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Hondenliefde - Bruidstaart
Zakpudding - Vakantie

VOORWOORD
INEKE STROUKEN HOOFDREDACTEUR

Alledaagse dingen

In onze geschiedenisboeken kunnen wij vooral
lezen over belangrijke mensen en daden. Het
dagelijks leven is vaak te alledaags om op te
schrijven. Je denkt er bij die gewone dingen niet
over na om ze te documenteren voor later. Toch
verandert ook het dagelijks leven heel snel en
verdwijnen er alledaagse dingen zonder dat je
het merkt en komen er ook weer veel nieuwe
gebruiken bij.
Op het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
merken wij vaak hoe snel de veranderingen gaan.
Dan willen wij een alledaags ding fotograferen
en dan blijkt het bijna niet meer te bestaan. Zo
moest ik laatst echt op zoek gaan naar een wc met
een stortbak én trekker en een geiser. Ze waren er
nog wel, maar iedereen die ik kende had ze
inmiddels opgeruimd.
Ook is het soms erg moeilijk om te traceren
wanneer iets een gebruik is geworden. Neem
nu de bruidstaart. Mijn collega Albert van der
Zeijden wilde weleens precies weten waar die
vandaan kwam. In mijn lezingen vertel ik altijd
dat de bruidstaart waarschijnlijk in de jaren vijftig
in de mode is gekomen. Zelf had ik begin jaren
zeventig bij mijn eerste huwelijk een bruidstaart
met drie etages. Volgens Albert is de bruidstaart
echter pas in de jaren negentig bij een bruiloft
gaan horen.
Gelukkig kunt u ons nu nog helpen om te kijken
wie gelijk heeft. Wie van u is getrouwd vóór de
jaren negentig en had wel of geen bruidstaart?
Wij willen dat graag weten. Ook uw verhaal en
eventuele foto’s zijn daarbij van belang. Ons adres
vindt u op pagina 38 van Traditie. U kunt ons met
uw reactie geweldig helpen. Op onze beurt zullen
wij u de resultaten laten weten.
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onze voorouders hun levenservaringen vast.
Deze uitspraken bevatten levenslessen en
volkswijsheden, ze sporen aan tot goed

imago van molens, tulpen en klompen in het

gedrag en keuren ongewenst gedrag af.

straatbeeld terug te vinden. Om ons thuis te
voelen nemen wij hagelslag en pindakaas
mee op vakantie en drinken wij een pilsje in
een typisch Amsterdamse bruine kroeg.
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Thuisvoelen in
het buitenland

Bruidstaart

een gastronomisch hoogstandje, later werd het

Op een huwelijksfeest hoort een bruidstaart

in de volksmond bekend als armeluisvoedsel,

van minstens drie etages. Het gebruik van

gemaakt van meel, gist, water en ei. Nu eten

de bruidstaart komt uit Engeland, waar de

wij deze koek met een stroopsaus als typisch

Koninklijke familie een trend zette.

regionaal gebak, zoals de Oostzaansche
Broeder. Inmiddels behoren deze puddingen

14

tot het Nederlands Culinair erfgoed.

Hondenliefde
In Nederland hebben veel gezinnen één of
meerdere honden. Wij klagen graag over

34

Jongeren

hondenpoep, maar onze viervoeters zijn

Steeds minder Nederlandse jongeren

echte kameraden voor hun bezitters. Zij

bemoeien zich actief met de samenleving.

worden geknuffeld en slapen niet zelden met

Heel anders is dat in de voormalige oostblok-

hun baasje in bed. Wat is de geschiedenis

landen. Daar zetten jonge mensen zich actief

van onze relatie met de hond?

in om de maatschappij te veranderen.
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Alledaagse Dingen
TEKST: INEKE STROUKEN

Brabanders zien hun
provincie

Sinterklaas overzee

Zicht op Brabant is een project dat lijkt op
Fotomonument 2000, waarin gewone mensen gevraagd werden hun dagelijks leven vast
te leggen op foto’s. In deze Brabantse versie
laten honderden Brabantse amateurfotografen
zien wat zij karakteristiek vinden aan hun provincie. Het geeft een actueel beeld van NoordBrabant. De foto’s gaan deel uitmaken van de
Brabant Collectie in Tilburg.

Nederlanders die naar het buitenland emigreren, nemen
hun eigen feesten mee. Sinterklaas is een van die tradities
die je even thuis doen voelen. Daarom ben ik blij dat er nu
eens een boek is waarin al die overzeese sinterklaasvieringen
beschreven worden. Het boek begint in Ceylon in 1907 en
eindigt in 2005 in Indonesië.

Sinterklaas
Wilt u weten hoe het Sinterklaas elk jaar weer lukt om
zoveel kinderen blij te maken met cadeautjes? Want
ondanks de hulp van al die Pieten is het toch een hele klus.
In het Kasteel van Sinterklaas in Helmond kunt u zien hoe
Sint en Pieten zich voorbereiden op 5 en 6 december.

Paul Faber, Sinterklaas overzee. Avonturen van een reislustige
heilige (Amsterdam 2006)

Zicht op Brabant, Zo zien Brabanders hun
provincie [Oirschot 2006]

Het Kasteel van Sinterklaas is tot en met 4 december te
bezoeken in Helmond.
Meer informatie: www.hetkasteelvansinterklaas.nl

Recept van een bruidstaart

Circuskunst
Sinds de tweede helft van de negentiende
eeuw is het circus een geliefd thema onder
kunstenaars. Grote schilders lieten zich
door circus inspireren. In ons eigen land
waren dat vooral Isaac Israëls, Kees Maks,
Charley Toorop, Pyke Koch, Jan van Heel
en Karel Appel. Over circus in de beeldende kunst zijn in het Jaar van het Circus
twee boeken uit gekomen.
Huub Beurkens e.a., Het Circus in de beeldende kunst (Haarlem 2006) en De Helden van het
Circus (Haarlem/Zwolle 2006)

Circusleven
De mensen van het circus leiden een onzichtbaar bestaan. In de piste laten zij ons
binnentreden in een wereld van magie en spanning. Maar hun leven buiten de
piste bestaat niet alleen uit romantiek en glitter. Het is hard werken en veel reizen
om telkens weer ergens anders neer te strijken om voor het publiek op te treden.
Dit boek geeft u een kijkje achter de schermen van het circusleven en laat u kennis maken met de mensen achter het rode doek.
Ineke Strouken (red.), Circus, de magie van een cirkel (Utrecht 2006)

Bruidsparen gezocht
Welke bruidsparen vóór 1990 sneden
een bruidstaart aan op hun bruiloft?
Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur is op zoek naar bruidsparen die een bruidstaart hadden op
hun huwelijksdag. Als u als bruid, bruidegom of gast herinneringen hebt aan
een bruidstaart schrijf ons dan, zodat
wij meer achtergrond kunnen verzamelen over de bruidstaart. Foto’s zijn
natuurlijk ook meer dan welkom.

Wat heb je nodig:
- 500 gram cakemeel
- 500 gram basterdsuiker
- geraspte citroenschil
of vanillesuiker
- 6 eieren
- ruim 1 dl melk
Glazuur
- 200 gram poedersuiker
- 1 eiwit
Garnering
- 1/4 liter slagroom
- zilveren pilletjes
Roer boter, suiker en het smaakje in
een verwarmde kom tot room. Roer er
één voor één de hele eieren en de helft
van het gezeefde meel door. Voeg
daarna om en om het overige meel en
wat melk toe, klop het beslag luchtig
op, breng het in twee met boter bestreken en met paneermeel bestrooide
vormen met een middellijn van resp.
plm 25 en 20 cm over, plaats de vormen in een matig warme oven en laat

Brieven naar: Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, Postbus 13113, 3507 LC
Utrecht (ncv@volkscultuur.nl)

het gebak in 1 1/4 à 1 1/2 uur gaar worden. Bestrijk de beide cakes met eiwitglazuur, plaats ze, terwijl het nog
vochtig is, boven op elkaar, klop 1/4
liter slagroom met basterdsuiker en
vanillesuiker stijf, spuit het op de taart
en garneer met zilveren pilletjes.
Uit: Margriet Kookboek, samengesteld
door Marianne met medewerking van de
voedingsraad [jaren zestig]

Rie en Gerard Lucas, vijftig jaar geleden.
Collectie: Ineke Strouken
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een product is van het internationale
massatoerisme. Tot ver in de twintigste
eeuw was Gran Canaria een onherbergzaam gebied met vulkanen en woestijnen. Maar de ontwikkeling is snel
gegaan.

Broodje Amsterdam, de oudste Nederlandse zaak in Gran Chaparral.

GLOBALISERING IS GLOCALISERING

Nederland op vakantie
TEKST EN FOTO’S ALBERT VAN DER ZEIJDEN

De Canarische Eilanden, de Spaanse eilandengroep voor de kust van Marokko, zijn het vakantieparadijs van de internationale massatoerist. Met name in het voorseizoen en in het naseizoen,
in de maanden mei, september en oktober, zijn de Canarische Eilanden een favoriete vakantiebestemming voor héél véél Nederlanders. Het belangrijkste eiland Gran Canaria beschikt over een
Nederlands trefpunt: winkelcentrum Gran Chaparral. De Nederlandse toerist voelt zich hier thuis.

In 1956 landde de eerste chartervlucht
met toeristen en sindsdien hebben de
projectontwikkelaars onbarmhartig
toegeslagen. De ene na de andere hotelkolos verscheen. Hele wijken werden
aangelegd met daarin een belangrijke
plaats voor grote winkelcentra als de
Yumbo, de Kasbah en de Metro. In
deze winkelcentra worden vooral internationale luxeproducten verkocht: lederwaren, tassen en jassen, parfums, drank,
ceramiek en glaswerk. Het is het type
winkels dat je ook op de grote internationale vliegvelden aantreft en waar
producten worden verkocht waar de
moderne toerist blijkbaar naar hunkert.
De producten die verkocht worden zijn
overal hetzelfde, ook de badlakens die
weliswaar getooid zijn met de opdruk
‘Gran Canaria’, maar die verder toch
niet verschillen van de badlakens in
andere internationale badplaatsen.
Verder zijn er héél véél eettentjes en
cafés.

management kent deze behoefte ook en
speelt er zelfs al een beetje op in. Bij het
buffet zag ik bijvoorbeeld potten pinda-

witte bonen en bacon and eggs. Voor
de Duitsers het typische Duitse brood
en allerlei soorten Bratwursten.

Nederlanders op vakantie zijn op zoek
naar de Hollandse gezelligheid.
kaas van Gouda’s Glorie, ingevlogen
vanuit Nederland. Er was van alles te
pakken, voor elk wat wils. Voor de
Engelsen bijvoorbeeld vettige worstjes,

Nederlanders en ook andere nationaliteiten gaan graag op vakantie, maar willen toch vooral dat het net is als thuis.
Het zich ‘thuis voelen’ betekent ook de

Wat voor Gran Canaria geldt, geldt ook
voor andere internationale badplaatsen,
over de hele wereld: de Spaanse costa’s,
Turkije, de Griekse eilanden. De moderne massatoerist heeft weinig oog voor
de lokale cultuur van het land dat hij of
zij bezoekt. Op Gran Canaria is er
slechts één uitzondering. De traditionele
handicrafts van de oorspronkelijke bewoners van Gran Canaria. Deze proeven
van naïeve kunst zijn prachtig om mee
naar huis te nemen, als souvenir van een
cultuur die je nauwelijks geproefd hebt.

‘Thuis’ komen
Er wordt de laatste jaren veel gesproken
over nationale identiteit. De globalisering zou van iedereen wereldburgers
hebben gemaakt, met als gevolg een eenvormige cultuur waarin de Amerikaanse
cultuur toonaangevend is. Maar ook het
omgekeerde wordt beweerd. De essentie
van deze redenering is dat de globalisering tegenkrachten oproept, waardoor er
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weer meer aandacht is voor de eigen,
Nederlandse cultuur. Dat kan net zo
goed gaan om de groeiende populariteit
van lokale streekproducten als om de
belangstelling voor de geschiedenis van
de eigen streek of voor folklore, waarin
de eigen culturele wortels worden
gecultiveerd. De beleidsmensen van de
wereldcultuurorganisatie UNESCO

spreken in dit verband graag over
culturele diversiteit, die het waard is om
te koesteren.

Massatoerisme
Aan al deze dingen moest ik onlangs
weer denken, toen ik dit jaar met de hele
familie in Gran Canaria op vakantie was.
Het leidt geen twijfel dat Gran Canaria

Toch is het menu niet louter en alleen
een internationale eenheidsworst. De
eetcultuur is een goed voorbeeld. Ons
nichtje Sanne, die met ons mee was, was
op alles voorbereid. Op weg naar het ontbijt nam ze altijd een speciaal tasje mee,
met daarin een doos hagelslag en een
doos chocoladevlokken. Dit past bij haar
typisch Nederlandse smaak. Het hotel-

Nederlandse molen by night op het voorfront van Heineken Café.

H E R F S T 2 0 0 6 | Traditie

7

typisch zeventiende- en achttiende-eeuwse Amsterdamse grachtenpanden. In de
cafés vind je dezelfde symbolen, bijvoorbeeld veel klompen met tulpen. Het personeel is uiteraard Nederlands sprekend.
In één van de cafés trof ik achter de bar
een Nederlands meisje uit Arnhem. Ze
zou hier oorspronkelijk vijf maanden
komen werken, maar is inmiddels al
weer meer dan vijf jaar op Gran Canaria.

Populaire cultuur
Verder wordt de nationale identiteit
gezocht en gevonden in de populaire
cultuur. Het voorfront van ‘t Trefpunt
bestaat bijvoorbeeld uit een reeks van
portretten van bekende Nederlandse
artiesten als André Hazes en Marco
Borsato. Het café wordt gedreven door
Herman en Jennie uit Leiden, die hiervóór een bar op de Playa de Amadores
exploiteerden. Het café is aangekleed
met foto’s van Nederlandse steden van
rond de jaren vijftig. Hollandse gezelligheid: dat is wat hier wordt uitgestraald.

Kaasdragers, molens en tulpen: Hollandse symbolen bij uitstek.

eigen taal kunnen spreken, dat is wel zo
makkelijk. De hotels spelen er op in door
Nederlandstalig personeel aan te nemen.
In ons hotel werkt bijvoorbeeld al jaren
een hoogblonde vrouw met de Hollandse
naam Liesbeth. Ze wordt in alle reisgidsen vermeld als het vertrouwde rustpunt voor de Nederlandse toerist.

het centrum zich meer en meer ontwikkeld tot een Nederlandse wijk. Gran
Chaparral kent tegenwoordig diverse
bruine cafés met Nederlandse namen
als ‘t Trefpunt en Café ‘t Hoekie. Ook
zijn er vele eettentjes, met Broodje
Maastricht en Broodje Amsterdam als
de meest bekende.

Ook de andere nationaliteiten kennen
vergelijkbare uitgaansgelegenheden;
zoals Irish pubs voor Ieren en Engelsen
en Tiroler Stuben voor de Oostenrijkers
en de Duitsers. In deze Stuben worden
enorme pullen bier en grote Bratwursten
geserveerd, het sluit aan bij het clichébeeld wat velen over de Duitsers koeste-

Heel veel informatie hadden we ook
al thuis gevonden, op de website
www.hollandsenieuwe.com. Zowel
tijdschrift als website bieden informatie
over de Nederlandstalige activiteiten op
het eiland. Tevens is er informatie over
Nederlandstalige artsen en apotheken. Het
blad fungeert als het visitekaartje van het

verbroedering mag heten van de
Nederlander uit en thuis: het voetbal.
De bekerfinales zijn bijvoorbeeld in alle
Nederlandse cafés live te volgen.
Heineken Café is het meest populaire
trefpunt. Heineken speelt tegenwoordig
een belangrijke rol in de nationale ver-

Hagelslag laat je thuis voelen
in het buitenland.

