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traditie 

›

In dit nummer

4 Koninginnedag

Dit jaar is Koningin Beatrix  jaar 

geworden. Reden om veel aandacht te 

besteden aan deze bijzondere oranjedag. 

Sinds het aantreden van Koningin Beatrix 

is Koninginnedag op  april uitgegroeid 

tot een nieuw nationaal volksfeest, waar-

aan iedereen mee doet. De ene helft van 

de bevolking stalt zijn overtollige spullen 

uit op straat en de andere helft koopt ze, 

om ze het jaar daarop weer te verkopen. 

De middeleeuwse jaarmarkt is weer hele-

maal terug van weggeweest. Compleet 

met artiesten en kleine handelaren.

16 Wieteke van Dort

Wieteke van Dort heeft haar jeugd door-

gebracht in Indonesië. Daar heeft zij 

mooie herinneringen aan. Die jeugd-

ervaringen zijn voor haar nog steeds een 

voorraadschuur met ideeën. Als Tante 

Lien brengt zij al jarenlang haar liefde 

voor Indonesië over op generaties 

Nederlanders. Wieteke van Dort maakt de 

Indonesische wijsheid waar: Je moeder-

land is het land waar de placenta met het 

bloed van je moeder begraven is.

20 Huishouden

In de negentiende eeuw kwam er een 

klasse op, waarvan de mannen goed 

 verdienden. Hun vrouwen hoefden niet 

 buitenshuis te gaan werken. Maar zij 

 verdienden ook weer niet genoeg om een 

dienstbode in dienst te nemen. Daarom 

ging de echtgenote het huishouden doen. 

De huisvrouw was geboren.

26 Handtas

Een handtas is zo’n alledaags product, dat 

je er verder niet bij nadenkt dat er een 

hele geschiedenis over te vertellen is. 

Tassenmuseum Hendrikje beheert een 

collectie tassen vanaf de middeleeuwen tot 

heden.

32 Draaksteken

In Beesel (Limburg) wordt om de zeven 

jaar het openluchtspel Sint Joris en de 

Draak opgevoerd. Het gaat over het 

gevecht tussen goed en kwaad. De oudste 

vermelding van het draaksteken dateert 

uit . In dat jaar verscheen op kermis-

maandag Sint Joris om het gevecht met de 

draak aan te gaan.
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Het Jaar van de Tradities nadert snel. Daarom zijn wij 

volop bezig om de door u gekozen tradities te onderzoe-

ken en artikelen te schrijven voor in Traditie. Eén van de 

tradities die vaak genoemd werd, is Koninginne dag. 

In korte tijd zijn wij blijkbaar zeer gehecht geraakt aan 

dit feest.

Koninginnedag wordt sinds de kroning van Koningin 

Wilhelmina in  gevierd. Daarvoor kende men al 

vanaf  Prinsessendag. Het idee voor deze feestdag 

kwam van de heer Gerlach, hoofdredacteur van het 

Utrechtsch Dagblad. Hij pleitte in zijn krant voor een 

feest als krachtig symbool voor de nationale eenheid. De 

eerste uitbundige viering was in de Utrechtse volkswijk 

Wijk C. Vanaf de kroning van Koningin Wilhelmina 

werden in alle plaatsen oranjefeesten gehouden, meestal 

georganiseerd door oranjeverenigingen. Koninginne-

dagviering bestond vaak uit een aubade voor de burge-

meester, een optocht van kinderen met versierde karren 

en fietsen, oudhollandse spelletjes als zaklopen, koek-

happen en tonnetje steken en ’s avonds een concert van 

de plaatselijke harmonie in de muziektent. Vanaf de 

komst van de televisie – de tijd van Koningin Juliana – 

hoorde ook het bekijken van het defilé op Paleis 

Soestdijk tot onze Koninginnedag geneugten.

De vrijmarkt en het uitdossen in oranje kleding zijn van 

veel recentere datum. Toen Beatrix in  Koningin 

werd, handhaafde zij de verjaardagsdatum van haar 

moeder als Koninginnedag. Maar zij schafte het defilé af 

en trok in plaats daarvan het land in. Ook de plaatse-

lijke festiviteiten pasten zich aan de maatschappelijke 

veranderingen aan. Geen brave kinderoptredens meer, 

maar een straatfeest voor iedereen. De traditie wil dat 

men geen vergunning nodig heeft om op Koninginne-

dag te venten of muziek te maken. Net als bij de mid-

deleeuwse jaarmarkten, mag er op Koninginnedag vrij 

gehandeld worden. Hierdoor ontstonden de vrijmarkten 

die nu in heel veel plaatsen gehouden worden, het eerst 

in Amsterdam en Utrecht. Iedereen kan hier aan mee-

doen. Heb je geen oude spullen dat kun je altijd nog 

muziek maken of een drankje verkopen.

Koninginnedag is dus een nieuw feest, gebaseerd op 

oude tradities. Het is ook een feest dat ons allemaal 

– autochtone en allochtone Nederlanders – aanspreekt. 

In pakweg vijfentwintig jaar is 

Koninginnedag een Nederlands 

feest geworden, dat wij met z’n 

allen uitbundig vieren. 

N

ederlands Centru
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voor Volkscultuur
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het koningschap werd meer symbolisch, 

omdat de politieke invloed sterk ver-

minderd was.

De  Prinsessendag werd aanvankelijk het 

meest uitbundig gevierd in Utrecht met 

name in de bekende arbeiderswijk van 

Utrecht, Wijk C. Op  augustus  

vond een wielerwedstrijd plaats en wer-

den de kinderen uit de weeshuizen 

getrakteerd op krentenbrood met melk. 

Hoogtepunt was een bloemententoon-

stelling in het Oranjepark. 

Het idee sloeg ook elders in het land 

aan. Op  augustus, de geboortedag 

van Wilhelmina, werden feesten gevierd 

en veel kinderspelen georganiseerd. 

Oranjeverenigingen en feestcommissies 

organiseerden spelletjes als koekhappen, 

bolhappen, zaklopen, tonnetje steken, 

kermissen en optochten met versierde 

fietsen en karren. Tot  bleef men 

Prinsessendag vieren, maar na de kro-

ning van Wilhelmina tot koningin werd 

de naam van de dag veranderd in 

Koninginnedag.

Met de troonsbestijging van Juliana 

werd de Koninginnedag verplaatst naar 

 april en haar dochter Beatrix besloot, 

als eerbetoon aan haar moeder, niet haar 

eigen verjaardag, maar de feestdag van 

haar moeder te blijven vieren als 

Koning inne dag. Zij trekt nu op  april 

het land in om daar de plaatselijke fees-

telijkheden mee te vieren. Haar kinderen  

doen dan mee aan de ‘typische’ konin-

ginnedagspelletjes. In  deed zelfs de 

Koningin mee aan de record poging 

koekhappen in Scheveningen. Pieter van 

Vollenhoven en zijn twee zoons, Prins 

Floris en Prins Pieter Christiaan deden 

samen met  kinderen, allemaal 

geblinddoekt, ook een gooi naar een 

koekhaprecord. 

Koninginnedag is nu een belangrijk feest 

in de Nederlandse feestenkalender, waar 

iedereen aan meedoet door middel van 

kinderspelen als blokjesrapen en zak-

lopen of door de spullen van zolder op 

de ludieke vrijmarkt te koop aan te 

 bieden. ‹

uit de koker van J.W. Gerlach, de hoofd-

redacteur van het Utrechtsch Provinciaal 

en Stedelijk Dagblad. In  opperde 

hij het idee van een nationale feestdag 

rond het koningshuis. Hij putte daarbij 

uit de historie van de koningsfeesten. De 

verjaardag van Nederlands eerste Koning 

Willem I (regeerperiode -) 

werd ook al met festiviteiten opgeluis-

terd. Gerlach zag in deze dag een krach-

tig symbool voor de nationale eenheid. 

Nederland was namelijk religieus en 

politiek verdeeld. Katholieken en protes-

tanten, liberalen en socialisten streden 

om de politieke macht. De positie van 

De grote populariteit van Wilhelmina 

hing samen met de afwezigheid van een 

Oranje op de troon na de dood van 

Wilhelmina’s vader in . Wilhelmina 

werd dat jaar tien en was te jong om 

gekroond te worden. Haar moeder 

Emma werd regentes. Bovendien was in 

 haar broer Alexander overleden en 

leek de troonopvolging in gevaar te 

komen. Een jaar later in  werd voor 

het eerst Prinsessendag gevierd. 

Het idee voor deze feestdag was niet van 

Koningin-regentes Emma, maar kwam 

 traditie

Tekst PIET DE BOER
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dens, in deze stad kijk je naar kindjes die 

op hun blokfluit spelen. De binnenstad 

van Utrecht is en blijft een knus dorp.’

Aan het einde van een drukke dag 

strompelt Femke van Winkelen naar 

huis toe. De oranje hometrainer heeft ze 

over haar schouder heen gelegd. Het 

ding was zwaarder dan ze dacht toen ze 

het kocht, en de weg naar huis is nog 

lang. Maar het was het wel waard. 

Femke is dolblij met haar aankoop. Nu 

alleen nog haar vriend overtuigen dat de 

hometrainer een plaatsje moet krijgen in 

de woon kamer. ‘Hij vindt me vast koop-

ziek’, verzucht Femke. ‘Maar ik maak me 

niet druk. Als hij het echt niet wil: dan 

verkoop ik die fiets volgend jaar toch 

gewoon weer op de markt?’ ‹

mogelijk. Op Koninginnedag vier je 

 traditioneel feest, vinden wij. Niet dat 

het hier ouderwets is, maar het is hier 

gewoon en gezellig. Naar Amsterdam ga 

je om te feesten, in Utrecht kijk je naar 

rotzooi op een kleedje.’

Maar de handelaren laten zich niet 

zomaar wegjagen van de vrijmarkt. De 

bewoners van de binnenstad van Utrecht 

hebben voorrang op de overige ver-

kopers, en zij beschermen hun plaats dan 

ook uit alle macht. Al vier dagen voor 

het feest losbarstte, hingen er in de 

Utrechtse binnenstad overal bordjes met 

handgeschreven teksten erop: ‘Deze plek 

is bezet door de bewoners’, stond erop te 

lezen, of: ‘Hier verkopen wij!’. ‘De vrij-

markt is binnen een paar jaar een traditie 

in Nederland geworden’, verklaart Saskia 

van de Gemeente Utrecht het succes. 

‘Hier heb je geen spectaculaire optre-

ik niet uitleggen waarom het hier zoveel 

leuker is dan thuis. Ik wandel wat rond, 

sta te swingen op de liedjes van een 

hoempapa-band, koop een plak zelf-

gemaakte cake en drink een biertje op de 

Neude. Niks bijzonders. En toch vind ik 

het enig.’

