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VOORWOORD
INEKE STROUKEN HOOFDREDACTEUR

Er zijn soms dingen waar je nooit bij stilstaat..
Zaken die eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn,
maar waar je verder niet over nadenkt.. Dat
overkwam mij bij het multicultureel ontbijt in
Utrecht. Natuurlijk weet ik wel dat niet iedereen
’s morgens een boterham met pindakaas of hagelslag eet, maar dat er in Nederland op zoveel verschillende manieren wordt ontbeten was een eyeopener voor mij.
Tradities zijn dikwijls zo gewoon dat je er niet bij
stilstaat dat andere mensen het wel eens anders
zouden kunnen doen. Het zijn van die alledaagse
dingen die je van huis uit mee gekregen hebt en
die je niet zomaar kan veranderen. Mijn behoefte
om ’s morgens de dag te beginnen met een kopje
koffie wil ik niet aan de kant zetten. Zonder koffie
heb ik het gevoel maar een half mens te zijn. Ook
de Hollandse kaas is voor mij een levensbehoefte.
Toen ik eens voor langere tijd in China was, ging
ik juist die twee alledaagse dingen heel erg missen. Dat is met de nieuwe Nederlanders natuurlijk
ook zo. Als je gewend bent te ontbijten met linzensoep en zwarte thee, dan ga je niet zomaar
overschakelen op een boterham met kaas. Daar
voel je je niet prettig bij. Daarom wordt er in
Nederland op een heleboel verschillende manieren ontbeten.
Onze manier van ontbijten is natuurlijk ook niet
altijd hetzelfde geweest. In de negentiende eeuw
at men ’s morgens pap of pannenkoeken. Ook de
restjes aardappelen van de vorige dag werden als
ontbijt gegeten. Het broodontbijt werd pas in de
twintigste eeuw populair en tegenwoordig ontbijten veel mensen met een fruitdrankje. Het woord
ontbijten is afkomstig van de middelnederlandse
woorden ont (beginnen met) en bijt (eten). Het
betekent dus `beginnen met eten’.
Dat u ook eens helemaal anders de dag kunt
beginnen en voor de afwisseling eens een dim
sums ontbijt kunt maken, kunt u in dit nummer
van Traditie leren. En wilt u weten waar het woord
boterham vandaan komt, kijk dan eens op www.
volkscultuur.nl
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Alledaagse Dingen

Fokke & Sukke
In 2006 lanceerde de Commissie Van Oostrom De
historische canon, vijftig vensters op de geschiedenis van Nederland. In de canon staat wat elke
Nederlander moet weten over de nationale geschiedenis. Fokke & Sukke lieten zich inspireren door
de beroemde schoolplaten van J.H. Isings en
tekende een ‘levende’ canon, een canon waarmee
je kunt lachen.

TEKST: INEKE STROUKEN

Asterix en de Romeinen

De mijnen weer open

Aan de hand van het bekende
stripverhaal heeft het
Rijksmuseum van Oudheden
een spannende tentoonstelling
gemaakt over de Gallo-Romeinse
samenleving van 2000 jaar
terug. In de levendige setting
van het dorp van Asterix, een
woud vol everzwijnen en een
Romeins legerkamp, zijn meer
dan zeventig authentieke voorwerpen te zien. Romeinse
zwaarden, helmen, sieraden en
beeldjes leggen de link met het
leven in de Gallo-Romeinse tijd.
De bezoekers kunnen een veldslag tussen de Galliërs en
Romeinen naspelen, de vis van
visboer Kostunrix ruiken en zullen het gezang van bard
Assurancetourix horen.

De periode van de mijnen vormen een
belangrijk onderdeel van de geschiedenis
van Limburg. Generaties Limburgers
reisden elke ochtend af naar hun werk
onder de grond. Ruim 40 jaar na de
aankondiging van de mijnsluiting, op 17
december 1965, heeft het Industrion een
interactieve DVD ontwikkeld waarin je
kunt afreizen naar een virtueel landschap: een onderaardse grot, een mijnwerkers dorp en een mijnbedrijf.

De historische canon van Fokke & Sukke (Alphen aan
den Rijn 2007) is ook te downloaden voor gebruik in
het onderwijs op www.foksuk.nl.

Streekdrachten

De DVD is te bestellen bij het Industrion,
Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade
(045-5670809 en www.industrion.nl).

In plaatsen als Spakenburg, Staphorst, Urk, Marken en Volendam lopen nog
iedere dag mensen rond in de traditionele klederdracht die kenmerkend is voor
hun woonplaats. Het zijn er hooguit een paar duizend. Zij doen dat niet voor de
toeristen, maar omdat zij het hun hele leven al zo gewend zijn. Het zijn allemaal
vrouwen. De laatste vrouwen die streekgebonden kleding dragen, zijn merendeels
op leeftijd. Ieder jaar wordt het aantal klederdrachtdragers dan ook kleiner. Dat zal
het einde betekenen van de klederdrachten als ‘levende dracht’. In Het streekdrachten boek kunt u de grote verscheidenheid van klederdrachten leren kennen.

De tentoonstelling is tot en met 28 oktober 2007 te bezoeken in het Rijksmuseum van
Oudheden, Rapenburg 28 in Leiden (0900-6600600 en www.rmo.nl).

Adriana Brunsting en Hanneke van Zuthem, Het streekdrachten boek (Zwolle 2007)

Gevangenpoort
De Gevangenpoort wordt het eerst vermeld in 1280. Het was een
van de drie poorten die toegang gaven tot het kasteel van de
Graven van Holland: het huidige Buiten- en Binnenhof. Rond 1420
werd de poort gevangenis. Voortaan sloot men er moordenaars en
verkrachters op. Ook politieke gevangenen verdwenen achter de
tralies. In de pijnkelder paste de scherprechter pijnlijke ondervragingstechnieken toe, waarbij hij instrumenten als de zweep, rekpaal en been- en armklemmen gebruikte. De Gevangenpoort bleef
tot 1828 gevangenis. In 1882 werd het museum.
‘Geboeid ! Zeven eeuwen Gevangenpoort’ is tot en met 19 augustus
te bezichtigen in Museum de Gevangenpoort, Buitenhof 33, 2513 AH
Den Haag (070-3460861 en www.gevangenpoort.nl).

Ons bed
Van alle meubels in huis speelt het bed de belangrijkste rol in ons
leven. Het is rustpunt en toevluchtsoord, de plaats voor liefde en
geboorte, ziekte en dood. In Rembrandts tijd stond bij de rijken het
bed in de mooiste kamer van het huis. Gewone mensen sliepen in
bedsteden. Later werd de bedstede vanwege de hygiëne afgeraden.
Vroeger dacht men dat kort slapen op een hard bed beter was dan
lekker lang sluimeren.
Ileen Montijn, Tussen stro en veren. Het bed in het Nederlandse interieur
(Wormer 2007)
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Een paar minuten over zeven komt de
eerste jongeman aan. Zijn naam gonst
over het plein: Tom Raatgerink. Zeven
minuten later komt zijn kompaan er bij
staan. Ook zijn naam is snel bekend: Jan
Bökkers. Beide bekennen achteraf dat ze
toch wel behoorlijk zenuwachtig waren.
Vooral het van zeer nabij fotograferen
met mobiele telefoontjes werd niet echt
gewaardeerd. Dan komen ook de overige
zes poaskearls vanuit Stadscafé In de
Guldene Crone aangelopen. Ze vormen
samen een rij. Dan staan er plotseling
zestien poaskearls op een rij; acht in
brons gegoten en acht in levenden lijve.
Een indrukwekkend gezicht.

EEN BIJZONDERE PAASTRADITIE

Vlöggelen in Ootmarsum
TEKST CEES TEMPEL FOTO’S ARJEN TEMPEL

‘Alleluja, den blijden toon, Alleluja!
Wordt nu gezongen, zoet en schoon, Alleluja!
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Waar dat ik ben, of waar dat ik ga, Alleluja!
Mijn ziel die zingt: Alleluja!
Alleluja, Alleluja, Alleluja!’

Als je de paasdagen in het Twentse stadje Ootmarsum hebt doorgebracht, blijft dit lied nog dagenlang
in je hoofd doorklinken. Ook als je niet voor de paastradities bent gekomen ontkom je er niet aan.
Al vanaf de eerste zondag van de vasten
kom je ze in Ootmarsum tegen. Zes
jonge poaskearls, gekleed in regenjas en
met een hoed op. Zonder op of om te kijken lopen ze door het stadje. Iedere keer
op weg naar een ander adres. Ze zijn
bezig met de voorbereidingen van de
traditionele paasgebruiken.
Toestemming vragen om de paaswei te
mogen gebruiken, om door cafés en
rond stiepels te mogen trekken, de
vrachtboeren vragen om met hun paar-
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den de wagens te trekken bij het paashout halen, paasbrieven laten drukken
en nog vele andere zaken. De jongemannen hebben het druk en kunnen dan
niet aan andere activiteiten deelnemen.
Toen Mark Schröder een aantal jaren
geleden gevraagd werd om poaskearl te
worden, moest hij kiezen tussen voetballen in het eerste elftal van de plaatselijke
voetbalvereniging of vier jaar poaskearl
worden. Van zijn keuze heeft hij nog
steeds geen spijt.

Goede vrijdag
Als wij om kwart over zes arriveren op
het plein voor de HH Simon- en
Judaskerk is het er nog uitgestorven.
Vlak naast de hoofdingang van de
Rooms Katholieke Kerk staat het door
kunstenares Kiny Copinga-Scholten vervaardigde beeld van de acht poaskearls.
Langzaam maar zeker komen nieuwsgierige inwoners van Ootmarsum bij elkaar.
Hier zullen straks de twee nieuwe poaskearls zich aan het publiek voorstellen.

Poaskearl word je niet zomaar. Je moet
in Ootmarsum woonachtig zijn. Je moet
er geboren zijn, alhoewel geboren in het
ziekenhuis van Almelo of Oldenzaal telt
ook wel mee. Je moet rooms katholiek
zijn. En het allerbelangrijkste is: je moet
ongetrouwd zijn en dat ook nog vier jaar
blijven. Ieder jaar treden de twee poaskearls met de meeste dienstjaren af. De
oudste van die twee heeft dat jaar de
geldbuidel, ‘n geldbuul’ beheerd.
Daaraan heeft hij zijn naam ‘Judas’ te
danken.

Stille zaterdag
Het is bijna twaalf uur als stadsomroeper
Henny Bodde, gewapend met een grote
bel, op de markt arriveert. Hij heeft dan
al een ronde door het stadje afgelegd om
iedereen uit te nodigen om mee te gaan

100%

Op ‘stille zaterdag’ gaat Ootmarsum het hout voor het paasvuur uit het bos halen.

nele regenjas gekleed, maar dragen allen
een blauwe overall. Een paar minuten
later komen de andere twee wagens de
markt oprijden. De jeugd klimt op de
wagens en hier en daar verschijnt een
krat bier, een tray cola en wat verder voor
de inwendige mens nodig is. Twintig
minuten na het vertrek richting
Springendal draaien we de Uelserdijk
op. Een eind verder gaan de twee laatste
wagens rechtsaf het bos in. Alleen de

De poaskearls vormen het middelpunt
van het vlöggelen.
om het paashout te halen. Zijn traditionele uitnodiging luidt: ‘Al die d’r met wil
goan het poashoalt haaln, möt om één
uur op ‘t Markt wean.’ De uitbater van
Stadscafé In de Guldene Crone komt
hem de even traditionele borrel aanbieden die in dank wordt aanvaard.
Als tegen één uur de eerste vrachtboer
met zijn door twee stevige trekpaarden
getrokken sleperswagen arriveert, staan
er al vele mensen te wachten. De acht
poaskearls zijn nu niet in hun traditio-

eerste wagen gaat nog een stuk verder
naar de Mosbeekweg. De wagen wordt
gekeerd en een eerste laag takken en
kleine boompjes wordt er in gelegd. Een
aantal stevige palen wordt met een bijl
aangepunt en langs de zijkant van de
wagen geplaatst. Nadat er nog een aantal
stevige takken plat is neergelegd, gaat er
voor de zekerheid nog een dikke ketting
om de wagen die alles goed moet vasthouden. Grote takken worden om de
palen gelegd waardoor de wagen zijn uit-

eindelijke breedte en langzamerhand
zijn hoogte krijgt. Op de Uelserdijk
wordt gewacht tot men ook de andere
twee wagens helemaal heeft opgeladen
en om half vier vertrekt men richting de
stad. Volgens de overlevering mag het
paashout niet voor zonsondergang de
stad ingereden worden. Daarom wordt
er uitgebreid gepauzeerd.
Om kwart over zes wordt er weer vertrokken, vijf minuten later rollen de
wagens het centrum van Ootmarsum
binnen. De brede wagens passen maar
net door de smalle straatjes en de haakse
bochten. Ze worden gevolgd door de
poaskearls en de overige belangstellenden. Rond half zeven komen de acht
poaskearls zingend de weide op.
‘Wij, die hier op deez’ aarde zijn,
Alleluja!
Leden van CHRISTUS’ lichaam zijn,
Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!’
Zij zorgen ervoor dat het publiek ruim
baan maakt voor de drie wagens die luid
aangemoedigd en met hoge snelheid om vooral niet vast te komen zitten - de
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Zingend lopen de poaskearls op paaszondag door het Twentse stadje: `Alleluja, alleluja, alleluja’.

paasweide oprijden en naast de al aanwezige stapel hout opgesteld worden. De
paarden gaan voor de wagens weg en
dan begint het afladen. De hele dag ging
alles rustig en kalm, maar nu moet plotseling alles razendsnel. Fanatiek wordt
het hout van de wagens gegooid. De
steunpalen worden met vereende krachten verwijderd en na elf minuten is de
eerste wagen leeg en wordt hij onder
gejuich aan de kant gezet. De ploeg die
de door hen opgeladen wagen als eerste

de Weme. Er wordt nu niet gepauzeerd.
Na afloop bezoeken velen de Vespers. De
poaskearls gaan op weg om hun ‘poasbreve’ te verkopen.
Tegen kwart voor vijf arriveren de poaskearls ‘twee aan twee’ bij de oprit naar de
‘poaskaamp’. Ze verplaatsen zich naar de
paasbult en iets over vijven lopen ze weer
vier aan vier éénmaal rond de houtstapel.
Dan vertrekken ze al zingend naar het
begin van de Grotestraat. Huub Eertman,

Het hele dorp en vele toeristen trekken
zingend door de straten.
leegt, wordt door de anderen getrakteerd
op een rondje bier. Ruim tien minuten
later is ook de laatste wagen leeg. De
steunpalen worden opgeruimd en een
grote mechanische grijpkraan zorgt voor
het optasten van het laatste gemorste
hout.

Eerste paasdag
’s Middags rond kwart over twee trekt
een groot aantal mannen, gadegeslagen
door vele toeschouwers, drie maal rond
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de oudste poaskearl, gaat met een sigaar in
de rechterhand voorop, de volgende pakt
zijn linkerhand en zo vormt men achter
elkaar een lange rij. De poaskearls lopen
over de volle breedte van de straat.
Voorzanger Ben Morshuis sluit zich bij
hen aan en daarna vormt zich een lange rij
die aan de linkerkant van de straat de poaskearls volgt. Aangezien het lastig is om de
paasbrief vast te houden als je beide handen vast hebt, doet men die vaak onder de
kraag van de jas van de voorganger.

De poaskearls verkopen de poasbreve op straat.