Nederlandse zakenleven op Gran Canaria.
Met het blad wordt een gevoel van
Nederlandsheid gecreëerd. Overigens wil
men graag dat het Nederlandse centrum
zijn eigen karakter bewaart. Op een leegstaande kroeg zag ik een plakkaat dat het
pand slechts te koop is voor Nederlanders.

Holland Huis
In alle cafés zijn grote televisieschermen
aangebracht, waarop Nederlandse showprogramma’s te zien zijn. Maar wat veel
opvallender is, dat deze televisieschermen er vooral zijn voor wat tegenwoordig toch het ultieme moment van

broedering. Het is een icoon van
Nederlandse eigenheid geworden,
een nationale drank die luidruchtig
verorberd wordt tijdens of na afloop
van grote sportieve evenementen, zoals
de Olympische Spelen of het WK voetbal. Het portret van Freddy Heineken
heeft zelfs een plaats gekregen in de
eregalerij die het front van ‘t Trefpunt
siert. Tijdens de Olympische spelen
worden de Nederlandse winnaars steevast gehuldigd in het Heineken Huis.
De Nederlandse identiteit lijkt tegenwoordig vooral gekenmerkt door luidruchtig feestvieren en héél véél drinken.

Broodje Amsterdam
De internationale vakantiecultuur is
massaal en eenvormig. Maar tegelijkertijd is er ruimte voor nationale accenten.
Je merkt het al aan de toerist op straat,
die bijvoorbeeld een shirtje aanheeft van
het eigen nationale elftal of een pet
draagt met het opschrift Duitsland of
Engeland. Nederlandse toeristen dragen
relatief vaak een shirtje van Ajax of zijn
gehuld in het oranje van het nationale
voetbalelftal. Het meest sprekend hebben deze nationale accenten echter
vorm gekregen in het nachtleven op
Gran Canaria.
Op een steenworp afstand van ons hotel
lag het winkelcentrum Gran Chaparral.
Ooit was dit centrum de uitgaanswijk
voor de Engelsen en Scandinaviërs. Maar
sinds twintig jaar geleden de eettent
Broodje Amsterdam werd geopend, heeft
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Globalisering roept tegenkrachten op,
waardoor er weer meer aandacht is voor
de eigen, Nederlandse cultuur.
Deze Nederlandse horecazaken presenteren zich met typisch Nederlandse
symbolen. In het prachtige voorfront
van Heineken Café is bijvoorbeeld een
molen met wieken en een grote klomp
met tulpen verwerkt. Verder zijn er tafereeltjes met typisch Hollands ijsvermaak
en ontwaren we ook de traditionele kaasdragers van de Alkmaarse kaasmarkt. Op
het voorfront van dit café staat verder
een grote koe, van het Nederlandse zwart
bonte type. Het voorfront van Broodje
Amsterdam bestaat uit een reeks van

ren. Het grote winkelcentrum Cita is
zelfs in zijn geheel op Duitse voet
geschoeid, al is er ook een typisch
Hollands bruin café te vinden.

www.hollandsenieuwe.com
Het gevoel van Nederlandse eigenheid
wordt verder gecultiveerd door een
eigen, Nederlandstalig tijdschrift.
Daarmee is Nederland overigens geen
uitzondering, ook de andere nationaliteiten hebben eigentalige bladen met
informatie over Gran Canaria.

Doelgroepen
De doelgroep van al deze activiteiten,
de toerist van middelbare leeftijd die
zich aangesproken voelt door
Nederlandse symbolen van eigenheid
zoals klompen en tulpen, gelardeerd met
Heineken en met voetbal, lijkt ondertussen wat terug te lopen. De schuld daarvoor ligt ongetwijfeld bij de snelle groei
van de all inclusive hotels, waardoor er
steeds minder behoefte is aan andere
uitgaansgelegenheden. De toerist blijft
gewoon op het terrein van het hotel,
waar alle drankjes gratis zijn en waar
ook vermaak wordt georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld de oerhollandse play back
show.
De Nederlanders van middelbare
leeftijd blijven daarom wat weg uit het
Nederlandse Gran Chaparral. Daar staat
tegenover dat er tegenwoordig meer
jongeren komen. Misschien zien ze de
Nederlandse clichésymbolen van de
klompen en tulpen als een vorm van
camp. Het gros van de jongeren gaat
overigens liever naar de Plaza, waar na
één uur ‘s nachts luidruchtige disco’s
het straatbeeld beheersen.

Toekomst
Wat zegt het allemaal over de toekomst?
Het voorbeeld van Gran Canaria maakt
duidelijk dat een internationale massaconsumptiecultuur is ontstaan, die in
de toekomst alleen maar verder zal
oprukken. Tegelijk maakt het voorbeeld
duidelijk dat er ook behoefte is aan
nationale verankeringpunten, waardoor
mensen zich ‘thuis’ kunnen voelen.
Die verankeringpunten liggen in de
overbekende clichébeelden die de
Nederlandse identiteit verbeelden: de
tulpen, de klompen, het stamboekvee
en de Amsterdamse grachtenpanden.
En verder in de populaire cultuur, in
populaire artiesten als André Hazes,
Marco Borsato en Frans Bauer. De
Nederlandse identiteit wordt tenslotte
steeds vaker verbonden met voetbal en
met de andere grote, commerciële sporten. En met Heineken, de bierfabrikant
die zich meer en meer profileert als de
nationale feestdrank bij uitstek. Identiteit en commercie zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden geraakt. π

Interieur van een typisch Nederlands bruin café op Gran Canaria.
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GESCHIEDENIS VAN DE BRUIDSTAART
De bruidstaart van Albert en Tineke
bestond uit maar liefst vier etages.

Een koninklijke geste
TEKST ALBERT VAN DER ZEIJDEN

Zonder een echte bruidstaart is een huwelijk niet àf. Bruid en bruidegom moeten hem samen op
hun bruiloft aansnijden. Maar waar komt het gebruik vandaan en wanneer kwam de bruidstaart
in Nederland in zwang?

In ‘Onze Vrouwenrubriek’ van het
Utrechtse dagblad Het Centrum werden
op 5 mei 1928, in een paginagroot
artikel, enkele wenken gegeven ‘voor
den grooten dag’ van het huwelijk.
Uitgebreid werd, rijk geïllustreerd, ingegaan op de bruidstoiletten die de bruid
kon dragen. Heel praktisch waren enkele
wenken over hoe je kunt maskeren als
de ene partner bijvoorbeeld zeer veel
groter of kleiner is dan de ander.

nie - hoewel het recept ook leert dat men
blijkbaar zelf zijn eigen taart moest bakken (en niet – zoals nu – kopen bij de
banketbakker). De gehele taart moest,
volgens het recept, ‘met wit glazuur’
bedekt worden, met daarop ‘een garneering van witte gekonfijte bloemen, of
bloemen met wit glazuur bedekt’. Dit
glazuur was een mengsel van gezeefde
poedersuiker en ongeklopte eiwitten.

Historische achtergrond
Prominent rechtsboven aan de pagina
was een recept voor een bruidstaart afgedrukt. Een bruidstaart vormde toen, in
1928, blijkbaar al een niet meer weg te
denken onderdeel van de bruidsceremo-

In zijn boek Rituelen: nieuwe en oude
gebruiken in Nederland (Utrecht 2001)
schrijft Jef de Jager dat de gelaagde
bruidstaart, samen met het bruidboeket,
de smetteloze witte bruidsjapon en het
jacquet voor de bruidegom hoorde bij
‘een internationale mode, die nieuwe
attributen lanceerde’, ergens in de loop
van de negentiende eeuw. Volgens Ineke

hoofd van de bruid werd verkruimeld.
Het ritueel zou tot doel hebben gehad
de goden te smeken het jonge paar met
veel kinderen te zegenen. Een periode
later, gedurende de middeleeuwen,
was de ‘bruidstaart’ niet veel meer dan
een bijzonder soort brood – zonder de
later zo karakteristieke zoete toevoegingen. Het stapelprincipe zou ergens in
de tweede helft van de zeventiende eeuw
aan het Engelse hof zijn geïntroduceerd,
door een Franse kok. De oorsprong van
de bruidstaart is gehuld in mythische
nevelen.

Mariage
Op zoek naar harde feiten, raadpleegde
ik enkele oude handboeken over de
banketbakkerij: De volmaakte banketbakker uit 1874 en De banketbakkerij:
een practisch en gemakkelijk hand- en

De bruidstaart werd geïntroduceerd
via de koninklijke huwelijken.
Strouken, in haar boekje Bruidssuikers &
Wittebroodsweken (Utrecht/Antwerpen
1993) komt de bruidstaart voort ‘uit de
traditie dat de bruid brood moet uitdelen
aan de gasten. Dat brood werd steeds
luxer, totdat het taart werd.’

De bruidstaart van de dochter van
Koningin Victoria en Prins Albert.
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Over de historische oorsprongen van de
bruidstaart doen vele wilde verhalen de
ronde. Op banketbakkersites wordt de
oorsprong van de taart in de Romeinse
tijd gezocht en wordt de nadruk gelegd
op de vruchtbaarheidssymboliek. Ten
tijde van de Romeinen was de bruidstaart nog een eenvoudige koek, die doormidden werd gebroken en boven het

vraagboek voor banket- en koekbakkers,
confiseurs, hôtelhouders, restaurateurs,
koks, huismoeders en keukenmeiden
uit 1888. In deze omvangrijke boekwerken staan vele recepten voor taarten,
echter niet één recept voor een bruidstaart. Bruidstaarten kwamen toen in
Nederland blijkbaar nog niet voor, het
enige recept dat naar de huwelijksceremonie verwijst is dat van bruidsuikers.
Over het versieren van taarten wordt
gezegd dat ze ‘veelal als geschenk op
geboortedagen en bij andere feestelijkheden gereedgemaakt worden’, maar er
was blijkbaar geen specifieke taart die
de huwelijksplechtigheid opsierde.

Pas in een boekje uit 1927 is sprake van
een bruidstaart. Het boekje heet
Sierkunst in de banketbakkerij en is
geschreven door J. Boerhout. Op bladzijde 95 staat een bruidstaart afgebeeld
‘op de manier waarop gewoonlijk de
taarten voor trouwpartijen geleverd worden: wit geglaceerd en versierd met een
takje oranjebloesem’. Boerhout vervolgt
met ‘De rechtgeaarde Nederlandsche
banketbakker garneert er dan het woord
‘Mariage’ op.’ Blijkbaar ging het – gezien
de Franse term Mariage – om een product voor een beperkte, intellectuele
elite. Het is overigens een rijk versierde
taart, maar wel zonder de meerdere
etages, die de bruidstaart van nu zo kenmerkt. Overigens: ook het recept voor de
bruidstaart waarmee ik dit artikel begon,
bestond slechts uit één laag!
Interessanter is dat in het boekje naast
deze ‘Hollandse’ trouwtaart een
‘Engelsche Weddingcake’ staat afgebeeld. Deze taart bestaat wel uit drie
etages. Boerhout geeft de volgende toelichting. ‘De Engelsche Weddingcake
wordt hier te lande niet gevraagd, doch
een enkele maal komt het toch wel voor
dan men in dien trant iets bestelt. Deze
taart was geheel wit, dat spreekt van zelf,
het glazuur, eiwit glazuur, de bloemen
van blank marsepein en verder met garneerglazuur afgemaakt.’ Grappig is nog
de toevoeging: ‘Als bekroning van het
huwelijk springen een zestal babies uit
de bloemenvaas omhoog.’ De taart werd
dus niet bekroond met een miniatuur
bruidspaar, zoals nu, maar met een
vaasje met babies!

Waar werd oprechter trouw
ooit gevonden?
In 1945 noemde ook R. Davelaar de
Engelse weddingcake, in zijn boek

De praktijk der banketbakkerij (Haarlem
1945). Tekenend is weer de toevoeging:
‘Dit is een speciaal Engelsch product,
dat we als zoodanig in ons land niet kennen. Het Engelsche woord ‘Wedding’
beteekent ‘huwelijk’ of ‘bruiloft’. Een

wedding-cake is dus een cake, die alleen
bij huwelijksfeesten gebruikt wordt.’
Waarom hij toch het recept van dit uitheemse product opnam, is omdat hij
‘eens een ander artikel dan de bekende
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Dat een bruidstaart tegenwoordig bij een bruiloft
hoort, is te zien aan de vele kaarten, die met
een bruidstaart het bruidspaar gelukwensen.

Hollandsche’ wilde bespreken. Maar hij
nam het ook op omdat het ‘niet onmogelijk is, dat men er in de practijk eens nut
van kan hebben’. Bijvoorbeeld door in de
prospectussen op te nemen ‘dat men ook
een Engelsche huwelijkscake kan leveren’. Afgebeeld is een taart met drie plateaus, bekroond met een putto en met
enkele druiventrosjes.
Als ingrediënten geeft Davelaar, iets
afwijkend van het Engelse recept: boter,
basterd, Zeeuwsche bloem, krenten,
rozijnen, oranjesnippers, geraspte amandelen, geschaafde amandelen, gemalen
nootmuskaat, speculaaskruiden, acht
eieren, rum en het sap van citroen en
van een sinaasappel. Het geheel wordt
afgewerkt en afgedekt met marsepein,
fondant, garneerglazuur en décoratieartikelen.
Het in datzelfde jaar 1945 verschenen
Groot en klein gebak voor de banketbakkerij, door een chef-pâtissier heeft het
ook over een ‘weddingcake’, ‘die vooral
in Engeland op geen enkel feest mag
ontbreken’. Volgens onze chef-pâtissier
wordt bovenop de taart vaak een decoratie aangebracht die verband houdt ‘met
de werkzaamheden of het ambacht van
den bruidegom’. De taart die staat afgebeeld is er één van een gezagvoerder bij
de grote vaart: vandaar het figuurtje van
een zeilschip bovenop de taart.
Het is niet dat een bruidstaart te luxe
was voor ons Nederlanders. In de hierboven genoemde boeken worden allerlei
taarten beschreven en behandeld. Voor
elke gelegenheid is er wel een geschikt
soort taart, zo worden bijvoorbeeld
taarten voor moederdag, kersttaarten,
Sint-Nicolaastaarten en een hele reeks
van paastaarten afgebeeld. Maar geen
bruidstaarten, slechts de Engelse weddingcake, die volgens de schrijvers hier
in Nederland nauwelijks voor zou
komen.

12
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Ook in een boek uit 1956, Wij bakken
zelf! Ruim 300 recepten voor het bakken
van koekjes, taarten, gebakjes, banket,
speculaas, cakes, tulbandjes, soezen, pie,
soufflé’s, pasteitjes, macarons, enz., wordt
nog in het Engels gesproken van
‘weddingcake’. De auteur, R. LotgeringHillebrand, geeft nog wel een toepasselijke Nederlandse garnering, ze suggereert namelijk een oer-Hollandse spreuk
op de taart te zetten: ‘Waer werd oprechter trouw, dan tusschen man en vrouw,
ter Waereld ooit gevonden!’