Volgens Saskia Kluitmans van de 

gemeente Utrecht is het best hard wer-

ken om de markt zo ‘lekker gewoon’ te 

houden. ‘Je moet je wel bedenken dat de 

Utrechtse vrijmarkt zo populair is dat er 

uit het hele land handelaren naar deze 

stad toe trekken. Die mensen weten dat 

ze grof geld kunnen verdienen in 

Utrecht. Daarom zijn we dit jaar heel 

streng geweest met het uitgeven van ver-

gunningen. De commerciële bedrijven, 

die splinternieuwe kleding verkopen of 

zelfs mobiele telefoons, weren we zoveel 
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Op het Jacobskerkhof zwaaien feestvier-

ders met hun handen in de lucht op de 

maat van Hollandse meezingers. Enkele 

meters verderop kunnen mensen fietsen 

voor het goede doel, en op de Oude-

gracht kunnen mensen een portie liefde 

kopen: een euro voor een stevige omhel-

zing van een buurtbewoner.

De Amsterdamse kunstenares Roos is al 

jaren een trouwe bezoeker van de vrij-

markt. ‘Ik ben er verslaafd aan. Ik koop 

nooit wat, maar ik kijk overal en ik twij-

fel bij ieder kraampje weer. Terwijl ik 

helemaal niet van rommelmarkten 

houd!’ Volgens Roos is Koninginnedag 

iets typisch Nederlands. ‘Kinderen op 

kleedjes, feestende vijftigers bij muziek-

podia, afdingen op een lelijke oude thee-

pot. Het heeft iets aandoenlijks’, vindt 

zij. ‘Aan mijn Amsterdamse vrienden kan 

Een volksfeest voor iedereen, voor gezin-

nen en studenten, voor bierdrinkers en 

koffie liefhebbers. 

Op de Wittevrouwensingel rennen twee 

kleuters schaterlachend om elkaar heen. 

Op hun hoofd dragen ze scheefgezakte 

oranje petjes. Twee meter verderop kijkt 

een groep studenten slaperig toe. De 

hele nacht hebben ze doorgefeest op een 

koninginneparty, ergens in één van de 

vele kroegen van de stad. Voor deze 

 gelegenheid hebben de jongens hun 

huis kamerbank maar op straat gezet. Er 

is te veel te zien om vandaag binnen te 

blijven, zelfs met een kater. 

Dat zijn de meeste bezoekers met de stu-

denten eens. ‘Gezellig’, zo omschrijven 

zij Koninginnedag in Utrecht. ‘Kneu-

terig’, vindt een enkeling, of:  ‘lekker 

gewoon’, ‘een echt volksfeest’. 

Sinds  vindt er in Utrecht ieder jaar 

een  uurs vrijmarkt plaats op konin-

ginnenacht en -dag. De handelaren 

mogen beginnen met verkopen op de 

avond voor Koninginnedag om zes uur 

’s avonds, en om zes uur de volgende dag 

moeten ze de kraampjes weer opdoeken 

en is het tijd om de buit te tellen. 

Potentiële kopers zijn er genoeg: de afge-

lopen jaren kwamen er gemiddeld 

. bezoekers op de Utrechtse vrij-

markt af. Om te zoeken naar koopjes, 

zoals Femke van Winkelen, om te snuf-

felen tussen tweedehandskleding of om 

gewoon rond te kijken in de stad. 

Er is live-muziek, er wordt gedanst, 

overal staan standjes met hapjes en 

drankjes, op iedere hoek van de straat 

staan spelletjes voor de kinderen en de 

Utrechters zijn in een opperbest humeur. 

Dit is hun feest. 

Tekst ROANNE VAN VOORST 
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›

omdat mijn ouders een eigen zaak hadden. Zo kwam 

ik ook in aanraking met de Oranjecollectie. Na haar 

overlijden heb ik de verzameling geërfd en ben ik doorge-

gaan met verzamelen. Ik denk dat zo’n veertig procent van 

de huidige verzameling door mijn oma verzameld is.’ Als kleine 

jongen is Jan Bark wel eens mee geweest naar de kerstviering 

die koningin Wilhelmina voor het personeel organiseerde. Hij 

kreeg dan chocolademelk, waarvoor hij bedankte omdat hij 

geen melk lustte, tot groot ongenoegen van zijn oma.

De verzameling van Herman Veltkamp heeft een historische 

achtergrond. In  was Maurits, de zoon van Willem van 

Oranje, op bevrijdingstocht in Gelderland en Overijssel. Na de 

bevrijding van Groenlo en Bredevoort ging hij op weg naar 

Oldenzaal. Om bij te komen logeerde hij van  tot  oktober 

 met  manschappen in Erve Haghuis. Sindsdien is 

men Oranjegezind op het Haghuis. Vanaf dat moment is men 

ook gaan verzamelen. Bij bijzondere gelegenheden werd een 

bord en/of schilderij gekocht. Bij elk lustrum kregen de man-

nen een bijzonder cadeau, iets van het Koninklijk Huis. Die 

traditie is voortgezet. Ook Herman Veltkamp krijgt bij elke 

verjaardag iets van het Oranjehuis.

De achtergrond van de verzameling van Jan Thijsen in Buren is 

eveneens historisch van aard. ‘Buren is Oranjestad’, aldus Jan 

Thijsen. In  trouwde Willem van 

Oranje met Anna van Egmond, de dochter en 

enige erfgename van Maximiliaan van Egmond-

Buren. Door dit huwelijk is een blijvende band tussen 

Buren en Oranje ontstaan, een band die bijvoorbeeld blijkt 

uit de naam W.A. van Buren. Van deze naam heeft prins 

Willem-Alexander in het verleden wel gebruik gemaakt als hij 

ergens incognito aanwezig was, bijvoorbeeld toen hij deelnam 

aan de Elfstedentocht in . 

De achtergrond van de verzameling van Joke van den Bogaard 

is minder specifiek. ‘Vroeger had ik eigenlijk geen band met 

het Oranjehuis’, vertelt ze. ‘Ik ben begonnen met verzamelen 

toen Willem-Alexander geboren is, op  april . Het idee 

van een nieuwe generatie sprak me aan. Alles wat erover 

geschreven werd – en dat was heel veel – knipte ik uit. Ook 

kocht ik een lepeltje. Daarna kwam er steeds meer bij. In  

kocht ik vervolgens enkele plakboeken. Daarin zag ik wat er 

allemaal nog meer was en vanaf dat moment ben ik alles rond 

het Koninklijk Huis gaan verzamelen.’ 

De -jarige mevrouw K. Hoogeveen uit Leeuwarden heeft het 

verzamelen van Oranjeartikelen van huis uit meegekregen. 

Haar moeder bewaarde kranten en tijdschriften rond belang-

rijke gebeurtenissen van het Koninklijk Huis, zoals de geboorte 
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Ten slotte lijkt het erop dat de verzamelaars vooral in protes-

tants-christelijke hoek gezocht moeten worden. Dat is natuur-

lijk niet zo vreemd, omdat het Oranjehuis door de eeuwen 

heen een nauwe band met het protestants-christelijke geloof 

heeft. Deze band dateert al uit  toen de Vader des Vader-

lands, Willem van Oranje (-), openlijk de zijde van 

de gereformeerden koos en in Dordrecht deelnam aan een 

 gereformeerde avondmaalsviering. 

Bij alle verzamelaars van Oranjenalia speelt liefde voor het 

Koninklijk Huis een belangrijke rol. Uit gesprekken met indi-

viduele verzamelaars blijkt dat bij ieder van hen een persoonlijk 

motief aanwezig is voor het opbouwen van een Oranjecollectie. 

Zo is Jan Bark uit Apeldoorn als het ware opgegroeid met het 

verzamelen van Oranjeartikelen. Hij vertelt: ‘De basis van mijn 

verzameling wordt gevormd door de collectie van mijn groot-

moeder. Zij was al jong weduwe en moest de kost verdienen 

voor haar twee dochters. Via de kerk kreeg ze een baantje als 

naaister voor koningin Wilhelmina. Ze deed verstelwerk, eerst 

thuis, later twee dagen per week op Het Loo. Omdat ze weinig 

geld had, stond ze op Koninginnedag op de markt met een 

handkar vol feestartikelen, hoedjes, mutsen, toeters, speldjes – 

deze laatste maakte ze zelf. Als kind was ik vaak bij mijn oma, 

Om een indruk te krijgen van wat verzamelaars van ‘Oranje-

nalia’ beweegt, waarom ze verzamelen en wat hun collectie 

inhoudt, sprak ik met vijf verzamelaars. Bijzonder is dat bij 

vier van hen de collectie heeft geleid tot de oprichting van een 

museum. Zo maakt de verzameling van Jan Bark deel uit van 

het door hem opgerichte Museum ‘In de zevende Hemel’, waar 

behalve Oranjeartikelen ook collecties over Kerst, Sinterklaas, 

Pasen en Valentijnsdag te zien zijn. De collectie van Herman 

Veltkamp is ondergebracht in Oranjemuseum Nieuwe Haghuis 

in Diepenheim, dat ook een afdeling met fraai Twents boeren-

antiek heeft. De verzameling van Jan Thijsen in Buren leidde 

tot de oprichting van Museum Buren & Oranje en Joke van 

den Bogaard opende een aantal jaren geleden haar Oranje-

Museum in ’s-Gravendeel.

De groep mensen die hun hart verpand hebben aan het 

Koninkl  ijk Huis als verzamelobject is groot. Daarbij is het een 

misvatting dat deze groep vooral uit vrouwen bestaat. Er zijn 

ook tal van mannen onder de Oranjeverzamelaars. Het lijkt wel 

gerechtvaardigd om te concluderen dat de leeftijd van de meeste 

Oranjeverzamelaars boven de vijftig jaar ligt. Joke van den 

Bogaard uit ’s-Gravendeel kent echter een aantal jonge meisjes 

die alles van de jongste generatie van het Koninklijk Huis ver-

zamelen. ‘Misschien gaan zij later ook alles verzamelen’, zegt ze. 

Tekst JANNEKE VAN DER VEER
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wijls bijzondere aanwinsten voor het museum opgeleverd. Het 

pronkstuk in Buren is het geboorteglas uit  van de latere 

stadhouder Willem V, graaf van Buren. Destijds is het glas 

gekocht voor  gulden, nu heeft het een waarde van . 

euro. In  dronk koningin Beatrix uit dit glas, toen zij ter 

gelegenheid van Koninginnedag Buren bezocht. 

Vroeger gaven alle Noord- en Zuid-Hollandse plateelbakkers 

een bord uit bij een bijzondere gebeurtenis van het Koninklijk 

Huis. Nu doet alleen N.V. Koninklijke Porceleyne Fles in Delft 

dat nog. Dit bedrijf kan als hofleverancier van herinnerings-

borden beschouwd worden. 

In  bij de geboorte van prinses Juliana gaf de Porceleyne 

Fles het eerste bord uit, een blauw bord met een diameter van 

 cm. Bij uitgifte kostte het bord ,– gulden, maar bij ver-

zamelaars is het bord inmiddels een veelvoud van dit bedrag 

waard. Na dit eerste bord zijn vele tientallen andere borden 

geproduceerd. Een topjaar was , toen het -jarig rege-

ringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd werd. Ter gele-

genheid van dit heuglijke feit werden maar liefst negen borden 

door de Porceleyne Fles gemaakt. En de bevrijding in  was 

aanleiding voor het maken van vijf verschillende borden. 