‘Gij Prinsen, gij helse soorten,
Doet open de muren en de poorten,
Uwen roof, die werd u nu onthaald,
CHRISTUS heeft al onze schulden
betaald, Alleluja!’
Men loopt niet alleen op straat, maar trekt
hier en daar ook rond de stiepels, van oorsprong de losse middenstijlen van de
oude boerderijdeuren. Op het einde trekt
men via Stadscafé In de Guldene Crone
om dan op de Markt uit te komen. Daar
trekt men dan in spiraalvorm net zolang
rond het plein tot alle deelnemers aan het
vlöggelen zijn gearriveerd. De poaskearls
stellen zich in het midden in een kringetje op met voor zich een jong kind. De liederen worden nog éénmaal gezongen en
tot slot worden de kinderen onder hoerageroep opgetild. De deelnemers gaan
naar huis voor de paasmaaltijd en de
poaskearls doen hun best om nog meer
poasbreve te verkopen.

vuur brandt. Er worden wat droge takken
tussen het overige nog natte hout gestoken en een baal stro wordt uit elkaar
geplukt en langs de rand van de paasbult
verdeeld. Huub Eertman en Ruud
Vennegoor, de oudste poaskearls, steken
dan een bosje stro aan en leggen dit tussen het overige stro. Om de boel goed te
laten branden gaat er dan nog een
behoorlijke hoeveelheid petroleum over.
De takkenbossen, het stro en de petroleum worden traditioneel door een aantal
vaste families uit Ootmarsum geleverd.
De poaskearls zorgen er voor dat de overmoedige jeugd wat achteruit gedrongen
wordt en dan worden de paasliederen
nogmaals gezongen. Aangezien de wind
het laat afweten en het hout nogal nat is,
wil het vuur in het begin niet zo best
branden. Na wat extra petroleum wordt
het toch nog een mooi vuur en gaat iedereen tegen half tien voldaan naar huis.

Tweede paasdag
Tegen kwart over acht ’s avonds komen
steeds meer nieuwsgierigen naar de poaskaamp. Het zijn nu voornamelijk de
inwoners van Ootmarsum die hun vuur
willen zien branden. De twee jongste
poaskearls moeten er gekleed in overall
en groen legerjack voor zorgen dat het

Op deze dag herhaalt men vrijwel alles
wat er op eerste paasdag heeft plaatsgevonden. Toch is er een aantal wijzigingen. Allereerst zijn de twee oudste poaskearls naar de achterste rij verhuisd.
Links vooraan lopen nu hun opvolgers:
Mark Schröder en Niels van Benthem.

Elkaars handen vasthoudend en zingend, lopen bewoners en toeristen door Ootmarsum, de poaskearls
voorop. Men loopt niet alleen door de straten, maar trekt ook rond de stiepels – de losse middenstijlen –
van oude boerderijen.

Tijdens de eerste rondgang ’s middags
wordt het ‘Alleluja, den blijden toon’ op
een afwijkende melodie en met een iets
afwijkende tekst gezongen:
‘Alleluja, den blijden toon,
Wordt nu gezongen zoet en schoon,
Surrexida, Alleluja,
Alleluja, Alleluja!’

Men zingt sneller en in een bijna huppelende 6/8 maat. Dit lied klinkt slechts
één keer. Ondanks het feit dat het regent,
loopt nog steeds een grote groep tijdens
deze rondgang mee.
Het vlöggelen begint een half uur later
dan op eerste paasdag. Men begint met
een rondje om het uitgebrande paasvuur.
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Markt arriveert, blijken er toch vele deelnemers onderweg afgehaakt te zijn.
Midden op de Markt staan de poaskearls
in hun kringetje met om zich heen
slechts een kleine groep belangstellenden onder een cirkel van paraplu’s.
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‘En opgewekt is onze schâ, Alleluja!
Dus zingen wij: Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!’
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Horizontaal

Verticaal

1. proef van bekwaamheid die met het paard moet worden
afgelegd; 7. volledig; 13. tennisterm; 14. metaalsoort; 16.
Leidse onderwijs instellingen (afk.); 17. toegang; 20. kuip (vat);
21. rantsoen jenever die aan matrozen van de marine
uitgedeeld werd; 23. plaaggeest; 24. meer (ven); 26. brandstof;
28. vlaktemaat; 29. as (naaf); 31. sine loco (afk.); 33. inwonerequivalent (afk.); 34. explosie; 35. herkauwend zoogdier;
37. jongensnaam; 40. prul (lor); 41. titel (afk.); 43. eikenschors;
45. haarkrul; 46. kever; 47. muzieknoot; 48. catastrofe;
50. regeringsreglement (afk.); 52. paardenslee; 53. sterk
(zwaar); 55. vogel; 56. iemand die deel uitmaakt van het zangkoor in de kerk; 57. opbergruimte; 58. kampeerverblijf;
60. boomsoort; 61. familielid; 62. val (plof); 64. deel van de bijbel (afk.); 65. griezelig; 67. nagerecht; 69. nieuw (in samenstelling); 71. lidwoord; 72. scheepstouw; 73. dagblad; 75. klap;
77. plaats in Duitsland; 79. titel (afk.); 80. regia majestas (afk.);
82. wandelplaats; 84. vestibule; 85. verpakking; 87. smerig;
89. café-kroeg (Engels); 90. onvermogen tot taalgebruik ten
gevolge van hersenletsel; 92. gesloten; 94. blauwe kleurstof;
96. Engels bier; 97. aanplant (kweek); 99. lofdicht; 100. verhevenheid waarop een doodskist van een gestorvene wordt tentoongesteld; 101. hoes (sloop).

1. kamermeubel; 2. vloertegel; 3. sociaal economische raad
(afk.); 4. autoped; 5. United Kingdom (afk.); 6. grote steenmassa; 7. oud Ned. betaalmiddel; 8. ondernemingsraad
(afk.); 9. smak (val); 10. vod; 11. land omringd door water;
12. niet te stuiten; 15. rivier in Italië; 18. drinkbeker;
19. boomsoort; 21. vreemde muntsoort; 22. grote bontgekleurde papegaai; 25. zwart-witte zwemvogel; 27. nachtroofdier; 30. vergrootglas; 32. dronkaard; 34. draagmand;
36. rivier in Friesland; 38. aluminium (scheik. afk.);
39. maanstand (afk.); 40. voortgezette opleiding (afk.);
42. zichzelf voortstuwend projectiel; 44. café; 46.
oogvocht; 47. naaigerei; 49. kerel (vent); 51. strijdpaard;
52. vierhandig dier; 54. boomsoort; 58. strijdbijl van de
indianen; 59. deel van de voet; 62. voorgerecht; 63. bijbel
(missaal); 66. nikkel (scheik. afk.); 67. vrijdag (afk.);
68. meisjesnaam; 70. eminentie (afk.); 72. gezicht (snoet);
73. Ned. televisie omroep (afk.); 74. trichloorethyleen
(afk.); 76. schrijfgerei; 78. hulzen van gedorste korenaren;
79. afgemat; 81. bloeimaand; 83. deel van lichaam;
85. inbreker; 86. loot (ent); 87. fiets (zuid Ned.);
88. knevel; 91. bladgroente; 93. oriënt express (afk.);
95. insecten bestrijdingsmiddel (afk.); 97. soort verlichting;
98. communicatiemiddel (afk.);
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OPLOSSING: VLIEGENDE HOLLANDER
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KOKEN MET TRADITIE

wordt gesopt met thee. Daarbij werd
soms een stukje kokos gegeten.
Tegenwoordig wordt bij het sagomeel
klappermelk of palmsuiker gevoegd,
maar ik weet van mijn ouders dat zij dat
zo niet maakten.’ Alle producten voor
het ontbijt verbouwen de Molukkers in
de tuin bij hun woning. Dat zijn geen
kleine moestuintjes, maar flinke lappen
grond van enkele hectaren. Daar staan
sagopalmen, palmbomen om suiker uit
te winnen en bijvoorbeeld ook ananasstruiken, vertelt mevrouw Uneputty.

KAAS, LINZENSOEP EN ZOETE AMANDELKOEKJES

Wat eten wij met het ontbijt
TEKST PIET DE BOER FOTO’S: JESSE POUW

Wat eten Chinezen, Marokkanen, Molukkers, Surinamers en Turken als ze uit bed komen? Geen
boterham met kaas en een kop warme thee, zoals bij ons traditioneel de gewoonte is. In andere
culturen wordt vaak ontbeten met kleine hapjes, zoete koekjes of warme soep.

In Utrecht vond op 7 januari het multicultureel ontbijt plaats. Honderden bezoekers proefden gezeten aan lange tafels de
ontbijtcultuur van migranten in
Nederland. De stichting Levende
Geschiedenis Onbegrensd had het ontbijt
met steun van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur georganiseerd en in
een theatrale vorm gegoten. Bij de deur
stond Annie, een vrolijke Brabantse huisvrouw, met een schort voor de bezoekers
van het ontbijt op te wachten.
De rode draad van de voorstelling was in
handen van twee broers: Hans en
Hendrik van de Berg, die aan het begin
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van het nieuwe jaar besloten niet langer
te ontbijten met pap of brood. Ze gingen
bij de buren kijken en proeven wat die ’s
morgens op hun bord hadden liggen.

Hoe wordt er ontbeten op de
Molukken
De eerste buurvrouw die Hans tegenkwam was mevrouw Jo Uneputty. Zij
vertelde over de eettradities op de
Molukken. Oebis en sago zijn belangrijke
producten. De oebi is een wortel die
geschild wordt gekookt, gestoomd of
gebakken en daarna warm gegeten als
ontbijt. Daarnaast eten Molukkers sago-

broodjes. Het meel voor de broodjes is
het merg van de sagopalm. Het merg
wordt uit de stam geklopt. De sagopalm
krijgt tien tot vijftien jaar de tijd om te
groeien. Dan wordt deze plant gespleten
en het merg geoogst, geklopt, verpulverd, gewassen en gezeefd. Het meel
wordt verpakt in bananenbladeren meegenomen om voor het huis te drogen. In
een zelfgemaakt oventje bakken de
Molukkers dan sagobrood van dit meel
in een zogenaamde forna: een bakblik
met vakjes. ‘Aan het meel wordt geen
vocht, eieren, bakpoeder, zout of kruiden
toegevoegd’, zegt Jo. ‘Het harde brood

Bij het ontbijt zijn ook zoete gerechten
gebruikelijk. Een bekend gerecht is de
wadji. Dit koekje, oorspronkelijk uit Java,
wordt ook als snack genuttigd. De goudgele hapjes worden gemaakt van een speciale kleefrijst die eigenlijk alleen in
Indonesië gebruikt wordt. Deze ketan
wordt gestoomd en gezoet met palmsuiker. De palmsuiker komt uit Java of van
het molukse eiland Kisar. ‘De laatste is
bijna zwart’, volgens mevrouw Uneputty,
‘en smaakt het lekkerst. Dan heb je geen
surrogaat als stroop of vanillesuiker nodig.’
De voedzame versnaperingen smaken
naar kokos en worden zowel warm als
koud gegeten, herinnert mevrouw I.
Pechler Wallad van Babby Snack uit de
Voorstraat in Utrecht zich. Zij maakte de
koekjes voor het Utrechtse ontbijt. De
wadji wordt eigenlijk in heel Indonesië
gegeten. Volgens mevrouw Pechler is
wadji ook een snack die tijdens het tweede
ontbijt wordt genuttigd. Het tweede ontbijt
moet de tijd naar het middageten overbruggen. Wadji, saté en maïskoekjes zijn
dan bekende versnaperingen volgens haar.
In Indonesië wordt buiten de Molukken
’s morgens vaak nasi goreng gegeten of
gewoon witte rijst. De nasi goreng is eigenlijk een gerecht dat samengesteld is uit de
overblijfselen van het avondeten van de
vorige dag. De rijst wordt gebakken en lekker gemaakt met een stukje omelet, komkommer of wat er maar in huis is.
Daarnaast wordt er veel bubur gegeten,
zeggen zowel mevrouw Uneputty als
Lechner. Een rijstpap, die wordt gemaakt
van gewone rijst die helemaal stukgekookt is. De geleiachtige pap breng je op

smaak met stukjes kip, selderij of gezout
ei. Dat zijn rauwe eieren ingelegd in
zout. De eieren worden gekookt en met
de pap gegeten.

bij de kruiden een half uur moeten
intrekken. Mevrouw Pechler gebruikt
pandanblad. Een soort citroenblad.
Mevrouw Uneputty zweert bij kruid–

Op de Molukken wordt een goudkleurige snack, wadji, gegeten.

Hoe maak je wadji
Je hebt nodig:
•

500 gram ketan (kleefrijst)

•

1 blik kokosmelk (500 ml of 535
gram)

•

350 gram palmsuiker gula Jawa
(Javaanse palmsuiker) of palmsuiker
gula merah (van het eiland Kisar)

•

kaneel en kruidnagelen of pandanblad

De wadji kan op verschillende manieren
gemaakt worden. Mevrouw Uneputty
laat 500 gram ketan een uur weken in
water. Daarna wordt de rijst in een
stoompan 60 tot 90 minuten gestoomd
tot de rijst gaar is en kleeft. In een wok
doet ze de klonten palmsuiker en het
blik kokosmelk. De palmsuiker wordt
gewonnen uit de arenpalm. De bloemen
worden afgesneden en het sap dat vrijkomt wordt opgevangen in een stuk
holle bamboe. Het sap wordt ingekookt
en als klonten suiker verkocht.
Dit mengsel van suiker en kokos moet
je langzaam warm laten worden, waar-

nagelen (10-15) en kaneel (4-5 stokjes).
Het geheel moet inkoken tot de massa
stroperig is. Dan moet je de kleefrijst
erdoor scheppen en roeren tot het een
homogene massa geworden is. Dan het
mengsel storten in een wadjivorm, een
soort dienblad met randen van ongeveer twee centimeter hoog. Alles goed
aandrukken tot het stevig in de vorm
zit. Pas op dat je handen niet te veel
plakken. Leg bij het aandrukken een
vel aluminiumfolie over de massa of
gebruik plastic handschoenen. Laat het
daarna verder af koelen. Snijd tenslotte
de wadji in ruitvormen. Het resultaat
is een stevig geleiachtig zoet hapje.

Hoe maak je Bubur ajam
Je hebt nodig:
•

rijst

•

bouillon of zout

•

kipfilet

•

selderij

•

ui

•

ketjap

•

pindasambal
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Bubur ajam is rijstpap met kip. Begin
met gewone rijst in water te koken tot de
rijst stukgekookt is. Tijdens het koken
moet je voortdurend roeren om aanbranden te voorkomen. De pap moet dik zijn
(steviger dan onze rijstepap met melk).
Breng de pap pittig op smaak met bouillon of zout. De pap wordt aangekleed
met stukjes kip. Daarvoor moet je een
kipfilet stomen en daarna even licht frituren in de olie. Snijd de filet vervolgens
in hele kleine stukjes en leg die op de
pap. Verder kunnen daarbij fijngesneden
selderie en gebakken uitjes worden
gevoegd. Bij de pap wordt een klein
beetje ketjap gebruikt en pindasambal
(een mengsel van pepers en gemalen
pinda’s die licht zijn gebakken in olie).

In China nuttigt men ‘s morgens op straat kleine hapjes.

worden dim sums ook veel in Nederland
gegeten. Er zijn speciale dim sum restaurants. De kleine hapjes worden opgediend
in stoommandjes.

Hoe ontbijten de Chinezen
Chinezen ontbijten weer heel anders.
De heer Hong Tong Wu reed met zijn
bakfiets vol producten de zaal in. Hij had
de kleine hapjes bij zich die de Chinezen
uit de provincie Kanton eten. Onder
andere de ba pao broodjes en won ton,
een soort gebakken chinese rijst noedels
met rundvlees vulling gekruid met peterselie en sjalotjes. Daar kregen de bezoekers een gebonden zachte, zoetige
oestersaus bij. Bewoners uit dit deel van
China eten ’s morgens kleine hapjes dim
sums geheten. De betekenis van het
woord dim sum is ‘hapjes uit het hart’.
De hapjes kopen de Chinezen van de
handelaren langs de straat of ze eten de
ontbijthapjes in een restaurant. Chinees
ontbijt bestaat ook uit gezuurde komkommers, gefermenteerde sojakaas, pan
sit en chinees stokbrood, gemaakt van
gerezen deeg dat in olie gebakken wordt.
Eten is een belangrijk onderdeel van het
sociale leven in China. Men zit om zes
uur rond de tafel en eet tien tot vijftien
hapjes voordat men aan het werk gaat. In
tegenstelling tot indonesische mensen
eten de Chinezen uit Kanton geen rijst bij
de dim sums. Bij de hapjes drinkt men
thee. Lichte Chinese thee zonder suiker.
De dim sums maken deel uit van de
Chinese theemaaltijd in de ochtend: de
yam cha. Vooral in Kanton, gelegen in het
zuidwesten van China, zijn dim sums de
specialiteit. Omdat veel Chinezen in
Nederland uit dit deel van China komen,
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De gerechten zijn volgens Rotterdammer
Sako en kenner van de dim sum keuken,
afkomstig uit verschillende regio’s van
China. De ingrediënten zijn ook niet
altijd voor de handliggende etenswaren.
Er zijn gerechten zoals ‘kippenvoetjes’
in een pittige saus, reepjes runderpens,
kwalsliertjes met sesamzaad en sesamolie, rijstrolletjes met vlees en garnalen
gestoomd in lotusblad en warme koeken
van rijstmeel en rettich. Alle dim sums
zijn zacht van smaak. Naar believen kan
men ze met sambal wat pittiger maken.