Royal wedding cake
Gezien de naamgeving, lijkt de oorsprong van de klassieke bruidstaart met
drie plateaus dus te liggen in Engeland.
De bankethandleidingschrijvers zijn het
hier over eens. Het is pas heel veel later
dat het gebruik ook in Nederland ingang
vindt, eerst nog aarzelend.
Over de geschiedenis van de Engelse
bruidstaart beschikken we gelukkig over
een uitstekend overzichtswerk van de
Engelse etnoloog Simon R. Charsley:
Wedding cakes and cultural history
(Londen 1992). Volgens Charsley dateert

bankethandel. Vanhier uit zou het
gebruik langzaam naar de adel doorsijpelen en nog weer later ook naar de
rijke bourgeoisie. Het is pas in de jaren
zestig van de vorige eeuw, vanaf 1960
dus, dat ook gewone Engelsen in meerderheid dit soort taarten gingen gebruiken bij hun huwelijk.
Ook in Nederland zette het koningshuis
de toon. Toen koningin Wilhelmina in
1901 trouwde met Hendrik, stond een
prachtig gedecoreerde bruidstaart in
Engelse stijl gereed (een afbeelding van
deze taart is te vinden in De Oude
Banketbakkerij van D. Barneveld).
Wilhelmina kopieerde het gebruik van
haar Engelse collega-vorsten. Ook prinses Juliana werd tijdens haar huwelijksplechtigheid – in 1937 – gefêteerd met
een Engelse bruidstaart. Alle kranten
berichten erover. In de Haagse krant
Het Vaderland werd zelfs een plaatje
afgedrukt van de taart, die was aangeboden door de Nederlandse Banketbakkers
vereeniging. Er was meer dan drie
weken aan gewerkt. De taart werd
letterlijk bekroond, namelijk met een
koningskroon. Een week later stond in

De Engelse bruidstaart bestaat uit
meerdere lagen boven elkaar.

de klassieke meerlagige Engelse bruidstaart uit de tweede helft van de negentiende eeuw en werd hij geïntroduceerd
tijdens de regering van koningin Victoria
(1837-1901). Niet bij het huwelijk van
Victoria zelf, die in 1840 met prins
Albert trouwde. Die gebruikte een driehonderd pond wegende reusachtige
plum-taart. Maar achttien jaar later, bij
het huwelijk van de kroonprinses, stond
wel degelijk een klassieke bruidstaart op
tafel, met meerdere plateaus. De majestueuze taart zette de norm voor alle volgende koninklijke taarten in Engeland.
De banketbakker legde er zijn ziel en
zaligheid in. De koninklijke bruidstaart
fungeerde, zoals Charsley het formuleert, als het vlaggenschip van de Engelse

het zelfde Het Vaderland dat de bruidstaart aan het huwelijksdejeuner was
opgediend, dus een dag ná de trouwerij.
Overigens was de taart zo reusachtig dat
de prinses, vóór zij op huwelijksreis
vertrok, opdracht gaf de overblijfselen
van de taart te verdelen onder de zieke
kinderen in een vijftal ziekenhuizen.
Dit past in een oude traditie van brooduitdelingen onder minvermogenden.

Alledaags
De bruidstaart Engelse stijl is in
Nederland lange tijd beperkt gebleven
tot de koninklijke familie. Het is pas
vanaf de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw dat ook steeds meer gewone
bruidsparen een dergelijke taart voor
hun eigen huwelijk lieten aanrukken –
hoewel het ook toen nog geenszins een
vanzelfsprekend onderdeel van het
huwelijk was zoals bijvoorbeeld trouwen
in het wit of met een bruidsboeket dat al
wel was.
Dit leert een kleine telefonische enquête
in Noord-Kennemerland, die ik afnam
onder mensen die zo rond 1980
getrouwd zijn. De bruidstaart hoefde in
die tijd niet per sé. ‘Als iedereen het
deed, dan hadden wij het zeker ook
gedaan. Maar dat was toen niet het
geval’, merkt één van de geënquêteerden
op. ‘Bij ons in de familie gebeurde het
eigenlijk nooit’, zegt een andere geënquêteerde. ‘Wij hadden er ook het geld
niet voor, wij hadden gewoon koffie met
gebak. Onze trouwerij was eigenlijk heel
sober, al trouwde ik natuurlijk wel in het
wit, dat hoorde er absoluut wèl bij.’
Alleen Ernst en Ella, die trouwden op
vrijdag de dertiende oktober in 1978
hadden een bruidstaart. Ella: ‘één met
drie lagen’. De trouwreportage legt er
getuigenis van af: met maar liefst zes
foto’s van de bruidstaart. Alleen van het
aansnijden van de taart tijdens de receptie hebben ze geen foto’s, toen was de
fotograaf namelijk al weg.
Het is pas in de jaren negentig dat de
klassieke Engelse bruidstaart echt algemeen werd. Tot op de dag van vandaag,
zoals de foto van mijn eigen huwelijk, op
11 augustus jongstleden met Tineke
Ruiter in Egmond leert. π

Ondertussen kunnen we zeggen dat
de Engelse bruidstaart met recht een
koninklijke bruidstaart was. En net als in
Engeland gebruikte de banketbakkersbranche de koninklijke bruidstaart als
een manier om zichzelf te profileren en
op de kaart te zetten.
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Honden en mensen leven al lang bij
elkaar, dat is via archeologische vondsten
duidelijk geworden. Uit het
Mesolithicum (Midden Steentijd) zijn
hondenskeletten gevonden, die er op
wijzen dat honden en mensen samenleefden. De oudste vondsten zijn gedaan
in Hardinxveld-Giessendam. Een grafveld bij een tijdelijke nederzetting van
deze verzamelaars en jagers bevatte de
laatste rustplaats van een vrouw en drie
honden. Ze dateerden van ongeveer
5500 voor Christus. De honden waren
vrij groot met een schouderhoogte van
bijna zestig centimeter en hadden een
wolfachtige, brede kop. Uit het
Neolithicum (2500 voor Christus) zijn
ook hondenbotten opgegraven. In die
tijd hadden de honden een spitse snuit
en gingen ze al aardig op de tegenwoordige honden lijken. Waarschijnlijk werden de honden uit het Mesolithicum
vooral gebruikt bij de jacht, terwijl die uit
het Neolithicum waarschijnlijk echte
waakhonden waren en zich dus al dicht
bij de mensen ophielden.

Domesticatie

DE RELATIE TUSSEN HOND EN MENS

Honden worden steeds menselijker gemaakt. Pet
& Pride Parade in Rotterdam (augustus 2006).

Hondenliefde

Foto: ANP/E. van Oudenaarden

TEKST PIET DE BOER

Op het Rotterdamse schouwburgplein paradeerden op 5 augustus opgedirkte honden in
flashy kleding en allerlei accessoires met hun al even vrolijk uitgedoste baas of bazin. Honden
dringen steeds verder door in het privé-leven van de baas. Mensen en honden houden van elkaar.
Hondenbezitters kussen vaak liever de hond dan de partner blijkt uit enquêtes. Hoe is die
‘liefdesrelatie’ met honden gegroeid in de loop der tijden.
14
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Mensen en honden zijn bij elkaar gaan
leven, omdat het voor beiden grote voordelen had. De honden bewaakten huis
en vee en konden daarvoor rekenen op
voedsel. De hond veranderde wel door
deze samenwerking. Een hond onderscheidde zich van een wolf door een
omhoog gehouden staart, hangende oren
en blaffen. Ook het speelse karakter van
volwassen honden komt niet voor bij
wolven. De domesticatie van de oerhond
ging wel ten kostte van de herseninhoud.
Honden hebben kleinere hersenen dan
wolven. Doordat hond en mens baat hadden bij samenwerking, kon de hond een
plaats veroveren in de nederzettingen
van de Neolithische mens. De hond is
daarna nooit meer van de mens zijn
zijde geweken, al zijn wel de denkbeelden over honden veranderd.

over het teefje Issa dat ze ‘puurder’ was
dan de ‘kus van een tortelduif’. In de
Middeleeuwen zijn weinig bronnen
voorhanden over de relatie mens en
hond. Honden waren weliswaar onder-

van de hond aan de mens sterk benadrukt. De hond werd volgens Van de
Weijer ‘tafel- en bedgenoot, trooster en
belangrijk vertrouwenspersoon’ van de
mens. Het ging hier natuurlijk niet om

De oudste honden die gevonden zijn,
hebben nog het uiterlijk van een wolf.
deel van Gods schepping net als de
mens, maar stonden wel een trapje
lager op de ladder, vond men. De
meeste honden werden vooral gezien
als brutale slokops en viezeriken die
zich schaamteloos wijdden aan de voortplanting. Het scheldwoord ‘hond’ of ‘je
gedraagt je als een hond’ heeft hierin
zijn grondslag.

Huisdieren
Pas in de zestiende eeuw werden honden in de letterlijke zin van het woord
‘huisdieren’ en ontstond, volgens cultuurhistoricus Renate van de Weijer, ‘de
liefde voor deze relatief nutteloze dieren’. Ze doelt hierbij vooral op de schoothondjes en jachthonden in de Engelse
herenhuizen en aan het hof. De hond
kreeg in de vroegmoderne tijd (zestiende
en zeventiende eeuw) een aparte status.
De ‘rede’ werd in de zestiende eeuw de
belangrijkste maatstaf voor waardering
van dieren. Dieren, die niet over verstandelijke vermogens beschikten, werden
gedegradeerd tot niet meer dan ‘nuttige
objecten in dienst van de mens’. De
hond als helper van de mens was hierop
een uitzondering.
In de achttiende eeuw werden de trouw,
intelligentie en aanpassingsvermogen

de straathonden, maar vooral om jachthonden en schoothondjes. In Nederland
liepen de vrouwen in de achttiende eeuw
al met mopshondjes langs de mooiste
straten te wandelen, schreef een Engelse
reiziger verbaasd.

Juffrouwenhondjes
De schoothondjes, zoals mopshondjes
en malthezers, werden door vrouwen
gehouden en werden daarom ook wel
juffrouwenhondjes genoemd. Mannen
schreven laatdunkend over deze beestjes.
In 1570 vond de Engelse hondenkenner
John Caius, dat het houden van dameshonden het tentoonspreiden van een
ergerlijke vorm van ledigheid was. Hij
bespotte de manier waarop er met deze
kleine hondjes werd omgegaan.
Vrouwen droegen de beestjes bij de
boezem. Ze lieten de hondjes op de
slaapkamer en de hondjes kropen bij de
vrouwen in bed. Ze voedden de dieren
aan tafel, lieten ze op schoot zitten en
zelfs het gezicht likken.
Alleen grote mannen konden zich overgeven aan de liefde voor kleine honden.
Zo hield Willem de Zwijger honden bij
zijn bed tijdens zijn veldtochten. Deze
behoedden hem volgens de overlevering
in 1572 voor een aanslag. Door te gaan

Je gedragen als een hond
De Grieken en Romeinen, maar ook in
de Middeleeuwen, hielden mensen honden als werkdier en als troeteldier. Een
van de eerste echte liefdesverklaringen
dateert uit de Romeinse tijd. De dichter
Martial (40-104 na Christus) schreef

Oudste hondenskelet gevonden in Nederland. Foto: Archol/J. Pauptit.
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blaffen en het gezicht van Willem te likken, werd Willem net op tijd wakker om
op zijn paard te springen en het legerkamp te verlaten. Sindsdien zou Willem
altijd een hondje bij zich gehad hebben.
Volgens Sir Rodger Williams, een officier in dienst van Willem de Zwijger,
ging het om een wit hondje met een
stompe neus. Wellicht een van de dogjes
die vanuit China door VOC-schepen
naar Nederland waren gebracht.
In de zestiende eeuw verschenen er
hondjes op straat. In 1593 verstoort een
schoothondje volgehangen met belletjes
- tot de negentiende eeuw een gebruikelijke versiering van hondjes - de kerkdienst met zijn geklingel. De belletjes
hadden ook een praktisch nut, men kon
de hond makkelijker traceren.

De hond in de pot
Toen de hond eenmaal het huis binnen
was, ging hij deelnemen aan menselijke
leefgewoonten. De hond at met de pot
mee. ‘De hond in de pot vinden’ is een
bekend spreekwoord dat daar aan refereert. Brood, groente, gekookt vlees, alles
at een hond. Honden van vorsten aten
pastei van leeuweriken tongetjes en de
slagershond at de vleesresten uit het
bedrijf van zijn baas.
Doordat de hond een alleseter is, duurde
het vrij lang voordat er speciaal hondenvoedsel op de markt kwam.
Hondenbrokken en hondenbrood werden aan het eind van de negentiende
eeuw uitgevonden. Uitvinder was de
Amerikaan James Spratt. Hij kreeg in
1860 het patent op het maken van hondenbrood op basis van meel en vleesextracten. Door slimme publiciteit wist hij
het hondenbiscuitje populair te maken
in Amerika en in Europa. Hij sponsorde
een poolexpeditie met zijn hondenbrood
en hondententoonbstellingen.
In Nederland begon men aan het begin
van de twintigste eeuw in Rotterdam met
de productie van Hollandsch HondenVleeschbrood. Na de Tweede
Wereldoorlog werd hondenvoedsel pas
een belangrijk product van de voedingsmiddelenindustrie. Veel mensen schaften zich een hond aan, maar lieten die
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niet meer mee-eten uit de grote pot.
Vooral omdat het ongezond zou zijn
voor de hond. Tegenwoordig is smaak
een belangrijk verkoopargument. De
hondenmaaltijd wordt in reclames opgediend als een smakelijk gerecht versierd
met een takje peterselie.

Hondenkapper
Eenzelfde ontwikkeling is te zien in de
uiterlijke verzorging van honden. Met
name in de steden kwam er behoefte aan
dierenverzorgers. Jan Desmet vertelt in
Van de liefde, van de hond dat in tweede
helft van de achttiende eeuw in Parijs de
hondenkapsters werkten op de kade van
de Seine. Die wasten en knipten zondags

de poedels en schoothondjes van de
Parijzenaars. Daar werd ook voor het
eerst in 1905 de hondentondeuse uitgeprobeerd om de beestjes snel van hun
haar te verlossen.
Na 1850 gaan steeds meer veeartsen zich
met de gezondheid van honden bezighouden. In het boek De Nederlanden,
Karakterschetsen, kleederdragten, houding
en voorkomen van de verschillende standen
(‘s Gravenhage 1841) schrijft ene
T.K. over Jan de Hondendokter uit
Rotterdam. Het was een wat pedante man
die zo uit een Italiaans schilderij leek te
zijn weg gelopen. Jan genas niet alleen
honden, maar wist zelfs ‘de kwaadaardig-

Jan de Hondendokter
uit Rotterdam waste en

De familie De Jong is helemaal hondengek. Kleinzoon Jamie is dol op Boy.

Addy met Moppie. Honden maken deel uit van de gezinsgeschiedenis en komen

Foto: Jan Jong

daarom veel in familiealbums voor. Foto: Ineke Strouken

knipte honden, maar
genas ook zieke
viervoeters.

ste honden’ te temmen met zijn donkere
ogen en ‘gitachtige wenkbrauwen’. ‘Zijn
werk maakte doggen tot hazen’. Bovendien is hij hondenkapper. ‘Vele hondenlievende inwoners der Erasmusstad, overtuigd van zijn blinkende eigenschappen,
hebben hem tot reiniger van hunne dierbaren aangenomen; zodat hy hen [de
honden] wekelijks ten hunnen huize
komt kammen, wasschen, scheeren, en al
de verdere naauwlettende, ontelbare, uit
het fijnste gevoel opborrelende zorgen
bewijzen, die tot het gebied van de honden-adonisatie behooren.’
De eerste echte trimster van Nederland
zou veel later haar kapperszaak openen.
De eerste in Nederland was Cago van der

vermelden dat ze ‘hoftrimster’ was. Op
dit moment zijn er rond de zeshonderd
trimsalons in Nederland.

