement 

of activiteit te organiseren, waarmee de folklore

onder de aandacht wordt gebracht. 

Het Jaar van de Folklore wordt afgesloten op zaterdag

22 oktober op Fort Voordorp in Utrecht. Op de

Nationale Volkscultuurdag wordt nagedacht over 

de waarde van folklore vandaag de dag. Folklore

organisaties presenteren zich op een informatie-

markt en de hele dag zal bol staan van demonstraties

en optredens. Op deze dag zal ook een boek over

folklore gepresenteerd worden. 

jaar van de
folklore

De Nationale Volkscultuurdag is voor iedereen die

geïnteresseerd is in folklore toegankelijk en biedt

een unieke kans om kennis te maken met en na te

denken over folklore in Nederland.

Meer informatie via de website 

www.jaarvandefolklore.nl of bij het 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 

Postbus 13113, 3507 LC Utrecht 

(tel: 030-276 02 44, e-mail: ncv@volkscultuur.nl)

Met de dood van haar neef stroomde het

geld binnen. Bij maar liefst drie fondsen

had Goeie Mie een verzekering afgesloten.

Het leverde haar honderdnegenenveertig

gulden op. Een kapitaal in die tijd. Haar

derde neef Piet wist door geluk zijn gif

strooiende tante te ontlopen. Piet zat in

militaire dienst en werd prompt ziek na

een kort verblijf bij tante Mie. Hij laat

zich in het militaire hospitaal verplegen

en knapt op. Mie gaf echter niet op en

probeerde met gifboterhammen haar neef

op afstand te treffen. Ook dit mislukte.

Piet deelde het brood uit aan collega's.

Die vertoonde dezelfde vergiftigings-

verschijnselen als Piet, maar niemand

vermoedde dat het de boterhammen 

van tante Mie waren.

Moordlust
Mie zocht vervolgens haar slachtoffers

dichter bij huis. Het innen van verzeke-

ringspenningen bleek ook niet meer het

enige motief. Zo vergiftigde ze als oppas

twee meisjes van vijf en negen jaar. Het

waren de kinderen van haar buren, de

familie Aben. Gillend van de pijn kwamen

ze aan hun einde. Het motief moet bij

deze slachtoffers iets anders dan geld zijn

geweest, want de kinderen waren niet door

haar verzekerd. Zelf verklaarde ze later op

de rechtszitting dat ze de kleine Suzanne

uit dronkenschap vergiftigde. Getuigen

verklaarden daarop dat zij Goeie Mie nog

nooit dronken gezien hadden.

Uiteindelijk liep Mie Swanenburg tegen de

lamp toen ze haar schoonzus Marie van der

Linden, haar man Hendrik Frankhuizen en

hun acht maanden oude kind vergiftigde.

De plotselinge dood van de drie riep dit

keer wel argwaan op. Na een tip greep de

politie Goeie Mie in de kraag. De verzeke-

ringspapieren voor de Frankhuizens droeg

ze bij zich. Professor Teunis Zaaier onder-

zocht de lijken en constateerde een arse-

nicumvergiftiging. Er kwam een voorlopig

onderzoek dat een jaar zou duren. Men

groef dertien lijken op en onderzocht

negentig verdachte sterfgevallen. 

Sensatieproces
De Leidse bevolking was verbijsterd.

Elke dag publiceerden de kranten en rod-

delpers nieuwe berichten over de moord-

dadige vrouw uit Leiden. Nieuwsgierigen

trokken naar het huis van de gifmengster.

Met tekeningen illustreerde men hoe Mie

haar busje gif leegde in de kookpot met

grutjes van de familie Frankhuizen. Toen

uiteindelijk op 28 april 1885 het proces in

Den Haag begon, was er nationaal, maar

ook internationaal, grote belangstelling

voor dit sensatieproces. De rechtszaal zat

overvol met belangstellenden die een

'gesmoorde kreet van afgrijzen' lieten

horen toen de gifmoordenares binnen

kwam, begeleid door twee veldwachters.

In de beklaagdenbank zat een vrouw van

middelbare leeftijd met op het hoofd 

een muts met keelbanden waar haar

zwarte lokken onder vandaan kwamen.

Op de tafel voor de president van de

rechtbank stonden de verzegelde potten

en flessen met delen van haar slachtoffers.

Mie hoorde de aanklacht gelaten aan. 

Monster
De beschuldiging was teruggebracht

van zevenentwintig moorden uit het

vooronderzoek naar vier: de moord op

het meisje Suzanne Aden, de moord van

Hendrik en Marie Frankhuizen en de

vergiftiging van haar neef Arend. Walging

en afschuw bij de leden van de rechtbank

kenmerkten het proces. Toch probeerde

Mie zich te verweren. Onder andere tegen

haar neef Piet die verklaarde geen cent

gezien te hebben van het verzekeringsgeld

van Arend. Mie zegt daarop met een zak-

doek voor de mond: 'Edel Achtbare, ik heb

hem al het noodige gegeven.' De president

mr. W.F.G.L. Francois reageert veront-

waardigd: 'Laat dat Edel Achtbare maar

weg. Het noodige heb je hem zeker

gegeven.' 

Ook van haar verdedigers kreeg Mie weinig

steun. De advocaat-generaal pleitte voor

levenslange tuchthuisstraf. De toegevoegd

verdediger C.A. Vaillant zei zelfs dat hij

'nimmer een groter onmens in de

beklaagdenbank' zag zitten. Hij typeerde

haar als een 'erreur de la nature' en een

'psychische anomalie'. Dit terwijl uit

onderzoek was gebleken dat de beklaagde

psychisch niks mankeerde. De verdediger

durfde zelfs een vergelijking met heksen

wel aan: 'Zij ontzag niemand, bloed-

verwanten noch vrienden en als heksen-

spoken wierp zij haar slachtoffers in de

ketel om de duivelsbrij te doen proeven.' 

Op 1 mei 1885 veroordeelde het hof in

Den Haag Goeie Mie tot levenslange

tuchthuisstraf. De verontwaardiging over

deze 'milde' straf was groot. In dagblad

De Tijd werd zelfs gepleit voor herinvoe-

ring van de doodstraf (deze was in 1870

afgeschaft): 'stuitend dat monsters (...)

door de maatschappij levenslang gevoed,

onderhouden en beschermd worden'. 

Na een kort verblijf in de gevangenis in

Den Bosch leefde Mie bijna dertig jaar in

de vrouwengevangenis van Gorinchem.