Hoe maak je pansit
Je hebt nodig voor 20-30 stuks:
•

loempiavelletjes

•

6 gedroogde champignons

•

1 teen knoflook

•

1/2 theelepel verse geraspte gemberwortel

•

arachide olie

•

sesamolie

•

250 gram varkensvlees (of kippenvlees)

•

1 kop bamboespruiten

•

12 waterkastanjes

•

125 gram taugé

•

chinese sojasaus

•

oestersaus

•

zout

•

maïzena

Koop loempiavelletjes (filodeeg) en maak
een vulling. Sommigen vullen de pansit
met rauwe ingrediënten (groenten en
vlees), anderen bakken de ingrediënten
eerst.
Week 6 gedroogde champignons
30 minuten in warm water. Snijd de
hoeden in stukjes. Bak de paddestoelen,
knoflook en gemberwortel in de wok met
3 eetlepels arachide olie en 1 eetlepel
sesamolie. Voeg daarna 250 gram
varkensvlees in kleine stukjes toe (kip of
rundvlees mag ook). Doe er daarna de
bamboespruiten, fijngehakte waterkastanjes en taugé bij. Een paar keer goed
omscheppen (ook wel wokken genoemd).
Voeg daarna 1 eetlepel chinese sojasaus
(geen indonesische ketjap), 1 eetlepel
oestersaus en 1 thee-lepel zout toe. Heel
even door laten koken. Dan het vocht een
beetje binden met een paar theelepeltjes
maïzena. Af laten koelen.
Deegvelletjes vullen met het mengsel en
dicht plakken met wat water of een
geklopt ei. Frituren in hete arachide olie
en meteen eten met eventueel wat sojasaus of zoet-zure saus.

Hoe maak je Ba pao
Je hebt nodig voor 15-20 gestoomde
broodjes:
•

5 koppen tarwebloem

•

7 theelepels bakpoeder

•

6 eetlepels suiker

•

4 eetlepels reuzel

•

1 theelepel witte azijn

•

lauw water

•

200 gram gaar varkensvlees

•

olie

•

knoflook

•

sojasaus

•

oestersaus

•

een scheut sesamolie

•

1 theelepel suiker

•

1 theelepel hoi sin saus

Zeef de bloem en bakpoeder in een kom.
Meng het door elkaar en voeg reuzel,
suiker, azijn en een deel van het water
toe. Kneed alles tot een soepel deeg, terwijl je regelmatig extra water toevoegt.
Niet elk meel is hetzelfde, dus de hoeveelheid toe te voegen water verschilt. Laat
het deeg een half uur rusten in een kom
onder een natte doek of keukenfolie.
Maak ondertussen de vulling. Begin met
het gare varkensvlees in heel kleine stukjes te bakken in olie met een teentje
knoflook. Breng het geheel op smaak
met sojasaus, oestersaus en een scheut
sesamolie. Neem de pan van het vuur en
voeg de suiker en de hoi sin saus (zoete
kruidige saus van sojabonen, knoflook
en kruiden) toe. Af laten koelen.
Maak dan balletjes van het deeg. Bestuif
de werkplek met meel om plakken te
voorkomen en rol de balletjes uit tot
schotelformaat. Leg 1 tot 2 theelepels vulling op het deeg en druk de broodjes
dicht. Stoom de broodjes gaar in 20 tot
25 minuten in een stoompan.

De broodkoek wordt gegeten met wat
olijfolie en bij bijzondere gelegenheden
dipt men de stukjes brood in boter of
honing. Jam en gelei zijn minder gebruikelijk en worden haast niet gegeten. Wel
eieren, zowel gekookt als gebakken. De
spiegeleieren worden geserveerd in de
pan en de Marokkanen dippen het brood
in het ei en de olie.
Marokkanen kennen ook de bagrier of
gringo. Een soort crêpe, maar dan met
veel ‘luchtbobbels’. Deze koek- of broodsoort lijkt ook wel wat op de Nederlandse
pannenkoek, maar dan veel witter, vindt
Mohammed Laiou. De ingrediënten zijn

deze Marokkaanse oliebol of sfanje met
een gat in het midden niet zoet.’ Het
deeg wordt ’s nachts gemaakt en bestaat
uit meel, water, gist en zout. Na een
nacht rijzen worden kleine stukjes deeg
met de hand tot een soort donut
gevormd en gebakken in de olie.
Echt luxe wordt het ontbijt met griba, een
soort zoete koekjes. De samenstelling en
smaak van de koekjes verschilt. De
meest eenvoudige koekjes worden
gemaakt van een soort zanddeeg. Ze
zien er uit als piramidevormige kegeltjes. De koekjes die men op het feestelijke multiculturele ontbijt serveerde,

In Marokko wordt op het platteland ontbeten met olijven, thee en plat brood.

Het Marokkaanse ontbijt
De heer en mevrouw Laiou presenteerden
op hun ontbijttafel Marokkaanse ontbijtgerechten. Gekleed in traditionele kleding
legden zij de boertige gebroeders Van de
Berg uit wat de mensen in dit Afrikaanse
land serveren. Het plattelandsontbijt
bestaat in zijn meest eenvoudige vorm
alleen uit olijven met thee. Zwarte ‘rimpel’ olijven zijn het meest gangbaar. Maar
tegenwoordig bestaan er heel veel soorten
olijven die als ontbijt gegeten worden,
zegt mevrouw Laiou. Gebruikelijk zijn
ook de Marokkaanse platte broden. Drie
namen hebben die volgens Mohammed
Laiou: melwie, msemen of rgajef. Het stevige deeg wordt gemaakt van bloem,
water en een beetje zout. Het deeg wordt
uitgerold tot een vierkante lap en zonder
olie of boter in een koekenpan gebakken.

meel, bakpoeder, een snufje zout en
water. Soms zit er ook een ei door, maar
dat is niet noodzakelijk. Het beslag moet
met een grote lepel in de pan gegoten
worden en daarna worden gebakken. De
koek wordt luchtig door de duizenden
bubbels of gaten die ontstaan tijdens het
bakken. Deze koeken worden vaak gegeten met olie of suiker.
Daarnaast noemt Mohammed twee
andere broodsoorten die bij het ontbijt
genuttigd worden. De harcha is een
brood bestaande uit griesmeel, olijfolie,
water en zout dat in kleine oventjes thuis
gebakken wordt. ‘Een heel aparte smaak
hebben die broden door de olijfolie’, zegt
de heer Laiou. ‘We kennen ook een soort
gerecht dat lijkt op een oliebol. Alleen is

waren de luxe uitvoeringen van deze ontbijtkoekjes. De gebakjes waren gevuld
met een soort amandelspijs en versierd
met een hele amandel in de spitse
bovenzijde van het koekje. Deze worden
veel gemaakt voor feestdagen en bijvoorbeeld bij bruiloften, vertelden de heer en
mevrouw Laiou.
Bij het ontbijt wordt in Marokko bijna
uitsluitend muntthee gedronken met
veel suiker. De suiker wordt naar smaak
in het dunne theeglas gedaan en daarna
schenk men de thee er op. Dit voorkomt
ook het breken van het glas. Ook het
plaatsen van een lepel in het glas kan
breken tegengaan. Voor het eten worden
de handen uitvoerig gewassen. Het eten
wordt namelijk met de handen gegeten.
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Je scheurt een stukje pannenkoek of een
stukje brood af en doopt dat in boter, olie
of honing. Net als bij veel handelingen
en momenten op de dag danken
Marokkanen God voor het eten dat zij op
tafel hebben.

Hoe maak je Griba
In Turkije ontbijten ze ‘s morgens met soep en heel veel thee.

Benodigdheden voor de
Marokkaanse zandkoekjes:
•
•
•

500 gram tarwebloem
2 eieren
1 zakje vanillesuiker

•

half zakje bakpoeder

•

half theeglas zonnebloemolie

•

5 eetlepels suiker

Doe zonnebloemolie in een kommetje.
Voeg de suiker, vanillesuiker, bakpoeder
en eieren toe. Blijf roeren tot het schuimig wordt. Nu kan de bloem er beetje
voor beetje bij, totdat het een vast deeg is.
Vervolgens moet je van het deeg balletjes
maken en vormen tot een piramide. De
grootte moet ongeveer tussen een knikker en een pingpongballetje liggen. Deze
deegballetjes moet je dan in een voorverwarmde oven van 200 graden in circa 15
tot 20 minuten bakken. De zandkoekjes
moeten goudbruin zijn. Laat de koekjes
goed afkoelen voordat je ze eet.

Het Turkse ontbijt
De volgende buren die bezocht werden,
kwamen uit Turkije. De enthousiaste
eigenares van Ana’s Kuzin, Gülnaz
Aslan, vertelde honderduit over het
Turkse ontbijt. In Turkije bestaat een
groot verschil tussen het ontbijt op het
platteland en dat in de steden.
Kantoormensen eten minder dan de
boeren die op het land moeten werken.
Beide groepen eten wel de bekende
linzensoep (mercimek). De soep wordt
gemaakt van rode linzen. Het eten van
soep is een steeds terugkerend onderdeel
van het dagelijks eten in Turkije.
Je begint de dag met soep, maar je kunt
ook nog ’s avonds soep krijgen aan de
kraampjes en in de restaurants. Het is
een manier om de dag af te sluiten, bij-
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voorbeeld na een avondje stappen. ‘De
soep ’s morgens dient voor stedelingen
om de darmen op gang te brengen’, zegt
mevrouw Gülnaz Aslan. ‘Met de soep kun
je langzaam wakker worden omdat het
zacht is voor de darmen.’ Bij de soep
wordt brood gegeten met fetakaas en olijven. In de zomer wordt het ontbijt aangevuld met druiven, meloen, verse tomaten,
komkommer en dergelijke.
Belangrijkste drank bij het ontbijt is
onbetwist de zwarte thee. Men drinkt heel
veel thee. ‘Thee, thee en nog eens thee’,
zegt mevrouw Aslan. De thee wordt
getrokken van losse bladeren in een klein
theepotje. Dit potje wordt warm gehouden door een pot met kokend water onder
het trekpotje te zetten. Thee uit de kleine
pot schenk je door een zeef in het glas
met suiker. Daarna wordt het glaasje bijgevuld met kokend water tot de sterkte
die ieder wenst. Semaver heet deze
manier van theezetten. Zo’n Semaversetje is van metaal, zilver of porselein.
Het voordeel van theezetten op deze
manier is dat door het constant koken van
het water, het water zacht wordt, zegt
mevrouw Aslan.
Kantoormensen drinken een klein kommetje soep als een soort gewoonte of
ritueel. Ze hebben het niet nodig voor de
calorieën. Op het platteland moeten ze
meer eten om te kunnen werken, zoals
op het platteland in Centraal Turkije. ‘De
soep is daar dan ook dikker en vetter. Als
ze geen linzen hebben, maken ze soep
van graankorrels, want die hebben ze in
overvloed.’ Maar ook van meel is soep te
maken. Het meel wordt gebakken met
roomboter en daarna wordt vocht toegevoegd. Er ontstaat dan een dikke gebonden soep. In Turkije wordt ook yoghurtsoep gegeten bij het ontbijt.

De smaak van de soepen staat of valt bij
de kwaliteit van de kruiden. Voor de
linzensoep is het specifieke muntachtige
kruid nane smaakbepalend, volgens
mevrouw Gülnaz Aslan. ‘Deze munt is
anders van smaak dan die in thee
gebruikt wordt. Het is alleen te krijgen
in een echte Turkse winkel’, zegt zij.
Daarnaast wordt kirmizi dibir gebruikt
om de soep op smaak te brengen. Deze
zoete rode peper is vergelijkbaar met de
smaak van milde paprikapoeder.
Ontbijten is een sociaal gebeuren.
Twintig jaar geleden woonde mevrouw
Gülnaz in Lombok. ’s Morgens riepen
we naar moeder die boven bezig was:
‘Blijf maar weg, blijf maar weg. Dan
kunnen wij alles opeten.’ Het was een
aansporing voor moeder om te komen,
want iedereen zat al aan tafel. De handen
bleven wel onder tafel totdat moeder er
was, want je wachtte wel tot iedereen aan
tafel zat voordat je met eten begon.
Tijdens het ontbijt worden in Turkije de
werkzaamheden op het land of voor het
vee besproken. In Nederland verdelen de
Turkse vrouwen de werkzaamheden in
het huishouden.’

Voor de mercimek kook je rode linzen in
weinig water tot ze gaar zijn. Bak eerst
de gesnipperde ui, knoflook, peen en
geraspte aardappel aan en kook ze
daarna mee. Als het gaar is alles pureren
in de pan. De massa eventueel aanlengen met water tot er een dunne linzensoep ontstaat. De soep op smaak brengen met kirmizi dibir, nane en eventueel
wat zout. Daarna opnieuw aan de kook
brengen om de smaak van de kruiden in
de soep te laten trekken. Serveer de soep
met een klontje boter.

uit andere culturen die in Suriname leven
en wonen. Zo zijn op de ontbijttafel ook
wel gebakken rijst of noedels met groenten te vinden. Een soort nasi of bami,
zoals bij de Chinezen, kennen de
Surinamers ook, evenals een gebakken
banaan, maar wel zonder suiker.

mooi opbolt. Hindoestanen in Suriname
eten de roti zo. Creolen eten roti voorzien van een soort omelet.

•

4 eieren

Hoe maak je Creoolse
Roti

•

1 ui

•

spaanse rode peper (zonder zaadjes)

•

1 prei

•

1 tomaat

Je hebt nodig voor 20 roti’s:

•

1 teen knoflook

•

1 kilo bloem

•

zout

•

theelepel baksoda

•

3 eetlepels zonnebloemolie

•

theelepel bakpoeder

•

scheutje olie

•

3 glazen lauw water

•

100 gram dhal (gele spliterwten)

•

1 teen knoflook

•

1 spaanse peper (zaden verwijderen)

•

theelepel gemalen of gekneusd
komijnzaad

•

zout

Hoe wordt er in Suriname
ontbeten

•

olie of boter

In Suriname is het ontbijt een stevige
bodem voor de rest van de dag. De roti,
oorspronkelijk een Hindoestaans gerecht,
maken de Creoolse Surinamers ’s morgens vroeg. ‘Om vijf of zes uur sta je dan
al achter het fornuis’, zegt Miep Dam die
getrouwd is met een Surinamer. ‘Zelf
begin ik daar niet aan, maar mijn man eet
het wel dagelijks als hij in Suriname terug
is.’ De roti is gebakken deeg van tarwebloem met een vulling van gele split-

Meng bloem, bakpoeder en baksoda
door elkaar. Voeg water en olie toe en
kneed het tot een soepel deeg. Laat de
bol rusten.

De vrij dunne linzensoep wordt gegeten
met een lepel en daarbij eet men sanun
brood. In de stad koop je dat bij de bakker en op het platteland bakken ze de
broden zelf in een oven. Turkse mensen
breken het brood, dat in het midden van
de tafel ligt, af en eten dat bij de soep.
Daarnaast wordt het brood gegeten met
honing en diverse jams of marmelades,
onder andere gemaakt van peren en
pruimen.