Kussen met je hond
Familielid
De honden worden vooral in de negentiende eeuw steeds meer een volwaardig
familielid. De eerste ontwikkelingen in
die richting dateren uit de zeventiende
eeuw. Op schilderijen van individuele
personen en gezinnen verschenen ook
honden. Daarbij moet wel bedacht worden dat de hond op een schilderij vaak
ook een symbolische betekenis had. De
hond stond voor trouw, maar ook voor
seksuele losbandigheid. De hond als symbool voor echtelijke trouw is te zien op
het zelfportret van Jan de Baen met zijn

Hadden honden vroeger nog een nuttige functie,
nu zijn ze vooral kameraad van hun baas.
Meulen die rond 1930 met een kapperszaak voor honden begon. Ze had daartoe
een opleiding in Londen gevolgd. Haar
praktijk vestigde ze in Baarn waar ze bij
haar twintigjarig jubileum in 1954 kon

Louise de Coligny. Op het familieportret
zit naast Willem een klein schoothondje.

vrouw, waarbij de vrouw een klein zwartwit hondje op de schoot heeft. Op een
gravure van C. Visscher uit de zeventiende eeuw is de Oranjefamilie afgebeeld
met Willem en zijn toenmalige vrouw

In de negentiende eeuw zou de fotografie een belangrijk middel worden voor
mensen om hun liefde voor de hond tot
uitdrukking te brengen. De honden werden meegenomen naar de fotostudio om
op de plaat gezet te worden. Op het
moment dat mensen zelf aan te fotograferen slaan (begin twintigste eeuw) worden fotoalbums volgeplakt met hondenfoto’s al dan niet in gezelschap van baas
of bazin. Jan Desmet verzamelde enkele
tientallen foto-albums en foto-ansichtkaarten uit de periode 1870-1920 met
dieren en mensen. De hond werd verreweg het meest gefotografeerd; veel meer
dan bijvoorbeeld de kat. Zo werd de
hond een onderdeel van de gezinsgeschiedenis.
Bij een enquete in Frankrijk in de jaren
negentig van de vorige eeuw zei 52% van
de ondervraagden dat ze de hond in de
eerste plaats als familielid beschouwden.
Slecht 13% zag het dier als dier. In
Nederland bleek in 1986 99% met de
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HERINNERINGEN

hond te praten en 95% geloofde dat de
hond hen meestal begreep. De Britten
maakten het nog bonter. Hier zei 93%
van de ondervraagden meer geïnteresseerd te zijn in de gezondheid van hun
hond dan in die van hun partner en 84%
zoende liever de hond dan de eigen
levensgezel.

Dieren uitvaart
Tenslotte wilde men ook een herinnering voor na de dood. Honden- of dierenkerkhoven liggen vol met stoffelijke resten van onze geliefde viervoeters. Het
begraven van dieren op een dierenkerkhof is een belangrijk element van de
gelijkwaardigheid die honden inmiddels
hebben bij mensen. Het oudste kerkhof
Asnières uit 1899 ligt bij Parijs.
In Nederland lag het oudste dierenkerkhof in Wassenaar. Wilma Koolmoes de
dochter van Hendrik Koolmoes vertelde
over deze eerste dierenbegraafplaats naast
de toenmalige dierentuin in Wassenaar.
‘Mijn vader had een dierenpension en
was de bedenker van een ziekenfonds
voor dieren. Verzekerden konden één
keer per jaar een gratis consult krijgen.’
‘Mijn vader verzorgde ook de destructie
van gestorven huisdieren. In de jaren
dertig wilden steeds meer mensen uit
Nederlands Indië (Indonesië) die in Den
Haag woonden, hun huisdier laten

begraven en niet naar de destructie brengen. In Nederlands Indië was begraven
namelijk gebruikelijk. Door de gemeente
werd dat echter niet toegestaan en dus
hield mijn vader ze achter bij de destructie en begroef de dieren illegaal.’ Dat is
volgens haar begonnen in de jaren dertig. In 1951 is voor het eerst een vergunning aangevraagd door C. Kokshorn, volgens een medewerker van het Oud
Archief van Wassenaar. Koolmoes had
het kerkhof toen waarschijnlijk aan hem
overgedaan. Tot 1973 is de vergunning
afgegeven. Eind jaren zestig stopten de
teraardebestellingen in Wassenaar. De
grond moest waterwingebied worden.

Stille plechtigheid
Daarom begonnen de ouders van Tom
Wahle in 1969 een dierenkerkhof in
Zevenhoven. Hij doet gemiddeld meer
dan één begrafenis per dag. Meest honden en katten, maar ook wel kleinere dieren. ‘De mensen komen de dieren zelf
brengen en dan overleggen we over de
uitvaart. Er zijn twee soorten kisten.
Standaard en een gevoerde versie.
Afhankelijk van de staat van het overleden dier wordt het een of meerdere dagen
opgebaard. Het is mogelijk bij de uitvaart
muziek te gebruiken of wat te zeggen,
maar daar wordt maar incidenteel
gebruik van gemaakt’, zegt Tom Wahle.
‘Meestal is het een stille plechtigheid.’
Maar je kunt in Nederland ook je huis-

dier laten cremeren. Wilma Koolmoes
heeft nu een dierencrematorium in Den
Haag. Mensen kunnen bij de crematie
aanwezig zijn en sommigen willen hun
dier zelf in de oven leggen. De as wordt
uitgestrooid of bewaard in een urn.
Sommigen begraven deze in de tuin,
anderen willen de aardewerk urn met as
in huis zetten. Maar er zijn ook houten
urnen, die meegegeven kunnen worden
als de eigenaar van de hond zelf overlijdt. Uitstrooien kan gebeuren door het
crematorium boven zee, maar wordt ook
door de nabestaande zelf gedaan. Ze
gaan dan naar een plek die het overleden
dier goed kende en waar deze zich plezierig voelde. Want een hond heeft als
vriend, steun en toeverlaat voor mensen
vaak een bijzondere plaats in het gezin.

Sommige honden worden vereeuwigd in
een monument. Op het dierenkerkhof
van Parijs staat het monument voor
hond-held Barry. De Sint Bernhard die
volgens de overlevering tussen 1800 en
1812 op de Grote Sint Bernhardpas veertig mensen redde en door de eenenveertigste werd doodgeschoten. Barry zou als
held voortleven door het monument. De
Sint Bernhardhond zou door Barry voor
altijd als mensenreddende hond worden
afgebeeld met een vaatje sterke drank
aan de halsband.

Meer informatie:
- J. Desmet, Van de liefde, van de hond
(Amsterdam/Antwerpen 2004)
- R. van de Weijer, Dieren als werknemers.
Cultuurhistorische aspecten van mens-dier
relaties (Tilburg 1992)
- J. Zijlmans, Hond & baas. Een geschiedenis van haat en liefde (z.pl. 2002)
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TEKST WILLEM BOXMA ILLUSTRATIE CORNELIS JETSES STICHTING

In de donkere straat waar ’t belletje gaat,
kletst ’t deurtje al rinkelend open,
komen in ’t kamertje klein,
bij ’t lampegeschijn de kleutertjes binnen
geslopen.

Herinnering na de dood

Sporadisch worden lokale lievelingshonden vereeuwigd in brons en steen. Zoals
de hond aan de Nieuwegracht in
Utrecht. De eigenaar liet met hulp van
de buurt zijn hondje vereeuwigen als
blijvende herinnering aan de geliefde
viervoeter en gewaardeerde vriend. De
stenen herinnering is nu niet meer te
zien, van het beeld resten slechts een
paar viervoetige stompjes. π

Net als mensen krijgen geliefde honden een plechtige uitvaart. Foto: Ciska Verbrugge

De snoepbak
van juffrouw
Jansen

Een snoepwinkel, zoals Manna de WijsMouton die zo treffend in haar gedicht
beschrijft, is bij mijn weten niet dan wel
moeilijk meer te vinden.
Snoepwinkeliers beleefden hun drukke
dagen in de jaren dertig, toen de crisis
hoogtij vierde en er voor één cent nog
iets lekkers te koop was.

Nikkelen stuiver
Aan het einde van de straat in de stad
waarin ik mijn kinderjaren doorbracht,
stond zo’n onvervalst snoepwinkeltje. De
kleine nering werd gedreven door de
doorgaans door een bonte boezelaar
beschermde juffrouw Jansen. Het middelpunt, je zou mogen zeggen het heilige middelpunt in de winkel was voor ons
kinderen de snoepbak, waar we ons
doorgaans op zaterdag op mochten uitleven. Ik was een bevoorrecht kind. Vader
had als ambtenaar een vast inkomen en
kon zich permitteren zijn kinderen aan
het eind van de werkweek een vorstelijke
uitkering toe te kennen. Naast investeringen als een kwartje voor de spaarpot
en een dubbeltje voor spaarbankzegels
die onze meester op school verkocht,
gunde hij mij een onvervalste vierkante,
nikkelen stuiver om die te verbrassen in
juffrouw Jansens snoepdorado!
Die toelage was heel wat meer dan die
ene ronde, bronzen cent die mijn straatvriendjes van hun vader in het vuistje

kregen. Geen wonder dat het ééncents
klootjesvolk er gebrand op was om mij,
de kapitalist, naar de snoepwinkel te
begeleiden, erop rekenend dat ik op mijn
beurt zo barmhartig zou zijn om mijn
inkoop met de anderen te delen. Onder
het glasdeksel van de snoepbak lonkten
de zoete begeerlijkheden ons toe. Nadat
juffrouw Jansen onze munten had
geïnd, geteld en in de schortzak geborgen, opende zij de bak. De geur van al
dat lekkers drong onze neusgaten binnen. Ze bleef er altijd bij staan en volgde
spiedend onze keurende blikken. Voor
de stelling onmisbare jeugdige klandizie
was ze bereid veel geduld te betrachten.
Met de ééncents klanten was ze redelijk
snel klaar, maar voor mijn vijfvoudige
besteding – daar nam ze de tijd voor!

Een zoethouten stok
Onze dichteres wist heel goed wat van
dit al een beroep op de hebberigheid van
de kleine klanten deed: ‘’t is een reep
zwarte drop, koek met suiker er op, een
kleurbal, een zuurbal, een wafel, een
zoethouten stok, of een kleurige brok!’
Maar er was meer, duim- en veterdrop,
toffees, spekkies, zwart op wit. Tot juffrouw Jansens geduld verliep en ze de
bak wenste te sluiten. We moesten nu
voort maken, zei ze, ze moest aan haar
eten beginnen. Mijn laatste keus binnen
het kader van mijn bestedingsruimte
geschiedde daardoor vaak overhaastig en

bepaald niet weloverwogen. Hetgeen
niet wilde zeggen dat ons clubje, na
afkondiging van het deurbelletje, ontevreden huiswaarts keerde. Zuigend op
het op de duim gekleefde drop, smikkelend aan het uiteinde van de dropveter
die je gewoon buiten je mond liet bengelen, sabbelend op een nauwelijks in de
mond passende toverbal tot hij van kleur
verschoten was, bijtend op een zoethoutstok tot hij tot een kwast was verworden.
Aldus vervloog een rijkdomillusie.

Liefde voor altijd
Maar een feest was het wel! Wat een
gelukzaligheid voor één cent, één stuiver! De luxe zich ‘snoeppaleis’ noemende zaken van nu, waar de zoetigheden
alleen per honderd gram of in weliswaar
doorschijnende maar wel dichtgeniete
zakjes verpakt te koop zijn – nee, het
spijt me, ze kunnen niet op tegen de
snoepbak èn de sfeer in mijn ouderwetse
snoepwinkel. Juffrouw Jansen, van u ben
ik altijd blijven houden! π
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SPREEKWOORD, WAAR WOORD

De zin en onzin
van spreekwoorden
TEKST GIRBE BUIST ILLUSTRATIES LEX DIRKSE

In spreekwoorden en gezegden legden onze voorouders hun levenservaringen vast. Deze
volkswijsheden beschrijven een waarheid over de menselijke toestand of schrijven ons een
bepaald gedrag voor. Zo maken zij ons wijs dat wij zijn wat wij eten en dat wij geen bier
met wijn moeten combineren. Maar wat is daarvan waar? Worden wij met deze huis-,
tuin- en keukenwijsheden voor de gek gehouden? In deze nieuwe rubriek onderzoeken wij
hoeveel waarheid er in onze spreekwoorden en zegswijzen schuilt. In dit nummer van

Traditie gaat het over eten.

H

onger maakt
rauwe bonen zoet

Hiermee wordt bedoeld dat als
je erge honger hebt, je ook dingen lust
die je anders niet lust.
Rauwe bonen zijn ongekookte bonen.
Die zijn hard en niet lekker. Maar als je
echt erge honger hebt - na dagenlang
bijna niets gegeten te hebben - lust je
bijna alles, ook rauwe bonen. Die
smaken dan zelfs zoet. Wetenschappers
bevestigen dat honger rauwe bonen echt
zoeter maken. De gevoeligheid van de
smaakpapillen voor zoet (maar ook voor

zout) neemt toe bij honger. Na een maaltijd neemt de gevoeligheid gedurende
enige uren weer wat af. Dit schrijft Y.
Zverev (Universiteit Malawi) in het vakblad BMC Neuroscience op grond van
proeven bij zestien vrijwilligers.

D

oor eenmaal daags een
appel te eten, zult u
van geen dokter weten

Deze zegswijze is niet waar. Appels zijn
weliswaar gezond, maar alleen het eten
van appels is geen garantie voor gezondheid. Volgens sommige mensen houdt
een appel per dag vervelende alledaagse

ziekten zoals griep en verkoudheid uit
huis.
Nobelprijswinnaar dr. Linus Pauling
propageerde de gedachte dat grote
hoeveelheden vitamine C verkoudheden
kunnen voorkomen, een stelling waarover sindsdien veel wordt gediscussieerd. De appel staat echter niet erg
hoog op de ranglijst van fruit dat vitamine C oplevert. Voedingsdeskundigen
beschouwen citrusvruchten, groene
paprika, tomaten en bessen als rijkere
vitamine C bronnen dan appels.
Verder raden de voedingsdeskundigen
ons aan om voor een regelmatige stoelgang elke dag een portie vezels te
nemen. Appels bevatten weliswaar wat
vezels, maar ook weer lang niet in die
mate als bijvoorbeeld groenten, noten en
zaden. Het gezegde zou daarom moeten
luiden ‘een appel per dag is een heerlijk,
niet dikmakend tussendoortje en op de
koop toe krijg je wat vezels en een beetje
vitamine C naar binnen’. Het eten van
appels alleen garandeert echter geen
lang, gezond leven.

E

en haring in het
land, houdt de dokter
aan de kant

Het oude gezegde ‘een haring in het
land houdt de dokter aan de kant’ werd
tot voor kort als een bakerpraatje afgedaan. De vetten in haring en andere
vette vissen bevatten echter cervonzuur,
een belangrijke stof voor de cellen, het
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zenuwstelsel en het netvlies. Ook spelen
deze vetten waarschijnlijk een belangrijke rol bij het voorkomen van bloedvatvernauwingen.
Nederland is het enige land waar haring
rauw, dat wil zeggen gekaakt en gezouten, wordt gegeten. In Amsterdam dan
nog bij voorkeur uit de hand, bij een
haringkar, met fijngesneden ui. Elk jaar
in mei wordt de haringrace gehouden,
waarbij een groot bedrag aan geld wordt
geboden voor het eerste vaatje Hollandse
nieuwe. Dit geld gaat naar een goed doel.

J

e bent wat je eet

Het gezegde ‘Je bent wat je eet’ is in
alternatieve voedingskringen een
gangbare stelling. Maar het klopt niet. De
gedachte vindt zijn oorsprong in het magische geloof van natuurvolkeren. Volgens
dit geloof maakt het eten van hondenvlees
snel, het eten van leeuwenvlees sterk en
maakt het eten van geslachtsdelen van
buffels je tot een superminnaar. Een
vrouw die haar man de gekookte hersens
van een hyena voorzet, maakt deze dom

als een hyena. En wie doof is, moet veel
vleermuizen eten.
Moderne voedingsdeskundigen mogen
over veel dingen strijden, maar over één
ding zijn zij het echter eens. Of onze aardappelen nu met koemest of met kunstmest zijn bemest, maakt voor ons lichaam
niet veel uit. Voor ons lichaam blijft een
aardappel een aardappel, eiwit blijft eiwit
en vet blijft vet, onafhankelijk van de
manier waarop deze voedingsstoffen
geproduceerd zijn en van de wijze waarop
deze stoffen in ons lichaam zijn gekomen.
Natuurlijk verschillen de voedingsmiddelen in smaak, prijs en de hoeveelheid voedingsstoffen, dat staat buiten
kijf. Bij de gegeven voedingsstoffen
interesseert het ons lichaam echter
weinig hoe deze erin zijn gekomen.