Ze stierf in 1915, 75 jaar oud en door

iedereen vergeten in haar cel. 

Met dank aan Ingrid Moerman van het

Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden.
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Kronkelend van pijn kwamen

haar slachtoffers aan hun einde.



stroom kon worden opgewekt. Men ont-

dekte dat deze nieuwe energiebron ook

licht kon produceren. De eerste geslaagde

gloeilamp werd in Engeland rond 1860

ontwikkeld door Joseph Swan, en in

Amerika door de beroemde uitvinder

Thomas Edison. Al snel daarna werden

fabrieken, en ook huizen, met elektriciteit

verlicht. 

Met elektriciteit konden ook boodschap-

pen over lange afstanden worden over-

gebracht. De telegraaf werd ontwikkeld,

waarbij Guglielmo Marconi de ontwerper

is van de eerste draadloze telegraaf. In

1876 kwam Alexander Graham Bell met

de eerste telefoon en ontwikkelde Ernst

Siemens de eerste elektrische locomotief. 

Spoorbrug
De introductie van de elektriciteit in

het dagelijks leven startte in de tweede

helft van de negentiende eeuw. Al op de

Eerste Internationale Elektriciteits

Tentoonstelling in Parijs in 1881 wilde

men belangstelling wekken voor deze

nieuwe energiebron. Aanvankelijk ging het

vooral om verlichting. Arbeiders kregen

in hun fabriek te maken met elektrisch

licht. Maar ook in de gevangenissen van

Arnhem, Breda en Scheveningen kwam

elektriciteit.

De eerste keer dat bedrijven elektriciteit

toepaste, was bij de aanleg van een spoor-

brug op het traject Rotterdam-Antwerpen

in december 1854. De brug over de rivier

De Mark bij Zevenbergen moest op tijd

klaar zijn. Dit dreigde te mislukken, omdat

de winterdagen te kort waren. Ingenieur

J.J. van Kerkwijk liet een experimentele

koolstoflamp met batterijen komen uit

De Koninklijke Militaire Academie in

Breda. Na wat aanpassingen kon de lamp

twee uur branden voordat de koolstof-

staven vervangen moesten worden. Door

deze verlichting kon ook 's avonds en 

's nachts gewerkt worden en kwam de brug

op tijd klaar. Van Kerkwijk schreef daar-

over dat men 'zelfs de fijnste werkzaam-

heden, kon uitvoeren' en 'het fijnste 

potloodschrift' nog te lezen was als je 

met je rug naar het licht stond. 

Kinderdijk
Steden volgden. Buitenlandse onder-

nemingen startten te Rotterdam in 1883 de

eerste elektriciteitsbedrijven. Amsterdam

en Haarlem kregen in 1916 hun eigen

elektriciteitsvoorziening. Omdat de pro-

vincie Noord-Holland vreesde dat het

platteland zou achterblijven stichtte het

in 1917 een eigen bedrijf: het

Provinciaal Elektriciteits-

bedrijf van Noord-Holland.

Nijmegen kreeg als eerste stad

in 1886 elektrische straatverlichting. In

datzelfde jaar kreeg ook het dorp Kinder-

dijk elektriciteit. Een ondernemende

autodidact Willem Smit had goede con-

tacten met de scheepsbouwer Smit uit

Kinderdijk. Willem plaatste elf straatlan-

tarens en realiseerde 130 aansluitingen met

in totaal 300 lichtpunten in Kinderdijk.

Het minimum aantal om zijn bedrijf te

starten. Doordat een groot aantal huizen

eigendom was van de scheepsbouwonder-

nemer konden de bewoners niet weigeren.

De huishoudens betaalden elf tot vijftien

gulden per lamp per jaar. Dit was inclusief

de gloeilampen, die het bedrijf zelf kwam

vervangen als ze stuk gingen. De verlichting

was nog wel gebrekkig. In de volksmond

noemde men de straatlantaarns 'gloeiende

spijkers', omdat ze zo weinig licht gaven.

En als in het huis van de scheepsbouwer

Smit de elektrische lift gebruikt werd,

brandden de lampen in alle huishoudens

op halve kracht.

Elektriciteitsbedrijven
Kinderdijk was een zeer vroeg voor-

beeld. Het zou nog bijna dertig jaar duren

voordat elektrische verlichting in huis

gemeengoed werd. Dat kwam pas goed

op gang in de Eerste Wereldoorlog.

Gemeenten namen daartoe vaak het

initiatief, sterk aangemoedigd door

fabrikanten van elektrische apparatuur.

De gemeentelijke elektriciteitsbedrijven

sprongen als paddestoelen uit de grond.

Om het aantal aansluitingen op te voeren,

benadrukte men de voordelen van elek-

triciteit in huis. Vooral de argumenten

van verminderd brandgevaar en minder

verkleuring van meubels en wanden 

werden gebruikt om mensen over te halen.

Tegelijkertijd konden de consumenten

moeilijk afstand doen van kaarsen en

gaslampen. De eerste elektrische lampen

hadden daarom de vorm van een kaars.

Er kwamen ook primitieve 'dimmers' op

de markt, die het mogelijk moesten maken

elektrische lampen lager te draaien. De

'regelweerstanden' waren helaas geen

succes en men kon de lampen daardoor

alleen op volle sterkte laten branden.

In de Eerste Wereldoorlog was het tekort

aan kolen en gas reden om versneld op

elektriciteit over te gaan. De elektriciteits-

bedrijven konden meer energie uit dezelfde

hoeveelheid kolen krijgen, dan de gas-

bedrijven. Na de oorlog steeg het aantal

aansluitingen sterk. Onder andere, omdat

veel elektrische huishoudapparaten, zoals

stofzuigers en strijkijzers op de markt

kwamen of door de elektriciteitsbedrijven

verhuurd werden. In 1930 behoorde

Nederland tot de meest geëlektrificeerde

landen van Europa. 

Hoogspanningskabels
Elektriciteit wordt opgewekt in

fabrieken of centrales. In Kinderdijk
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Kinderdijk was het eerste

dorp met elektriciteit.

Het begin van elektriciteit ligt in de

middeleeuwen. Toen gebruikten reizigers

magnetische stenen om te bepalen waar

het noorden lag. Later, tussen 1740 en 1750,

experimenteerde de Amerikaanse geleerde

Benjamin Franklin met elektriciteit. Zo

toonde hij met behulp van een vlieger

aan, dat bliksem elektrisch is geladen. 