Kook de dhal zacht in water en pureer de
erwten. Bak de fijngesnipperde spaanse
peper, knoflook, komijn en zout even in
de olie of boter en roer het door het
erwtenmengsel. Laat het erwtenmengsel
afkoelen.

Hoe maak je mercimek

Niet iedereen in Nederland eet een boterham

Je hebt nodig:

met kaas of hagelslag bij het ontbijt.

•

rode linzen

•

ui

•

knoflook

•

peen

•

aardappel

•

kirmizi dibir

•

nane

•

zout

•

klontje boter

Voor de Creoolse omelet heb je
nodig:

erwten of dhal. De erwten houden het
broodje zacht dat daardoor goed te eten is.
Boven op het broodje komt een gebakken
ei. Hindoestaanse Surinamers eten het
broodje vaak zonder gebakken ei. Aan een
roti met ei heb je voldoende om hard te
werken en de periode te overbruggen
naar de warme middagmaaltijd. Naast
roti ontbijten Creolen ook met gerechten

Neem een stukje deeg, draai er een balletje van en druk dat plat. Doe een eetlepel
van het dhalmengsel op het deeg en
maak het deegflapje dicht. Rol nu het
gevulde deegenvelopje voorzichtig uit,
maar zorg ervoor dat de vulling niet naar
buiten komt. Bak daarna de roti in een
koekenpan met wat olie. Bak de roti
goudbruin. Het broodje is gaar als hij

Klop de eieren los. Doe daar de fijngesnipperde ui, prei, peper en stukjes
tomaat bij. Voeg zout naar smaak toe.
Bak de omelet in de olie. Serveer de
warme omelet boven op een roti.

Boterham met pindakaas
De ontbijtgerechten die de verschillende
deelnemers aan het enthousiaste publiek
lieten proeven, zijn vaak wel feestelijke
of extra lekkere ontbijtrecepten.
Opvallend is ook dat de migranten in
Nederland vaak de boterham met beleg
zijn gaan eten. Met pindakaas, zoals de
zoon van mevrouw Pechler zegt. Maar
ook in Indonesië zelf is de jeugd langzamerhand gewend aan brood met beleg,
vooral jam is daar een populair broodbeleg. Kaas en vleeswaren ontbreken.
Ook in Turkije gaat men steeds meer wit
brood eten als ontbijt.
De traditionele ontbijtgerechten worden
gegeten bij feesten en natuurlijk als men
terug is in zijn land van herkomst, waar
de culturele wortels liggen. In Nederland
is men door werkzaamheden en afwezigheid van producten gedwongen praktisch te zijn. ‘Ik heb vanmorgen een
cracker gegeten’, zegt mevrouw
Uneputty lachend.
De ontbijtgerechten hebben wel een
grote betekenis als symbool van de eigen
identiteit. Het zijn gerechten die herinneringen oproepen of levend houden.
Eetbaar cultureel erfgoed ter afwisseling
van de Nederlandse boterham met kaas
of pindakaas. ▪
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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 onkruid niet vergaat en dat morgenstond
goud in de mond heeft. Maar wat is daarvan waar? Worden wij met deze huis-, tuin- en keukenwijsheden niet voor de gek gehouden? In deze rubriek onderzoeken wij hoeveel waarheid er in onze spreekwoorden en zegswijzen schuilt.

K

ring om de zon
Water in de ton

Als gevolg van lichtbreking in de
hoge sluierwolken ziet men regelmatig
een kring om de zon of om de maan.
Volgens het volksgeloof wijst dit optische
verschijnsel op naderende regen. Dat is
ook juist. De hoge ijswolken (type cirrostratus) komen voor op een hoogte van
circa 10 km. Waar het ook midden in de
zomer altijd vriest. De stand van de
ijskristallen bepaalt of alleen de normale
kring om de zon voorkomt, of dat veel
meer kringen, bogen of bijzonnen te
zien zijn. De meeste van deze optische
verschijnselen zijn ook bij de maan
mogelijk.

Nu wil het geval dat depressies bijna
altijd worden voorafgegaan door een
geleidelijk dikker wordende, maar aanvankelijk ijle bewolking, bestaande uit
ijskristallen. Wanneer hierin als gevolg
van de lichtbreking een kleurrijke ring
ontstaat, wijst dit verschijnsel op de aanwezigheid of komst van een depressie of
zwakke storing. Het regengebied ervan
kan heel goed juist langs, in plaats van
over ons trekken, maar gemiddeld in
zeven van de tien gevallen mag als er een
duidelijke kring om maan of zon is waar
te nemen, in het komende etmaal enige
regen worden verwacht.

K

omen de hondsdagen
met veel regen, dan
gaan we slechte tijden
tegen

Volgens deze volkswijsheid is de eerste
hondsdag (19 juli) bepalend voor het verloop van het weer in de zomer. De tijd
van de hondsdagen (19 juli tot 18 augustus) is een zomerperiode waarin het
weer vaak erg warm, broeierig, regen- en
onweersachtig kan zijn. Heel dikwijls
bereiken we in deze tijd het topje van de
zomer. De benaming ‘hondsdagen’ is
ontleend aan de hondsster Sirius.
Volgens de Griekse mythologie is Sirius
de hond van Orion. Toen Orion stierf
werd hij met zijn hond aan de hemel
geplaatst. Dit sterrenbeeld komt gelijk op
met de zon in een periode die varieert
tussen 3 juli en 18 augustus.
In deze periode valt ook Sint Margriet
(20 juli). Op het platteland, zoals
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Drenthe, wordt Sint Margriet ook wel
Pisgriete genoemd, in Groningen Pisgrait. Een variant op de eerder genoemde
weerspreuk is ‘Regent het op Sint
Margriet, zes weken regen dat het giet’.
Beide weerregels hebben betrekking op
een ongunstige periode van enige weken
met regenachtig weer in de zomer. Dit is
wel te verklaren. Wanneer een zomer
niet al te sterk in de schoenen staat, met
andere woorden niet dominerend wordt
bepaald door hoge drukgebieden met
een stabiele atmosfeer, dan krijg je in
deze tijd van de zomer bij een omslag
van het weer, een Europees moessoneffect. De warme lucht wordt boven het
vasteland verdreven. De hogedrukgebieden kiezen positie boven de Azoren en
Ierland en een koele westelijke stroming
van de oceaan zorgt niet zelden voor
enkele weken regenachtig, koel weer. Op
dit punt zit er dus een kern van waarheid
in deze weerspreuken.
Over de lengte als ook over het begin van
zo’n minder gunstige periode is echter
niets te zeggen. De omslag naar regenweer komt soms begin juli al voor, soms
precies rond Sint Margriet of begin
augustus. Zo’n minder gunstige periode
duurt soms twee à drie weken, maar kan
ook tot begin september duren. De
datum van 20 juli van Sint Margriet en
de datum van 19 juli (begin van de
hondsdagen) hebben dus volgens de
statistiek niet de minste invloed op het
verdere weerverloop. Is het zo’n hele
week droog, dan zijn de hogedrukgebieden blijkbaar sterk en blijft ook de rest

van juli en soms ook augustus stabiel en
zomers. Is het droog op Sint Margriet,
verheugt u zich dan niet met de gedachte
dat er nu tot eind augustus geen wolkje
aan de lucht zal zijn.
Oud bijgeloof vertelt dat honden in deze
dagen uiterst gevoelig zijn voor de
gevreesde razernij (hondsdolheid). In de
tijd van de hondsdagen de honden
muilkorven, is vroeger in veel landen
gewoonte geweest. De hondsdagen brengen volgens de overlevering ook nog een
ander probleem met zich mee: etenswaren en vooral melk zouden in deze
tijd extra snel bederven.

R

ood haar en elzenhout
zijn op geen goede
grond gebouwd

Uit deze zegswijze blijkt dat de els als
boomsoort slecht stond aangeschreven.
Ten onrechte, want het is een bescheiden,
weinig vragende boom, die slechte grond
tot goede maakt, die veel vogels helpt om
de zware winter door te komen en wiens
hout best te gebruiken is.
De voornaamste reden waarom de els
wordt aangeplant is dat hij de grond verbetert. Aan de wortels bevindt zich een
eigenaardige woekering, veroorzaakt
door de schimmel plasmodiophora alni.
Deze vormt een oranjekleurige, knolvormige uitroeiing en zet de stikstof, van de
zich in de grond bevindende lucht om in
salpeterzuur verbindingen. Zo is zij voor
de voeding van de els van zeer veel nut,
zelfs op zeer stikstofarme grond groeien
de bomen nog goed. Tegelijkertijd verbetert de grond er zo door, dat de els
daarom veel wordt aangeplant.
Elzenhout is licht, zacht, grof, niet elastisch en breekt daardoor gauw. In water is
het hout echter duurzaam en daarom
wordt elzenhout wel voor waterbouw
gebruikt. Verder wordt het gebruikt voor
borstels, pijpenkoppen en vooral voor
sigarenkistjes.
Maar wat heeft de els nu met rood haar te
maken? Als het levende hout van de els
aan de lucht wordt blootgesteld bij zagen
of hakken kleurt het rood en daar elzenhout regelmatig werd gehakt was dit verschijnsel algemeen bekend. Men zag in
dat roder worden het bloeden van de boom

en men vertelde dat er ’s nachts rode vlammen om en op de tronken dansten. Door
dit verschijnsel dichtte men de boom een
boosaardig en duivels karakter toe. Net
zoals men roodharige mensen ook niet
vertrouwde (rode baard, duivels aard).

M

orgenrood: water in
de sloot
Avondrood: mooi
weer aan boord

Morgenrood wijst in de regel op een
flinke portie waterdamp in de atmosfeer.
De zon komt op en de eerste stralen
schijnen door de ten opzichte van onze
waarneming onderste laag van de dampkring. Door de fijne waterdruppels wordt
het zonlicht gebroken en verstrooid,
waarbij de rode stralen het sterkst doorkomen en de hemel in het oosten tot
soms ver boven de horizon een rode
gloed geven. Als de ochtendlucht al zo
rijk aan waterdamp is, mag de regenkans
voor die dag groot worden genoemd. De
weerspreuk morgenrood: water in de
sloot komt dan ook meestal uit.

De uitdrukking avondrood: mooi weer
aan boord klopt meestal ook. De
oorzaak moet nu niet bij waterdruppeltjes worden gezocht, maar bij
stofdeeltjes. Overdag is er bij zonnig
weer vrij veel thermiek. Thermiek ontstaat, omdat warme lucht lichter is dan
koude lucht, waardoor met de opstijgende warme lucht veel stofdeeltjes
honderden meters omhoog worden
gevoerd. Tegen de avond neemt bij zo’n
situatie niet alleen de warmte af, maar
ook de wind, omdat er vrijwel geen
lucht meer opstijgt. Een gevolg hiervan
is dat zich geleidelijk een dalende
stroming inzet, die ook meegevoerde
stofdeeltjes naar de aarde terugbrengt.
Door de afkoeling doen ze tevens nog
dienst als condensatiekerntjes met als
gevolg dat het licht van de ondergaande
zon nu niet wordt gebroken en verstrooid door waterdeeltjes, maar voornamelijk door stofdeeltjes. Avondrood,
in een veel drogere stabiele atmosfeer,
geeft in de meeste gevallen ook de volgende dag eenzelfde weertype.
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M

ijd de eik en zoek de
beuk

Uit deze zegswijze spreekt
het volksgeloof dat een eikenboom de
bliksem aantrekt, zodat je een onweersbui beter niet onder deze boom kunt
afwachten. Vanuit dit volksgeloof is de
eik bij veel oude culturen aan de dondergod gewijd. Bij de Grieken was dat Zeus
en bij de Romeinen Mars. Ook de Slaven
en de Balten associeerden de eik met
hun dondergoden Perkoenas en Peroen.
De dondergod slingerde het hemelvuur
in zijn geliefde boom en dat vuur verdween erin. Zo kreeg de eik de kracht
van het vuur. Dat het wat uitmaakt onder
welke boomsoort je schuilt bij onweer
blijkt ook uit het volgende rijmpje:
‘Onder peppels, onder eiken
moet je niet voor bliksem wijken;

maar bij beuken en bij berken
zul je nooit een bliksem merken.’
Nog niet zo heel lang geleden kreeg dit
volksgeloof zelfs bijval vanuit de wetenschappelijke wereld. Zo schreef dr. D.
van Gulik, leraar aan de hogeschool te
Wageningen in 1908 nog in zijn boekje
Onweders en onweersverschijnselen: ‘Bij
een onderzoek in Lippe-Detmold bleek
dat de populier en de eik vaak en de
beuk vrij zelden door de bliksem worden
getroffen’. Modern onderzoek heeft echter uitgewezen dat de kans op blikseminslag voor alle boomsoorten even groot is,
maar dat de uitwerking per soort nogal
verschilt. Want bij bomen met een
gladde schors zoals de beuk en de berk
vormt de regen waterstroompjes die de
bliksem wegleiden. Terwijl bij andere
bomen met een ruwe oneffen schors,

zoals de eik, samenhangende waterdeeltjes ontbreken, zodat de bliksem de
boom kan binnendringen, waardoor
hout en schors door de geweldige hitte,
die het aanwezige vocht doet verdampen,
kapotscheuren. Dus wordt een eik
getroffen, dan is de schors bijna altijd
fors beschadigd. Maar als de beuk of de
berk getroffen wordt, dan vertoont de
gladde schors daar vrijwel geen tekenen
van. Hierdoor is vroeger de indruk ontstaan dat deze bomen niet of zelden
getroffen werden.
Het volksgeloof heeft ook nog een
andere verklaring: de beuk is heilig en
daardoor veilig, omdat het kruis van
Christus van beukenhout zou zijn
gemaakt. Vertrouw hier bij het schuilen
onder bomen echter niet op. Het veiligst
schuilen voor onweer is altijd in een

huis, een schuur of een schuilhut. Als
men binnenshuis is, moet men uit de
buurt blijven van stopcontacten en
schoorstenen, waardoor de bliksem
nogal eens een woning binnenkomt.
Wordt men in het open veld door onweer
overvallen en is er geen schuilplaats in
de buurt, dan kan men het beste,
ondanks eventuele regen, zo plat
mogelijk op de grond gaan liggen om zo
het vege lijf te redden.
Overigens hoeft men ook geen overdreven angst voor de bliksem te hebben.
Het aantal door de bliksem getroffen
personen is de laatste decennia namelijk
opmerkelijk gedaald. Dat hangt onder
meer samen met het feit dat er minder
mensen in de zomer op het platteland
werken (zonder goede schuilgelegenheid) dan vroeger. De onweersoverzichten van het KNMI geven voor 1888 nog
58 getroffen personen aan van wie 18
dodelijk. In 1910 werden 72 personen
door de bliksem getroffen van wie 34
dodelijk. In 1938 waren er nog 20 doden.
Na de Tweede Wereldoorlog bedraagt het
gemiddeld aantal doden nog maar nau-
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welijks 4 personen per jaar. Wanneer
een mens door de bliksem wordt getroffen, hoeft dit overigens niet noodzakelijk
een dodelijke afloop te hebben. De
getroffene wordt vaak bewusteloos geslagen. Met hartmassage of mond-opmondbeademing heeft men de getroffen
persoon al dikwijls weer tot leven kunnen wekken. Toch blijft voorzichtigheid
bij onweer geboden.