M

elk is goed
voor elk

Voor een aanzienlijk deel
van de wereldbevolking is melk van
de koe bepaald niet goed. Melk bevat

melksuiker, lactose dat in de darmen
moet worden afgebroken. Daarvoor is
een bepaald enzym nodig, lactase.
Veel niet-blanken maken echter geen
lactase, waardoor zij geen koeienmelk
verdragen. Als zij toch zoetemelkproducten gebruiken, krijgen zij hevige
diarree. Karnemelk en yoghurt zijn geen
probleem, omdat daarin de melksuiker
al door schimmels en bacteriën is
omgezet. De mogelijkheid melksuiker
af te breken is dus eerder uitzondering
dan regel: lactasedeficientie komt bij
driekwart van de volwassen wereldbevolking voor.
Pal voor de geboorte ontstaat er een
stijging van de lactaseactviteit en die
blijft dan hoog tot ongeveer het vijfde
levensjaar. Melk is dus wel goed voor
elk kind. Maar daarna treedt er vrij
snel een flinke daling op tot de lage
spiegels die bij volwassenen gevonden
worden. Alleen Noordwest-Europeanen
(en hun afstammelingen overzee)
blijven ook na hun kindertijd lactase
aanmaken.
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B

ier op wijn
schenkt venijn

Er is niet de minste aanwijzing
dat de volgorde van inname van alcoholhoudende dranken in oorzakelijk verband staat met de stemming. Slechts
de hoeveelheden lijken ertoe te doen.
Wie alles door elkaar drinkt, drinkt
niet voor de smaak en dus vast en zeker
te veel.
Men kan de zegswijze op verschillende
wijzen toch zinvol maken. Misschien
wordt bedoeld dat men eerst bier of een
borrel hoort te drinken en dan pas wijn,
zoals men eerst hartig beleg neemt en
dan pas zoetigheid. Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van een verbastering van Jacob Cats uitspraak:
‘Wijn op melk is goed voor elk, melk
op wijn schenkt venijn’. Dat bedoelde
Cats niet letterlijk. Wijn staat voor

rijkdom, melk voor armoede: rijk na
arm is leuk, maar armoede nadat men
van de overvloed heeft geproefd, is veel
bitterder.

T

hee, die kort trekt
maakt monter, thee, die
lang trekt, maakt moe

Deze stelling klinkt onlogisch, maar
klopt wel. Dit wordt veroorzaakt door
het feit dat de diverse bestanddelen van
thee, tijdens het trekken op verschillende
momenten oplossen in het theewater.
De opkikkerende cafeïne trekt al naar
twee minuten in het kookwater. Daarna
duurt het enige tijd voordat de bitterstoffen uit de theebladeren worden
losgemaakt. Deze binden zich aan de
cafeïne en neutraliseren de opkikkerende werking van dit middel. De thee
werkt nu niet meer vitaliserend,
maar ontspannend.

B

ernagie is goed,
het geeft de mens
meer moed

Deze zegswijze heeft een kern van
waarheid, want reeds de Grieken en
Romeinen kenden het opwekkend
vermogen van dit kruid. Tijdens de
Middeleeuwse toernooien dronken
de ridders voor het gevecht thee van
bernagie als pepmiddel. Bijna elk oud
kruidenboek beveelt het medisch
gebruik ervan aan.
De Engelse dominee John Evelyn beveelt
bernagie aan als middel tegen melancholie, Parkison schrijft dit kruid voor bij
ziektevrees en Culpeper zet bernagie in
bij de bestrijding van koorts en reuma.
De Arabieren noemen bernagie ‘De
vader van het zweet’ en gebruikten het
kruid om koorts uit te zweten. Jonge
moeders dronken bernagiesoep, omdat

dat de melkproductie zou stimuleren. De
moderne medische wetenschap gebruikt
bernagie bij de bestrijding van koorts en
long- en nierklachten. Het opwekkend
vermogen van bernagie wordt vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid zout
en nitraat die dit kruid bevat.

A

l etende komt de trek

Dat klopt inderdaad en dat
hangt samen met een door de
hersenen aangestuurd overlevingsmechanisme van onze voorouders uit de
oertijd. Komt het aandeel van bepaalde
vetten (triglyzerine) in ons voedsel boven
de dertig procent, dat wordt het hongercentrum in de hersenen gestimuleerd,
zodat wij meer gaan eten. Op deze wijze
wordt een vetreserve gekweekt, die nodig
is om in moeilijke tijden te kunnen overleven.
Amerikaanse wetenschappers ontdekten
dat de hersencentra van de mens, die
verantwoordelijk zijn voor trek en
gewichtsbeheersing sterk overeenkomen
met die van ratten en muizen. Ook ontdekten zij dat deze dieren na een vette
maaltijd veel meer begonnen te eten dan
normaal om zo een vetreserve te kweken.

Een jaar lang

voor maar € 18,- !

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

E

en volle maag
studeert niet graag

Na een stevige maaltijd voelen wij
ons vaak sloom en voelen wij ons niet in
staat om iets nieuws in ons hoofd op te
nemen. Dat komt doordat ons bloed niet
gelijkmatig over ons lichaam is verdeeld.
Het stroomt daar naar toe, waar het het
hardst nodig is.
Na een maaltijd bevindt zich het meeste
bloed in de spijsverteringsorganen,
omdat die het meeste werk moeten verrichten. Andere lichaamsdelen, zoals de
hersenen hebben dan relatief minder
bloed tot hun beschikking. Dat leidt tot
een gevoel van lichte vermoeidheid en
verminderde activiteit. Sommigen knappen daarom op dat moment van de dag
een uiltje of gaan een eindje lopen. π

Woonplaats
Telefoon
E-mail
Datum
Handtekening

Word nu abonnee en u krijgt een welkomstgeschenk cadeau.
Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
Postbus 13113, 3507 LC Utrecht (telefoon: 030-2760244,
fax: 030-2736111, email: ncv@volkscultuur.nl).
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KOKEN MET TRADITIE

Tam en wild

Reeboutfilet met rode kool en kastanjes

Gepocheerde peer met kastanje-ijs

Benodigdheden:

Benodigdheden

•

1 kg rode kool

•

600 gr gepelde kastanjes

•

2 laurierblaadjes

•

20 gr boter

•

8 jeneverbessen

•

2 kruidnagels

•

•

1 kaneelstokje

•

1 dl rode wijnazijn

•

1 gesnipperde ui

•

50 gr boter

•

40 gr boter

•

tijm

•

1 eetlepel suiker

•

zout

•

1 dl rode wijn

•

250 ml wildfond

•

250 ml bouillon

•

250 ml rode wijn

•

100 gr koude boter

•

1 theelepel suiker

•

500 gr gepelde tamme

•

handperen

kastanjes

•

50 gr suiker

1/
2

•

2

•

1 citroen

•

3 dl volle melk

dl volle yoghurt

•

1 plak pure chocolade

600 gr geportioneerde

•

70 gr rietsuiker

•

1 paar takjes munt

reeboutfilet

•

1 zakje vanillesuiker

TEKST CEES TEMPEL FOTO’S ARJEN TEMPEL, INEKE STROUKEN

In de herfst tamme kastanjes zoeken is voor mij nog steeds een geliefde bezigheid. In ons land
levert dat het ene jaar meer op dan het andere. Ooit nam ik uit Frankrijk twee volle boodschappenkratten mee en probeerde alle recepten uit die ik kon vinden. Vooral met wild zijn tamme
kastanjes een delicatesse.

Wij beginnen de avond tevoren al met de rode kool. Snijd de kool
in vieren, verwijder de stronk en schaaf of snijd de kool in dunne
reepjes. Doe de wijnazijn en de kruiden door de kool en laat dit
een nacht intrekken. Zet de volgende dag de ui in de hete boter
kort aan, bestrooi het met suiker en laat het even karamelliseren.
Voeg dan de kool, de rode wijn en de bouillon toe en laat dit
veertig minuten zachtjes koken.
Stoom de gepelde kastanjes twaalf minuten in een stoommandje
of in een zeef boven een pan kokend water. Karamelliseer de
kastanjes daarna in een koekenpan in de boter en de suiker.

Van tamme kastanjes is heel veel lekkers
te maken. Het meest vervelende karwei
is het pellen. Daarvoor moeten ze aan de
ronde kant met een scherp mes worden
ingesneden. Let op dat u alleen de schil
in snijdt en de vrucht heel laat.
Blancheer daarna de kastanjes in kleine
hoeveelheden vier minuten in kokend
water en schil ze zo warm mogelijk.
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Als u dit teveel werk vindt, kunt u
ook vacuüm verpakte, voorgekookte
kastanjes kopen.
Samen met rode kool vormen de kastanjes een ideale begeleider van wild. In de
herfst kunt u bij de poelier heel verzorgd
vlees kopen. Vaak moet het wel vooraf
besteld worden.

Wat kunnen wij er bij drinken?
Bij het wild een mooie Pinot Noir uit de
Bourgogne en bij het dessert een glas
Banyuls, een verscherkte wijn en vrijwel
de enige die het tegen chocolade kan
opnemen.

Eet smakelijk!

Braad het vlees in de boter met wat takjes verse tijm kort aan.
Het vlees mag van binnen mooi rosé blijven. Bestrooi het met
zout en laat het daarna in de folie verpakt een aantal minuten
rusten. Blus de braadboter af met het fond en de rode wijn en
laat het op hoog vuur tot de helft inkoken. Bind de saus door er
met een garde vlokjes koude boter aan toe te voegen. Serveer het
geheel op een voorverwarmd bord en garneer het met een paar
takjes tijm.

Stoom de kastanjes in twintig minuten zeer zacht. Maak van
de kastanjes een puree met behulp van een roerzeef of een pureeknijper. Doe de puree in een ruime pan en voeg de yoghurt, de
melk, de rietsuiker en de vanillesuiker er bij. Breng het geheel al
roerend aan de kook. Doe het mengsel in een ijsmachine en laat
dit volgens de gebruiksaanwijzing bevriezen. U kunt het mengsel
ook in een diepvriesdoos in de vriezer laten afkoelen. Roer dan in
het begin het mengsel een aantal keren met een vork om, zodat
het gelijkmatig bevriest.
Schil de peer, snijd hem in tweeën en verwijder het klokhuis.
Pocheer de peerhelften in een platte pan met een laagje water
met de suiker en wat citroensap. Laat de peer afkoelen en laat
het pocheerwater inkoken.
Serveer de halve peer met een bolletje kastanje-ijs. Druppel
er wat ingekookt pocheerwater omheen en garneer het geheel
met geschaafde chocolade en een takje munt.
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EEN VERZAMELING

Brievenbussen
TEKST EN FOTO’S MAGDA BOLT

Wist u dat er in Nederland heel veel verschillende brievenbussen gebruikt worden en dat brievenbussen ook volkskunst kunnen zijn? Magda Bolt legde tijdens haar loopbaan als postbode een
verzameling foto’s aan met brievenbussen in de provincie Groningen.
Het woord brievenbus is een samensmelting van twee woorden: brieven en
bus. Wij gebruiken het woord om de
rode brievenbus aan de openbare weg
of voor een postkantoor aan te duiden,
waarin we de te verzenden brieven laten
glijden. Het is ook de bus waarin de
postbode de post bezorgt die voor de
bewoners van het betreffende huis is
bestemd. Indien de afstand van de openbare weg naar het huis te groot is, staat
de bus aan het begin van een erf of langs
de openbare weg.

Brievenbus
Op mijn zoektocht naar de herkomst van
het woord brief vond ik in het Nederlandsch
Etymologisch Woordenboek dat het woord
brief verwant is met het Latijnse woord
brevis. Oudtijds werd het vooral gebruikt
als er sprake was van een oorkonde, een
acte of een schriftelijk bewijsstuk. Pas
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toen steeds meer mensen het lezen en
schrijven machtig werden, kreeg het
woord brief volgens Van Dale de betekenis van een geschrift in de vorm van een
toespraak tot een of meerdere afwezigen
en die gesloten en van een adres voorzien
verzonden werd.
Het woord bus staat volgens Van Dale
voor een doos van blik, ijzer, koper of
kunststof, veelal cilindervormig en meer
hoog dan breed, geschikt om iets in te
bewaren, maar bijvoorbeeld ook uitgevoerd met een sleuf, waardoor er geld in
geworpen kan worden. Later werd het
een kastje om brieven in te deponeren.

Normen
In het begin van het postverkeer was er
geen sprake van brievenbussen buiten de
woonhuizen. In veel voordeuren of
in de muren naast de deuren waren

sleuven aangebracht, waardoor een brief
naar binnen kon worden geschoven. Was
dat niet het geval, dan werd er aangebeld
of geklopt om een poststuk af te geven.
Naarmate het postverkeer toenam, ontstond er meer behoefte aan efficiëntie en
eenduidigheid. Er kwamen normen voor
brievengleuven en brievenbussen, evenals aanwijzingen voor de plaats, de vorm,
de kleur en het materiaal. Die normen
gelden alleen voor de bussen waarin post
wordt bezorgd. Zij mogen er niet uitzien
als bussen waarin post ter verzending
kan worden gedeponeerd.
Voor de fabrikage mag worden gekozen
uit hout, metaal, kunststof of ander
geschikt materiaal van een zodanige
kwaliteit, dat de brievenbussen bestand
zijn tegen weersinvloeden. Voor wat
betreft de hoogte geldt als voorkeur 1,10
meter, omdat de bezorging van poststuk-

ken dan het gemakkelijkst is. Bovendien
dient de gleuf horizontaal in een verticaal vlak of in het bovenvak van een brievenbus te zijn aangebracht (Nederlandse
Norm, NEN 1770, 2de druk november
1969).

Creativiteit
In Nederland, net als elders, zijn er
kleine en grote, oude en nieuwe huizen,
bungalows, verbouwde boerderijtjes,
ouderwetse etagewoningen, gigantische
flatgebouwen, boerderijen enzovoort
waarbij adressen horen. Ondanks alle
andere communicatiemiddelen ontvangen de bewoners veel of weinig post, in
de vorm van brieven, pakjes, tijdschriften, kranten, huis-aan-huis-bladen,
buurtmededelingen of reclamemateriaal.
De brievenbus is nog steeds een belangrijke verbindingsschakel met de wereld
buiten het eigen woonverblijf. Iedere
woonvorm heeft heden ten dage een
brievenbus. Zoals gebouwen van elkaar
verschillen, zo verschillen ook veel brievenbussen van elkaar in grootte, vorm,
kleur en materiaal. Afgezien van de al
enkele decennia leverbare groene plastic
buitenbus. Naarmate de normen voor
brievenbussen scherper werden moet de
behoefte aan een persoonlijke bus steeds
groter zijn geworden en ontstonden er
fraaie uitingen van creativiteit.