En aan het einde van de achttiende eeuw

ontwikkelde de Italiaan Alessandro Volta

de eerste batterij en wekte daarmee een

elektrische stroom op.

Stroomversnelling
Maar de grootste doorbraak kwam in

1831, toen Michael Faraday ontdekte dat

met een draaiende magneet in een spoel

van metaaldraad elektriciteit kon worden

opgewekt. Hiermee was de eerste elektri-

sche motor geboren. Zijn ideeën werden

al snel in de praktijk gebracht. Er kwamen

grote generators en motors. 

Veertig jaar later ontwikkelde de Belg

Zenobe een dynamo, waarmee een

betrouwbare en regelmatige elektrische
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een uitvinding die een technologische ontwikkeling op gang bracht
Elektriciteit

De uitvinding van elektriciteit heeft heel wat in ons dagelijks leven

teweeggebracht. Eerst kwam de straatverlichting, waarvoor men de

benodigde elektriciteit in centrales opwekte. Later verschenen er apparaten

op de markt om het werken in het huishouden aangenamer te maken.

Tegenwoordig kunnen wij ons geen leven zonder elektrische apparatuur

meer voorstellen.

tekst: Connie Harkema en Piet de Boer

Hoogspanningsmasten zijn

kenmerkende landschapselementen.

foto: Ton Fischer
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alleen bij rijke families, waar het dienst-

doende personeel ermee werkte. Voor 

de iets minder rijken gold dat ze de

stofzuigers en later ook de wasmachines

konden huren. Deze werden dan met een

bakfiets bij de mensen thuis afgeleverd 

en na gebruik weer opgehaald. Alle

apparatuur was uiterst primitief. Boven-

dien was de diversiteit veel minder dan

tegenwoordig. 

Vormgeving
Later werd de vormgeving heel

belangrijk bij het ontwikkelen van

elektrische apparatuur. Grote producenten

als Siemens en Allgemeine Elektricitäts-

Gesellschaft (AEG) hadden hiervoor

speciale architecten in dienst. Professor

Peter Behrens was een van hen en hij heeft

menig huishoudelijk voorwerp voor AEG

gestileerd. 

Bijna alle apparatuur kwam uit Berlijn, 

in die tijd een zeer vooruit strevende stad.

Rijke mensen pronkten graag met hun

aanwinsten en zetten hun huishoudelijke

apparaten na gebruik vaak in een glazen

vitrine. Een mooie uitstraling was dus 

van groot belang. Heetwaterketels werden

vervaardigd van gehamerd messing, 

een kostbaar metaal met een artistieke

uitstraling. De handvatten waren veelal

van riet, zodat men zich niet snel kon

branden.

Tegenwoordig is alles veel meer functioneel

geworden. Het moet eenvoudig en goed-

koop om met het verre oosten te kunnen

blijven concurreren. Daarnaast moeten

apparaten gemakkelijk zijn in gebruik en

goed schoon te houden zijn. Toch besteden

fabrikanten de laatste vijf jaar weer meer

aandacht aan het ontwerp. Werden

broodroosters en mixers eerder zo ont-

worpen, dat ze goed in een keukenkastje

weg te stoppen waren, nu zien we steeds

vaker waterkokers en wafelijzers perma-

nent op het aanrecht terechtkomen. Veel

apparaten zijn fraai van design en mogen

weer worden gezien. Een verschil met

vroeger is wel, dat de veiligheid van de

apparatuur nu ook niets meer te wensen

overlaat. Er vinden strenge keuringen

plaats alvorens de apparaten hun weg

naar de consument vinden. 

Veranderingen in het huishouden
In de afgelopen eeuw is er ontzettend

veel veranderd in het huishouden. Nog

rond het interbellum (1920-1940) was het

heel normaal, dat vader de kostwinner was

en moeder het huishouden deed. Later, 

in de jaren zestig en zeventig, veranderde

onze levensstijl drastisch en werd huis-

houdelijke arbeid ook door mannen

gedaan. Ook op het gebied van de vrije-

tijdsbesteding, de huiselijke sfeer, wonen,

eten en lichaamsverzorging veranderde er

veel. Daar heeft de komst van elektrische

apparaten een niet onbelangrijke rol bij

gespeeld. De apparaten zorgden voor een

verlichting van het huishouden en een

arbeidsbesparing van ongeveer eenderde

van de tijd. Daardoor hadden vrouwen

meer tijd over om bijvoorbeeld buitens-

huis te gaan werken. Maar ook de denk-

beelden over een proper huishouden

veranderden. De ramen bijvoorbeeld,

hoefden niet meer elke week te worden

gewassen. 

Voor de eigen hygiëne gelden momenteel

echter juist heel andere gewoontes.

Vroeger ging men maar één keer per

Rond 1920 verschenen de eerste

elektrische kacheltjes. Daarin zaten

dikke gloeidraden. De rode gloed die

deze uitstraalden, werd geassocieerd

met een open haard en gaf een

gevoel van behaaglijkheid. Zij gaven

relatief weinig warmte en dienden

vaak als bijzetkachel. 

Elektrische huishoudkoelkast

'Kelvinator', met onderin de

elektromotor.

Uit: H.K. Makkink, 'De koelkast.

Kunstmatige koeling', 

in: 'Alledaagse Dingen, 

Tijdschrift over volkscultuur in

Nederland' (1993, nr. 6)

gebruikte Willem Smit in zijn fabriek een

stoommachine met drijfriemen om een

dynamo in beweging te zetten en elektri-

citeit te produceren. Het leidingennet liep

ondergronds. Bedrijven in steden en later

de provinciale elektriciteitsfabrieken

gebruikten stoom om dynamo's in

beweging te zetten. Allerlei brandstoffen

werden daarvoor gebruikt, met name

steenkool, aardolie, aardgas en later

kernenergie en windenergie.

De centrales in Nederland staan met elkaar

in contact via hoogspanningskabels met

een spanning van 380 KV. Het hoogspan-

ningsnet wordt gebruikt om de stroom te

verplaatsen naar de provinciale verdeel-

stations. Het voordeel van hoogspanning

is dat de elektriciteit makkelijker te

vervoeren is met dunne kabels en het

verlies aan energie minder groot is. Via

een trapsgewijs dalende spanning komt

de elektra uiteindelijk bij de consument.