O

nkruid vergaat niet

Met dit gezegde gaven onze
voorouders aan dat minderwaardige of zelfs schadelijke mensen in
hun ogen maar bleven leven, terwijl de
waardevolle en gewaardeerde mensen
vaak zo’n kort leven beschoren was.
Onkruid wordt gedefinieerd als nutteloos
of schadelijk dat vanzelf opschiet op
onbebouwde plaatsen of tussen cultuurgewassen. Over het nutteloos zijn van
onkruid zou men kunnen twisten, want
juist dat vanzelf opschieten op onbebouwde plaatsen kan heel functioneel
zijn, omdat zo het verstuiven van de
grond wordt tegengegaan. Onkruid is

overigens een relatief begrip, want terwijl de een alle moeite doet elke wilde
plant als onkruid te weren, poogt de
ander juist allerlei onkruiden in zijn
wilde plantentuin te vergaren.
Om een aantal redenen zag men
onkruid als onvergankelijk en onuitroeibaar. In de eerste plaats hebben vele
onkruiden een gigantische zaadproductie. Zo levert een klaproos wel 50.000
zaadjes op. Daarnaast worden zij gekenmerkt door grote kiemkracht (soms zelfs
na vele jaren) en een gemakkelijke spontane zaadverspreiding. Verder moet de
ongeslachtelijke vermenigvuldiging niet
worden onderschat. Wortelstokkken, uitlopers, kruipende wortelende stengels
enzovoort zorgen ervoor dat onkruiden
zich haast altijd weten te handhaven.
Toch komen er dankzij de chemische
bestrijding van het onkruid door boeren
niet meer zoveel onkruidsoorten voor
dan vroeger. Er bestaan in Nederland
zelfs al enkele natuurmonumenten voor
akkeronkruiden. Onkruid blijkt dus wel
degelijk te kunnen vergaan. ▪
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KLANKEN UIT DE DOMTOREN 1657 – 2007

Beiaardier Jacob van Eyck
Zijn stem weerkaatst tegen de wanden
van de 8.227 kilo wegende Salvatorklok
waar we onder staan. We kijken naar de
Maria Magdalena, de Michaël en de
Johannes Baptista, de andere, net zo
imponerende klokken, gegoten in 1505.
‘Er is niet veel bekend over zijn jeugd’,
galmt Abbenes. ‘Pas vanaf zijn Utrechtse
tijd kom je hem vaker tegen in de
geschriften.’

TEKST DORIEN DIJKHUIS

Urenlang was er op 26 maart 1657 in Utrecht niets anders te
horen dan klokgelui. Jonkheer Jacob van Eyck, tot over de
landsgrenzen beroemd als beiaardier, klokkenkundige en
blokfluitist, was zojuist gestorven. Driehonderdvijftig jaar
later neemt Arie Abbenes, de huidige stadsbeiaardier, ons
mee naar de plek waar de blinde jonkheer werkte, het zeven-

Baan in Utrecht

tiende-eeuwse carillon van de Dom. In zijn verhalen, de smalle trapgangen en de hoge kapellen komt Jacob van Eyck
opnieuw tot leven. Er is in al die jaren niets veranderd.
Voorzichtig daalt hij de trappen af. Naar
beneden gaat altijd sneller dan omhoog.
Zijn handen glijden ter oriëntatie langs
de gladde stenen van de toren. Ze voelen
altijd koud aan, ook al is het in het midden van de zomer. Hij telt de treden. Nog
tien, dan is hij in het onderste gedeelte.
Hij passeert de kapel van de bisschop en
de Egmondkapel waar de torenwachter
woont. Hij hoort zijn voetstappen op de
stenen treden en de geluiden van de stad
die steeds luider klinken naarmate hij het
De Domtoren gezien vanuit de Stadhuisbrug door Pieter
Jansz. Saenredam (1636). Foto: Het Utrechts Archief.

straatniveau nadert. Eenmaal buiten slaat
hij behoedzaam de hoek om naar de
Korte Jansstraat die uitkomt op het
Janskerkhof. Hij ziet niets, maar hij weet
dat ze er zijn, de jonge mensen op vrijersvoeten die samen wandelen in het park.
Ze hopen dat hij zal komen om hen met
zijn blokfluitmuziek te vermaken.

bekleder in de stad was. Dat hij blind
was, maakte voor hem niets uit. Hij
kende de toren op zijn duimpje.’

In 350 jaar niets veranderd

Opgegroeid in Heusden

Zo ongeveer zal het vaak gegaan zijn, als
Jacob van Eyck zijn taak als stadsbeiaardier van Utrecht had vervuld en zijn dagelijks uurtje spelen op het carillon van de
Domkerk er op had zitten. ’s Avonds ging
hij vaak naar het Janskerkhof, dat nu in
niets meer lijkt op het park dat het in de
zeventiende eeuw was. Alleen de zaterdagse bloemen- en plantenmarkt herinnert nog aan de groenfunctie die het
‘kerkhof’ in Van Eyck’s tijd voor de
Utrechtse burgerij had.

Jacob van Eyck werd rond 1590 geboren
in het Brabantse stadje Heusden.
Blinden hadden in die tijd weinig kans
zich maatschappelijk te ontwikkelen.
Voor hen lag over het algemeen een carrière als bedelaar in het verschiet. Jacob’s
ouders stamden beiden uit adellijke
geslachten en waarschijnlijk zorgde dat
ervoor dat dat trieste scenario hem
bespaard bleef. Heusden diende als vestingstad in de Tachtigjarige Oorlog.
Iedereen bood in zijn huis of tuin tenminste aan een aantal soldaten huisvesting. Maar Heusden was niet alleen een
vesting. Het was ook een echte stad; er
was een Latijnse school, een weeshuis,
een gasthuis en een kleine haven. Zo
groeide de jonge Jacob van Eyck op tegen
de achtergrond van de voortdurend aanwezige oorlogsdreiging.

‘Er is in driehonderdvijftig jaar niets veranderd’, zegt Arie Abbenes, die na een
slordige twintig beiaardiers in de voetsporen van Jacob van Eyck is getreden.
Sinds 1985 is hij de beiaardier van de
Dom in Utrecht. Langzaam sjokken we
achter hem aan naar boven. Als je deze
trappen dagelijks loopt, weet je dat je
beter geen haast kunt hebben. Deze
treden heeft Jacob van Eyck ook vaak
beklommen. ‘Waarschijnlijk speelde
Jacob ongeveer twee of drie keer per
week. In de zomer vaker dan in de winter en extra op feestdagen’, vertelt Arie
Abbenes. ‘Hij speelde bijvoorbeeld op
iedere dag dat er een hoogwaardigheids-
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Jacob van Eyk, de blinde beiaardier van de Dom

‘Misschien kwam het juist doordat hij
blind was dat hij een feilloos muzikaal
gehoor ontwikkelde. Dat werd al snel
ontdekt en zo kreeg hij al vroeg in zijn
leven muziekonderwijs’, gaat Abbenes
verder, terwijl hij met een van de vele
grote sleutels aan zijn sleutelbos de deur
naar de zware luidklokken openmaakt.

De eerste keer dat Jacob van Eyck
Utrecht bezocht was in 1623. Het carillon
van de Domtoren vormde de aanleiding.
De draadverbindingen tussen de speeltrommel en de klokken moesten worden
vervangen. Een jaar later bezocht hij de
Domstad opnieuw, toen hij een nieuwe
speeltafel kwam installeren. In de drie
maanden die hij daarvoor uitgetrokken
had, ontmoette Van Eyck waarschijnlijk
ook de toenmalige beiaardier van de
Dom, Herman van Riemsdijk.
Langzamerhand raakten de kapittelheren
tijdens zijn verblijf zo van zijn kennis en
kunde onder de indruk dat zij een vergadering belegden om hem voor Utrecht te
behouden. In december keerde hij nogmaals naar Utrecht terug om de klepel-

den naar het hoogst gelegen open
gedeelte van de toren. Hier heeft de wind
vrij spel. De speeltrommel waar Abbenes
op doelt, staat natuurlijk overdekt.
Anders had hij het, sinds Jurriaan
Spraeckel hem in 1666 maakte, nooit
overleefd. Elk kwartier wordt de trommel, met een doorsnee van anderhalve
meter, in beweging gezet door het
gewicht van een oud zeventiende-eeuws
kanon dat nadien elektrisch wordt opgetakeld. ‘In Van Eyck’s tijd deed de torenwachter dat handmatig’, vertelt Abbenes.
‘Toen zakte het kanon door een gat in de
vloer gedurende de dag helemaal naar
beneden. Met optakelen was hij drie
kwartier bezig.’
‘Het was hier in die tijd een komen en
gaan van werklieden. Van Eyck was hier
waarschijnlijk nooit alleen. De torenwachter woonde zelfs met zijn gezin in
de Domtoren. Er was een openhaard en
ook een toilet.’

Het klokkenspel
De speeltrommel lijkt op een levensgrote
speeldoos. Langzaam begint hij te
draaien. Tientallen speeldraden zetten
zesenzestig aparte hamers op de klokken
van de beiaard in beweging. Terwijl de

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de
beroemde Utrechtse beiaardier overleed.
bevestiging van de luidklokken zo te wijzigen dat het luiden minder zwaar werd.
Pas in 1625, in het jaar dat duizenden
mensen aan de pest overleden, vestigde
Jacob van Eyck zich permanent in
Utrecht. De kapittelheren waren overeengekomen dat hij driehonderdvijftig
gulden per jaar zou verdienen met het
onderhouden van de klokken van de
Domtoren. Maar dat was pas het begin
van wat hij op klokkengebied voor
Utrecht zou gaan betekenen.

De Domtoren
Er klinkt een onheilspellend gerommel
boven ons hoofd. ‘De trommel wordt uitgelicht’, legt Abbenes uit. ‘Ik zal het je
laten zien’. We beklimmen de laatste tre-

Dom haar lied zingt, kijkt Abbenes
bezorgd naar een van de hamers. De
trommel is aan een stelbeurt toe. ‘Ook
het onderhoud en het versteken van de
trommel behoort al eeuwen tot de taken
van de beiaardier’, zegt hij. Versteken is
een secuur werkje. Het komt erop neer
dat de noten in een andere configuratie
op de speeltrommel worden gezet om
een nieuwe melodie te verkrijgen.
Abbenes wijst op de ijzeren pinnen die
in de speeltrommel zijn gestoken en
ervoor zorgen dat tijdens het ronddraaien de tuimelaars kantelen. De
speelhamer wordt hierdoor omhooggetrokken en valt vervolgens tegen de klok.
‘Ook Jacob van Eyck heeft zich met het
versteken van de speeltrommel bezigge-

Arie Abbenes bespeelt sinds 1985 het carillon van de Domkerk.
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Domtoren. De ochtendzon legt schaduwen op de houten muur van het hokje
dat Abbenes’ werkplek is. Het beschermt
het klavier tegen de wind, de regen en de
zon. Hier werkt Arie Abbenes en tot
driehonderdvijftig jaar geleden was dit
de werkplek van Jacob van Eyck. Boven
het hokje, boven onze hoofden en om
ons heen hangen vijftig klokken in alle
soorten en maten. De groten laag, de
kleineren hoog in de toren. Een complex
stelsel van staaldraden, kleine katrollen

dere werkplek ten gehore bracht. In die
tijd woonden er slechts vijfentwintigduizend mensen in de stad en reikten de
stadsgrenzen niet verder dan tot de singels. Van dat prachtige uitzicht heeft
Jacob van Eyck alleen nooit kunnen
genieten. Hij was tenslotte blind.

Directeur van de Klokwerken
‘Toen hij vier jaar in dienst van de stad
was, werd hij benoemd tot Musicyn en
Directeur van de Klok-werken tot

Jacob van Eyck ontdekte het resonantie-principe.

Een beiaardier moet telkens weer alle trappen in
de Domtoren oplopen.

houden. Ook al was er in die tijd een
andere trommel’, zegt Abbenes.
‘Waarschijnlijk werd hij daarbij vanwege
zijn blindheid door een knecht geholpen.’
Direct na zijn aanstelling begon Jacob
van Eyck met de uitbreiding van de beiaard van twaalf naar achttien klokken.
Drie jaar nadat hij zich in Utrecht had
gevestigd, vroeg Van Eyck om een salarisverhoging. De stadsraad willigde zijn
verzoek in op voorwaarde dat hij een
aantal studenten onder zijn hoede zou
nemen. ‘De stad was bang dat niemand
Van Eyck’s werk zou kunnen overnemen
als hij zou komen te overlijden’, vertelt
Abbenes. ‘Hij ging akkoord, maar vroeg
om een oefencarillon, omdat hij zijn studenten niet op het Dom-carillon wilde
laten spelen. Hij wilde niet dat de studenten ‘tot sijn ende stadts schande op
de publycque clocken souden brodden’.
Zo zei hij het volgens de overlevering.
De stadsraad ging akkoord en zo kwam
er een oefeninstrument waarop Jacob
van Eyck zijn studenten thuis onderwees.’

Beiaardier
De speeltrommel heeft zijn kwartiertje
muziek erop zitten. Nu is Arie Abbenes
aan de beurt. We nemen de laatste trap
naar het bovenste gedeelte van de
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en tuimelassen zorgt ervoor dat het klavier de klepels tegen de binnenkant van
de klokken kan laten slaan. Arie Abbenes
neemt plaats op de houten bank voor het
klavier. Hij pakt zijn tas met bladmuziek
uit en bladert in de papieren, op zoek
naar een geschikt stuk. Als hij de toetsen
en pedalen van het klavier aanraakt, klinken de eerste tonen van Vivaldi’s De
Winter uit Le quattro stagioni over de
stad.
Utrecht is in driehonderdvijftig jaar
behoorlijk veranderd. Maar de grachten
kronkelen nog precies zo als toen Jacob
van Eyck zijn muziek vanaf deze bijzon-

Utrecht’, zegt Abbenes terwijl de laatste
klanken van De Winter wegsterven en
hij een nieuwe partituur klaarzet. ‘Dat
betekende dat hij vanaf die tijd ook de
technische supervisie had over de speelen luidklokken van de Buurkerk, de
Nicolaikerk, de Jacobikerk en de
Geertekerk.’ Van Eyck werd dus zowel
om zijn beiaardspel als om zijn technische kennis gewaardeerd.
‘Van Eyck was de eerste die ontdekte hoe
de klokkenklank is samengesteld’, gaat
Abbenes verder. ‘Hij kwam er achter dat de
klank kan worden beïnvloed door de vorm
van de klok te veranderen. Dat deed hij
door de klok aan de binnenkant uit te slij-

Het Janskerkhof getekend door Pieter Jan van Liender (1751). Foto: Het Utrechts Archief.

pen. Kijk maar,’ zegt Abbenes, terwijl hij
naar het binnenste van een middelgrote
klok boven ons wijst, ‘hier zie je horizontale strepen. De klok is uitgeslepen tot hij
de juiste toon had.’ Met deze ontdekking
wekte Van Eyck de interesse van wetenschappers en geleerden uit zijn tijd. Isaac
Beeckman noemt hem in een brief aan
René Descartes. Toen Descartes tien
maanden in Utrecht woonde, zag hij Jacob
van Eyck persoonlijk aan het werk tijdens
het analyseren van de klankstructuur. Ook
Marin Mersenne, een van de belangrijkste
muziektheoretici uit die tijd, raakte van
Jacob van Eyck’s ontdekking op de hoogte.
Constantijn Huygens was een neef van de
blinde beiaardier. Hij raakte van zijn kennis overtuigd toen deze kristallen glazen
mee liet zingen op de zuivere tonen van
zijn blokfluit zonder ze aan te raken.
Abbenes: ‘Dat was in die tijd hokuspokus!
Het resonantie-principe was geboren.’

Blokfluitmuziek
Abbenes zet de eerste maten in van
Ketelbinkie. Sinds zijn aanstelling in 1985
klinken er af en toe ook populaire deuntjes en zelfs top veertig hits in de
Domstad. ‘Jacob van Eyck was een popartiest’, vertelt Abbenes als hij is uitgespeeld. ‘Hij componeerde prachtige
blokfluitmuziek die in die tijd populair
was. Op het Janskerkhof bracht hij deze
muziek ’s avonds ten gehore voor de
jonge burgerij die in het park wandelde.’
Honderdvijftig van deze composities zijn
bewaard gebleven in de drie delen van
Der Fluyten Lust-hof. Zo is Jacob van Eyck
driehonderdvijftig jaar na zijn dood,
eigenlijk vooral beroemd bij blokfluitisten.
‘In zijn tijd was Jacob van Eyck razend
populair’, gaat Abbenes verder. ‘De burgerij ging speciaal naar het Janskerkhof
om hem te horen spelen. Nu staat het er
vol met auto’s, maar in die tijd was het
na het Vredenburg het grootste park van
de stad. Jonge geliefden ontmoetten
elkaar daar.’ Van Eyck is zelf nooit
getrouwd geweest. ‘Hij had waarschijnlijk wel vriendinnetjes’, zegt Abbenes.
‘De overlevering wil dat Jacob van Eyck
zijn nieuwe huishoudster kuste en
daarna aan zijn vrienden vroeg of ze
mooi was.’