Fotoverzameling
Mijn allereerste foto’s van bijzondere
brievenbussen dateren van reizen in het
buitenland, op het platteland of in kleine
dorpjes. Die waarnemingen van toen
attendeerden me op de bussen waarmee
ik beroepshalve te maken kreeg, toen ik
enkele jaren geleden begon post te
bezorgen voor een particulier postbedrijf. Opnieuw werd mijn oog regelmatig getroffen door een persoonlijke
noot. Op mijn bezorgtochten in een
buitengebied in de provincie Gelderland
ging de camera mee en vóór het einde
van mijn allereerste ronde stuitte ik al op
opvallende bussen. Die werden gekiekt.
Tijdens mijn bezorgactiviteiten bleek dat
er vooral buiten de bebouwde kom veel
werk verzet is om een originele brievenbus te hebben.
Ook de lokaties zijn soms zeer opvallend. Sommige bussen zijn heel moeilijk
te vinden, aan het oog onttrokken door
blijkbaar snel opgeschoten struikgewas,
of neergezet op een plek die weinig overeenkomsten vertoont met de logica van
het adres. Bezorgen is een bron van
vreugde en vermaak, voor het oog en
door de ontmoetingen en de daaruit
voortkomende gesprekken. Er zijn ook
brievenbuseigenaren voor wie hun
eigen, zelfgemaakte brievenbus iets heel

persoonlijks is. Er zit vaak een verhaal
aan vast: kinderen wier laatste konijn is
gestorven en het hok hebben verbouwd
tot brievenbus en beschilderd met hun
lievelingsdier. Of de man die de hoefijzers van zijn paarden tot een soort paal
smeedde om de herinnering aan de tijd
dat hij nog met paarden werkte levend te
houden. Soms was het maken van een
foto van een brievenbus bijna heiligschennis. Zei ik dan dat ik die speciale
bus wilde fotograferen omdat ik hem
zo bijzonder vond, dan was het ijs
gebroken.
Langzamerhand ontstond een bescheiden verzameling kiekjes van brievenbussen, die ruwweg in vier categorieën kunnen worden onderverdeeld: de gewone
groene kunststof bus, de fabrieksmatige
maar toch ‘andere’ bus, de zelfgemaakte
bus en de buitenlandse bus. Daarnaast
zijn er nog brievenbussen, eigenlijk
brievengleuven, die onderdeel zijn van
het ontwerp van een gebouw. Het
gemeentehuis te Usquert, ontworpen
door de architect Berlage, toont daarvan
een mooi voorbeeld.
Het zal duidelijk zijn: er zijn brievenbussen en brievenbussen. π
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GERECHT ZONDER NAAM

Circus, de magie van een cirkel
Het circus komt en gaat. Het kondigt
zijn komst aan door kleurige reclameborden en laat alleen een cirkel van zaagsel
achter na zijn vertrek. Is dat de reden
waarom circus zo onzichtbaar is? Toch is
circus al meer dan twee eeuwen een
belangrijke bron van vermaak.

Worst, pudding en brood
TEKST EN FOTO'S KAREN VANEKER

In de Gouden Eeuw verscheen het eerste (Noord-)Nederlandse kookboek met daarin een recept
‘Om een pudding te koken die buitengewoon goed is’. Recepten voor dit klassieke gerecht, een
in de zak gekookte meelpudding, staan sindsdien in bijna alle kookboeken met gerechten van

Circusbezoekers komen terecht in een
wondere wereld van magie en spanning.
Wat ze niet zien is dat er achter de piste
hard gewerkt wordt om elke dag telkens
op een andere plaats weer voorstellingen
te kunnen geven. Dit boek gaat over het
leven en werken van circusmensen. Het
geeft u een kijkje achter de schermen
van het circusbestaan. Het boek is prachtig geïllustreerd met foto’s van Jan Stads.

vaderlandse bodem.
Door de bereidingstechniek werd deze
‘meelpudding’ al snel populair. In het
populairste kookboek van de zeventiende
eeuw gaat de pudding, zoals alle gerechten, nog naamloos door het leven. Nog
steeds worden overal in ons land een
groot aantal regionale variaties van deze
meelpudding bereidt die onder andere
ketelkoek, broeder en Jan-in-de-zak worden genoemd.

Ineke Strouken (red.) en Jan Stads, Circus,
de magie van een cirkel (Utrecht 2006) is te
bestellen door € 22,50 over te maken op giro
810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. circusboek.

Elite gerecht wordt voedzaam
volksgerecht

Regionale migratiegeschiedenis
De komst van gastarbeiders naar ons
land was het begin van een grote verandering. Nederland werd een multiculturele samenleving. Toch is over deze
belangrijke periode in onze geschiedenis
nog maar weinig terug te vinden in
archieven en musea. Het boek Werken,
werken, werken! Migratie en lokale
geschiedenis biedt handvatten om op een
praktische manier op lokaal terrein aan
de slag te gaan met de geschiedenis van
de nieuwe Nederlanders.
Ineke Strouken (red.), Werken, werken,
werken! Migratie en lokale geschiedenis
(Utrecht 2005) is te bestellen door € 17,50
over te maken op giro 810806 t.n.v. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur te
Utrecht, o.v.v. migranten.

Ooit een gastronomische hoogstandje,
staat Jan-in-de-zak nu in de volksmond
als armeluiseten bekend. Maar in de
Gouden Eeuw waren kookboeken
bestemd voor de elite en werden daarin
alleen bijzondere recepten gepubliceerd.
Gemaakt van een deeg van meel, gist,
water en een klein eitje wordt deze ‘zakpudding’ in literatuur en in de volksmond tegenwoordig omschreven als
volkse maagvulling, die met een stroopsaus, werd gegeten.
Behalve in boeken met vaderlandse
streekgerechten, staan recepten voor
meelpuddingen in de meeste hedendaagse kookboeken tussen de nagerechten. Maar omdat ze vooral als bij- en
hoofdgerecht werden gegeten zijn
puddingen zoals Jan-in-de-zak van origine helemaal geen nagerecht. De vette
meelpudding, die werd gekookt in een
doek of speciale puddingzak of -pan in
een ketel met kokend vocht, werd door
de betere standen bij vlees of vis gegeten.
Voor het gewone volk was de voedzame
zakpudding eenvoudig te bereiden en
een goede vervanging van het dagelijkse
brood en, net als pannenkoeken, erg
geschikt als hoofdgerecht.

Culinair erfgoed
Omdat zakpuddingen anno 2006 overal
in ons land nog steeds volop worden
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Een modelkeuken volgens het eerste Nederlandse kookboek De verstandige kock (1669)

bereid en gegeten, hoort deze meelpudding, net zoals stampot, pannenkoek en
poffertjes, bij ons Nederlands culinair
erfgoed. Als gerecht vertoont Jan-in-dezak een aantal opvallende overeenkomsten met het Italiaanse culinair erfgoed
pasta. Wereldwijd bekend als Italiaanse
uitvinding en specialiteit.
Beginnend bij de bereidingstechniek en
ingrediënten: beide gerechten worden
van een deeg van meel, vocht en eieren
gemaakt. Macaroni, spaghetti en lasagna, net zoals pasta kennen zakpuddingen vele streekgebonden variaties en
benamingen, denk hierbij aan Jan in ’t
hemd, Jan in de buul, broeder, kluit,
ketelkoek, klont. En ten slotte, elk
gerecht dat we als culinair erfgoed
bestempelen, heeft een eeuwenoude
geschiedenis, zo ook Jan-in-de-zak.

Engelse wortels
De geschiedenis van Jan-in-de-zak begint
‘officieel’ bij de eerste vermelding van de
puddingzak. In Engeland, zo weten we uit
culinaire naslagwerken, werd in 1617 het
eerste recept genoteerd van een deeg van
broodkruim, bloem, fijngehakte dadels,
krenten, peper, niervet, suiker, eieren en
warme melk dat in een zak gestopt werd.
Deze gekookte pudding werd omstreeks
die tijd ‘Cambridge pudding’, oftewel
‘College pudding’ genoemd, omdat het
onder studenten erg populair was.
Dit maakt de bekendste en populairste
Engelse pudding, de plumpudding oftewel Christmas pudding, rechtstreeks
familie van onze eigen Jan-in-de-zak.
Omdat sinds jaar en dag overal in
Europa worsten, boudins, in varkensdarmen worden bereidt, bestaat het sterke
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Jan-in-de-zak werd door de eeuwen heen

Jan-in-de-zak

een huisvrouwenspecialiteit.

voor het gewone volk was de pudding
een behoorlijke culinaire sprong vooruit.
Vlees werd amper gegeten en het
(rogge)brood dat destijds bij de dagelijkse
ketelkost op tafel kwam, moest worden
gekocht. Een mislukte oogst, periodes
van oorlog en vrede, maakten het brood
van de bakker afwisselend duur en goedkoop. Dankzij de uitvinding van de meelpudding kon Jan-met-de-pet in de eigen
kookketel eenvoudig en veel goedkoper
toch een voedzaam gerecht bereiden.

vermoeden dat soortgelijke puddingen al
vanaf de middeleeuwen ook elders werden bereid en misschien helemaal geen
origineel Engelse uitvinding zijn.
Daarnaast is de worst niet alleen de
grootvader van Jan-in-de-zak, maar ook
van ons huidige nagerecht.

Zakpudding
Via het Latijnse woord botulus (worst),
het verwante Franse boudin (worst) en
ons oud-Hollandse beuling (pens), is het
namelijk maar een kleine stap naar
nagerecht pouding en pudding. De oudste
bekende pudding, de zogenaamde black
pudding (bloedworst), is een in varkensdarmen gekookt mengsel van bloed,
graan en vet. In de middeleeuwen kreeg
deze zwarte beuling gezelschap van een
witte variant, gemaakt van een deeg van
graan, niervet en broodkruim.
Tegenwoordig gaan de meeste worsten
niet meer in varkensdarmen, maar verpakt in plastic over de toonbank.
De doek waarin de vette meelklont in
eerste instantie werd verpakt en gekookt,
kan dus ook als plaatsvervanger van de
varkensdarm en voorloper van de huidige plastic worstverpakking worden
gezien. Maar waarom werd de zakpudding, net zoals pasta, in de loop van
de eeuwen zo ontzettend populair? Het
maken van worst is (slacht)seizoensgebonden, een zakpudding kan het hele
jaar door worden bereid. Bovendien is de
bereiding van een deeg van wat meel en
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water in een puddingzak of -doek, stukken voordeliger en gemakkelijker dan
het bereiden van worst en het vullen van
schoongemaakte varkensdarmen.

Pudding koning
Misschien niet de oeruitvinders van de
pudding, maar in Europa werd de zakpudding door de Engelsen verspreid en
gepopulariseerd. De bekendheid van pudding is onder andere te danken aan de
Engelse King George I (1660-1727). Deze
van afkomst Duitse vorst was zo gek op
pudding dat hij ongeveer een eeuw na
zijn overlijden in de volksmond nog
steeds Pudding George werd genoemd.
En ten tijde van Queen Victoria (18191901), bereikt de Engelse puddingrage
haar absolute hoogtepunt. Door technische vooruitgang ontstaan in Engeland in
die periode de eerste metalen puddingvormen die geschikt zijn om au-bain Marie
(een waterbad) in de kookketel te koken.
De Franse chefs, die destijds bij de Britse
elite achter het fornuis stonden, maakten
dankbaar gebruik van de uitvinding van
de puddingvorm. Op de tafels van de rijken verschijnen allerlei puddingen al snel
als culinaire hoogstandjes.

Culinaire revolutie in de
volkskeuken
De Engelse puddingrage bereikt rond
1700 het Europese vasteland. De puddingzak en –vorm waren niet alleen voor
de betere standen van betekenis, ook

Nog tot ver in de negentiende eeuw was
het fornuis zoals wij dat nu kennen geen
gemeengoed. In de periode daarvoor werd
de dagelijkse warme kost door de meeste
Nederlandse gezinnen, net zoals elders in
Europa, in een ketel boven een open vuur
gekookt. De hitte werd eenvoudig geregeld door de kookpot of -ketel boven het
vuur hoger of lager aan het hangijzer in
het rookkanaal te hangen. De zo bereide
ketelkost, ook wel potspijs genaamd, was
tot ver in de achttiende eeuw in onze contreien heel gewoon en wordt in het algemeen als één van de oudste bereidingswijzen van voedsel beschouwd.
Typische ketelkost bestond uit een dikke
gekookte brij van grove groenten - zoals
knollen en wortelen -, granen en vlees die
werd aangelengd met water, melk, bier of
wijn. Daarbij at men (rogge)brood. Afhankelijk van het seizoen en hoe breed men
het had verschilde de samenstelling.
Dankzij kerkelijke voorschriften (vastendagen zonder vlees) en de groeiende betekenis van granen (zoals tarwe, rogge en
boekweit) ontstonden vanaf 1500 in heel
Europa nieuwe meelspijzen, die vooral
als bijgerecht werden gegeten. In NoordEuropa waren dat bijvoorbeeld in vocht
gekookte meelballen, Italiaanse gnocchi
(knoedels), die bij ons bekend werden als
kluitjes.

keuken van de gouden eeuw (Bussum
2006) beschrijft de auteur Marleen
Willebrands Jan-in-de-zak als een eenvoudige versie van de Engelse Plum- of
Christmaspudding.
Om een pudding te koken die buitengewoon
goed is. Neem anderhalf pond tarwemeel,
driekwart pond gewassen krenten, een half
pond kleingehakt ossenniervet, drie eieren,
anderhalve fijngeraspte muskaatnoot en een
beetje zout. Meng dit met een beetje zoetemelk, zo weinig als men voor een brood
kneedt. Bind het mengsel dan heel stijf in
een schone doek, gooi het dan in een pan
met kokend water en laat het twee uur
koken. Dan is hij gaar.

Achttiende eeuw
Nog geen honderd jaar later hebben in
de zak gekookte meelpuddingen een
eigen plaats veroverd in het vaderlandse
kookboek. In het destijds zeer populaire
De Volmaakte Hollandsche Keukenmeid
(1761) geschreven door Eene Voornaame
Mevrouwe staan recepten voor: sausysen
of worst, gort-, leever- en witte beuling
en rolpens. Het volk eet dan nog volop
zwarte beuling, maar voor de burgerlijke
tafel is bloedworst dan al niet meer deftig genoeg. De Volmaakte Hollandsche
Keukenmeid bevat een drietal zakpudding
recepten: ‘Brood-, Bruine- en Witte
Podding’.
Een broodpudding gemaakt van twee
wittebroden, een bruine pudding van
twintig beschuiten en als laatste een
witte pudding, een rasechte meelpudding. Een dik beslag van: twee pond
meel bloem, krenten, rozijnen, niervet,
eieren, nootmuskaat, gist en melk wordt
anderhalf uur in de ketel met vleesnat
gekookt. Al deze puddingen worden
‘zeer goed gegeeten’ met een saus van
onder andere melk, boter, suiker en
kaneel.

Oer-Nederlandse receptuur
Ongeveer vijftig jaar nadat de zakpudding in de Britse literatuur beschreven
wordt, verschijnt het eerste Nederlandse
recept voor een gekookte meelpudding
in De verstandige kock (1669), het populairste kookboek van de Gouden Eeuw.
In de onlangs verschenen gemoderniseerde uitgave De verstandige kok, de rijke

Omdat het nagerecht zoals wij dat nu
kennen nog niet bestond, aten de betere
standen tot ver in de achttiende eeuw de
gekookte meelspijzen niet als toetje,
maar als voorafje, of bij vlees of vis. Het
volk kon zich amper vlees veroorloven,
maar wel een beetje meel. Tegelijkertijd
verovert in de achttiende eeuw de aard-

appel in rap tempo een vaste plek in de
kookpot van het volk. Aardappelen
waren voedzaam en veelal goedkoper
dan meel en brood. In de volkskeuken
krijgen meelgerechten, zoals brood, pannenkoek en pudding, in deze eeuw
geduchte concurrentie en, vooral vanwege de goedkoopte van de aardappel, een
andere rol toebedeelt.

Negentiende eeuw
In de negentiende eeuw verschijnen de
eerste kookboeken voor de middenklasse. In de meeste staan recepten voor
Engelsche-, Plum-, Brood- en Vliegende
puddingen, die worden stuk voor stuk
gekookt in een speciale vorm, servet of
zak in een waterbad of de vleesketel. Ook
de naam ketelkoek verschijnt dan voor
het eerst op het toneel. Recepten voor
meelspijzen, zoals kluitjes (knoedels) en
puddingen staat nu niet meer tussen
pasteien van wildbraad en warmoezen
maar vormen een hoofdstuk apart.
Ketelkoek lijkt nog het meeste op de
meelpudding die later in de volksmond
onder andere tot Jan-in-de-zak werd
omgedoopt. Anno 1850 hoor je ketelkoek
te eten met wat gewelde boter.