Bij 10 KV spreken we van een

middenspanningsnet en dan

gaat de stroom via een trans-

formatorhuisje op de juiste

spanning (220V) naar de

huishoudens. Dit net noemen

wij het laagspanningsnet en de kabels

bevinden zich onder de grond. De hoog-

spanningskabels lopen op veel plaatsen in

Nederland bovengronds en zijn kenmer-

kende landschapselementen geworden. In

toenemende mate worden tegenwoordig

kabels onder de grond gelegd. 

Verlichting
Tot ver in de middeleeuwen heeft de

mens gebruik gemaakt van eenvoudige

olielampjes. De olie werd geperst uit zaden.

Een pit, meestal in een tuit, zoog de olie

op uit een reservoir, waarna het uiteinde

van de pit kon worden aangestoken.

In de kaarsenindustrie slaagde men erin

de olie uit schapen- en rundvet van de

vaste bestanddelen te scheiden. Zo bleef

er stearine over, dat minder snel smelt, en

daardoor beter brandt. Het gebruik van

petroleum in de negentiende eeuw leidde

tot een betere verlichting met eenvoudiger

lampen. 

Vanaf 1850 kwam ook de gasverlichting in

gebruik, maar dat was erg gevaarlijk. Eerst

werd de vlam zelf als lichtbron gebruikt,

later werd deze benut om een onbrandbaar

materiaal te verhitten, waardoor het ging

gloeien. Het gas werd uit de steenkool-

mijnen gewonnen en vanaf de gasfabrieken

via een leidingstelsel naar de huishoudens

gedistribueerd. 

Tussen 1870 en 1880 werden er lampen

ontwikkeld die werkten op aardolie. Even-

eens aan het einde van de negentiende

eeuw werd de booglamp uitgevonden,

waarbij door het laten overspringen van

elektrische vonken tussen de koolspitsen

verblindend helwit licht ontstond. 

Sinds de uitvinding van de gloeilamp door

Edison kwamen de eerste elektriciteits-

voorzieningen in zwang. Hij introduceerde

zijn verlichtingssysteem in 1881 op de

eerste Wereldtentoonstelling te Parijs. 

De eerste huisinstallaties verschenen in

Amerika en later in Europa. De gloeilamp

zou langzamerhand alle andere vormen

van verlichting verdringen. In Nederland

werd de gloeilamp naar het model van

Edison geproduceerd in de Philips' 

Gloeilampenfabriek NV, die in 1912 

werd opgericht. Het duurde nog tot 1920,

voordat in ons land alle

openbare verlichting van

gas op elektriciteit was

overgegaan. Voor wat de

verlichting binnenshuis

betreft, bestonden er in

het begin nog geen

wandschakelaars en had men alleen in 

de woonkamer één grote lamp met een

schakelaar hangen. 

Huishoudelijke apparatuur
De technische ontwikkeling ging

steeds sneller en na de verschijning van de

gloeilamp kwam ook de eerste huishou-

delijke apparatuur op de markt. Er ver-

schenen hoe langer hoe meer apparaten,

zoals elektrische stoofjes die vooral in

kerken werden gebruikt. Maar ook de

huizen werden voorzien van apparatuur,

hoewel lang niet iedereen zich in het

begin de luxe van elektrische apparaten

kon veroorloven. Stofzuigers en was- en

droogmachines bijvoorbeeld, stonden
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De eerste stofzuiger was een

enorm apparaat, dat door twee

man bediend moest worden.

Zuigen met een van de eerste lichte

huishoudstofzuigers (AEG 1912)

Uit: H.K. Makkink, 'De stofzuiger. Hij

klopt, veegt en zuigt', in: 'Alledaagse

Dingen, Tijdschrift over volkscultuur

in Nederland' (1994, nr. 1)



arbeid heeft gezorgd, maar niet voor

arbeidsbesparing. Dat komt, omdat men

nu veel vaker wast. Vroeger deden de

meeste mensen slechts eenmaal in de

week, op de vrijdag, schoon goed aan.

De eerste wasmachine stamt uit 1929. Dat

was een uiterst eenvoudige machine die

alleen maar waste. Het water moest je eerst

zelf koken op het fornuis en daarna samen

met de groene zeep in de trommel doen.

De duur van het wassen moest je schatten,

want er was geen bedieningspaneel.

Wanneer de was was gedaan, kon je die

spoelen in een teil. Sommige wasmachines

konden al wel centrifugeren. Daarvoor

hoefde men enkel de trommel op zijn kant

in het apparaat te stoppen en dan opnieuw

de stekker in het stopcontact te steken.

Later kwamen er ook losse centrifuges. 

Wat het strijken betreft, bracht de elektri-

citeit eveneens verbetering. In het begin

had het klassieke huishoudijzer nog een

tamelijk laag vermogen (450 W), waardoor

kledingstukken die veel warmte opslorpten

niet langdurig konden worden gestreken.

Het automatische strijkijzer kreeg een

veel hoger vermogen. De automatische

temperatuurregeling zorgde ervoor dat het

wasgoed niet te warm kon worden. Nog

geavanceerder werkte het moderne 

stoomstrijkijzer, dat voorzien is van een

ruimte waarin water kan worden opge-

slagen. Dit water verdampt door de

warmte van het ijzer. De zo ontstane

stoom wordt via kleine gaatjes in de

bodemplaat naar het strijkgoed gestuurd,

waardoor nu ook heel fijne stoffen

kunnen worden gestreken. 

Koelkasten 
Het bewaren van voedsel is lang een

probleem geweest. Pekelen is het oudst

bekende bewaarmiddel. Vis en vlees

werden ook gedroogd, gerookt of gekookt.

Later werden deze technieken verdrongen

door etenswaren te steriliseren. Door al

deze procédés konden levensmiddelen

een hele tijd worden bewaard, maar de

smaak, de aanblik en ook het vitamine-

gehalte ondergingen grote veranderingen. 

Na de uitvinding van de microscoop in

1683 ontdekte men het verband tussen

koelte en het tegengaan van bederf. Voor

een goede koeling was er onvoldoende

natuurlijk ijs voor handen en dit kon

bovendien moeilijk worden bewaard.

Daarom ging men op zoek naar een

manier om op kunstmatige wijze ijs te

vervaardigen. Er werden ijsfabrieken

opgericht die het mogelijk maakten om

echte (ijs)kasten te gebruiken om het

voedsel te bewaren. Met de intrede van

elektriciteit in de woningen werden de

ouderwetse (ijs)kasten vervangen door

koelkasten en diepvriezers. 