Nationale faam
Arie Abbenes noteert de namen van de
muziekstukken die hij gespeeld heeft in
een schriftje. ‘Van Eyck was een autoriteit op klokkengebied’, zegt hij, terwijl
hij zijn muziek bij elkaar veegt en de stapel in zijn tas stopt. Hij zet zijn pet op
en trekt de deur achter zich dicht. ‘Van
Eyck’s faam reikte tot ver buiten de
stadsgrenzen. Ook andere steden maakten gebruik van zijn expertise en vroegen
hem om raad bij de installatie, de verbetering en de vernieuwing van carillons.’
Van Eyck reisde naar Den Haag,
Amsterdam, Den Bosch, Zutphen,
Deventer en Nijmegen. In Zutphen
leerde hij de gebroeders Hemony kennen. Deze klokkengieters maakten dankbaar gebruik van Van Eyck’s vinding dat
de klank van de klok kon worden beïnvloed door de vorm van de klok te veranderen. ‘De gebroeders Hemony waren de
eersten die de klokken ‘te dik’ goten om
ze vervolgens uit te slijpen’, vertelt
Abbenes. ‘Tegenwoordig worden alle
klokken zo gemaakt. De kennis van Van
Eyck en de kunde van de gebroeders
Hemony zorgden voor de eerste zuivere
carillons. Dankzij de inspanningen van
Van Eyck kregen de Jacobikerk en de
Nicolaikerk een nieuwe Hemony-beiaard. Hij heeft ook lang voor een
Hemony-carillon in de Dom geijverd.’
Tree voor tree stappen we achter Arie
Abbenes aan naar beneden. Onze voetstappen weerklinken tegen de dikke
muren van de torenopgang. ‘Maar de
installatie van zijn ideaal, een Hemonybeiaard van dertig klokken in de Dom,
maakte hij niet meer mee. Jacob van
Eyck was toen al zeven jaar dood.’

Oudegracht 262
Op zijn sterfbed heeft Jacob van Eyck
misschien het tweede Utrechtse
Hemony-carillon nog wel kunnen horen.
Dat werd in maart 1657 onder supervisie
van Johan Dicx, zijn leerling en opvolger,
geïnstalleerd in de toren van de
Nicolaikerk. Tot zijn dood woonde Van
Eyck aan de Oudegracht. Het huis heeft
tegenwoordig nummer 262. Hier is nu
een buitensportwinkel gevestigd. Hij liep
tegen de zeventig. Daarmee had hij een
voor die tijd respectabele leeftijd bereikt.

Vanuit de Dom heb je een mooi uitzicht over de
stad Utrecht.

Zijn oudere broer was twaalf jaar eerder
overleden en ook zijn drie zussen had hij
overleefd. Jacob van Eyck stierf op 26
maart 1657. Misschien was het laatste dat
hij hoorde het geluid van de speeltrommel van de Dom. Schuin tegenover zijn
woonhuis, aan de overkant van de
Oudegracht, werd hij begraven in het
koor van de Weeskerk. Daar is nu de
grote zaal van poppodium Tivoli gevestigd. Alle klokken in Utrecht werden ter
ere van hem geluid.
Noch op de gevel van het huis waar hij
woonde, noch op het pand waar hij ligt
begraven, is een bordje te vinden dat
herinnert aan de blinde beiaardier. In
heel Utrecht is er geen enkel spoor van
hem te vinden. Behalve bij de Dom. Voor
de toren ligt sinds 2006 een gedenksteen en bovenin de toren is op de binnenkant van de deur een lijst geschilderd. ‘Beiaardiers op de Dom’ staat er:
‘1625-1657 Jonkheer Jacob van Eyck’.
Sindsdien is zijn taak en zijn kennis van
beiaardier op beiaardier doorgegeven en
klinken de klanken van het carillon over
de stad. Arie Abbenes heeft gelijk. Er is
in 350 jaar niets veranderd. ▪
Met dank aan Thiemo Wind, die op
Jacob van Eyck en zijn muziek promoveerde en het Museum van Speelklok tot
Pierement.
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EEN ALLEDAAGS DING

De theepot
krachtig kruid onder andere tegen
hoofdpijn. De VOC liet de gedroogde
bladeren met jonken van China naar
Batavia brengen, alwaar het samen met
de andere goederen een plaatsje kreeg in
de ruimen van de retourschepen. In het
opgravingsverslag van het VOC schip
Amsterdam bij Hastings valt te lezen dat
de thee gebruikt werd als verpakkingsmateriaal voor het kostbare porselein
waaraan veel meer te verdienen viel.

TEKST EN FOTO'S ALBERT FOLKERTS

Nederland heeft niet echt een theecultuur. Als je een kopje thee bestelt, krijg je vaak een
glaasje warm water met een zakje, zelfs in de duurdere restaurants. Gelukkig zijn er uitzonderingen op de regel, gelegenheden waar je nog wel een klein potje thee krijgt. Thee kan
heel lekker zijn als deze goed gezet wordt.

Heel opvallend is dat een theepot altijd
bol is en een koffiekan hoog en slank. Is
dat omdat je thee warm kunt houden en
koffie niet? Of heeft het te maken met de
inwendige circulatie in de pot tijdens het
warm houden? Thee trekt in ieder geval
nog na en dat wil je voorkomen bij koffie, die immers snel oud wordt. Zeker is
dat je geen thee kunt drinken uit een
thermoskan waar koffie in heeft gezeten
en thee gezet met theepads voor de
Senseo smaakt echt niet!

De VOC bracht ook de eerste kleine rode Yi
Xing theepotjes mee uit China. Deze zijn
overigens nog steeds te koop bij de toko’s.
Delft was de eerste stad waar men die theepotjes ging namaken om aan de stijgende
vraag te voldoen. Rond 1780 waren er al
meerdere pottenbakkers in Delft die steengoed theepotten in hun assortiment hadden
opgenomen. Een ervan heette dan ook De
gekroonde theepot.

Volksdrank

Klontje kandij
In gedachten maak ik even een sprongetje naar een jaar of veertig terug. Op het
dressoir van oma stond altijd een fraai
dienblad met het luxe servies. Daar werd
alleen tijdens de verjaardagen uit
gedronken. In de keuken bewaarde ze de
dagelijkse theekopjes. Als daarvan een
stukje af was, was dat niet zo erg. De
theepot stond door de week ook nooit op
het theelichtje. Een dikke theemuts
zorgde ervoor dat de thee niet afkoelde.
Om het theedrinken toch een feestelijk
tintje te geven, werd er een klontje kandij in gedaan. Als kind kon je na het
Deze theepotten uit een achttiende-eeuwse
scheepslading zijn te zien in de expositie van de

Art nouveau theepot uit de collectie van het Maarten van Rossum museum in Zaltbommel

Drie achttiende-eeuwse franse dames drinken in de tuin thee.

opdrinken van de thee heerlijk op het
klontje kandij sabbelen. Dat was niet de
bedoeling. Eigenlijk moest de kandij in
het kopje achterblijven om zo ook het
tweede kopje thee smaak te geven.

besloot hij zijn oogleden af te snijden.
Op de plaats waar deze de grond raakten,
ontsproot een theeplant. Hij besloot een
drank van de bladeren te maken en ontdekte dat deze drank hem wakker hield.

Theepot

Per ongeluk ontdekt

Thee met zout

Voor de herkomst van de thee en de
theepot moeten we ver terug in de tijd,
naar het oude China. Er zijn twee legenden over de ontdekking van thee.
Sommigen schrijven de ontdekking toe
aan Shen Nung, een Chinese Keizer, die
onder een boom zat terwijl hij zijn

De theepot is een vinding uit later tijd.
Oorspronkelijk werden de theeblaadjes
met de hand gerold en daarna tot poeder
gemalen. Aanvankelijk werd dit poeder
gemengd met zout tot een soort cake, dat
weer werd opgelost in een kom heet
water. Thee met zout en yakboter vinden

Bataviawerf in Lelystad.

Over de ontdekking van thee worden
twee legenden verteld.
drinkwater kookte. Er vielen bladeren
van de Camelia in zijn kom, deze veroorzaakten een aangename smaak en zo
ontstond het drinken van thee.
Een ander verhaal heeft het over een
Boeddhistische monnik Dharuma die
naar China reisde vanuit India. Omdat
hij slaperig werd tijdens een meditatie,
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we nog steeds in Tibet. Ook het losse poeder werd gebruikt om thee van te maken
in een kom met kokend water. De oplossing werd met een soort kwast tot schuim
geslagen. Deze methode om thee te
maken werd geïntroduceerd in Japan in
de vroege negende eeuw. We noemen dat
nu de Japanse theeceremonie.

Aan het begin van de Ming Dynastie
(1368-1644) in China, werd het zetten
van thee uit bladeren zoals wij het nu
nog doen populair. De vroegste voorbeelden van theepotten komen uit deze periode, gemaakt van de rode klei uit de
streek Yi Xing. Het aardewerk van Yi
Xing is al populair sedert de Sung
Dynastie (960-1279). Het werd zeer
gewaardeerd vanwege de fijne textuur,
dunne wanden en uiteraard de mooie
kleuring die varieert van licht-bleekgeel
tot diep kastanjebruin. In China verliep
de overgang van het drinken uit kommen naar theepotten snel. Het ongeglazuurde aardewerk absorbeerde het
aroma van de thee, iets wat dit aardewerk tot op de dag van vandaag tot een
favoriete keus voor theeminnaars maakt.
De theepotten uit Yi Xing worden over
de hele wereld gevonden en bovendien
bepaalden zij de uiteindelijke vorm van
theepotten tot in onze dagen.

Toen de Nederlanders thee naar Europa
brachten in 1610, maakte ook de theepot
de reis. De eerste potten waren klein,
thee was duur.
Tegen het einde van de zestiende eeuw
maakten de Chinezen de eerste theepotten van fijn verglaasd porselein met
blauwe en witte ontwerpen. Pas een
eeuw later werd het eerste Europese porselein geproduceerd in Duitsland. Niet
lang daarna produceerden Frankrijk en
Engeland, na lang experimenteren met
beenderas en allerlei kleisoorten, theepotten en kopjes van porselein.

In de achttiende eeuw werd thee, evenals
koffie, een Europese volksdrank. In vrijwel iedere stad schoten thee- en koffiehuizen als paddenstoelen uit de grond,
waardoor bierbrouwers soms in de problemen kwamen. De VOC speelde desondanks niet in op de gestegen vraag.
Zo hield men in de `mooie kamer’ bij de deftige
boeren het water heet in de negentiende eeuw.
Collectie: museum De Koperen Knop in
Hardinxveld-Giessendam

Thee verdrijft zware dromen
De Nederlanders brachten thee naar
Europa. Een apotheker schreef in 1686:
‘Thee verdrijft de sware Droomen, verlicht de herssenen van sware Dampen,
verlicht en geneest alle duyselingen en
pijne des Hoofts, maakt het gesichte
klaer, suyvert de verbrande Humeuren
en scherpt het Vernuft.’

Porselein
De ontwikkeling van de eerste theepotten duurde eeuwen. Langzamerhand
verspreidde de gewoonte zich over Azië.

Voor thee bestond in de zeventiende
eeuw slechts een kleine markt, omdat
het toen gezien werd als een genees-
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Circus, de magie van een cirkel

Theepot uit het begin van de negentiende eeuw.

Tinnen theepot uit de negentiende eeuw. Dit model

Collectie: NISA, Lelystad.

is nog steeds verkrijgbaar. Collectie: NISA, Lelystad.

Andere Europese naties voerden zelf
naar China om thee van een betere kwaliteit in te slaan. De Engelsen bouwden
hiervoor speciale supersnelle zeilboten,
de theeklippers. Pas na 1720 ging de
Compagnie zelf naar China, maar toen
had men letterlijk de boot al gemist op
de Europese theemarkt.

Rijk en arm wilden theedrinken en er
werd veel geïmiteerd in goedkopere
materialen, zoals koper. Want je wilde er
uiteraard bij horen.

thee gedronken, bij ons zijn dat er twee.
Het koekje uit het koektrommeltje is
iets uit de negentiende eeuw, net als het
praktische theelichtje dat tot de twintigste eeuw moest wachten op het waxinelichtje. Het elektrische theelichtje is de
opvolger van het waxinelichtje, dat overigens ook nog steeds gebruikt wordt. In
de jaren vijftig en zestig was één koekje
erbij zuinig, drie koekjes was teveel en
twee koekjes net genoeg. In Friesland
kreeg je er een stuk oranjekoek bij.

Theegewoonten

Lekkere thee

In onze dagen zijn thee en Engeland
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
Britten waren de eersten die thee naar
India en Afrika brachten. De manier
waarop men in Engeland thee drinkt
wijkt behoorlijk af van onze theegewoonten. In het Duitse Oost-Friesland drinkt

In de jaren zeventig experimenteerden de
hippies met alles en nog wat, dus ook met
thee. Eind jaren negentig kwam de sterretjes thee in de mode en tegenwoordig zijn
de nylonzakjes zeer in trek omdat die de
smaak beter naar voren laten komen.

In de tweede helft van de achttiende
eeuw was het drinken van thee, naast
koffie en cacao, een belangrijk onderdeel
van het maatschappelijk leven geworden

Van theeblaadjes zet je lekkerder thee,
dan met een theezakje.
in onze streken. Met name het theedrinken in de namiddag was bij deftige
regentenfamilies een heel ceremonieel
geworden. De buitens langs de Vecht en
ook menig huis in Amsterdam hadden
een intiem theekoepeltje in de tuin.

men nog thee op de manier die voor de
Tweede Wereldoorlog ook in ons land
gebruikelijk was. Tijdens theetijd worden er minstens drie kopjes (zeer sterke)

Theepotten koop je tegenwoordig in alle
maten en vormen, van het fijnste China
exemplaar tot aan steengoed, metaal en
glas. Hoewel een theepot uit China of een
theepot van porselein de hitte het beste
bewaren, zijn een keramische of een
steengoed theepot beter voor de smaak.
Ze zijn goedkoper dus je zou meerdere
potten kunnen aanschaffen voor verschillende gelegenheden. Een goede theepot
gaat nog altijd boven een zakje! ▪

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. Voortgekomen uit de kermis heeft het
zich ontwikkeld tot een aparte kunstvorm. Met zijn multidisciplinaire optredens bereikt circus een gemêleerd publiek tussen de 3 en 93 jaar. Ook mensen die niet zo geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur weten circus te bereiken.
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.

Méér dan een wens
Het verhaal achter het plaatje van de kerst- en nieuwjaarskaart
op het verhaal achter het plaatje op de kaart. Het boek Méér
dan een wens is rijk geïllustreerd met voorbeelden. De oudste kaart in het boek is zo’n honderd jaar oud.
Met kerst- en nieuwjaarskaarten wil men een bepaald doel
bereiken. Je stuurt een boodschap uit om familie, vrienden,
bekenden en zakenrelaties geluk te wensen en om contact
te houden. Voor de ontvanger zijn de kaarten van bijzondere betekenis. Je hangt ze op en na de feestdagen worden
speciale kaarten bewaard als herinnering. Of men bewaart
ze in een verzameling.

Koperen waterketel. Het model is vanaf de zeventiende eeuw ongewijzigd gebleven. Collectie: NISA,
Lelystad.

Theekransje
Antiekboeken beschrijven een groot aantal voorwerpen die men in die tijd nodig
had om een geslaagde theekrans te organiseren. Men zat rond een trommelvormige tafel naar Chinees voorbeeld. Op
die tafel stond de rode (imitatie) theepot
van steengoed, met erom heen de porseleinen kopjes. Later werd dat een zilveren theepot. Complete bij elkaar passende theeserviezen zijn ook van latere
tijd. Men had een melkkannetje en een
zilveren kandijkom. Er kwamen aparte
theelepeltjes en gebakvorkjes en niet te
vergeten theezeefjes. Een zilveren ketel
op een komfoor leverde het benodigde
warme water. Er ontstonden theesetjes
voor één of twee personen. Uit het midden van de achttiende eeuw dateert de
theestoof waarop men water kon koken.
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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.