Stadse potten en pannen, en
provinciale kookketels
Wanneer, na de industriële revolutie van
1850, de keuken moderniseert, neemt de
welvaart van het volk toe. Zo ook de
bereikbaarheid van ingrediënten. Ook
eeuwenoude bereidingstechnieken van
voedsel veranderen ingrijpend.
Sommigen, zoals de bereiding van ketelkost, staan op het punt voorgoed te verdwijnen. Want vanaf 1850 worden
kachels en fornuizen in de meeste
Nederlandse steden gemeengoed. Ook
doen begin twintigste eeuw gas- en
waterleiding hun intrede. In deze periode hebben de meeste Nederlandse huisvrouwen de kookketel vervangen door
een gasfornuis (potten en pannen en een
kookboek van de een of andere huishoudschool). Allemaal ontwikkelingen
die revolutionair zijn voor het huishouden.
Als eerste verdwijnt de traditionele bereidingswijze van ketelkost in de steden.
Maar op het Nederlandse platteland wor-

Benodigdheden
- 1 kg bloem
- 75 gram gist
- 150 gram boter of margarine
- 150 gram suiker
- 250 gram rozijnen
- omtrent 4 dl melk
- 3 eieren
- zout

Het deeg wordt bereid zoals brooddeeg.
Meng de bloem, suiker, zout en rozijnen.
Breek de gist in een beetje lauw water en
verwerk deze in het midden van de bloem
samen met de geklutste eieren en de
gesmolten boter en de lauwe melk.
Kneden tot u een licht deeg krijgt, dat
goed van de handen los laat. Een brood
vormen en op een warme plaats een tijd
laten rijzen (1/2 uur of meer).
Intussen een grote pot opzetten met
water. Een wit linnen zakje klaarmaken.
(niet te klein, want het deeg rijst terwijl
het kookt). Het deeg in het zakje doen en
met een koordje dichtbinden. Als het
water kookt, het zakje erin onderdompelen en 1 uur zachtjes laten koken.
Bereid intussen de saus. Melk laten koken
en suiker bijvoegen naar smaak. Een beetje bloem breken in koude melk. Bij de
kokende melk voegen tot u een mooie
gebonden saus krijgt. Rum toevoegen
naar smaak.
Als volgt opdienen. Terwijl alles nog warm
is de Jan-in-de-zak in schijven snijden in
de dikte van boterhammen. Bestrooien
met bruine suiker en overgieten met rumsaus.
Uit: De Zaanse Huisvrouw (Recepten, tips en
dergelijke bijeengebracht door leden van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling
Zaanstreek) omstreeks 1982.

den de kookketel boven het open vuur en
de bijbehorende gerechten nog lang niet
afgeschaft – vernieuwingen doen daar
later hun intrede. Plattelandshuisvrouwen en boerinnen kookten nog
jarenlang op de traditionele manier.
Terwijl bij stedelingen de potten en pannen op meerdere pitten tegelijk op het
fornuis stonden en nieuwe ketelkost
werd bereidt, pruttelt in de provincie de
eeuwenoude ketelkost in de kookketel
boven het open vuur. Jan-in-de-zak werd
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in de loop van de eeuwen dus een regionale huisvrouwenspecialiteit.

Twintigste eeuw
Rond 1900 wordt Jan-in-de-zak in de
provincie nog als hoofdgerecht van de
warme (middag)maaltijd gegeten. Als
‘alternatieve’ warme maaltijd en vanwege gebrek aan aardappelen kwam
het gerecht, vooral in Noord-Holland,
Friesland en Groningen, regelmatiger
dan elders in het land op tafel. Bij WestFriese boeren en Zaanse molenarbeiders
stond het bijna wekelijks op het menu.
Van boekweitmeel (grutten), bloem, 1 ei
en melk, werd een dun beslag gemaakt
dat werd in een zak gedaan, anderhalf tot
twee uur in een pan met water gekookt
en opgediend met wat boter en stroop.
Als eenpansgerecht wordt het gerecht in
de volksmond ook wel eens luiewievenkost genoemd. Bij het katholieke deel van
Nederland kwam Jan-in-de-zak traditioneel ook aan het begin van de veertigdaagse vasten voor Pasen, tijdens de
zogenaamde vastenavond, op tafel.
In de destijds populaire kookboeken voor
de huishoudschool staan tientallen recepten voor warme en koude puddingen.
Ketelkoek met stroopsaus, dan ook regelmatig trommelkoek genoemd, bereikt
haar uiteindelijke bestemming en krijgt
een vaste plek in het hoofdstuk nagerechten, en belandt voorgoed tussen receptuur voor hangop, broodschoteltjes en
vanillevla. Vanaf begin twintigste eeuw
verschijnen mondjesmaat kookboeken
met streekrecepten. Hierin worden puddingen à la Jan-in-de-zak niet als nagerecht, maar als broodgerecht bestempeld.
Tegenwoordig wordt in veel recepten
weliswaar bakpoeder gebruikt, maar van
origine wordt de zakpuddingen, net
zoals brood, met meel en gist bereidt en
door het volk als hoofdmaaltijd gegeten.
Nog steeds bestaan regionale variaties
van Jan-in-de-zak met gist.
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Een ander ingrediënt dat de meeste
recepten voor Jan-in-de-zak bevat, zijn
de krenten en rozijnen. Vooral krenten
horen al vanaf de zeventiende eeuw in
recepten voor meelpuddingen thuis. In
Noord-Europa worden rode krenten
vanaf de zestiende eeuw gecultiveerd.
Zwarte krenten (Ribes Nigrum) die een
eeuw later worden verbouwd, werden in
de keuken lange tijd als inferieur
beschouwd. Pas in de twinmtigste eeuw
en door de ontdekking van vitamines
deze eeuw nam de consumptie van vooral zwarte krenten weer enorm toe.
Traditioneel wordt de zakpudding gegeten met een (stroop)saus. Het gebruik
van stroop in de volkskeuken is relatief
nieuw. Tot 1900 was suiker namelijk
een luxe product en voor de meeste mensen onbereikbaar. Ook al waren er met
name in Amsterdam veel suikerraffina-

eeuw, in recepten als eenvoudig gebak,
dat van gistdeeg door huisvrouwen in de
koekenpan wordt gebakken. Tegelijkertijd wordt broeder beschreven als professioneel recept, het recept is een eeuwenoude vakbekwaamheidtest voor bakkers
in Noord-Holland en Brabant.

Begijnekoek
Vanaf de middeleeuwen verenigden
beroepsgroepen zich in gilden. Een bakker die lid (broeder) van het bakkersgilde
wilde worden, moest daarvoor een proef
van bekwaamheid afleggen. Daarvoor
moest hij een broeder bakken, wist hij
die goed te bakken dan werd hij lid van
het in aanzien staande gilde.
In de middeleeuwen spreken monniken
elkaar met broeder aan. In 1277 is er al
sprake van Broeder Jan (Jan de monnik).
In het klooster werd ook gebakken, geen

Jan-in-de-zak behoort tot ons
Nederlands Culinair erfgoed.
derijen, het suikerverbruik in Nederland
lag stukken lager dan in de rest van
Europa. In de keuken van Jan met de pet
werd geen suiker, maar veel vaker afvalproduct stroop gebruikt.

Zaanse broeder
Ketelkoek, Blinde Dirk, Jan in ´t hemd,
Jan in de buul, kluit, ketelkoek, klont,
meelpuil, pork, podduk, poffert, reurom,
zakkoek en broeder: Jan-in-de-zak kent
talloze benamingen waarover, net zoals
over de bereidingswijze, in den lande her
en der levendige discussie bestaat. In de
Zaanstreek kennen ze het gerecht als
ketelkoek, Jan-in-de-zak, Blinde Dirk en
broeder en vooral dat laatste is interessant. Met dezelfde ingrediënten en bereidingswijze geldt broeder (of Jan-in-dezak), vanaf het midden van de twintigste

broeder, maar een begijnkoek. Buiten de
kloostermuren bereidden mannelijke
bakkers broeders. In de zogenaamde
begijnhof - een ommuurd complex met
kerk en kleine huizen - van het kloostercomplex woonden vrouwen die een
vroom leven leidden. Juist deze ongehuwde vrouwen en weduwen bakten de
‘beghinenkoecke’, maar of ze in de loop
van de eeuwen ook Jan-in-de-zak zijn
gaan bereiden is tot op heden onbekend.
Tegenwoordig is het onmogelijk voor
een worst om een pudding te zijn, maar
zoals de geschiedenis van Jan-in-de-zak
laat zien, deze oud-Hollandse meelspijs
is familie van worst, pudding en brood.
Wilt u zelf een Jan-in-de-zak maken, dan
heb ik hier een lekker recept voor u.

Rijke Oostzaansche
Broeder van Opoe Posch
Recept van Trijnie Posch-Root (1920),
opgetekend door Laura Posch (Oostzaan)
en ook wel ‘Jan-in-de-zak’ genoemd.
Benodigdheden (4 personen)
- 500 gram zelfrijzend bakmeel
- 4 flinke eetlepels custardpoeder
- 3 eieren
- 5 zakjes vanillesuiker
- 3 eetlepels kristalsuiker
- 1 theelepel kaneelpoeder
- 1/2 theelepel nootmuskaat
- snufje peper
- 1/2 theelepel zout
- 1 liter (volle) melk
- citroensap
- 1 appel (zachtzuur)
- 250 gram blanke rozijnen
Gereedschap
- handmixer met garden en deeghaken
- broederpan (verkrijgbaar bij Blokker)
- flinke hoge pan
- paneermeel
- houten lepel
Voor de saus
- 1 pakje (250 gram) ongezouten roomboter
- 1 pot keukenstroop
- paar snufjes (vers geraspte) nootmuskaat
- houten lepel

Breng in een flinke pan alvast 2 liter
water aan de kook. Doe de rozijnen in
een pannetje en laat ze wellen in warm
water. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in piepkleine
stukjes (raspen mag ook). Besprenkel de
appel met een beetje citroensap tegen
het verkleuren.
Neem een flinke beslagkom en breek
hierin de eieren. Zet de garden in de
mixer en mix de eieren op langzame
snelheid door elkaar. Doe ondertussen

vanillesuiker, kristalsuiker, kaneel, nootmuskaat, zout en peper erbij en blijf
mixen. Daarna lepel voor lepel de custardpoeder toevoegen. Voeg nu een flinke scheut melk toe en mix ook dit weer
goed door elkaar.
Verwijder vervolgens de garden uit de
mixer en vervang deze door de deeghaken. Voeg nu beetje bij beetje circa 300
gram zelfrijzend bakmeel bij het beslag
en mix dit telkens goed door elkaar. Doe,
iedere keer als het beslag te dik dreigt te
worden, er een scheutje melk bij.
Vervolgens de appel bij het beslag doen
en ook deze goed door het beslag mixen.
Daarna de gewelde en inmiddels uitgelekte rozijnen door het beslag scheppen.
Gebruik hiervoor bij voorkeur niet de
mixer, maar een houten lepel.
Proef vervolgens van het beslag. Indien
dit te meelderig smaakt, naar eigen
smaak citroensap toevoegen, net zo lang
totdat het beslag een iets zachtzure
smaak krijgt. Let op, het beslag mag niet
te dun zijn (dus geen pannenkoekendikte), maar dient als het ware langzaam
van een omgekeerde lepel af te druipen.
Zonodig nog wat melk of wat meel toevoegen. Roer het beslag nog een keertje
goed door, en laat het daarna even rusten
in de beslagkom.
Neem de broederpan en vet deze aan de
binnenzijde op alle vlakken goed in met
boter (eventueel vloeibare boter gebruiken). Strooi vervolgens een paar schepjes
paneermeel en een beetje kristalsuiker
in de pan, deksel er op klemmen en de
pan goed schudden zodat het mengsel
aan de boter gaat kleven en er zich een
laagje vormt.
Roer het beslag nog eenmaal om en stort
het daarna voorzichtig in de pan. Let op,
het beslag mag niet verder komen dan
tot circa 3 cm onder de rand van de pan,
anders kan de broeder niet ‘groeien’. Zet
vervolgens de deksel op de broederpan

en sluit deze af met behulp van de klemmetjes. Laat nu de broederpan voorzichtig in het kokende water zakken.
Zonodig met warm water bijvullen. Pas
op, het kokende water mag niet hoger
komen dan circa drie cm onder de rand
van de pan. Doe het deksel schuin op de
kookpan. Houd het water tegen de kook
aan en laat de broeder circa twee uur
koken. Zonodig af en toe het kookwater
bijvullen, anders wordt de bovenkant van
de broeder niet gaar.
Draai na de opgegeven kooktijd de
warmtebron onder de pan uit en laat de
broeder afkoelen in het afkoelende
water. Dan kan hij nog even lekker
‘doorgaren’. Neem daarna de broederpan
uit het water en verwijder het deksel.
Controleer met een lange houten satéprikker of een breipen of de broeder ook
in het midden gaar is. Zet daarna een
bord op de pan en keer de pan met
inhoud. De broeder komt nu vanzelf los
uit de pan. Pan verwijderen en broeder
eventueel verder laten afkoelen. Aan
tafel in niet te dikke plakken snijden en
serveren met de stroopsaus, jam of
appelmoes.
Bereiding stroopsaus. Neem een pannetje met een dikke bodem en laat hierin
de ongezouten roomboter langzaam
smelten. De boter mag niet gaan borrelen, schuimen of bruin worden. Blijf
voortdurend roeren met een houten
lepel totdat de boter volledig gesmolten
is. Voeg vervolgens al roerend de stroop
toe en een paar snufjes (vers geraspte)
nootmuskaat. Draai nu de warmtebron
langzaam hoger en verwarm het mengsel al roerend. Stroopmensel mag uiteindelijk zachtjes gaan koken. Zodra het
mengsel gaat ‘bubbelen’ de warmtebron
uitdraaien en het stroopmengsel nog een
aantal malen goed doorroeren.
Stroopsaus zonodig af laten koelen en
naar keuze half-warm of koud serveren
bij de broeder. π

H E R F S T 2 0 0 6 | Traditie

33

VECHTEN TEGEN HET WANTROUWEN

Jongeren in Slowakije
TEKST EN FOTO’S ROANNE VAN VOORST

Steeds minder Nederlandse jongeren bemoeien zich actief met de samenleving. Was het vroeger
nog vrij normaal dat jongeren vrijwilligerswerk deden, tegenwoordig komt het steeds minder
voor. Jonge mensen genieten van hun vrije leven en maken zich weinig zorgen over de toekomst
van hun land, zo bleek meermalen uit recentelijk onderzoek. Dat heeft niet zozeer te maken met
maatschappelijke desinteresse, maar gewoon omdat ze er geen zin in hebben.

Dat is heel anders voor jongeren uit een
voormalig communistisch land als
Slowakije, zo ontdekte ik tijdens een
bezoek aan de nieuwe EU-lidstaat. In
dat land zijn het juist de jongeren die veranderingen in hun land willen zien. Er
gebeurt nog te weinig, dingen kunnen
anders, zo vinden zij. En, nog veel
belangrijker, ze zijn bereid om er al hun
tijd, energie en geld in te steken. Een
reportage over het idealisme in Slowakije.