Beide apparaten hebben overigens niet

tot arbeidsbesparing geleid. Men kan nu

veel meer bederfelijke producten tegelijk

in slaan, maar men moet de boodschappen

wel zelf halen, terwijl vroeger de slager, 

de bakker en de groenteman aan de deur

kwamen. In de bereiding van de maaltijden

is tegenwoordig wel verandering opge-

treden; met behulp van een van de vele

apparaten gaat dat aanzienlijk sneller. 

Alle apparaten hebben een groot bedie-

ningsgemak en zijn zo gemaakt dat zij

gemakkelijk schoon te houden zijn. 

Ook het koken is in de loop der tijd

drastisch veranderd. Houtkachels hebben

plaats gemaakt voor elektrische fornuizen,

wat op zich al een enorme tijdsbesparing

opleverde. Heeft men helemaal geen tijd

of zin om te koken, dan kan men tegen-

woordig de magnetron inschakelen voor

het opwarmen van kant-en-klaarmaal-

tijden. En voor na de maaltijd is er de

vaatwasser, hoewel het in Nederland erg

lang duurde voordat dat apparaat was

ingeburgerd. Samen de afwas doen, werd

nog lang als heilig ritueel beschouwd. 

Met dank aan het Nederlands

Elektriciteits Museum in Hoenderloo.
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Door de koelkast en de diepvries kunnen

we voedsel langer goed houden.

Huishoudens werden gestimuleerd om elektrici-

teit te nemen. Slogan was 'Laat de elektriciteit u

behulpzaam zijn' (circa 1920).

week in bad en waste men de haren eens

in de paar weken. Dat gebeurde in een teil

in de keuken. Een heel verschil met nu dus. 

Wel zien we, dat er al vroeg elektrische

apparaten voor uiterlijke verzorging op

de markt kwamen, zoals scheerapparaten

De eerste haardroger stamt uit 1940 en

werkte net als een hedendaagse föhn met

warme lucht. In 1955 kwam daar een

geruisloze haardroger bij. Deze had

honderd fietslampjes van elk drie Watt

die voor de warmte zorgden. Dit type

haardroger bestaat niet meer.

Stofzuigen
Koploper van de huishoudelijke

apparatuur is de stofzuiger. Het reinigen

van vloeren en meubels heeft, met de

komst van dit apparaat, veel tijdsbesparing

en doeltreffendheid opgeleverd. De arbeid

is vereenvoudigd, terwijl door de afname

van het stof in het woonhuis de gezondheid

verbeterde. Vroeger moest de huisvrouw,

meestal gebogen, door vegen het stof pro-

beren op te nemen. Het resultaat was dat

alleen de zware stofdeeltjes werden ver-

wijderd en de fijne verder ronddwarrelden

en dus alleen werden verplaatst. Ook zag

je dat vrouwen de vloerkleden met natte

theebladeren borstelden om zodoende

het stof vast te houden. Wekelijks werden

de kleden over de keukentrap met de

mattenklopper uitgeklopt.

Voordat de elektrische stofzuiger van de

Engelsman Hubert Cecil Booth in 1902

zijn intrede deed, was er eerst nog een

handmatig aangedreven apparaat. Omdat

er geen stroom aanwezig was, moest het

vuil met een handpomp worden opgezo-

gen. Dat betekende, dat degene die zoog,

twee soorten bewegingen tegelijk moest

maken: een pompbeweging en een voort-

gaande beweging over de grond.

De stofzuiger van Booth was een enorm

apparaat met een elektrische zuigerpomp,

stofafscheider, stofbak met filterdoek en

een aantal slangen en mondstukken.

Rond 1905 bestonden er in Nederland

bedrijfjes die met de stofzuiger langs

kwamen om het huis te stofzuigen. De

machines waren gemonteerd op karren

die getrokken werden door paarden. 

Een werknemer bediende de motor en de

andere werknemer stofzuigde de kamers.

Vanaf de jaren twintig kwamen de kleinere

huisstofzuigers op de markt. In 1918 ont-

wierp Electrolux een kleine, goedkope en

draagbare stofzuiger, voorzien van een

korte zuigbuis met zuigmond en een

lange buis die als steel fungeerde. Dit

apparaat werd in de volksmond 'elektri-

sche bezem' genoemd.

Wassen en strijken
Vroeger kookten de vrouwen op

zondagavond de was in een zinken was-

ketel met soda, zodat deze 's nachts kon

trekken. De andere dag gingen ze dan -

als ze geen geiser hadden - naar de water-

baas om warm water te kopen. Daarna

sloegen ze met een borstel en groene zeep

aan het boenen, waarbij ze bij het laatste

spoelwater een vers zakje blauw (van

Reckits) toevoegden om de was witter te

krijgen. Wanneer er geld genoeg was,

konden ze gebruikmaken van een hand-

wringer die op de wasteil kon worden

bevestigd. Maar velen konden dat niet

betalen en wrongen alles met de hand. 

Toch heeft de komst van de wasmachine

en de synthetische wasmiddelen niet tot

een revolutie in het huishouden geleid.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de

wasmachine wel voor verlichting van de
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Elektrisch aangedreven tobbe met bovendrijfwerk uit de jaren dertig.

Uit: H.K. Makking, 'De wasmachine. Reiniging door stampen', 

in: 'Alledaagse Dingen, Tijdschrift over volkscultuur in Nederland' (1993, nr. 5)



Bij het hoofdkantoor van daklozen-

krant Straatnieuws is het druk. Voor de

deur staan drie mannen verveeld tegen de

muur geleund, met flesjes bier in hun

handen. Een zwarte jongen met rasta-

vlechtjes in zijn haar ijsbeert driftig heen

en weer. Continue kijkt hij gejaagd op

zijn horloge en mompelt: 'Geen tijd meer!

Geen tijd meer! We moeten opschieten!'

De mannen reageren niet op de nerveuze

jongen, en ook binnen lijkt niemand haast

te hebben. In het kantoortje is het vol. Vol

met mensen, met rook en met geluid. De

radio staat hard aan en er klinkt gepraat,

gelach en geschreeuw. Een vrouw rolt

giechelend haar zoveelste shaggie. Naast

haar voert een groepje mannen een luid-

ruchtige discussie aan een tafel en temid-

den van alle drukte schenkt vrijwilligster

Toos koffie. Hoofdredacteur Frank Dries

kijkt er niet meer van op. 'Het is iedere

ochtend hartstikke druk. Sowieso zijn er

al veel Straatnieuws-verkopers die langs

komen, maar er zijn ook genoeg daklozen

die gewoon een kop koffie komen drinken,

of die hier het internet willen gebruiken.'