De meeste verzamelaars verwerven via antiek- en curiosawin-

kels, internetsites, veilingen, vlooienmarkten en verzamelbeur-

zen nieuwe aanwinsten voor hun collectie. Een waar eldorado 

vormen voor hen de Oranjebeurzen, die in verschillende plaat-

sen, vaak rond Koninginnedag, georganiseerd worden. 

Veel Oranjeverzamelaars volgen de gebeurtenissen in en rond 

het Koninklijk Huis met bijzondere aandacht. Vol verwachting 

kijken zij bijvoorbeeld uit naar het moment waarop de konin-

gin zal aankondigen dat zij afstand van de troon zal doen. 

Herman Veltkamp is er in het interview dat ik begin januari 

met hem had, bijna zeker van: op  januari als de koningin 

 jaar wordt, is de kans groot dat koningin Beatrix de troons-

wisseling bekend zal maken en deze zal dan plaatsvinden op 

 september . ‘Alles wordt in de Nieuwe Kerk te Amster-

dam al in gereedheid gebracht’, vertelt hij. Bovendien is het op 

 september  jaar geleden dat Wilhelmina koningin werd. 

Ook zou die dag een eerbetoon aan prins Claus zijn, omdat 

deze op  september zijn verjaardag vierde.’  

In een telefoongesprek met Jan Thijsen komt de troons wisse-

ling eveneens ter sprake. Thijsen, die lid is van De Oranje-

koepel, laat ook doorschemeren dat de troonswisseling niet 

meer zo lang op zich laat wachten, maar hij noemt geen datum 

voor de bekendmaking ervan.

Veltkamp is zeker niet de enige geweest die vol verwachting 

uitkeek naar de zeventigste verjaardag van de koningin. Ook in 

de media is druk gespeculeerd over de bekendmaking van de 

troonsafstand. Op  januari bleef de verwachte aankondiging 

echter uit. Er zal nu opnieuw gespeculeerd worden wanneer de 

koningin haar aftreden bekend zal maken. En als dan dat 

moment er is, dan zal de productie van souvenirs ter gelegen-

heid van de troonswisseling in volle hevigheid losbarsten. De 

Oranjeverzamelaars zullen er hun hart aan kunnen ophalen en 

ongetwijfeld zal de troonswisseling aanleiding zijn voor het 

opstaan van nieuwe verzamelaars. ‹
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van Beatrix. ‘Ik ben ermee opgegroeid’, vertelt ze, ‘Zelf ben ik 

doorgegaan met verzamelen, dat ging van kwaad tot erger, want 

ik verzamel echt alles, de collectie groeit m’n huis uit.’

Het verzamelen van Oranjenalia is een hobby, die vrijwel geen 

grenzen kent. Het aantal voorwerpen dat bij bijzondere gebeur-

tenissen geproduceerd wordt, is enorm groot. ‘Dat wordt elke 

keer meer’, aldus Jan Bark. Een kleine selectie daaruit: herden-

kingsborden, serviesgoed, boeken, lepeltjes, koekblikken, 

ansichtkaarten, placemats, sluitzegels, boekenleggers, tabaks-

dozen, foto’s, schilderijen, puzzels, kwartetspellen, lucifersdoos-

jes, poppen, glazen, penningen, et cetera, et cetera.

Veel verzamelaars sturen de leden van het Koninklijk Huis een 

felicitatiekaart als ze jarig zijn en bij andere feestelijke gelegen-

heden. Ook met Kerst worden er kaarten gestuurd. 

Dikwijls ontvangen zij dan een bedankkaart terug. 

Deze kaarten vormen binnen de verzameling een 

speciaal onderdeel. Mevrouw Hoogeveen stuurde in 

 haar eerste kaart. ‘Dat was voor de verjaar-

dag van prinses Irene’, vertelt ze. Ze heeft een 

uitgebreide collectie kaarten van het 

Koninklijk Huis in haar verzameling. 

‘Vaak zijn het foto’s’, licht ze toe, ‘en vroeger 

kreeg je ook wel kaarten met tekeningen van 

Willem-Alexander en Constantijn erop 

gedrukt. Erg leuk.’ Net als mevrouw 

Hoogeveen heeft ook Joke van den 

Bogaard vele albums met bedank-

kaarten van leden van het Koninklijk 

Huis.

Jan Bark heeft diverse bijzondere objecten in zijn verzameling, 

zoals een blikken doosje met daarin een beschuit met muisjes, 

uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Beatrix. 

Een deelverzameling binnen zijn collectie is opgebouwd rond 

het thema ‘Roken en het Oranjehuis’. Hierin bevinden zich 

diverse asbakken met Wilhelmina erop (‘Raar om je sigaret uit 

te drukken op het hoofd van Wilhelmina. Dat zou nu niet 

meer kunnen.’), een pijp met een kop in de vorm van het 

hoofd van Wilhelmina, sigaretten met de W van Wilhelmina 

erop, lucifersdoosjes, een tabaksdoos uit  en een reuzensi-

gaar met een sigarenbandje met Beatrix erop. Ook stempels 

maken deel uit van zijn collectie. Jan Bark zat op de Koningin 

Wilhelminaschool in Apeldoorn. ‘Daar kreeg je rond  april 

bij een goede prestatie een stempel van een van de leden van 

het koningshuis: Wilhelmina, Hendrik, Juliana. Bij vijf stem-

peltjes kreeg je een Oranjebeker.’ De Julianapop, gemaakt naar 

een foto van de destijds zesjarige Juliana, is eveneens een bij-

zonder item in de Apeldoornse verzameling. De pop werd voor 

de verkoop gemaakt door firma Heubach in Duitsland. 

De kern van de collectie van Oranjemuseum Nieuwe Haghuis 

in Diepenheim bestaat uit herdenkingsborden. Herman 

Veltkamp en zijn vrouw Gerdien hebben zelf zo’n tweehonderd 

stuks verzameld. Dit aantal is in  aangevuld met een col-

lectie van achthonderd borden, die aangekocht is van een 

Lochemse verzamelaar. ‘Het was een grote investering’, aldus 

Veltkamp, ‘maar ze zijn dan ook allemaal van topkwaliteit.’ Het 

oudste bord dateert uit  en is gewijd aan 

Stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen. 

‘Gehoont Gesmaat Gesart’ staat er op het bord. 

Veltkamp licht toe: Stadhouder Willem V, die 

niet zo’n sterk karakter had, en zijn vrouw 

Wilhelmina van Pruisen vluchtten in  

naar Engeland. Wilhelmina wilde terug. 

Zij heeft ervoor gezorgd dat hun zoon in 

 koning Willem I werd.’ Bijzonder 

zijn ook een handgeschilderd bord van 

Willem III en een serie borden met 

Oranjeappeltjes gemaakt door de Maas-

trichtse aardewerkfabriek Petrus Regout. 

Deze laatste serie is in de periode 

- uitgegeven, dat wil zeggen 

vanaf de geboorte van Juliana tot en met 

het zestigjarig huwelijksjubileum van prinses 

Juliana en prins Bernard.

Naast borden bezit Oranjemuseum Nieuwe 

Haghuis tal van andere bijzondere objecten, 

zoals de oorspronkelijke fotoalbums van 

prinses Armgard, die via testamentaire 

beschikkingen in het museum terecht 

zijn gekomen. Daartoe behoort onder 

meer het album van het huwelijk van 

Juliana en Bernard. Ver mel dens waard is 

ook de antieke schouw met tegeltableau met 

de beeltenissen van Willem van Oranje, zijn zoon prins 

Maurits en koningin Beatrix. Deze schouw is speciaal voor het 

museum gemaakt door tegelfabriek Koninklijke Tichelaar in 

Makkum. 

Bijzondere stukken in Museum Buren & Oranje zijn onder 

meer de schaatsen waarop prins Willem-Alexander de Elf-

stedentocht heeft gereden en zijn trouwpak. Hoe kom je daar-

aan, vroegen wij ons af. Jan Thijsen licht toe dat hij veel per-

soonlijk contact heeft met het Koninklijk Huis. Zo is hij 

meestal aanwezig bij openingen, huwelijken en dergelijke. 

Diverse keren ontmoette hij koningin Beatrix, prins Willem-

Alexander en prinses Máxima. Die contacten hebben al dik-



traditie 

›

Jacobs. ‘Het wordt vermeld in een passage in een handleiding 

distilleren uit .’ Uit de tentoonstelling blijkt dat het 

drankje in Vlaanderen wel bekend was, maar er is weinig 

bekend over de populariteit. De verbinding van drank met 

het koningshuis van Nederland is in Vlaanderen ook onbe-

kend. Het Belgische koningshuis kent geen vergelijkbare 

traditie. 

De oranje drank wordt gemaakt van ‘appeltjes van oranje’. Dit 

zijn niet de hand- en perssinaasappelen uit de supermarkt, 

maar de bittere sinaasappel, pommeranz of Citrus Citrus 

Aurantium uit Curaçao. De smaak van de drank komt van de 

schil van deze vruchten. Ze zijn kleiner, pokdaliger en niet zo 

glimmend als de handsinaasappelen. De vruchten zijn uiter-

mate zuur en de bitterheid komt voornamelijk van de witte 

binnenzijden van de vruchten. 

Sinaasappelen zijn geen zeldzame of moeilijk te kweken vruch-

ten. Tussen veertig graden noorder- en zuiderbreedte kunnen ze 

gedijen, volgens culinair specialist Johannnes van Dam in De 

dikke Van Dam. Met name op Curaçao zouden de citrusvruch-

ten groeien, die als smaakmaker dienen voor dranken. Het 

eiland is ook de naamgever van een vergelijkbare drank Blue 

Curaçao. Maar ook triple sec als Cointreau en Grand Marnier, 

veel populairdere dranken dan oranjebitter, is op smaak 

gebracht met deze citrusvruchten.

Hoe de oranjebitter met het koninklijk huis verweven is 

geraakt, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk was het bit-

tere goedje aanvankelijk vooral bedoeld om scheepslui gezond 

te houden. Nog steeds wordt bitter geassocieerd met gezond-

heid. ‘Bitter in de mond maakt het hart gezond’ en ‘een bittere 

pil slikken’. 

Sommigen geloven dat het oranjebitter al in de zeventiende 

eeuw populair was. De oorsprong van de drank zou gelegen 

zijn in de vele overwinningen van Frederik Hendrik 

(-), de stedendwinger. In de jaren twintig en dertig 

van de zeventiende eeuw veroverde hij ’s Hertogenbosch op de 

Spanjaarden en verjoeg de laatstgenoemden ook uit Sas van 

Gent, Venlo, Roermond, Maastricht en Breda. Anderen zien de 

traditie van het oranjedrankje pas ontstaan onder Koning 

Willem I in de negentiende eeuw.