Aan het eind van het jaar
worden weer miljoenen
kaarten met een kerst- of
nieuwjaarswens verzonden. Het gebruik is vrij
algemeen, net als het ver-

zamelen van deze kaarten.
Er is een grote verscheidenheid in kaarten en in afbeeldingen. Dit boek laat zien
wat er aan wenskaarten
bestaat. Het gaat vooral in

De auteur is Jan Tuttel, die zelf een hele grote collectie
kerst- en nieuwjaarskaarten heeft. Hij heeft met dit boek
een eerste verkenning willen geven van dit genre wenskaarten. Hij heeft vooral gekeken naar de afbeeldingen
om vervolgens het verhaal achter het plaatje te achterhalen.
Voor velen zullen de in dit boek afgebeelde kaarten een
feest van herkenning bieden. Een boek om te bewaren en
nog vaak ter hand te nemen.
Jan Tuttel, Méér dan een wens, Het verhaal achter het plaatje
van de kerst- en nieuwjaarskaart (Utrecht 2006) is te bestellen
door overmaking van € 18,75 op giro 810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. kerstkaarten.
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ZEEUWS HUISMIDDELTJE CONTRA MODIEUZE VISOLIE

Pijlstaartolie goed voor
spieren en gewrichten
TEKST JAN J.B. KUIPERS

De reputatie van de pijlstaartrog kreeg een flinke knauw, toen de wereldbekende crocodile
hunter Steve Irwin in september 2006 gedood werd door een steek van een pijlstaartrog
voor de kust van Queensland, noordoost-Australië. Een tragisch ongeval dat weinig recht
doet aan de vreedzame natuur van deze familie van zeevissen. Langs de Vlaamse en
Nederlandse kust was de pijlstaartrog vroeger bekend om zijn leverolie, die heilzame
kwaliteiten bezat, vooral bij aandoeningen van spieren en gewrichten. In het Zeeuwse
De traankokerij van de Amsterdamse kamer van de Noordse Compagnie op Smerenburg, schilderij van Cornelis de Mann (1639). Links op het strand wordt een walvis

Bruinisse wordt deze ‘pielstaertolie’ nog altijd verkocht.

‘geflenst’. Aan het strand liggen twee kokerijen. Op houten tafels worden de stukken spek klein gehakt, waarna deze in koperen ketels worden gekookt. Kokend levertraan
wordt met grote lepels omgeroerd. Het gesmolten vet wordt in houten bakken gegoten, gezuiverd en na afkoeling in vaten gedaan. Rechts op de voorgrond staan

De giftige kwaliteit van de pijlstaart was
bij kustsamenlevingen van oudsher
bekend; het gif werd in westelijk Afrika
bijvoorbeeld op lanspunten gesmeerd.
Maar de dood van Irwin was het gevolg
van een samenloop van omstandigheden. Normaliter is een roggensteek
namelijk niet dodelijk. De crocodile hunter werd echter in zijn borst getroffen en
stierf aan een hartstilstand. De dood van
de TV-ster bracht in Australië een
enorme schok teweeg. Internetsites liepen vast door het grote aantal bezoekers
dat meer te weten wilde komen over
Irwins overlijden tijdens werkzaamheden aan een documentaire over het leven
in het Rif.

De gewone pijlstaartrog
Foto: Nederlands Visbureau

Minstens zo schokkend was de reactie
van fanatieke fans van Irwin. Een week
na zijn dood waren al tien dode pijlstaartroggen met afgesneden staart
teruggevonden op de stranden van
noordoostelijk Queensland. Ook op het
internet riepen de fans op tot ‘wraak’
jegens de roggen. Er verscheen zelfs een
Australische webgame, waarin het ging
om het doden van zoveel mogelijk pijlstaartroggen. Het spel heette Terry Irwin’s
Revenge, naar de vrouw van Steve Irwin
en circuleerde via e-mail.

Beproefd huismiddel
Deze hysterische, snel uitgebluste reacties
vormden een onverdiende aanval op het
blazoen van de pijlstaartrog, in onze streken leverancier van de medicinale pijlstaartolie. Het gaat hier om de leverolie
van de gewone pijlstaartrog, dasyatis pastinaca. We vinden deze kraakbeenvis in
de zuidelijke Noordzee, de oostelijke
Atlantische Oceaan en in de Middellandse
Zee. Gewone pijlstaartroggen worden
1.40 tot maximaal twee meter lang. Ze
bevinden zich op een diepte van vijf tot
tweehonderd meter, waar ze zich in leven
houden met een menu van schaal- en
weekdieren en bodemvissen.
Pijlstaartroggen bezitten twee sterke stekels, op eenderde van de staart, die tot
dertien centimeter lang kunnen worden
en in verbinding staan met gifklieren.
Tegenwoordig kennen we de pijlstaartrog
vooral van zijn aanwezigheid in open-
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bare aquaria, waar zijn elegante wijze
van voortbeweging met behulp van zijn
‘vleugels’ (zijvinnen) een gewaardeerd
schouwspel oplevert. In de Noordzee
komen zo’n tien verschillende soorten
roggen voor. Er zijn grote verschuivingen
opgetreden in het voorkomen van deze
vissen in onze getijdenwateren en op de
Noordzee. De pijlstaartrog werd vroeger
veel gevangen in de Waddenzee, de
Deltawateren en het kustwater, maar is
daar nu veel zeldzamer.
Pijlstaartolie was eeuwenlang een
beproefd huismiddel tegen allerlei kwalen: van ‘kromme benen’ (rachitis of
Engelse ziekte) tot verkoudheid. Het
goedje werd alleen in Zeeland en enkele
Vlaamse kustplaatsen bereid. Sinds
ongeveer de jaren zeventig van de vorige
eeuw werd de pielstaertolie min of meer
onderdeel van de Zeeuwse folklore. Dat
het spul voordien een algemeen geaccepteerd huismiddel was, blijkt uit een
volkskundige enquête, die de Middelburgse arts en oudheidkundige J.C. de
Man (1818-1909) hield in 1859/60.
Daarin vroeg hij wel aandacht voor exotische volksgeneesmiddelen als het ‘poeder van sympathie’ (kopersulfaat) en
mollenpootjes. Maar de pijlstaartolie
schitterde door afwezigheid.

Stank en lelijke vlekken
Ook in Arnemuiden op Walcheren, net
als Bruinisse een vissersplaats, zwoer
men tot ver in de twintigste eeuw bij het

barakken, ‘tenten’, voor het bewaren van het gereedschap en het verblijf van de mannen. Foto: Rijksmuseum Amsterdam

goedje. Hoofdredacteur Gert van der
Hoest van het personeelsblad RSVindruk van Rijn-Schelde-Verolme
tekende aan het begin van de jaren tachtig hierover aardige wetenswaardigheden
op. Oud-visser Th. Marteijn uit
Arnemuiden had altijd een Bokmafles
met pielstaertolie binnen handbereik, en
herinnerde zich dat een hardnekkige
wond aan het been van een renpaard rap
was genezen, toen men deze met de olie
was gaan behandelen. Zelf had Van der
Hoest vóór de Tweede Wereldoorlog
gezien hoe spelers van de voetvalvereniging Arnemuiden met veel succes de

had gekregen, ging de olie erop, lappen
eromheen en dan was het wachten tot
het genezen was.’ Als de fles op was,
stuurde de familie uit Tholen een
nieuwe. Mevrouw Schot had ook een
kennis die de olie inwendig gebruikte,
voor zijn rug. Mevrouw Van Dorp uit
Vlaardingen – ook een (voormalige) vissersplaats – herinnerde zich dat ze de
olie vroeger bij de drogist haalde en op
‘pijnlijke lendenen’ smeerde. ‘Of het
hielp weet ik niet meer, maar wel weet ik
nog, dat het lelijke vlekken maakte op
ondergoed, het was er bijna niet uit te
krijgen.’

Pijlstaartolie wordt nog
steeds verkocht in Bruinisse.
pijlstaartolie op hun kneuzingen en
wonden smeerden.
Ook buiten de provincie wist Van der
Hoest, via oproepen in kranten als het
Het Vrije Volk en Rotterdams Nieuwsblad,
reacties te ontlokken aan tevreden
gebruikers. Een mevrouw Schot uit
Rotterdam, getrouwd met iemand van
Tholen, meldde dat haar man nooit naar
de dokter ging, maar altijd pijlstaartolie
gebruikte. ‘Als hij bijvoorbeeld als mosselschipper ijzeren platen op zijn voet

Uit Maasland kwamen van een zekere
mevrouw Hakkeling nog sterkere verhalen. ‘Ik kwam eens onder een fiets
terecht en werd door mijn moeder helemaal ingesmeerd met die olie. Onder
protest, want het stonk verschrikkelijk.
Maar ik was gauw van de pijn af.’ Haar
moeder gaf de fles aan een kennis die
last had van spit. Hij moest zich insmeren op het toilet, want ‘zo’n kostelijke
fles mocht natuurlijk niet de deur uit’.
Diezelfde avond meldde de man dat zijn
spitaanval helemaal over was.

Tuberculose
De bereiding van pijlstaartolie is eenvoudig, maar voldoet niet bepaald aan onze
hedendaagse eisen van hygiëne. De lever
van een pijlstaartrog ging in een weckfles. Deze werd vervolgens in de zon
gezet, om een rottingsproces op gang te
brengen, totdat alleen olie en drab resteerde. Men zeefde vervolgens de drab
eruit en ziedaar: pijlstaartolie!
Huisarts Van der Moer uit Arnemuiden
meldde aan het begin van de jaren tachtig dat de roem van de pielstaertolie sterk
aan het vervagen was. Tegen het gebruik
van het middel had hij overigens geen
enkel bezwaar. ‘Ik vond het best, want
baat het niet, schaden zou het ook niet
doen. Het is eigenlijk een onschuldig
goedje, het smaakt alleen vreselijk.’ Van
der Moer herinnerde zich dat de olie ook
vroeger voornamelijk door ouderen werd
gebruikt. Toen in Arnemuiden nog veel
tbc voorkwam werd de pijlstaartolie
lepelsgewijs ingenomen, net als ‘echte’
levertraan.

Verkrijgbaar bij bakker
Jumelet
Arnemuidse jongeren kenden, aldus Van
der Moer, de pijlstaartolie omstreeks
1980 waarschijnlijk niet meer. In het
noordelijker gelegen Bruinisse
(Schouwen-Duiveland) is dit een kwarteeuw later wel anders. Pijlstaartolie gaat
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Een jaar lang Traditie
voor maar € 18,–
er nog steeds over de toonbank, en wel
bij bakkerij/slijterij (annex drogisterij)
Jumelet aan de Kerkstraat. Een woordvoerster: ‘Onze klanten voor het spul zijn
meestal ouderen, maar lang niet alleen.
Ook jongeren kopen het, als ze last hebben van de spieren en gewrichten.’
Of het om een grote of kleine groep
afnemers gaat kan of wil de woordvoerster niet zeggen. ‘Het ligt aan het seizoen’, vertelt ze. ‘In het najaar en de winter is er meer afzet dan in de zomer. In
wintertijd hebben de mensen vaker last
van hun spieren of gewrichten.’

Bijvangst en restproducten
Pijlstaartolie is één van de vele non-foodproducten die van oudsher uit zee worden gewonnen. In een verder verwijderd
verleden gebruikte men een deel van de
bijvangst, bijvoorbeeld zeesterren en vissenkoppen, als mest. Hoewel de kunstmestwaarde onweerlegbaar was, waren
er toch veel klachten over de smaak en
geur van de bemeste producten.

de wei als schuurpaal voor het vee. Of ze
werden ter decoratie opgehangen aan de
muur – zoals aan de Campveerse Toren
in Veere. Op het Waddeneiland Vlieland,
kernland van de Nederlandse walvisvaart, deden ze ook dienst als grafpaal.

Pijlstaartolie werd minder populair
omdat het een relatief duur product was,
zeker gezien de teruglopende roggenstand in de Noordzee, én wegens de vervanging door reuklozer en makkelijker
toe te passen geneesmiddelen. De
‘kwade reuk’ van de walvisvaart zorgde
in de jaren zeventig en tachtig ook voor
reputatieschade aan de gewone levertraan, omdat velen dachten dat deze
traan óók van de walvis kwam.
Evenals pijlstaartolie stonk en smaakte
de levertraan zeer onaangenaam. De
website www.jeugdsentimenten.net
bevat vermakelijke herinneringen aan de
voorbije ‘terreur’ van de levertraan. In
2005 meldde iemand in de rubriek
jeugdtrauma’s uit de jaren zestig (en
daarvoor): ‘In mijn jonge jaren stond bij
ons op het hoekje van de schoorsteen
een fles waarin rauwe levertraan zat. In
de winter moest je dan van je moeder op
een lepel een slokje van dat smerige spul
doorslikken. Een fysiek bijna onmogelijke opdracht want het zag er niet uit,
rook verschrikkelijk en smaakte in het
kwadraat nog erger dan erg. De fles had
geen etiket, waarschijnlijk gekocht bij de
drogist of apotheek en rond de hals zat
wat aangekoekte olie. Uiteraard slikte
mijn moeder dat spul niet, want veel
later heb ik begrepen dat de levertraan
ook ranzig was. Als beloning mocht ik
daarna een snoepje. De smaak van de
traan was echter in geen uren weg te
krijgen. Later, toen ik er te oud voor was,
kwam er Halitran op de markt met
sinaasappelsmaak en capsules zodat je
niks meer proefde. Wat een luxe!’

Levertraan

Pijlstaartolie is nog altijd in Bruinisse te verkrijgen.

Gewone levertraan, afkomstig van kabeljauw- of schelvislever, was natuurlijk veel
beroemder dan de slechts regionaal
bekende pijlstaartolie. Levertraan bevat
veel vitamine A en D, maar ook jodium
en fosfor. Net als pijlstaartolie gold deze
traan niet alleen als voedingssupplement, maar ook als middel tegen rachitis.
Het is één van de producten met het
hoogste gehalte aan omega-3 vetzuren.
Nadat vitamines in het midden van de
twintigste eeuw chemisch konden worden geïsoleerd en aan melk en margarine werden toegevoegd, daalde de populariteit van levertraan.