Straatnieuws
Ongeveer honderdtwintig daklozen

verkopen de thuislozenkrant Straatnieuws

in Utrecht. Een keer in de maand komt er

een nieuwe krant uit en daklozen die willen

verkopen moeten bij het hoofdkantoor

een gedragscode ondertekenen. Daarna

ontvangen de medewerkers een officiële

verkoperspas. De krant kopen ze in voor

75 eurocent en ze mogen hem op straat

doorverkopen voor een euro en veertig

cent. Sommigen verkopen alleen wanneer

ze geld nodig hebben, anderen komen

iedere dag in het kantoortje. 

Boven, in het kantoor van Dries, klinkt 

het geroezemoes van beneden door. Op

het bureau liggen stapeltjes kranten. De

hoofdredacteur beantwoordt e-mails, praat

met de daklozen, instrueert redacteurs

van de krant en neemt de telefoon aan.

Zodra hij ophangt, stormt vrijwilligster

Toos het kantoor binnen,

in haar handen een boter-

ham met worst en een glas

melk. Voor de hoofdredac-

teur. 'Ik zorg wel goed voor

je, he, Frank?', straalt ze. Frank Dries

knikt, glimlacht. Hij heeft het er maar druk

mee, met de daklozenkrant. Hij haalt ver-

ontschuldigend zijn schouders op. Eventjes

tijd om te praten over Straatnieuws heeft

hij wel, maar ja, 'het is hier natuurlijk niet

hetzelfde als bij een gewone krant'. 

Thuisloze dichter
Tijd is er altijd te weinig, bij

Straatnieuws. Een kleine ruimte, een kleine

redactie, maar wel honderdtwintig verko-

pers die allemaal hun aandacht nodig

hebben. Dat was wel anders, tien jaar

geleden, toen Straatnieuws in Utrecht op

werd gericht. Het was de eerste daklozen-

krant van Nederland, met een oplage van

5.000 exemplaren en maar een paar ver-

kopers. Inmiddels verschijnen er in heel

Nederland negen daklozenkranten.

Straatnieuws wordt in een oplage van

25.000 exemplaren verkocht door daklozen

in Amersfoort, Hilversum en omliggende

gemeenten in Utrecht. De oplage van de

eerste Straatnieuws was binnen twee weken

uitverkocht en sindsdien biedt de krant

steeds meer daklozen werk en inkomen. 

Iedere maand wordt er bericht over het

leven op straat. Interessant voor de

Nederlandse burgers, hopen de makers,

want het leven aan de onderkant van 

de samenleving is voor de meeste 

mensen onbekend. In de krant staan

gedichten en interviews met daklozen,

maar ook met bijvoorbeeld bekende

Nederlanders. Amusant voor de kopers

en praktisch voor de thuislozen zelf. 

Zij kunnen er bijvoorbeeld de adressen

vinden van straatadvocaten of belangrijk

nieuws omtrent nieuwe regelgeving, maar

er is ook ruimte voor tips en adviezen van

daklozen onderling. Zoals de tip van Leo

in de Straatnieuws van november 2004:

'Als je schoon wilt blijven op straat kun je

in geval van uiterste nood je handen was-

sen en je tanden poetsen bij McDonalds.

In de zomermaanden kun je naar een

recreatieplas gaan, waar je heerlijk kunt

zwemmen en dus schoon wordt...'

Flexibele werkgever
Frank Dries vindt het erg belangrijk

dat niet alleen opgeleide journalisten voor

de krant schrijven, maar juist ook de

thuislozen zelf. 'Ik wil het geluid van de

straat laten horen.' Daaronder vallen bij-

voorbeeld de gedichten van dakloze Hugo.

Hij zit in elkaar gedoken op straat voor

het hoofdkantoor van Straatnieuws, met

zijn rug tegen de muur geleund. Op zijn

schoot houdt hij een kladblokje waar hij

aan een stuk door in schrijft. Hij is blij

met Straatnieuws, vertelt hij. Hoewel,

eigenlijk heeft Hugo een hekel aan het ver-

kopen, maar schrijven voor de krant vindt

hij geweldig. 'Eigenlijk ben ik dichter en

schrijver. En het is gewoon kicken als je

een gedicht terugziet in een blad. Ik ben

intussen al best een beetje beroemd, want

mensen op straat herkennen me inmid-

dels. Of ze zeggen dat ze mijn gedichten

mooi vinden. Dat maakt je dag goed.' 

Voor gepassioneerde schrijvers als Hugo

biedt het werken bij Straatnieuws een

prettige afleiding van het dagelijkse leven

op straat, maar voor de redactie van

Straatnieuws is het niet altijd even

makkelijk om te werken met daklozen.

'Afspraken maken met werknemers is

moeilijk, maar je leert er wel mee omgaan.'
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De krant wil het geluid

van de straat laten horen.
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tekst en foto's: Roanne van Voorst

straatnieuws bestaat tien jaar

In Nederland verschijnen maandelijks negen daklozenkranten. De oudste daklozenkrant is het Utrechtse

Straatnieuws. Dit jaar viert Straatnieuws haar tienjarige jubileum. Tien jaar vol hoop, idealisme, frustraties en

doorzettingsvermogen. Er bestaan genoeg grote plannen voor de toekomst: een landelijke, goede en professionele

daklozenkrant is de grote droom van hoofdredacteur Frank Dries. Een reportage over de oudste daklozenkrant van

Nederland.

Veel verkopers hebben hun favoriete

standplaatsen in de stad. 

Dakloos, maar
niet nutteloos



Stijging van het aantal daklozen
Straatnieuws probeert om geen 'over-

kill'-idee te creëren in de stad, maar er

blijft een probleem bestaan waartegen

coördinatie niet helpt. De afgelopen

dertig jaar is het aantal daklozen in

Nederland ontzettend gestegen. Dat heeft

drie duidelijke oorzaken. Ten eerste heeft

Nederland de laatste jaren een sterke

vorm van individualisering doorgemaakt.

Vroeger werd er meer op elkaar gelet. In

kleinere dorpen en steden kenden alle

families elkaar en hielden mensen elkaar

in de gaten. Een vreemdeling werd daarom

binnen een mum van tijd opgemerkt, en

iedereen kende de beroemde dorpsgek.

Inmiddels bemoeien mensen zich steeds

meer met zichzelf en steeds minder met

anderen. Het gevolg is dat mensen

gemakkelijker kunnen wegglijden uit de

maatschappij, terwijl niemand het ziet.