Volgens het Jenevermuseum is de inname van bitters waar-

schijnlijk pas flink toegenomen aan het eind van de negen-

tiende eeuw. Je ziet ook dat het drankje vooral voor dames 

bedoeld was. Op etiketten en ander reclamemateriaal staan 

vaak elegante vrouwen die verleidelijk kijkend een glaasje in 

de lucht houden. 
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‘Bitters zijn eigenlijk scheepsmedicijnen’, zegt Davy Jacobs van 

het Jenever museum in Hasselt. ‘Ze werden gebruikt door 

scheepsartsen om scheurbuik te voorkomen. De citrusschillen 

die in de drank verwerkt zijn, zouden daarvoor zorgen. Van de 

sinaasappelen werd een drank of pap gemaakt zonder alcohol. 

Om het innemen van dit medicijn te vergemakkelijken voegde 

men jenever en suiker toe.’ 

In Hasselt is op dit moment een tentoonstelling over de 

geschiedenis van oranjebitter. Het Jenevermuseum is zelf ook 

aan de slag gegaan met een aantal overgeleverde recepten uit de 

archieven van distilleerderijen. Door vergelijking en eigen erva-

ring is uit die recepturen een eigen oranjebitter gecreëerd. De 

drank is gemaakt op basis van graanalcohol. De drank krijgt 

zijn smaak van de gedroogde schil van onrijpe en rijpe bitter-

zure sinaasappelschillen. Met name het wit van de schillen geeft 

de kenmerkende bittere smaak. Daarnaast zit er ook citroen in 

de drank van het Jenevermuseum. Door dit goedje te stoken in 

een ketel verdampt de alcohol met de smaak van de sinaasap-

pels. Er ontstaat na destillatie een drank met een percentage 

alcohol van rond de . Vaak wordt dit eerste destillaat nog 

een tweede keer gestookt met sinaasappelschillen om het destil-

laat helder te krijgen. Voor de botteling wordt de drank ten-

slotte aangelengd met water en gezoet met suiker.

 

Het is de bedoeling door het opnieuw ‘uitvinden’ van een 

drank deze levend te houden. Smaken kunnen ook betekenis 

hebben. Het is onderdeel van het verleden en het erfgoed van 

Vlaanderen en Nederland. Dat hoeft niet te betekenen dat de 

drank al heel oud is. Bitters werden pas in de negentiende eeuw 

populair en op grote schaal geproduceerd. Bitters werden van 

medicijn gezelligheidsdrankjes en daarom werd de drank min-

der bitter en scherp gemaakt met suiker. De oranjebitter die in 

het museum gemaakt wordt, is dan ook eigenlijk een bitterli-

keur. Er zit meer dan de maximale hoeveelheid suiker in die 

Europees voorgeschreven is voor een bitter, namelijk . De 

echte suikerloze bitter wordt niet meer gemaakt en verkocht. 

De smaak vindt men onaangenaam. De drank gemaakt in het 

museum is wel zwaarder dan de bitters uit Nederland:  

alcohol in Hasselt tegen  in Nederland.

Maar waarom gaat het museum oranjebitter maken dat in 

Nederland toch vooral met het koningshuis en met Konin g in-

ne dag geassocieerd wordt? ‘Dat is eigenlijk toeval. Hasselt wilde 

nu een drank met vruchten in de schijnwerpers zetten. Maar 

het blijft natuurlijk vooral een Nederlands drankje’, zegt Davy 

Jacobs. In Vlaanderen en Hasselt werden de bitters later dan in 

Neder land populair. Ook door het sterke, uitgesproken smaak je 

is oranjebitter waarschijnlijk een echt Hollands drank je. 

Belgische jenever en ook brandewijn hebben een veel minder 

uitgesproken smaak. De toevoeging van vruchten smaakjes en 

kruiden is typisch Nederlands.  

‘Over de geschiedenis van het ‘orange bitter’ is weinig bekend. 

De vroegste vermelding van drank met bittere sinaasappelen 

dateert uit de tweede helft van de achttiende eeuw’, zegt Davy 

Tekst PIET DE BOER

Foto’s JENEVERMUSEUM
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Op Koninginnedag wordt als feestdrank door burgemeesters en 

ambassadeurs nog steeds oranjebitter geschonken. Of de konin-

gin er dol op is en een fles in het paleis heeft staan is onduide-

lijk. Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst wist het niet. Dol 

zal zij er niet op zijn. Op haar verjaardagsbezoeken in het land 

is de koningin wel eens een tulpglaasje aangeboden met het 

oranje vocht. In  op Vlieland waagde zij zich blijkbaar 

niets vermoedend aan een slokje. Aan het gezicht te zien, 

schrok ze een beetje van de straffe smaak van deze koninklijke 

drank. Veel Nederlanders weten het drankje wel te waarderen, 

al blijft voor de meeste mensen de consumptie beperkt tot 

 april en zal bij sommigen ook wel eens een oranjerilling 

over de rug lopen. ‹

In Nederland is het drankje in de negentiende eeuw gaan horen 

bij zogenaamde ‘nationale feesten’ met een Oranje karakter. De 

schrijver Jan ter Gouw vermeldt in zijn boek De volksvermaken 

(Haarlem ) dat het Oranjefeest in  in Amsterdam 

groots gevierd werd, maar zonder drankmisbruik verliep. ‘(...) 

Als bij ’t Oranje feest Willemstraters en Kattenburgers elkander 

in feestelijken optogt een bezoek bragten, dronken die brave 

lieden elkanders gezondheid niet met Oranjebitter, maar ‘met 

een kop chokolade’. Oranjebitter was volgens de beschrijving 

van Ter Gouw dus, naast chocoladedrank een bekende drank 

bij deze feesten. Hij schreef oranjebitter toen al met een hoofd-

letter, een verwijzing naar de naam Oranje-Nassau. Die oranje-

bittertrend is waarschijnlijk versterkt na , het jaar dat 

Wilhelmina de troon besteeg als enig overgebleven kind van 

Koning Willem III. Nederland haalde opgelucht adem dat er 

weer een Oranje vorst op de troon kwam en nam daar een 

glaasje feestelijke oranjebitter op. 
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november, heen gingen vanwege de koelte. Daar zaten we echt 

midden in de jungle. Geweldig was dat! Maar ook een gewoon 

stadspark in Soerabaja was al heel bijzonder. Je was daar ver-

bonden met de natuur, een ervaring die we hier in Nederland 

nu toch wel behoorlijk zijn kwijt geraakt. De andere kant is dat 

de natuur ook bedreigend kan zijn. Een uitbarsting van de 

Kelud, een vulkaan, kan ik mij nog goed herinneren.’ 

‘Ik vind het heel interessant dat die veertien jaar dat ik in het 

land heb gewoond zo’n onuitwisbare indruk op mij hebben 

gemaakt. Het is alsof ik in een voorraadschuur ben geweest, ik 

put er nog steeds uit. Ik hoef alleen maar even in gedachten 

terug te gaan en ik krijg weer ideeën om een tekst te schrijven 

of te zingen. ‘Mijn hart is op twee plaatsen tegelijk’, zei Willem 

Wilmink en dat voelt voor mij ook zo. In Indonesië wordt 

gezegd dat er een band ontstaat, doordat de placenta met het 

bloed van je moeder daar in de aarde begraven is. Daardoor 

wordt het je moederland.’

Wat heb je meegenomen uit je geboorteland om hier je leven 

vorm te geven?

 ‘Ik ben opgegroeid met elke dag liedjes zingen, verhalen vertel-

len, ballet of toneelspelen. Zowel mijn ouders als de kinderjuf-

fen hebben ons daar veel van mee gegeven. De Javaanse baboe 

vertelde vaak spookverhalen. Bijvoorbeeld over de waringin-

boom, die in de tuin stond en waar geesten in woonden. Die 

verhalen vond ik trouwens soms zo eng, dat ik daar fysiek 

onwel van werd.’ 

‘In sommige delen van Indonesië wordt ervan uitgegaan dat 

alles een ziel heeft, dus niet alleen de mensen, maar ook elke 

boom en struik. Daar geloof ik zelf ook in en dat maakt het 

voor mij zo gemakkelijk om sprookjes te schrijven die zich 

afspelen in Indonesië. Wat is er meer sprookjesachtig dan te 

kunnen praten met een steen?’

‘Afscheid van Indië

Wat heeft het voor zin?

Hoe moet het nu verder

Met ’t land dat ik bemin

Dag baboe, dag djongos

Het ga jullie goed

Land van mijn droom

Ik ga omdat ik moet

Afscheid van Indië

Vaak ongewild

Verzet blijft van binnen

De tijd maakt ons mild

Maar altijd zal blijven: 

het beeld van de tijd

Het houdt je gevangen 

Je raakt ’t niet kwijt’

Uit een tekst van Tante Lien

Als je teruggaat in gedachten, wat zie je dan?

‘Het landschap en de natuur waren het meest imposant en die 

beelden veroorzaken het grootste deel van de heimwee bij mij. 

Ik kan onverwacht vol schieten als ik een foto van een sawa zie. 

Ik merk dat ook bij mensen die luisteren naar mijn liedjes; dat 

er een snaar kan worden geraakt doordat een herinnering wordt 

wakker geroepen aan iets dat je als kind heel intens hebt 

beleefd.’ 

‘Het was een voorrecht daar op te groeien. Als kind leefde ik 

midden in de natuur en dat was onvergetelijk mooi. Prachtige 

grote bomen, veel bloemen, de geuren, al die vogels en andere 

dieren; hoewel slangen en schorpioenen soms ook wel een 

beetje eng waren. We hadden een tweede huisje in de bergen 

waar we in de grote vakantie tijdens de warmste maand, 

Tekst  JOLLY VAN DER VELDEN

 Foto’s  INGRID VAN DER BRAND 

  EN RON VAN STAVEREN
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‘In Indonesië gaat men ervan uit dat na veertig dagen een over-

ledene even terug op aarde komt. Dan wordt er ook een sela-

matan gehouden. Dat is een gewoonte die ik heb overgenomen 

en hier in Nederland ook heb gedaan. Bijvoorbeeld voor mijn 

broer en destijds ook voor mijn moeder. Ik had de familie uit-

genodigd en haar portret neergezet met een lekker glaasje 

sherry en een rijstmaaltijd ervoor. Er is dan ook een toespraak 

waarin je haar herdenkt en alle geluk meegeeft. Er kan muziek 

of dans bij zijn. Op zo’n moment kun je echt voelen dat de 

dode erbij is. Die aandacht vind ik helend.’

 

‘Een andere gewoonte die ik mij herinner was het schoonma-

ken en zuiveren van een huis voordat het opnieuw werd 

bewoond of nadat er iets akeligs was gebeurd. Ik heb het als 

kind meegemaakt dat er een gast onverwacht in ons huis over-

leed. Wij werden natuurlijk direct naar boven gestuurd en hin-

gen vervolgens over het balkon om toch een glimp van de dode 

op te vangen. Ik weet nog wel dat ons huis toen ook gezuiverd 

is, zodat de geest van de overledene veilig aankomt op de goede 

plek en dus niet in ons huis zou blijven hangen. Welke rituelen 

daar precies bij werden gebruikt weet ik niet meer, in ieder 

geval werd er met wierook gewerkt. Dat zuiveren van het huis 

is iets dat ik gedeeltelijk ook heb overgenomen. 