Bratislava
‘Nog een half uurtje, dan zijn we klaar!’
Ratislav Mikulas (22) houdt de moed
erin. Vanavond moeten er een paar
honderd uitnodigingen de deur uit voor
een project dat hij als vrijwilliger organiseert. Er moeten folders worden gevouwen, die moeten vervolgens in enveloppen worden gestopt en daar moet weer
een stempel op. Niet bepaald een leuk
karweitje, maar wel belangrijk. En daarvoor werd hij toch zeker vrijwilliger bij
de Studentenunie? Om belangrijke
dingen te kunnen doen voor het land
waarin hij woont? ‘In Slowakije tonen
mensen veel te weinig initiatief. Ze
denken zelf niet na en doen veel te makkelijk wat ze wordt opgedragen. Ik wil
dat dat verandert.’
Ratislav is sinds twee jaar vrijwilliger bij
de Studentenunie. De groepering richt
zich op middelbare scholieren tussen de
vijftien en achttien jaar en probeert jong
volwassenen te leren hoe ze zelf dingen
kunnen organiseren. Want dat gaat niet
vanzelf, in een land wat zo lang leefde
onder een communistisch bewind. ‘Mijn
ouders moesten altijd doen wat de staat
ze opdroeg. Je kon niet zelf een baan uit-
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zoeken die je leuk vond, de staat wees je
er gewoon een toe. Je moest verplicht lid
zijn van de Communistische Politieke
Partij. Eigen beslissingen nemen deed je
niet zelf, alles werd voor je besloten van
hogerhand.’

Communistische
herinneringen
In 1989 vond de fluwelen revolutie
plaats in Slowakije en sindsdien is het
land democratisch. De jonge Slowaken
die nu studeren, maakten dus maar even
het communisme mee en groeiden het
grootste deel van hun leven op in een vrij
land. Maar volgens Ratislav hebben zij
toch last van het communistisch denken.

Wantrouwige Slowaken
Hij herkent het wel, die angst. Ratislav
kent zelf verhalen genoeg. Over hoe zijn
moeder de beste van de klas was, maar
niet werd aangenomen op de universiteit, omdat haar ouders weigerden lid te
worden van de partij. Over de verborgen
boodschappen die je hoorde op de zogenaamde vrijetijdsclubjes voor kinderen.
In ieder lied, in ieder spel, in ieder
gedichtje: overal klonk het communistisch gedachtegoed in door. Clubs die
zich vrij noemden, waren in werkelijkheid een doorgeefluik van de regeringspropaganda. Anno 2006 bestaan de vrije
verenigingen wel, waar je andere mensen kunt leren kennen, waar je kunt

In Slowakije willen studenten
het land veranderen.
Ze zijn volgzaam, doen wat ze moeten
doen en houden hun kritiek voor zich.
‘Als kind pik je een hoop op van je
ouders, van je oudere broers en zussen.
Toen het na de revolutie niet meer verplicht was om lid te zijn van communistische clubs en verenigingen, was dat
voor veel mensen een opluchting. Mijn
ouders bijvoorbeeld verklaarden zich
daarna a-politiek, en weigeren lid te
worden van wat voor groepering dan
ook. Zelfs een simpele hobbyclub doet
ze al denken aan de communistische
tijd. En veel jongeren denken er net zo
over. Ze zien een vereniging als iets
engs, terwijl dat tegenwoordig helemaal
niet meer zo is.’

praten met anderen over wat je maar
wilt. De jonge Slowaak zucht en pakt
een nieuwe stapel enveloppen. Mensen
hoeven niet meer zo wantrouwig te zijn,
weet hij, maar probeer dat de rest van je
land maar eens wijs te maken.
Hij doet er in ieder geval zijn best voor.
Samen met zo’n zeven andere vrijwilligers probeert Ratislav jongeren te laten
zien dat de tijden veranderd zijn. Dat zij
nu hun eigen beslissingen kunnen en
moeten nemen. De Studentenunie organiseert workshops, bijeenkomsten en
culturele evenementen. ‘Ik geloof niet
dat je alleen naar school gaat om braaf
je lessen te volgen. Het is de tijd waarin
je dingen probeert, waarin je nog niet
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Leerlingen hebben veel kritiek op het
schoolsysteem. Veel docenten zijn nog
van de oude garde, hebben ouderwetse
denkbeelden, spreken geen Engels,
weten niets van het moderne leven van
jonge Slowaken. Leerlingen klagen, en
doen er vervolgens niks mee. Maar als je
iets wilt bereiken, zul je samen moeten
werken. Met allemaal individuele klagers
verander je niks in het land.’

staat een zitbank, op het aanrecht staan
dozen met verschillende soorten thee.
Uit de laptop van Ratislav klinkt Slowaakse muziek. Op een deur hebben de
vrijwilligers met viltstift hun namen
geschreven. Er zou hier wat meer licht
moeten zijn, een internetaansluiting en
een muziekinstallatie, vindt Ratislav. Hij
zit behoorlijk vaak in het kantoor. Eigenlijk veel te vaak. Ratislav heeft het druk.
‘Ik studeer zelf economie, en als bijbaantje werk ik iedere ochtend op het kantoor
van een managementsbureau. Alle tijd
die ik over heb besteed ik aan de projec-

Jongeren in Slowakije voeren actie, zoals de
studentenbeweging bij ons in de jaren zestig.
Daarom probeert de Studentenunie leerlingen van middelbare scholen te laten
zien dat het ook gewoon leuk kan zijn,
een vereniging of een groep. ‘Uiteindelijk
willen we ze leren hoe ze zelf een studentenunie op kunnen richten. Zodat jongeren weten hoe ze op moeten komen voor
hun rechten. We leren ze hoe ze in het
openbaar moeten praten, hoe ze klachten
kunnen formuleren, hoe ze samen kunnen nadenken over een oplossing.’

Studenten kantoor
De vrijwilligers ontmoeten elkaar één
keer per week om te vergaderen in een
klein kantoortje in Bratislava. Ratislav
verontschuldigt zich. Het zou er hier
veel gezelliger uit moeten zien, maar
niemand heeft echt de tijd om het op te
knappen. De ruimte van de Studentenunie is klein en donker. Tegen de muur
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Studenten ontmoeten elkaar elke week in het kantoor van de Studentenunie.
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gebonden bent aan een baan, waarin je
experimenteert waar je goed in bent.
Dat gebeurt hier veel te weinig.
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ten die ik organiseer voor de Unie. Ik
ben bijvoorbeeld de hele zomer bezig
geweest aan een nieuw idee. We zijn
maar met weinig, en we willen heel veel.
Dat betekent dat je hard moet werken.’
Hij heeft het er graag voor over. De
jonge Slowaak is ambitieus. Hij wil
dingen veranderen, hij wil het schoolsysteem liberaliseren, hij wil dat er een
studentenradiozender wordt opgezet,
dat er meer gediscussieerd wordt in zijn
land. Ratislav weet het zeker. Slowakije
is op de goede weg, maar het kan nog
veel beter. ‘Veel jongeren van nu zijn
heel vrij in hun denken. Het is in dit
land een beetje de andere kant op
gegaan. Onze ouders mochten niks en
hadden allerlei verplichtingen, mijn
generatie is vrij en wil zich helemaal
nergens meer aan binden. We moeten
nog op zoek naar de balans.’

Vrijheid blijheid
Maar dat is best lastig. Wees blij met
de vrijheid die je hebt, laat je niet vangen
door een groep, lijkt het credo. Het is
dan ook niet makkelijk voor de
Studentenunie om leerlingen enthousiast te krijgen. Ratislav grinnikt. ‘Als we
zouden zeggen dat we ze leren speechen
en dat we een politieke discussie met ze
willen, schrijft niemand zich in.
Slowaken willen daar niks mee te maken
hebben. We hebben met de Unie een
concept bedacht dat leerlingen niet af
schrikt, maar dat ze toch wat leert.’
De jonge Slowaak glimlacht triomfantelijk als hij erover vertelt. Jongeren willen
wel, ze hebben alleen even een duwtje in
de goede richting nodig. Je geeft ze een
concert en laat ze daarna discussiëren
over een eigen schoolkrant. Je organiseert een feestje en zet meteen een
speciale feestcommissie aan het werk.
Simpel zat. Hij schuift de laatste stapel
enveloppen naar zich toe. Bijna klaar.
‘Dit is voor ons nieuwe project. Het is
nu even stressen om alles te regelen,
maar over een paar maanden hebben we
er als het goed is weer een paar leerlingenraden bij in Slowakije.’ Ratislav
vouwt de laatste envelop dicht. Hij wil
naar bed, morgen moet hij vroeg weer
op zijn werk zijn. Eerst die stapels
enveloppen naar het postkantoor brengen. Ach. Het is het allemaal waard.
‘Let maar op’, zegt hij gapend, ‘nu zijn
het nog wat actievoerende leerlingen,
maar over een paar jaar zijn dit de mensen die Slowakije echt veranderen!’ π
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Horizontaal
1. niet getrouwd; 7. tuingereedschap; 13. tijdperk; 14. kansspel;
16. huid (schil); 17. plaats in Italië; 20. Spaanse uitroep; 21. grote
sappige vrucht; 23. Irish Republican Army (afk.); 24. meisjesnaam;
26. koppel (stel); 28. deel van het lichaam; 29. kledingstuk; 31. int.
vliegtuigkenteken Noorwegen; 33. klaar (gereed); 34. wrede keizer;
35. ogenblik; 37. deel van fietswiel; 40. insekt; 41. openbaar ministerie (afk.); 43. vochtig; 45. woonboot; 46. Indische praatvogel;
47. titel (afk.); 48. overschot; 50. reverendus dominus (afk.);
52. gewicht (afk.); 53. deel van bijenkorf; 55. tegenover (afk.);
56. onbesuisd (onvoorzichtig); 57. jongensnaam; 58. klipgeit;
60. voorzetsel; 61. middelbaar onderwijs (afk.); 62. chanson (melodie); 64. regeringsreglement (afk.); 65. stapel (hoop); 67. marterachtig roofdier; 69. tweetal (koppel); 71. Chinese rekenmunt;
72. opstootje; 73. fabelmonster; 75. vaatwerk; 77. naaldboom;
79. vanaf (afk.); 80. maanstand (afk.); 82. licht weefsel van linnen
garen; 84. tennisterm; 85. weleens; 87. hardop; 89. hertensoort;
90. innig (hevig); 92. gesloten; 94. deel van breuk; 96. European
regional organisation (afk.); 97. zeilen; 99. voor (in samenstelling);
100. band voor een losbladig boek of schrift; 101. ontvangstplaats
in een hotel.

Verticaal
1. alleseter; 2. juist schikkend (op het juiste moment); 3. Europese
rekeneenheid (afk.); 4. stop; 5. westerlengte (afk.); 6. verpakkingsmateriaal; 7. autoped; 8. collectieve overeenkomst (afk.); 9. via
(langs); 10. vurig (intens); 11. schermdegen; 12. tienpotige kreeftensoort; 15. soort verlichting; 18. vlaktemaat; 19. muzieknoot;
21. onbenullig (gek); 22. Europa (afk.); 25. gewicht; 27. binnenvaartuig; 30. kampeerverblijf; 32. iemand die om zijn geloof kwellingen verduurt of zijn leven offert; 34. Europeaan; 36. muzieknoot;
38. familielid; 39. algemeen kiesrecht (afk.); 40. mobiele eenheid
(afk.); 42. lengtemaat; 44. fier (hoogmoedig); 46. ons dagelijks
voedsel; 47. zuidvrucht; 49. rekenopgave; 51. rivier in Engeland;
52. lijm; 54. streling; 58. koopman die zijn waren alleen bij grote
hoeveelheden verkoopt; 59. hemellichaam; 62. aromatisch plantengeslacht; 63. slijmvliesontsteking; 66. aluminium (scheik. afk.);
67. titel (afk.); 68. salvation army (afk.); 70. United Kingdom (afk.);
72. knaagdieren; 73. waterkering; 74. biljartstok; 76. knaagdier;
78. schrijfgerei; 79. sluw dier; 81. deel van gelaat; 83. ontkenning;
85. dikdoener (patser); 86. woonplaats; 87. gelooide huid;
88. stimulerend middel; 91. ernstig; 93. ondernemingsraad (afk.);
95. plaats in Noord-Brabant; 97. Verenigde Naties (afk.); 98. neon
(scheik. afk.).
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OPLOSSING HONDENLIEFDE

Slowakije is een voormalig communistisch land dat aan de vrijheid moet wennen.
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In het volgende nummer
Sint Piter
Het Friese plaatsje Grou is de enige
plaats in Nederland waar op 21

Traditie
tijdschrift over alledaagse dingen, tradities en

februari Sint Piter wordt gevierd.

rituelen

Op de zaterdag daarvoor komt Sint

jaargang 12, nummer 3, herfst 2006

Piter, net als Sinterklaas, met de

Traditie is een uitgave van het

boot aan en wordt hij geholpen

Nederlands Centrum voor Volkscultuur

door een zwarte knecht. Sint Piter
Surinaamse Koto

Colofon

Redactie en exploitatie:

zou een broer kunnen zijn van

Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Sinterklaas.

Postbus 13113, 3507 LC Utrecht
F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht

Jaloerse vrouwen van plantagehou-

tel: 030-2760244, fax: 030-2736111

ders zouden de aanzet hebben

email: ncv@volkscultuur.nl

gegeven tot het ontstaan van de

www.volkscultuur.nl

Surinaamse creoolse klederdracht,

Redactie:

de koto. Hun mannen zouden te

drs. Piet de Boer

jonge slavinnen, die met een bloot

Foto omslag: ANP / E. Oudenaarden.

bovenlijf rond liepen.
Drukwerk: www.libertas.nl
Traditie

De

helden van

verschijnt vier keer per jaar.
Een abonnement kost € 18,-.
Opzegging van abonnementen moet uiterlijk
1 december aan de administratie zijn doorge-

Bijgeloof
Bijgeloof is volksgeloof waarin
soms een kern van waarheid zit,

geven.
Traditie verschijnt ook op cassette, ingesproken
voor mensen met een leeshandicap.

maar wat ook is ontstaan uit angst

Dedicon

en onzekerheid. Waar of onwaar:

Postbus 24, 5360 AA Grave

helpt afkloppen en geeft een hoefijzer kracht?

het

circus

7 oktober 2006 t/m 14 januari 2007

tel. 0486-486486, fax: 0486-476535
email: info@dedicon.nl
www.dedicon.nl
© Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Lingerie
Een belangrijk kenmerk van lingerie is dat dit het lichaam veranderd.

Appel
Koch
Israels

drs. Ineke Strouken (hoofdredactie)

veel aandacht besteden aan de

Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-

Chagall
Picasso
Klee...

men en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Ter wille van het heersende schoonheidsideaal wordt het lichaam
steeds weer op een bepaalde manier
gemanipuleerd. Dit moduleren is
aan de ideeën van de tijd onder-

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Mochten
er personen of instanties zijn die menen
aanspraak te maken op bepaalde rechten, dan
wordt hun vriendelijk verzocht contact op te
nemen met de uitgever.

hevig.
ISSN 1382-4104

Spaarne 16 Haarlem www.teylersmuseum.nl
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TIJDSCHRIFT OVER ALLEDAAGSE DINGEN, TRADITIES EN RITUELEN

Postbus 13113, 3507 LC Utrecht
F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht
tel:

030 - 276 02 44

fax:. 030 - 273 61 11
ncv@volkscultuur.nl
www.volkscultuur.nl

Veel van onze gewoonten hebben wij
onbewust overgenomen van onze
ouders en voorouders en vervolgens
naar onze eigen hand gezet. Het doorgeven van gewoonten en gebruiken van
generatie op generatie noemen wij
‘traditie’. Het woord is afgeleid van het
Latijnse woord ‘traditio', wat overhandiging betekent. Het overhandigen van
cultuur aan de volgende generatie.
Traditie is het tijdschrift dat informatie
over de historische en hedendaagse
tradities, rituelen en alledaagse dingen
in Nederland geeft. Want de tradities
van ons dagelijks leven zijn een belangrijk onderdeel van het sociale geheugen
van een samenleving en vormen de basis
van de culturele bagage die ieder van
ons met zich meedraagt.