Ten tweede werden in de jaren tachtig de

harddrugs populair onder voornamelijk

'Ik koop 'm heel vaak hoor, maar ik heb de

Straatnieuws van deze maand al', mompelt

een langslopende oudere vrouw. Ze glim-

lacht naar de Straatnieuws-verkoopster en

wil weer weglopen. Dan draait ze zich om

en zucht: 'Jullie zijn ook gewoon met te

veel tegenwoordig!' Hoe vervelend ook

voor de verkoopster, de vrouw heeft wel

een beetje gelijk. Het is inderdaad waar:

in een grote stad als Utrecht lijkt het soms

alsof er op iedere hoek van de straat wel

een Straatnieuws-verkoper staat. Dat kan

kloppen, beaamt hoofdredacteur Frank

Dries. 'We proberen er wel toezicht op te

houden. Verkopers krijgen bij ons een

pasje, en wij bepalen de vaste standplaat-

sen. Het is namelijk niet zo dat verkopers

zomaar overal mogen gaan staan. Ze

mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij een

andere verkoper verkopen en wanneer ze

voor een winkel gaan staan, overleggen

wij eerst met de winkeliers of ze dat wel

willen.' 

'Het verkopen haalt je uit je isolement. 

Ik ben altijd vriendelijk, ik dring me nooit

op aan de mensen.' 

Toch zijn er ook mensen die het vervelend

vinden dat hij daar staat. Dat voelt hij,

wanneer ze langs hem lopen. Soms kijken

ze kwaad, maar meestal negeren ze hem

gewoon. Hans begrijpt niet goed waarom.

Hij doet toch geen kwaad? Maar ja, geeft

hij toe, er zijn natuurlijk wel heel veel

Straatnieuws-verkopers tegenwoordig. Hij

probeert zich er weinig van aan te trekken.

'Ik weet wie ik ben. Ik ben intelligent, ik

verzorg mezelf goed. Maar mensen zien

daklozen toch als het uitschot van de

maatschappij en de politie doet dat ook.

We worden altijd overal weggejaagd.' 

Teveel daklozen 
Het is zes uur 's avonds. In de meeste

huizen brandt licht en op straat ruikt het

naar eten. In de supermarkten staan lange

rijen achter de kassa's. Voor de deur van

een grote winkel staat een meisje. Haar

vlassige rode haar draagt ze in een staartje,

op haar hoofd heeft ze een zwarte pet. Af

en toe legt ze de stapel Straatnieuws-kran-

ten die ze bij zich draagt opzij om haar

handen warm te wrijven. De jonge vrouw

knijpt haar ogen tot streepjes en duikt diep

weg in haar kraag. Buiten regent het en de

lucht is donker. Vrouwen met boodschap-

pentassen lopen haastig langs het meisje

heen. 
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Dakloze Hugo schrijft gedichten voor 'Straatnieuws'.
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zucht Dries. 'Als ik met een van die jongens

ergens heen moet, ga ik er van uit dat ze

minstens een kwartier te laat aankomen,

dus spreek ik expres een half uur eerder

met ze af. En dan nog zijn er een hoop die

helemaal niet op komen dagen. Dat blijft

vermoeiend. Ik heb daarom altijd een

back-up plan, dan zit je nooit voor niks te

wachten. Ik laat me niet meer zo makkelijk

teleurstellen.' 

Hij heeft ook echt niet de illusie dat hij de

problemen van mensen op kan lossen.

'Mijn idealisme zit 'm er meer in dat ik een

goede relatie met een verslaafde of dakloze

op probeer te bouwen. Straatnieuws moet

een flexibele werkgever zijn, je hebt nou

eenmaal te maken met een doelgroep die

een speciale behandeling nodig heeft. Met

sommige verkopers valt moeilijk te praten,

of ze zorgen iedere keer weer voor proble-

men. Dat is niet altijd makkelijk, maar we

blijven zo rekbaar mogelijk. Zolang ik een

band heb met iemand verlies ik hem ook

niet uit het oog.' Want dan kan het mis

gaan, weet Dries. 'Als wij niet meer weten

waar ze zijn, kunnen we ook niets doen.

De meeste problemen met daklozen

beginnen juist als ze niks te doen hebben.

Als ze onderling geld gaan lenen, schulden

opbouwen. Dan krijg je ruzies, gehang 

op straat, vechtpartijen. Straatnieuws

geeft thuislozen financiële onafhankelijk-

heid. En het geeft ze een daginvulling.

Wat moet je anders doen als je geen baan

of huis hebt? De meeste daklozen vervelen

zich kapot.' 

Uitschot van de maatschappij
Hans (56) weet daarover mee te

praten. Al bijna anderhalf jaar verkoopt

hij nu Straatnieuws. 's Ochtends meldt hij

zich bij het kantoor om daar een stapeltje

kranten mee te nemen. Niet dat hij altijd

zin heeft, maar ja, als je geld nodig hebt is

dit een van de

weinige

mogelijkheden

om het eerlijk

te verdienen.

De man hui-

vert. Het is

koud vandaag en de stapel Straatnieuws-

krantjes die hij bij zich heeft is nog groot.

Het wordt een lange dag vandaag. Maar

toch. De dagen leken vroeger altijd langer,

herinnert hij zich. Toen vulde hij zijn

dagen met het zoeken naar geld, voedsel

of alcohol. Mensen aanspreken, bedelen

bij passagiers op het station, stelen als het

allemaal echt niet lukte. 

Iedere ochtend weer begon de chaotische

zoektocht, die maakte dat hij 's avonds niet

alleen moe was, maar voornamelijk ook

moedeloos. Tegenwoordig zoekt Hans nog

wel eens, maar heeft hij regelmaat in zijn

leven gevonden. En het gaat goed met hem.

Sinds een maand heeft hij zelfs een kamer

gevonden waar hij woont. Klein, maar hij

kan er koken en zijn spulletjes staan er

veilig. Eigenlijk is zijn leven helemaal niet

zo veel veranderd, bedenkt hij zich. Maar

er is een groot verschil met hoe het voor-

heen was: nutteloos voelt hij zich niet

meer. 'Ik loop nog steeds in dezelfde

buurten en ik spreek dezelfde mensen,

maar nu heb ik soms wat geld op zak. Ik

kan het nog steeds niet betalen om uitge-

breid op een terrasje te gaan zitten en

drankjes te bestellen, maar ik kan wel

ergens koffie gaan drinken en boodschap-

pen doen voor het eten.' 