Er woonden veel Chinezen in Soerabaja en als er daar iemand 

was overleden werd er een grote optocht gevormd. Terwijl die 

door de stad liep, strooiden de mensen met briefjes met een zil-

veren stip; dat was geld voor in het hiernamaals. Wij vonden 

dat als kinderen prachtig. Wat we ook interessant vonden 

waren de zogenaamde treurdames, een soort professionele 

 huilers die weeklaagden bij de overledene. Die deden we 

natuurlijk met veel plezier na.’ 

Tijdens de Derde Landelijke Veteranendag kreeg Wieteke van Dort 

het ‘Ereteken voor Verdienste in Zilver’ van de staatssecretaris voor 

Defensie voor haar actieve betrokkenheid bij de oud-militairen. 

Het gaat om de Nederlandse veteranen in het algemeen en de Indië 

veteranen in het bijzonder. Wat is je band met hen?

‘Ze zijn een doelgroep waar ik altijd graag voor heb opgetre-

den. Tot op de dag van vandaag lopen ze tegen een muur van 

onbegrip op. Dat heeft veel frustraties gegeven en het is 

onrechtvaardig. Ze kwamen in Indonesië vaak als jonge jon-

gens, nauwelijks voorbereid op de tropen en zagen bij de eerste 

de beste patrouille hun kameraad in flarden in de boom han-

gen. Dat is zo heftig! Ik heb een lied gezongen, als eerbetoon, 

voor alle vrouwen, jong en oud, die zo vaak hun man ’s nachts 

hebben moeten troosten. Het heet ‘Veteranenvrouwen’.’

‘Soms denk ik wel eens: ‘Is inmiddels alles niet beschreven en 

bezongen?’ Maar voordat ik de vraag goed en wel heb geformu-

leerd weet ik al dat het antwoord ‘nee’ is. Ik blijf geïnspireerd 

door het land en het leven daar. Er blijven steeds maar nieuwe 

ideeën komen. Wat ik al eerder zei; het is mijn 

voorraadschuur.’ ‹

altijd een gehouden. Een priester roept het geluk aan, gasten 

worden uitgenodigd voor de maaltijd en het eten is verrukke-

lijk. Zo’n selamatan gebeurt niet alleen bij een huwelijk, ook 

bij een geboorte, bij het overlijden van iemand of bijvoorbeeld 

bij het openen van een fabriek of voor het verwerken van de 

oogst. Zo was er op de suikerrietfabriek na de oogst eerst een 

selamatan voordat het riet kon worden verwerkt in de fabriek. 

Pas na de selamatan konden alle machines gaan draaien. Een 

ander mooi voorbeeld is dat van kennissen van ons die een 

hotel openden en van het begin af aan te kampen hadden met 

apen die het dak opklommen, de dakpannen eraf pakten en 

stuk gooiden. Dat ging maar door en ze bleven maar repareren. 

Uiteindelijk vroeg de eigenaar aan de opzichter of hij enig idee 

had hoe dat nou kwam en die zei dat de oorzaak was dat er 

geen selamatan gehouden was. Direct werd de priester inge-

schakeld, naar een gunstig moment gekeken en nadat de sela-

matan had plaatsgevonden, in dit geval om de apen tevreden te 

stellen, is er nooit meer een aap op het dak gesignaleerd. 

Wonderlijk hè? Ik heb er geen verklaring voor, ik neem gewoon 

aan dat het op de een of andere manier zo werkt.’
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was een vreselijke revolutie, veel mensen zijn gemarteld en ver-

moord. De Jappen hadden de gevangenissen open gezet, omdat 

ze plek nodig hadden voor Nederlandse krijgsgevangenen. Al 

die moordenaars en andere misdadigers sloten zich direct aan 

bij de, vaak extremistische, vrijheidsstrijders. Het waren vrese-

lijke wantoestanden. Hier in Nederland is daar niet zo heel veel 

aandacht voor geweest.’ 

‘In mijn jeugd was het leven heel Hollands. Ik zat op de school 

met de bijbel. Daar werd heel veel gezongen, onder andere uit 

de bundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Dus alle Neder-

landse liedjes kenden we. We vierden gewoon net als hier 

Koninginnedag en Sinterklaas. Met Kerstmis hadden we een 

kerstboom. Zo een met hele slappe naaldjes waar kaarsjes met 

knijpertjes in zaten. Voor een winters effect legden we er wat-

ten in. We kregen ook cadeautjes, maar zoiets als cadeaupapier 

kenden we niet. Het pakje was in kranten verpakt met een 

strook  crêpepapier als lint.’

 

‘Het was hier luxer dan daar. Toen wij in  voor het eerst in 

Nederland kwamen, liep ik als in een droom rond in V&D, 

wat daar allemaal te koop was! Daar was geen sprake van in 

Indonesië. Ik had van mijn zakgeld gespaard en weet nog dat ik 

er een speldje met klompjes van kocht, alles zo Nederlands 

mogelijk. Holland werd altijd geïdealiseerd, de bloesems en de 

natuur. Dat was ook prachtig, maar het was ook wennen hier.’

 

‘Tijdens ons verblijf hier werden ons huis en alle andere bezit-

tingen genationaliseerd door Soekarno. Dat betekende dat we 

alles kwijt waren en niet terug konden. De generatie van mijn 

ouders, mijn moeder was inmiddels hertrouwd, had veel incas-

seringsvermogen. Zij hebben de hele situatie naar mijn idee 

koninklijk opgepakt door te zeggen: ‘We hebben elkaar nog en 

we gaan gewoon opnieuw beginnen’. Een wonderlijke ervaring 

was het om echt niets meer te hebben, dan dat wat je op dat 

moment in je koffer bij je had.’

 

Een enorme overgang was het ook dat we hier geen personeel 

meer hadden en dus moesten leren afwassen, koken, wassen, 

strijken enzovoort. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld nooit leren 

koken. Later zei ze wel eens tegen me: ‘Adoe, jullie jonge vrou-

wen met kleine kinderen zonder personeel, wat moeten jullie 

allemaal niet doen.’

Een gewoonte die we destijds in Indonesië al hadden en die 

hier in  nog nauwelijks bestond was iedere dag douchen of 

baden en soms wel tweemaal per dag. Ook trok je elke dag 

schone kleren aan. Dat bleven we in Nederland ook doen, ook 

al was het hier natuurlijk veel minder warm.’ 

Kun je iets vertellen van wat typisch Indonesisch is en dat hier 

en nu nog invloed op je heeft?

‘In Indonesië is er bij alles wat er te vieren valt een selamatan, 

een heilige maaltijd. Het is een offermaaltijd om de goden 

 gunstig te stemmen. Bijvoorbeeld bij een huwelijk wordt er 

‘Het personage van Tante Lien is ontstaan toen ik met Willem 

Nijholt samenwerkte in ‘Oebele’. Als vanzelf gingen wij met 

elkaar praten met een Indisch accent, dat was leuk om te doen. 

Later moest ik in ‘De Stratemakeropzeeshow’ een dametje spe-

len dat het koud had en ik vroeg aan de regisseur of ik dat met 

een Indisch accent mocht doen. Daar is Tante Lien uit 

gegroeid, wat erg aansloeg. Weer later is daar de ‘Late Late Lien 

Show’ van de vara uit voortgekomen, die wel zo’n drieduizend 

reacties per aflevering opleverde. Na vijfendertig jaar geef ik 

nog steeds optredens en maak ik cd’s. In  dacht ik dat ik 

hooguit nog een jaar of tien met Tante Lien voort zou kunnen, 

omdat de generatie die er het meest bij betrokken is geweest, er 

dan niet meer zou zijn, maar niets is minder waar. Het Indië 

van toen leeft nog steeds. Tante Lien geeft blijkbaar veel her-

kenning bij mensen, niet alleen bij Indische Nederlanders trou-

wens. Nederland en Indonesië zijn vierhonderd jaar verbonden 

geweest en dat schept een band. Ik vind dat accent iets om 

trots op te zijn, het is een onderdeel van de Indische cultuur.’ 

‘We hebben met z’n allen

de gordel van Smaragd

zachtjes van het moederland

naar het vaderland gebracht.’ 

‘Een tekst van Willem Wilmink. Daarin geeft hij heel mooi 

weer dat het oude Indië dáár niet meer te vinden is. Wat er van 

over is, is nu hier. Hier zijn de reünies, de pasar malams bij-

voorbeeld. Het is nog steeds een prachtig land, maar er is 

zoveel veranderd. Dat is ook logisch, het leven in Den Haag is 

ook niet meer hetzelfde als vijftig jaar geleden. Indonesië is een 

jonge natie in opbouw.’

‘Wat ik mijn eigen kinderen vooral heb proberen mee te geven 

vanuit mijn jeugd, is de gastvrijheid. Als er iemand komt, kan 

die altijd blijven eten en slapen. Het is niet zo dat ik standaard 

teveel kook zoals daar gebruikelijk is, maar als er iemand onver-

wacht komt, loop ik gewoon even naar de toko. Ik ben eerlijk 

gezegd meer van het eten dan van het koken.’

Was je vooral een Indisch kind of een Nederlands kind? 

‘Wij waren Indische Nederlanders. Niet alle families waren van 

gemengd bloed. Wij hadden een Javaanse betovergrootmoeder 

in de familie en doordat we een brief hadden waar dat in beves-

tigd werd, zijn wij gespaard gebleven voor het Jappenkamp. 

Mijn vader, Theo van Dort, kon ook gewoon doorwerken, 

omdat de Chinese suikerfabriek, waar hij administrateur was, 

door moest draaien. Hij is wel in Indonesië omgekomen. Niet 

in de tijd van de Japanse bezetting, maar tijdens de vrijheids-

strijd van de Indonesiërs die daarop volgde, de Bersiap. Dat 
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Serveer de warme sabayon bijvoorbeeld 

op een ouderwetse appeltaart of dien het 

net als een advocaatje op in een mooi 

glas.

Nieuwsgierig geworden: Dirk-Jan 

Zonneveld, the Dutchman’s Kitchen, een 

culinair verlangen naar Nederland 

(Houten ) ‹

Snijd dunne brede repen van het gele 

gedeelte van de citroenschil. Doe deze 

met de kaneel, kruidnagels en  milli-

liter water in een steelpan. Breng het 

water aan de kook en laat de smaken op 

een laag vuur  minuten trekken.

Zeef het water en kook dit water dan 

verder in tot er ongeveer  eetlepels over 

zijn. Neem de pan van het vuur en giet 

de wijn er bij. 

Maak vlak voor het opdienen de 

sabayon. Klop de eidooiers en suiker 

door het wijnmengsel. Zet de steelpan 

op een laag vuur en klop het mengsel 

schuimig. Blijf continu kloppen tot je 

een fluwelige, luchtige saus hebt: de 

sabayon. 