Foto: Mechteld Jansen

J.C. de Man vond de alledaagse pijlstaartolie niet
interessant genoeg voor zijn enquête in 1859/60.

ken maakte men hoepelrokken, korsetten en decoratieve objecten.
Wandelstokken werden uit de wervelzuilen gemaakt. De onderkaakhelften van
de baardwalvissen vormden ook een restproduct. Op de terugreis werden ze
tegen de mast bevestigd om er de fijne
kneukolie (voor smeermiddelen) uit te
tappen. Na terugkeer in het vaderland
zette men de afgewerkte botten vaak in

Visolie is de laatste jaren een populair
voedingssupplement.
Schelpen werden gebruikt in de kalkindustrie en voor stoffering van
(fiets)paden. De binnenkant van
bepaalde schelpen leverde parelmoer,
onder andere voor knopen. In de jaren
vijftig van de twintigste eeuw maakte
men kunstmatig parelmoer van de
schubben van de zilversmelt. Haaien- en
zalmhuiden leverden zeer zachte leerproducten, haaienhuid werd ook
gebruikt als fijn ‘schuurpapier’ in de
meubelindustrie. De farmaceutische
industrie benutte het gif van de pieterman, een van vinstekeltjes voorziene
zeevis waarmee zwemmers de laatste
jaren steeds vaker pijnlijk kennismaken.
De nu tot het verleden behorende walvisvaart leverde ook tal van producten.
Traan was de hoofdzaak. Deze werd voor
vele doeleinden gebruikt: wolbewerking,
zeepbereiding, leerlooierij, kaarsen en
lampolie. Van de baleinen uit walvisbek-

Herleving?
Visolie is de laatste jaren als leverancier
van omega-3 vetzuren aan een enorme
opmars bezig. De resultaten van regelmatig gebruik worden soms afgeschilderd
met een geestdrift die de oude verhalen
over pielstaertolie in herinnering roepen.
Levertraan in capsulevorm profiteert een
beetje mee van deze hausse, maar de
smaak van de hedendaagse consument
gaat toch eerder uit naar meer exotische
varianten als de leverolie van de blauwe
hondshaai, waarbij gewetensvol wordt
vermeldt dat de olie ‘geen conserveringsmiddelen, kruiden, synthetische ingredienten of andere additieven’ bevat. En ook:
‘Genoemde diepzeehaai uit de zeeën
rondom de Filippijnen is één van de driehonderdvijftig soorten haaien. Deze haai
is geen beschermde diersoort.’
De natuurbewuste afnemers van deze
producten weten meestal niet dat ook een
deel van de oude levertraanproductie
gebruik maakte van haaienlevers. Tegen
de slimme vermarkting van de moderne
leveroliën kan de op kleine schaal vervaardigde pijlstaartolie uit de Zeeuwse en
Vlaamse kustgebieden natuurlijk niet op.
Toch heeft de belangstelling voor omega-3
vetzuren en alternatieve visserij voor een
kleine herleving van de pielstaertolie
gezorgd. Het goedje duikt de laatste jaren
op in diverse particuliere websites. Ook in
een essaybundel van de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek over de
benutting van de ‘aquatische biomassa’
uit de Noordzee (Zeeën van mogelijkheden,
1998) werd verwezen naar de medicinale
werking van de pijlstaartolie.
Maar de economische wind en de
macht van de marketing zit een echte
herleving als afzonderlijk merk erg
tegen. Een bewijs van het steeds afnemend territorium van de pijlstaartolie
leverde een oud-visser, verbonden aan
het visserijmuseum in Bruinisse, waarschijnlijk de enige plaats waar de olie
nog in de winkel te verkrijgen is. Voor
zijn algemene gezondheid slikte hij
dagelijks een capsule zalmolie, vertelde
hij me enige tijd geleden. Over de pielstaertolie uit zijn eigen visserijcultuur
geen woord! ▪

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.
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EEN TOERISTISCHE VOLKSVERHAAL-CLAIM VAN EEN ZEEUWSE STAD

Het Vliegende Hollander
Festival

goddeloze Hollandse spookschip verzonnen. De sage van De Vliegende
Hollander is dan ook niet vele eeuwen
oud en is niet uit de mondelinge maar
uit de schriftelijke overlevering afkomstig.

TEKST EN FOTO'S RUBEN A. KOMAN

De plaatsnaam Terneuzen berust waarschijnlijk op een vergissing en gaat wellicht terug op Ternuten (-nu, -neut,
-nuiten, Schip van Sinternuiten), de
naam van een legendarisch groot schip.
De naam Schip van Sinternuit is een verbastering van het Schip van Sint Reinuit
(= Alles Op), de beschermheilige van
gulzigaards, dronkaards en berooiden.
Deze quasi-heilige werd dikwijls vermeld
als eigenaar van een narrenschip, dat in
de Nederlanden een vaste waarde
vormde bij vastenavondoptochten.

Waar volksverhalen, zoals de sage, het sprookje, de mop, de anekdote en het broodje-aapverhaal,
al eeuwenlang rondtrekken en zich niets aantrekken van land- of taalgrenzen, lijkt de laatste
decennia een nieuw fenomeen te ontstaan: het al dan niet opzettelijk toevoegen van een ‘couleur
locale’ aan een volksverhaal en het inzetten van dit verhaal ter promotie van stad, dorp of streek.
Het in 2006 voor het eerst gehouden ‘Vliegende Hollander Festival’ is een recent voorbeeld van dit
cultuurverschijnsel.

De huidige Kapitein Willem van der Decken voor
zijn Vliegende Hollander in Terneuzen.

Bekende lokale volksverhalen zijn de verhalen van Het vrouwtje van Stavoren, De
zeemeermin van Edam, Hans Brinker
van Spaarndam, De Blauwvingers van
Zwolle en De Vliegende Hollander van...
Terneuzen. Voor al deze verhalen geldt
dat ze eens gekoppeld zijn aan een
plaats, stad, dorp of gebied. Lokale overheden, VVV’s en overige (natuur)organisaties, zoals Staatsbosbeheer, zijn
voortdurend op zoek naar een creatieve

Wieven herleven. En in Terneuzen wordt
sinds 2006 jaarlijks het ‘Vliegende
Hollander Festival’ georganiseerd.

De sage van De Vliegende
Hollander
In het volksverhaal van De Vliegende
Hollander staat kapitein Van der Decken
erop om (op paasmorgen), ondanks de
slechte weersomstandigheden en tegen
de zin van zijn vrouw, de haven te verla-

Het verhaal van De Vliegende Hollander is in
de achttiende of negentiende eeuw ontstaan.
invulling voor de productontwikkeling
van cultureel erfgoed, en maken daarbij
steeds vaker gebruik van verhalen, in de
vorm van (sagen)routes, brochures,
kunst en informatieborden. Ook zijn er
lokaal restaurants, café’s en attractieparken te vinden die zich toespitsen op een
volksverhalenthema en worden er verhalenactiviteiten en -festiviteiten georganiseerd.
Zo kennen we onder meer in
Spaarndam het beeld van Hans Brinker
als herinnering aan de verzonnen held
die het land redde door met zijn vinger
een gat in de dijk te dichten, het beeld in
Stavoren van het Vrouwtje van Stavoren
en een restaurant in Zwiep (Lochem) laat
de sage van de spookachtige Witte
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Spookschip

ten op weg naar Oost-Indië. Het was
immers een machtsstrijd om zo snel
mogelijk naar Batavia te varen. Van der
Decken probeerde tevergeefs de Kaap de
Goede Hoop, ofwel de Kaap der
Stormen, te passeren, waarop de bemanning protesteerde. De kapitein werd zo
kwaad, dat hij de stuurman overboord
gooide, roepende: `God of de Duivel...
de Kaap vaar ik om, al moet ik varen tot
het laatste oordeel!’ Voor straf moest hij
eeuwig blijven rondvaren op zee. Soms
stuurt de Vliegende Hollander een sloep
naar passerende ongelukkigen, met de
vraag of ze een stapel brieven willen
meenemen naar familieleden, die al eeuwen geleden overleden blijken te zijn.
In de verschillende versies van het verhaal is het element dat steeds terugkeert

De Vliegende Hollander spookt voor eeuwig over de wateren.

de vertraging die het schip oploopt door
storm en tegenwind, meestal bij Kaap de
Goede Hoop. Voor de kapitein van het
schip komt de naam Van der Decken
(Vanderdecken, Van der Dekken, Van der
Decke) het meest voor. Maar ook de
namen van de Fries Barend of Bernard
Fockesz (Focke, Fokke, Fokkes),
Falkenberg (of Van Valkenburg), Van
Straten, Ramhout van Dam en Pieter van
Halen worden met de Vliegende
Hollander geassocieerd.

rokende jeneverdrinkers. Nederland was
het machtigste land ter wereld en schepen van de Verenigde Oostindische
Compagnie voeren in de zeventiende
eeuw de hele wereld over. Jaloerse
Engelsen hebben het verhaal over het

Het verhaal van De Vliegende Hollander
bleef onder meer in de volksgedachte
voortleven door het zien van het schip
door ooggetuigen, zelfs tot in de jaren
negentig van de vorige eeuw. Zo meenden de zonen van de Engelse koning
Edward VII De Vliegende Hollander te
hebben gezien.
Het waarnemen van spookschepen kan
op twee manier gebeuren: een schip dat
door de lucht vliegt kan een wolkenformatie zijn die op een zeilschip lijkt, of

Waar onder zeelui al eeuwenlang verhalen worden verteld over spookschepen, is
het verhaal van de Vliegende Hollander
in de achttiende of negentiende eeuw
ontstaan. De Engelse schrijver kapitein
Frederick Marryat is in 1837 de eerste die
beweert dat de kapitein van De
Vliegende Hollander uit Terneuzen
komt. Hij ziet de Nederlanders als steeds
Terneuzen wil zich met het Vliegende Hollander
Festival op de kaart zetten. De manschappen van
de Vliegende Hollander staan garant voor een
feest met dans, muziek, kunst en cultuur.
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een spookschip dat op het water drijft. In
het laatste geval kan het de luchtspiegeling van een gewoon schip zijn, of
gewoon een verlaten schip of scheepswrak. Volgens gelovige zeelui was een
ontmoeting met De Vliegende Hollander
een teken van naderend onheil of ongeluk. Voor het wetenschappelijk onderzoek en de vergelijking van volksverhalen staat het volksverhaal internationaal
bekend onder het typenummer SINSAG
0471: Schiff segelt durch die Luft.

woonhuis van Van der Decken.
Daarnaast zou hij buiten de vesting hebben gewoond in een geel huis, aan de
onderkant voorzien van blauwe geschilderde golven, of een pand voorzien van
een fel oranje geschilderde gevel, met
vensters en luiken in het groen. In de
Noordstraat 68 staat volgens de verhalen
het geboortehuis van de kapitein, waar

De lokale sage kan een gemeente
identiteit geven.

Vliegende Hollander in
Terneuzen
Het is mogelijk dat er in Terneuzen al
verhalen werden verteld over spookschepen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat
het verhaal van De Vliegende Hollander
in de mondelinge overlevering daadwerkelijk aan Terneuzen werd gekoppeld.
Terneuzen had in de zeventiende en
achttiende eeuw geen haven van zo’n
omvang dat het de thuishaven voor een
Oost-Indiëvaarder kon zijn.
Hoe dan ook, De Vliegende Hollander
werd langzamerhand in de schrift- en vertelcultuur aan Terneuzen gekoppeld,
waarna de Zeeuws-Vlaamse stad het
volksverhaal al snel als toeristische trekpleister gebruikte. In de jaren zestig van

In Terneuzen zijn allerlei Vliegende Hollander hapjes en drankjes te verkrijgen.

honderd jaar stadsrechten in 1984 kreeg
Terneuzen de slogan ‘Terneuzen, stad
van De Vliegende Hollander’.
In café de Vriendschap zijn er Vliegende
Hollander bierglazen en prijkte er nog
eind jaren negentig ‘Vliegende Hollander
Bier’ op de kaart. De VVV Zeeuws
Vlaanderen verkoopt een ‘Op pad met de

Terneuzen zou de geboorteplaats van
spookkapitein Van der Decken zijn.
de vorige eeuw trad ‘De Vliegende
Hollander’, in de gedaante van
(spook)kapitein Van der Decken, voor het
eerst op in Terneuzen. Op braderies en
evenementen nam hij, tijdelijk, als het
ware de rol van burgemeester op zich.
Willy de Meijer gaat sinds jaar en dag
door het leven als de spookkapitein, en is
ook landelijk bekend als Van der Decken,
onder meer door een verfilming van het
verhaal door NCRV’s Willem Wever.
In 1972 werd het door de heer P. Griep
ontworpen monument voor De
Vliegende Hollander aan het water tussen de Herengracht en de Rosegracht
onthuld en bij de herdenking van vier-
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zolder’. Anderen menen dat het spookhuis twee huizen verderop te vinden is,
niet in het pand van het huidige
Landgraaf, maar in dat van Aktiesport.
Verhalen over spoken en spookhuizen
(SINSAG 0478: Andere Erlebnisse;
unbeschreibbare Spukerscheinungen)
zijn van alle tijden en komen ook tegenwoordig nog voor in de vertelcultuur.

Vliegende Hollander’-wandelroute en een
beeld van de Vliegende Hollander. Grand
Café Restaurant de Graanbeurs verkoopt
Vliegende Hollander-gebak. In de Grote
Kerk van Terneuzen hangt het schilderij
‘The Flying Dutchman’ (2005) van Walter
Hagenaars. Het schip wordt begeleid door
een school bonito’s (vissen) en gestuurd
door Van der Decken. Het eerste atoomvrachtschip Savannah is te zien, die de
tijdloosheid van het verhaal/schilderij
aangeeft, omdat het schip ‘immers nog
steeds wordt waargenomen’.

Vliegende Hollander Festival
Op 2 en 3 september 2006 werd het eerste Vliegende Hollander Festival, als ‘try-

out’, in Terneuzen georganiseerd. Het is
de bedoeling dat het Vliegende
Hollander Festival ieder jaar een nieuw
thema zal omarmen. In 2006 namen
‘piraten’ en de manschappen van spookkapitein Van der Decken van de
Vliegende Hollander bezit van de stad.

het spookt. Nog rond 1930 was het
spookverhaal in Terneuzen bekend. Het
pand, dat in de negentiende eeuw ook
nog door officieren van het garnizoen
werd bewoond, ‘werd ’s nachts geteisterd
door een hels lawaai in de kelders en op

Waar de één de (volks)verhalen werkelijk
gelooft, ziet de ander de verhalen als
grappige verhalen of fictie. Feit is dat de
aandacht en belangstelling voor het
bovennatuurlijke lijkt toe te nemen en
dat mensen behoefte lijken te hebben

aan mysterie, spanning of het onderscheid tussen goed en kwaad.
Traditionele sagenthema’s zijn
(wederom) populair en worden steeds
meer gebruikt door steden, dorpen en
gebieden om de geschiedenis en cultuur
van het gebied op een toegankelijke en
herkenbare manier over te brengen aan
het grote publiek. Het wachten is op de
volgende gemeente, die een volksverhaalthema inzet als toeristische trekpleister.
Meer informatie: Documentatie &
Onderzoeks Centrum Volksverhaal van
het Meertens Instituut te Amsterdam en
www.verhalenbank.nl. ▪

Bewoners en toeristen vermaken zich op het festival.

De gemeente Terneuzen wilde met het
evenement Terneuzen (opnieuw) verheffen tot dé stad van de Vliegende
Hollander, om de plaats een sterker
imago te geven. Om die reden werd
Terneuzen in 2006 voor het eerst veranderd in de stad van Willem van der
Decken, waarbij kunst, cultuur, muziek,
spel, zang en dans het stadsbeeld
beheersten. Het festival werd met een
kanonschot geopend, waarna de manschappen van Van der Decken en de
piraten zich door de stad begaven.
Daarnaast werd er ’s avonds het operastuk ‘Der Fliegende Holländer’ van
Wagner (uit 1843) op een gehuurd
‘VOC-schip’ opgevoerd.

Spook- en woonhuizen van
Van der Decken
Naast de versies van het spokende schip
zijn in Terneuzen overleveringen bekend
rondom woonhuizen en het geboortehuis van spookkapitein Van der Decken.
In de Havenstraat staat het vermeende
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In het volgende nummer
Plantlore
Het woord plantlore komt in oude

Colofon

kruidenboeken voor en het bete-
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kent, ‘wat planten ons te vertellen

tijdschrift over alledaagse dingen, tradities en

hebben’. Vroeger gebruikte men

rituelen
jaargang 13, nummer 1, voorjaar 2007

planten tegen ziekten en kwalen.
Veel mensen wisten hoe ze de
planten uit tuin en natuur moesten
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betekenis hadden molens in het
dagelijks leven van mensen en hoe
veranderde de betekenis van
molens aan het eind van de negentiende eeuw?

Wilt u weten waarom wij
Sinterklaas of moederdag
vieren en waar de
paashaas vandaan komt?

Koninginnedag
Koninginnedag op 30 april is sinds
het aantreden van Koningin Beatrix
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uitgegroeid tot een nieuw nationaal
feest. De ene helft van de
Nederlandse bevolking stalt zijn
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overtollige spullen uit op straat en
de andere helft koopt ze. De mid-
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Kloosters

Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-

Kloosters zijn zelfstandige leef-

men en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke

gemeenschappen waarin ordebroeders en -zusters wonen, die hun

Wij hebben alle moeite gedaan om rechtheb-

leven hebben opgedragen aan God.

benden van copyright te achterhalen. Mochten
er personen of instanties zijn die menen

Nog steeds zijn er in Nederland

aanspraak te maken op bepaalde rechten, dan

mensen die de stap nemen om

wordt hun vriendelijk verzocht contact op te

kloosterling te worden en hun
wereldlijk leven op te geven.
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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.
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