Een andere baan zal hij niet snel vinden,

denkt hij. De regelmaat benauwt hem.

Een hele dag thuis zitten, vindt hij ook

moeilijk. Als hij niks te doen heeft, gaat

Hans nog steeds naar buiten. Rondlopen.

Kijken. Koffie drinken. Op straat komen

de muren niet zo op hem af. Daar voelt

hij zich niet geïsoleerd, kan hij praten met

de mensen die hij nog kent van vroeger.

Hans heeft zo zijn vaste verkoopplekjes in

de stad. Vlakbij het postkantoor staat hij

het liefst. Daar is het lekker druk en heeft

hij genoeg te zien. Er zijn mensen die af

en toe een praatje met hem komen maken.

Hoofdredacteur Frank Dries: 'Ik laat me

niet meer zo gemakkelijk teleurstellen'.

Daklozenkrant 'Straatnieuws' bestaat tien jaar.

Het is niet gemakkelijk om een

krant te runnen met mensen

die niet altijd kunnen of willen.
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Streekdracht
Streekdracht of klederdracht is kleding waar-

aan je kunt aflezen uit welke streek de drager

afkomstig is. Het aantal mensen dat altijd in

streekdracht gekleed gaat, loopt terug, maar in

toenemende mate dragen bezitters van kleder-

dracht hun dracht op feestelijke momenten.

Strovlechten
Het vlechten van stro is volkskunst, dat wil zeg-

gen kunst met een historische achtergrond.

Strovlechten heeft alles te maken met het bin-

nenhalen van het graan en wordt in bijna alle

graan verbouwende volkeren gedaan.

Live Action Role Play
LARP is een interactief toneelspel, waarbij spe-

lers zich wanen in een fantasiewereld met eigen

regels, eigen kleding en een eigen taal. LARP

komt voort uit het straattoneel. In Nederland

houden steeds meer jongeren zich er mee bezig.

Afval
Tegenwoordig zijn wij nogal gemakkelijk in 

het weggooien van producten en verpakkingen.

De vuilnisbakken puilen elke week weer uit.

Waar blijft al dat afval en wat doen wij om de

afvalberg niet te groot te laten worden.

En nog veel meer...

in het 
volgende nummer

jongeren en daarmee kwamen er steeds

vaker drugsverslaafden in het straatbeeld.

De derde reden voor het toenemende

aantal daklozen op straat is een verande-

ring in het zorgbeleid van Nederland.

'Dat begon in het laatste kwart van de

vorige eeuw', herinnert Frank Dries zich.

'Tot die tijd zaten mensen met een psy-

chische stoornis opgesloten in een inrich-

ting, maar in die periode kwamen er ook

zogeheten 'open inrichtingen', zoals we die

tegenwoordig nog steeds kennen.' Mensen

met een geestelijke stoornis zaten niet

langer verstopt achter hoge ziekenhuis-

muren, maar moesten weer proberen zich

te mengen in de maatschappij. Een mooi

principe, maar het betekende wel: meer

mensen met psychiatrische problemen

die gewoon rondzwierven in de steden. 

Ieder voor zich 
Meer verslaafden, vereenzaming,

individualisme, grotere steden. Het heeft

er allemaal toe geleid dat er anno 2005

steeds minder voor elkaar wordt gezorgd.

Te veel op elkaar letten zorgde vroeger

misschien voor een beklemmend gevoel,

maar momenteel overheerst het egocen-

trisme. 'We worden steeds rechtser in onze

manier van denken', zegt hoofdredacteur

Frank Dries. 'We geloven dat iedereen voor

zichzelf kan en moet zorgen. Maar dan

vergeet je bijvoorbeeld de groep waar wij

hier mee werken. Het is niet altijd een

kwestie van niet willen, ik denk dat

minstens tachtig procent van mijn

Straatnieuws-verkopers werkelijk niet in

staat zijn om te functioneren in een echte,

normale baan en in een gestructureerd

levenspatroon. Een simpel formulier

invullen kan voor hun al een heel moeilijke

opgave zijn.' 

Toch weigert hoofdredacteur Dries

Straatnieuws te zien als maatschappelijke

hulpverleningsdienst. 'We zijn geen zorg-

instelling en dat wil ik ook niet worden.

Straatnieuws geeft mensen de kans om hun

horizon te verbreden. We halen thuislozen

uit hun kleine wereldje. Maar we zitten

niet in het zorghoekje, we zitten in het

geldhoekje en dat moet ook zo blijven,'

volgens Frank. 

Het is geen gemakkelijke opgave, het

runnen van een daklozenkrant. Leuke

dingen gebeuren er genoeg op het hoofd-

kantoor van Straatnieuws, maar af en toe

is het moeilijk om alles in goede banen 

te leiden. Zoals vandaag, toen bleek dat

Straatnieuws-schrijver Hugo teksten in 

de krant wilde publiceren die 'echt niet

kunnen'. Frank Dries schudt verontwaar-

digd zijn hoofd. 'Hij schreef een gedicht

waarin een recent overleden dakloze werd

afgebeeld als een dronken niksnut en dat

geeft een totaal verkeerd beeld. Maar voor

mij is het een teken dat het niet goed met

hem gaat.' Dries zucht en pakt de telefoon.

Toch maar even een telefoontje naar de

dagopvang. 

De boterham die vrijwilligster Toos hem

's ochtends bracht, staat nog steeds

onaangeroerd op tafel, de koffie is koud

geworden. Dit gaat voor. 'We moeten

Hugo in de gaten houden', zegt Frank in

de hoorn. 'Als hij bij jullie aankomt, houd

hem strak. Als we hem te veel vrijheid

geven, raken we hem kwijt.' Tja, schok-

schoudert Dries. Hij maakt zich toch

zorgen. Dan, glimlachend: 'Nu ik mezelf

zo hoor, lijkt het toch wel een beetje op

maatschappelijk werk.' Het blijft een

moeilijke opgave, werken met mensen die

zelf niet altijd kunnen of willen. Vreemde

types zitten ertussen. Maar mensen wei-

geren? Dat niet. Illegalen, verslaafden,

iedereen die wil, mag in principe

Straatnieuws verkopen. 'Wij kijken niet

naar paspoorten. Straatnieuws kijkt naar

mensen.' 
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Dakloze Hans verkoopt al anderhalf

jaar 'Straatnieuws'.

Het verkopen van de krant

haalt je uit je isolement.
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