Pas op: de saus mag niet te warm 

worden.

  eieren 

  gr. suiker 

  vanillestokje 

  ml wodka 

 geklopte slagroom 

 

Vul de gootsteen met ijskoud water. 

Breng in een ruime pan een laag water 

aan de kook en gebruik een kom die in 

de eerste pan gehangen kan worden 

 zonder de bodem te raken (au bain 

marie). 

 

Breek de eieren in de kom. Snijd een 

vanillestokje open en schrap het merg er 

uit. Sla de eieren met een garde los en 

voeg vanille en suiker toe. 

Goed kloppen. Onder het kloppen de 

wodka toevoegen. Dan de kom in de 

pan met warm water hangen. Weer goed 

kloppen. Het mengsel wordt nu dikker. 

Blijf kloppen totdat de juiste dikte is ver-

kregen, maar pas op: in een paar secon-

den kan uw advocaat in een roerei 

veranderen.

Zo gauw het eimengsel zijn dikte bereikt 

heeft, moet je de kom meteen in het 

koude water zetten (laten schrikken). 

Wrijf de advocaat door een zeef in een 

goed schoongemaakte pot en bewaar 

deze in de koelkast tot gebruik.

Serveren met slagroom.

Kandeel is een vergelijkbaar drankje en 

werd bij de geboorte van een kind geser-

veerd aan de moeder en de vrouwelijke 

kraamvisite. Dirk-Jan maakte er een 

heerlijk sabayon van. 

 ¼ citroen

  kaneelstokje

  kruidnagels

  ml witte wijn

  eierdooiers

  el suiker (of meer)

 traditie

Zonneveld kwam tot de conclusie dat 

wij al vier eeuwen world fusion koken. 

Daarom is het volgens hem moeilijk om 

vast te stellen wat nu precies de typisch 

Nederlandse keuken is. Vanuit deze visie 

heeft hij de Neder landse keuken geana-

lyseerd en vertaald in heerlijke heden-

daagse gerechten.

Onderstaande recepten van Dirk-Jan 

passen heel goed bij Koninginnedag, als 

u iets bijzonders wilt serveren.

Op de verjaardag van Dirk-Jans Oma 

dronken de mannen altijd jenever en/of 

bier. De vrouwen namen een advocaatje 

met slagroom, die ze lepelden met de 

pink omhoog. In Nederland wordt advo-

caat gemaakt met brandewijn. In dit 

recept is wodka gebruikt.

In New York ging Dirk-Jan 

Zonneveld op zoek naar de 

Nederlandse pot. Hij riep in her-

innering op wat zijn moeder 

vroeger kookte en begon oude 

Neder landse kookboeken te ver-

zamelen. Tot zijn verbazing kon hij 

hele oude exemplaren kopen in een 

tweedehands boekhandel in Greenwich 

Village. Op deze manier probeerde hij 

zijn culinaire geschiedenis in kaart te 

brengen. Daarbij ontdekte hij dat in de 

Nederlandse keuken vier factoren een rol 

speelden: het gebruik van specerijen die 

op de handelsroutes in de zeventiende 

eeuw mee naar Nederland werden geno-

men; onze voorkeur voor sausen en 

gebak die wij van de Fransen hebben 

overgenomen; de vis die wij in overvloed 

hadden en de kolonisatie van Indië die 

ons op een exotisch pad zette met 

pikante rijstschotels. 

Tekst INEKE STROUKEN

Foto’s THE DUTCHMANS’S KITCHEN
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Een terugkerend onderwerp in alle gidsen is verder het belang 

van een strakke werkplanning. ‘In elk geval echter is het nood-

zakelijk dat de huisvrouw zorge dat ieder zijn werk op bepaalde 

dagen en bepaalde uren verrigte, en dat het zitten en opstaan 

van de meiden, voor het eten en ontbijt, op klokslag geschiede, 

steeds bedenkende dat tijd van grote waarde is’, schrijft 

Henriëtte Davidis. 

In aansluiting daarop wordt in de gidsen steeds voor een vaste 

weekindeling gepleit: ‘Eens voor altijd zij de Maandag voor 

wasschen, de Dinsdag voor bleeken, de Woensdag voor verstel-

len, de Donderdag voor strijken en vouwen, de Vrijdag voor 

naaien, breien en stoppen, de Zaterdag voor inkoopen en 

het aanleggen van voorraden, bewaren van voedingsmiddelen, 

recepten, omgang met personeel, naaiwerk, de boekhouding, 

en zo verder.

Aanbevolen wordt om veel zorg te besteden aan het onderhoud 

van de meubelen, immers ‘het is, in de meeste huishoudens, 

hoogst zelden mogelijk, het huisraad meer dan eenmaal te ver-

nieuwen in de loop van een leven van middelbaren duur; wordt 

het nu slecht verzorgd en onderhouden, dan maakt de nood-

zakelijkheid van te moeten leven, omringd van onzindelijke en 

onooglijke voorwerpen, die minder door den tijd, dan door 

gebrek aan zorg hebben geleden, het huiselijke verkeer ten 

hoogste onaangenaam’, aldus Beleze.

 traditie

Door dit huisvrouwenmodel ontstond een strakke rolverdeling 

in huis: de maatschappij was het terrein van de man en de huis-

houding was het domein van de vrouw. Vrouwen waren ver  ant-

woordelijk voor het schoonmaken, het personeel, de  voed     sel - 

bereiding, de opvoeding van de kinderen, de kleding, het ont-

vangen van gasten, enzovoort. Een goede huisvrouw deed het 

huishouden met zuinigheid, vlijt en zindelijkheid en viel haar 

man niet lastig met problemen van huishoudelijke aard.

In de negentiende eeuw waren er meer strikte opvattingen over 

het huishouden. Een goed beeld daarvan geven de diverse huis-

almanakken die op de markt werden gebracht, gidsen waarin 

vrouwen konden lezen hoe ze het huishouden moesten aanpak-

ken. Als meisjes gingen trouwen kregen ze vaak zo’n almanak 

als huwelijksgeschenk. Zo is de Handleiding tot de huishoud-

kunst () van de Franse auteur Beleze bedoeld als ‘eene 

vraagbaak voor huwbare meisjes en jonge vrouwen’. In de 

 inleiding schrijft Beleze over het belang van de gids: ‘De ern-

stige beoefening van alle takken der Huishoudkunst is te 

beschouwen als de noodzakelijke voltooiing van de opvoeding 

der jonge meisjes, welke ook de stand moge zijn, waartoe zij 

eenmaal in de maatschappij zullen behooren.’

Enkele andere populaire huishoudgidsen zijn De bekwame huis-

houdster () van Elsje Visser, De huisvrouw; opgedragen aan 

Hollandsche vrouwen uit alle standen () van Henriëtte 

Davidis, Het eerste jaar in je eigen huishouding () door 

R. Artaria en Het Huiselijk Geluk ().

In vrijwel alle almanakken worden onderwerpen behandeld als 

de inrichting van het huis, het onderhoud van huis en meubi-

lair, brandstoffen, verlichting, linnengoed, wassen en strijken, 

Tekst JANNEKE VAN DER VEER

De huisvrouw: opgedragen aan Hollandsche 

 vrouwen uit alle standen
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het gaarstoven van alle ingrediënten in een koperen of ijzeren 

pot boven een open vuur. Dit leverde tamelijk eenzijdige maal-

tijden op, meestal soep of stamppot, die na urenlang sudderen 

werden opgediend. 

Na  maakten de open haarden geleidelijk plaats voor 

(kook)kachels en ijzeren haarden waarin kolen gestookt wer-

den, eerst in de stad, later op het platteland. Hieruit ontwik-

kelde zich het fornuis, dat vele mogelijkheden bood tot variatie 

en meer verfijning in de maaltijden. In het eenvoudige negen-

tiende-eeuwse gezin kenmerkte de maaltijd zich vooral door 

soberheid en doelmatigheid. Van een gezellig gedekte tafel was 

geen sprake. Er lag bijvoorbeeld geen tafelkleed, in arbeiders-

gezinnen werd – heel praktisch – van het ‘tafelzeil’ gegeten. 

Het brood – dikwijls roggebrood met reuzel, stroop of geraspte 

kaas – werd op het tafelzeil gesmeerd en uit het vuistje gegeten. 

Aanvankelijk stond brood echter niet zo vaak op het menu. Pas 

na , toen de accijns op rogge- en tarwemeel werd afge-

schaft, werd er meer brood gegeten. 

In heel arme gezinnen bestond de warme maaltijd veelal uit een 

schaal aardappelen met in het midden een kommetje met vet. 

Iedereen zat rond de schaal, pakte een aardappel, doopte deze 

in het vet en at hem op. In de armste gezinnen ontbrak zelfs 

het vet en moest men het doen met een likje mosterd en wat 

azijn. Bij andere gerechten, zoals bruine bonen, erwten of een 

meelkost, kwam ook de schaal op tafel te staan. Deze manier 

van eten kwam op het platteland overigens ook bij rijkere 

 mensen voor.

Voor de watervoorziening was men over het algemeen aangewe-

zen op regenbakken en -tonnen, waaruit tamelijk zuiver water 

geput kon worden. Dit was echter niet voldoende. Water uit de 

sloot of gracht, put of pomp moest het regenwater aanvullen. 

Het zal duidelijk zijn dat de zuiverheid van dit water nogal eens 

te wensen overliet, zeker als oppervlaktewater werd gebruikt. 

Al het water dat in het huishouden gebruikt werd, moest wor-

den gehaald, in emmers of kruiken. Dat was werk van de huis-

vrouw of dienstmeid. In steden kwam vaak ook wel de water-

kar langs, maar dit was voor veel mensen te duur. Kortom, 

water was niet gemakkelijk voor handen. Daarom werd het veel 

minder overvloedig gebruikt dan tegenwoordig het geval is. Pas 

eind negentiende eeuw werd op grote schaal waterleiding 

aangelegd. 

Omdat de inrichting van de huizen het doen van de (grote) was 

en vooral ook het bleken (drogen op een bleekveld) meestal 

niet toeliet, werd in welgestelde kringen de was uitbesteed aan 

wasvrouwen en later in de eeuw aan wasserijen en blekerijen, 

aldus de Handleiding tot de huishoudkunst (). Dat gebeurde 

dikwijls slechts twee tot vier keer per jaar. Daarmee toonde de 

huisvrouw dat zij over een goed gevulde linnenkast beschikte. 

Als men vaker waste, zou men ‘verdacht’ kunnen worden van 

werd alles gestoft, geveegd en gepoetst en eenmaal per week, 

meestal op vrijdag, kreeg de kamer een grote beurt. Alle meu-

bels werden dan van het vloerkleed geschoven, waarna het 

kleed werd geveegd en vervolgens buiten over een rek werd 

gehangen. Met een mattenklopper werden stof en zand eruit 

geslagen. De vloer in de kamer werd dan geveegd, gedweild, in 

de boenwas gezet en glanzend uitgewreven. Kleden werden ook 

wel schoongemaakt met stoffer en blik, nadat er eerst vochtige 

theebladeren, soms vermengd met zout, op waren gestrooid, 

waarmee het stof gebonden werd.

Niet alleen de kamer moest er piekfijn uitzien, ook een schone 

stoep en een glimmende keuken waren belangrijk in het huis-

houden. Tweemaal per jaar werd het huis van onder tot boven 

grondig schoongemaakt bij de voorjaars- en najaars-

schoonmaak. 

Niet alleen in welgestelde gezinnen werd veel waarde gehecht 

aan een proper huishouden. Dat gold ook voor arme gezinnen. 

Zo wordt in Afkes’s tiental () van Nienke van Hichtum 

beschreven hoe de twaalfjarige Jouke zijn ‘mem’ op zaterdag 

helpt met het poetsen van de kachel, het schrobben van de 

vloer en het schuren van de tang, de pook, de doofpot, de ijze-

ren aardappelpot en de ‘pannekoekspan’.

Op het gebied van keukenvoorzieningen waren er in de negen-

tiende eeuw grote contrasten. Vrouwen uit welgestelde kringen 

beschikten over ruime keukens met alle voorzieningen die toen 

voorhanden waren. De afbeelding op de titelpagina van Aaltje, 

de volmaakte en zuinige keukenmeid, een populair kookboek 

waarvan de eerste druk in  verscheen, geeft hiervan een 

indruk. In deze keukens werden uitgebreide maaltijden bereid.

In arme gezinnen werd gekookt in de ene kamer die bestemd 

was voor wonen, slapen enzovoort. Tot ver in de negentiende 

eeuw was de meest gebruikelijke manier van voedselbereiding 

Bellen blazen

 traditie

Het hebben van veel huishoudelijk personeel was een teken van 

welstand. Hoewel het personeel in dienst was van de kost-

winner, c.q. de heer des huizes, was het diens echtgenote die 

leiding gaf aan de dienstbodes. De huishoudalmanakken geven 

hierover aanbevelingen. Zo worden niet alle karweitjes geschikt 

geacht om door het personeel te worden gedaan. ‘Ook is het 

eene goede gewoonte, zelfs in hoogere standen, dat het koffij- 

en theeservies niet naar de keuken gestuurd wordt om af te 

wasschen, maar dat de vrouw dit zelve 

verrigt, zoowel voor het behoud als voor 

de frischheid der verschillende stukken’, 

aldus Henriëtte Davidis. Erg groot was 

het vertrouwen in het personeel dus niet. 

Dat blijkt ook uit het feit dat ten streng-

ste wordt afgeraden om de sleutels van 

de provisiekast in handen van de dienstboden te geven. Nee, 

’s morgens na het ontbijt gaat de huisvrouw naar de kelder en 

de provisiekast en haalt dan alle spullen die nodig zijn voor die 

dag. Davidis wijst ook op het belang van controle: ‘Gij ziet het, 

jonge huismoeders, overal moet gij bij zijn en medewerken; 

met alles moet gij bekend zijn, ten einde uwe onderhoorigen te 

kunnen teregt wijzen, indien een of ander werk niet goed gaat 

of niet vlug genoeg vordert. Het waakzame oog en de aan-

grijpende hand der huisvrouw is nergens overbodig.’

Een zindelijk huishouden werd van groot belang geacht. Er 

werd dan ook druk gepoetst, gedweild en geschrobd, door de 

huisvrouw of, in rijke gezinnen, door het personeel. Dagelijks 

schoonmaken vastgesteld’, vermeldt Het Huiselijk Geluk 

(). In andere gidsen komen overigens afwijkende indelin-

gen voor, zoals wassen op maandag, drogen en strijken op dins-

dag, boodschappen doen op woensdag, de bovenverdieping 

schoonmaken op donderdag, de benedenverdieping op vrijdag 

(‘kamerdag’) en op zaterdag de buitenboel.

Door middel van kinderboeken werden jonge meisjes al voor-

bereid op hun latere taak als huisvrouw. Een 

goed voorbeeld hiervan is Klein huismoedertje 

() van J.J.A. Goeverneur. De plaatjes en 

versjes in dit prentenboekje laten zien hoe een 

meisje haar moeder helpt bij de dagelijkse 

huishoudelijke bezigheden. Het meisje stoft 

papa’s kamer, doet boodschappen, bedient de 

visite, verzorgt de was, strijkt, bergt het wasgoed op, maalt kof-

fie en ’s avonds – ‘huismoedertje komt nu tot rust’ - breit ze 

aan een kous.

Ook andere negentiende-eeuwse kinderboeken zijn informatief 

over huishoudelijke arbeid. Zo wordt in het prentenboek Bellen 

blazen () getoond hoe in een badkuip de was gedaan 

wordt . Ook is hierin een versje opgenomen waarin de smaak 

van putwater bezongen wordt. Het bijbehorende plaatje laat 

zien hoe het water uit de put werd gehaald. Aardig is een 

plaatje in Buiten en binnen () waarop te zien is hoe met 

behulp van een spuit de ramen gewassen werden. Hetzelfde 

wordt ook getoond op een centsprent getiteld Zie hier een 

Twaalftal van werkzame Vrouwen, eveneens uit .

Handleiding tot de huishoudkunst. 

Een vraagbaak voor huwbare meisjes en jonge 

vrouwen

Aaltje de volmaakte en zuinige keuken-

meid

Het Huiselijk Geluk. Onderricht in het huis-

houden en handleiding om te leeren koken
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schappen ligt. In de negentiende eeuw was dat geheel anders. 

Boodschappen doen kostte toen behoorlijk wat tijd. De meeste 

producten – meel, suiker, erwten, groene zeep, bruine bonen, 

rijst, koffie, thee, snoep, koekjes, gedroogde vruchten enzo-

voort – werden immers los verkocht. De gewenste hoeveelheid 

moest afgewogen en vervolgens verpakt worden. Zeep werd in 

vetvrij papier verpakt, de rest ging in papieren puntzakken die 

aan een haak boven de toonbank hingen. Ook vloeistoffen als 

petroleum, olie, azijn, stroop en sterke drank werden los ver-

kocht. Deze werden uit grote vaten getapt en in een van huis 

meegebrachte kan of fles geschonken. Het zal duidelijk zijn dat 

deze werkwijze nogal wat tijd kostte. En als er meerdere klan-

ten in de winkel waren, dan moest er vaak lang gewacht wor-

den. De meeste klanten vonden dat niet erg, want dat bood 

hen de gelegenheid om nieuwtjes uit te wisselen en andere 

zaken te bespreken. 

Eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw veranderde er 

veel in het Nederlandse huishouden. Belangrijk was de geleide-

lijke aansluiting op het elektriciteitsnet en daarmee de intro-

ductie van elektrische apparaten in het huishouden: strijkijzers, 

stofzuigers, wasmachines en elektrische fornuizen. Huis houde-

lijke klusjes werden minder zwaar en vooral ook minder tijd-

rovend. Nu kunnen we ons bijvoorbeeld niet meer voorstellen 

dat we om te strijken eerst op een kachel het strijkijzer moeten 

verwarmen of dat we onze grote dekbedhoezen met de hand 

moeten wassen en vervolgens drogen op het bleekveld. ‹

Voor zover mogelijk werd de was buiten gedroogd, op een 

bleekveld of op een zogenaamd linnenrek. Indien buiten dro-

gen niet mogelijk was, werd de was op zolder of gewoon in de 

keuken of kamer opgehangen. Een houten wasspin aan het pla-

fond waarover de was gehangen kon worden, was daarbij 

handig.

Een van de meest invloedrijke ontwikkelingen in de negen-

tiende eeuw is de toenemende industrialisatie met al z’n uitvin-

dingen en ontdekkingen op technisch gebied geweest. Ook op 

het negentiende-eeuwse huishouden is dit van grote invloed 

geweest. Dat is onder meer te zien aan de veranderingen op het 

gebied van het strijken. Er deden zich ten aanzien van dit deel 

van het huishouden drie markante ontwikkelingen voor. 

In de eerste plaats betreft dat het strijkgereedschap. De diversi-

teit aan strijkijzers is in de negentiende eeuw op haar hoogte-

punt. Tegenwoordig wordt al het strijkgoed met één ijzer 

gestreken. Dat was toen anders. Er waren allerlei gespeciali-

seerde strijk- en persgereedschappen. Dat had te maken met de 

nogal protserige kleding die gedragen werd. De pofmouwen, 

ruches, bloempjes en geplooide randjes vroegen elk om een 

ander stuk gereedschap. Pofmouwen werden bijvoorbeeld met 

een strijkijzer in de vorm van een ijzeren ei of paddenstoel 

gestreken en ruches plooide men met behulp van een speciale 

tang of plooimachientje. 

Een andere ontwikkeling betreft de verwarming van het strijkij-

zer, een ontwikkeling die duidelijk te maken heeft met de 

gevolgen van de industriële revolutie. Aanvankelijk werd het 

ijzer verwarmd door het op de kachel te zetten of boven de 

open haard te hangen. Een tweede verwarmingstechniek was 

het plaatsen van een verwarmd stuk ijzer – bout genoemd – in 

het strijkijzer en een derde verwarmingsmogelijkheid was het 

plaatsen van enkele kooltjes vuur uit de kachel of open haard in 

het strijkijzer. Later in de eeuw kwam het ijzer dat verwarmd 

werd door middel van gas, spiritus en zelfs elektriciteit. Dat 

laatste begint eind negentiende eeuw. Al in  werd een 

patent verstrekt op het idee voor een elektrisch strijkijzer.

De derde verandering betreft de strijkplank. Tegenwoordig heb 

je strijkplanken met scharende poten die je kunt uitklappen. 

Deze zijn eind negentiende eeuw ontwikkeld. Daarvoor werd 

gestreken op een plank zonder poten, die rustte op een stoel-

leuning en de tafelrand of vensterbank.

Tegenwoordig ga je naar de supermarkt en laad je vlot je 

 winkelwagentje vol, doordat vrijwel alles voorverpakt in de 

Zie hier een Twaalftal van werkzame Vrouwen…
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gebrek aan linnengoed. In de genoemde gids wordt erop gewe-

zen dat dit een misplaatste gedachte is, want linnengoed dat te 

lang vuil wordt bewaard, vermindert in waarde. In kinderrijke 

huishoudens werd overigens de was vaker gedaan, de kinderwas 

toch wel wekelijks en eenmaal per maand de ‘grote was’. 

Het vuile wasgoed werd meestal in kisten op zolder bewaard. 

Zo’n kist was verdeeld in drie compartimenten: een voor de 

witte, een voor de bonte en een voor de fijne was. De kist had 

een deksel die uit een raamwerk van latten bestond waarover 

ijzergaas gespannen was, zodat er lucht bij het textiel kon 

komen. De voorbereiding van het wassen duurde wekenlang. 

Al het wasgoed moest uitgezocht worden en er moesten lijsten 

opgesteld worden van alle te wassen stukken.

In minder rijke gezinnen werd de was thuis gedaan, bij voor-

keur in een tobbe gevuld met regenwater, soms ook in een 

sloot. Vlekken werden ingesmeerd met zeep, waarna men de 

was een nacht liet weken. Sommige tobben hadden een deksel. 

Het voordeel daarvan is, schrijft Davidis, dat de was dan goed 

kan worden ‘gebroeid’ waardoor deze zeer helder wordt en men 

minder hard hoeft te wassen. 

Uit de gids van Davidis blijkt overigens dat er ook al gewassen 

werd met een soort machine, een groot vat waarin een draai-

ende spil met vleugels was geplaatst, die met handkracht in 

beweging kon worden gebracht. Het vuil werd zo uit het was-

goed ‘geklopt’.

Klein huismoedertje

Klein huismoedertje

Klein huismoedertje
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Een veel voorkomende beurs was de kousen-

beurs. Dat was een opvallend lange beurs voor 

muntgeld, ook wel lange beurs of herenbeurs 

genoemd. Hij was af te sluiten met een ring 

over de opening in het midden.

Een grappig detail is dat het museum een op een kousenbeurs 

lijkende condoomhouder uit  in de vitrine heeft liggen. 

Sommige vormen blijven toepasbaar tot in onze tijd.

Vanaf de zeventiende eeuw kwam zowel bij mannen als bij 

vrouwen het gebruik van portefeuilles in zwang. Er werden 

brieven en waardepapieren in gestopt, soms ook een zakboekje 

waar wat in opgeschreven kon worden. Munten werden niet in 

een portefeuille, maar in een beurs bewaard. 

De portefeuilles werden gemaakt van leer of stof en gedeco-

reerd met kralen, stro, haar, borduursels of beschilderd met 

inkt. Omdat ze vaak werden gegeven als present bij een verlo-

ving of huwelijk zijn, net als op de bruidsbeursjes, ook hier veel 

liefdessymbolen als motief gebruikt: de liefdesgodin Venus, 

twee honden als teken van trouw of een anker. De borduursels 

waren soms heel persoonlijk, bijvoorbeeld in de vorm van een 

liefdesgedicht, omringd door prachtige bloemetjes of een 

geschilderd portretje. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw werd de beugeltas 

popu lair bij de vrouwen. Deze werd traditioneel onder het 

schort gedragen en met een haak bevestigd aan de rokband. De 

beugel was meestal van zilver en omdat dit een kostbaar metaal 

is, ging de beugel vaak over van moeder op dochter. De tas zelf 

werd zo nodig vervangen als die versleten was. Als materiaal 

daarvoor werd fluweel, damast, leer of zijde gebruikt. 

Een bijzondere variant was de kralen tas, waarbij de kleine 

kraaltjes op draad werden geregen, waarmee vervolgens een tas 

matig gebruikt als verpakking van een geschenk, bijvoorbeeld 

geld, een miniatuur of een sieraad. 

Er werden ook zogenaamde bruidsbeurzen gemaakt, die bij 

een huwelijk cadeau werden gedaan. Kleine platte, eivormige 

beurzen van zijde met een geëmailleerde afbeelding van de 

bruid en de bruidegom aan weerszijden. Daarnaast zijn er 

regelmatig cupido’s, hartjes, familiewapens, initialen en soms 

heiligen op bruidsbeurzen te vinden. Deze beursjes werden ook 

van glaskralen gemaakt, de zogenaamde sablékralen, die zo 

klein waren als zandkorrels en met een paardenhaar op zijde-

draad werden geregen. Een gewone naald was hiervoor te dik. 

Soms stonden er teksten op. Rond  schreef een bruidegom 

aan zijn bruid: ‘In mijn hart heb ik uw welsprekendheid geslo-

ten, zoals een adelaar die een prooi jaagt, zo breng ik jou de 

juiste buit.’ 

Een lekker geurtje was blijkbaar belangrijk aan het begin van 

de achttiende eeuw. Ook hier werden tasjes voor gebruikt, 

de zogenaamde reuktasjes gevuld met fris ruikende bloem-

blaadjes. Het geborduurde exemplaar van ‘The Old Pretender’, 

een lid van de Schotse Stuart-familie is te zien in de vitrine. 

Hij maakte als Jacobus de achtste aanspraak op de Engelse 

troon. 

In ongeveer dezelfde periode waren kansspelen heel populair 

aan de Europese hoven. Het is bekend dat de eerste koningin 

Elizabeth een gepassioneerd kaartspeelster was. Geen kennis 

hebben van het meest actuele kaartspel van dat moment, werd 

beschouwd als een gebrek aan ontwikkeling. De spelers borgen 

hun geld en fiches op in speciaal daarvoor gemaakte speelbeur-

zen. Deze waren ook weer prachtig geborduurd met zijde op 

een ondergrond van bijvoorbeeld fluweel. Het waren beurzen 

met een harde, ronde bodem zodat ze gemakkelijk plat op de 

tafel konden blijven staan. 
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Dames droegen hun tasjes of beursjes aan een tuigje of een 

lange riem. Later werd dat een chatelaine genoemd, naar het 

Franse woord voor kasteelvrouw. Lange kettingen die aan een 

haak aan de rokband of gordel hingen, met daaraan een hele 

verzameling van voorwerpen zoals een beurs, een waaier, een 

bijbel, een reukbal of een messenkoker. In de achttiende eeuw 

werden de kettingen korter en kwam er meer naaigerei aan te 

hangen of een horloge. Er waren hele dure uitvoeringen in 

goud of zilver, maar ook andere metalen werden gebruikt. 

In de negentiende eeuw was er een opleving in het gebruik van 

de chatelaine en werden er veel voorwerpen aan gehangen: 

 brillenhouders, een spiegel, een parfumflesje, een paraplu of 

een tasje. Pas in de eerste jaren van de twintigste eeuw raakte de 

chatelaine definitief uit de mode door de komst van de hand-

tas, na eeuwenlang in gebruik te zijn geweest in verschillende 

vormen. 

De beurzen of tasjes die de dames bij zich droegen waren vaak 

van kostbaar materiaal en met verfijnd vakmanschap gemaakt. 

Hierdoor waren ze bij de mensen die het zich konden veroor-

loven geliefd om elkaar cadeau te geven. Tasjes werden regel-

De oudste tas die het tassenmuseum in huis heeft, is een gei-

tenleren mannentas die aan een gordel werd gedragen. Er zitten 

achttien vakjes in, veel daarvan met een geheime opening. 

Wellicht is de beurs van een koopman geweest, die er zijn ver-

schillende soorten munten in opborg. 

In de Middeleeuwen werden tassen of beurzen gebruikt door 

zowel mannen als vrouwen voor het opbergen en meenemen 

van muntgeld, documenten, brieven, aalmoezen, een bijbel of 

relikwieën. Het materiaal dat gebruikt werd, was aanvankelijk 

onversierd leer of textiel, maar de uitvoeringen van de beurzen 

werden luxer naarmate de verschillende versiertechnieken zich 

uitbreidden. Bijvoorbeeld met borduurwerk van goud- of 

zilverdraad. 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw raakte de tas bij mannen 

in onbruik door de komst van binnenzakken in mannenkle-

ding, met uitzondering van jacht- en documententassen. Iedere 

tas had zijn specifieke functie en vertelde iets over de eigenaar, 

zijn of haar bezigheden en status. Zo zijn er in het museum 

ook metalen kruittasjes te zien, waarop onder andere Victoria, 

de godin van de overwinning, is afgebeeld. 

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN

Foto’s TASSENMUSEUM HENDRIKJE
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Schildpad en ivoor werden al langer 

verwerkt in allerlei attributen, maar 

vanaf de achttiende eeuw zie je dit 

ook regelmatig terug in tassen, vaak 

in combinatie met leer. Een bijzonder 

voorbeeld hiervan is de slangenleren tas 

met daarop een afbeelding in ivoor van Eva die de appel 

plukt in het paradijs. Met de komst van de eerste kunststoffen 

konden deze materialen ook geïmiteerd worden. Opmerkelijk 

zijn de tassen van leer van een olifant, een gordeldier met kop 

en al, krokodil, antilope, struisvogels, vissen of van de vacht 

van een luipaard. Alles gemaakt in een tijd dat dit nog zonder 

al te grote maatschap pelijke problemen kon. 

Daarnaast kwamen er tassen op de markt waarin riet, cactus-

vezels, hout, bamboe of raffia werd gebruikt. Kunststoffen 

 werden in de loop van de twintigste eeuw steeds populairder. 

Aanvankelijk alleen de harde, later ook de zachte kunststoffen. 

Het ging al gauw veel verder dan gebruik als imitatie. Men 

waardeerde het materiaal vanwege zijn moderne, strakke uit-

straling dat nieuwe toepassingsmogelijkheden gaf. 

Het museum heeft een aantal hele aparte tassen in de collectie 

die iets te maken hebben met een speciale gebeurtenis. Sigrid 

Ivo: ‘In  voer het passagiersschip de ‘Normandië’ voor het 

eerst van Le Havre naar New York. Alle eerste klas passagiers 

kregen een zeer modieuze enveloptas in de vorm van de boot. 

Jammer voor de tweede klas passagiers en de nog weer een dek 

lager verblijvende immigranten die naar Amerika vertrokken. 

Dat waren er zoveel dat zij waarschijnlijk de meeste winst ople-

verden, maar zij moesten het zonder tas stellen.’ Een andere tas 

uit deze categorie is gemaakt door Versace en gedragen door 

Madonna bij de première van de film Evita. 

Los van bijzondere gebeurtenissen zijn er tassen te zien met een 

binnenlampje, tassen die een werkende telefoon zijn, het uiter-

lijk van een schijfje citroen of een baljurk hebben, een wijnkoe-

ler of een tijdschrift lijken. De mogelijkheden zijn onbegrensd 

en dat maakt het zo leuk. Sigrid Ivo: ‘Ik hoor vaak dat mensen 

hier de deur uitstappen met een gevoel dat de tas een 

bron van inspiratie is.’ 

De tas is inderdaad meer dan een attribuut. Hij 

heeft een eigen status en verhaal. Daardoor zegt hij 

ons al eeuwenlang iets over de gebruiker. ‹

Tassen
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Doordat de stoomtrein en -boot in de negentiende eeuw hun 

intrede hadden gedaan in de samenleving, ontstond er een toe-

nemend reisverkeer. Er werd natuurlijk altijd al gereisd, maar 

dat gebeurde voornamelijk door mensen die dat voor hun 

beroep deden. Reizen werd nu toegankelijker voor grote 

 groepen mensen doordat het goedkoper en sneller ging.  

De voortschrijdende techniek had duidelijk invloed op het 

gedrag. Dit had weer tot gevolg dat er behoefte kwam aan een 

ander soort tassen. Tassen die niet zo kwetsbaar waren en waar 

wat meer in meegenomen kon worden. Ze moesten dus van 

stevig materiaal gemaakt zijn en daar was leer heel geschikt 

voor, later werd ook canvas gebruikt. Koffers  werden plat en 

stapelbaar en er ontstond een heel assortiment hoeden- en 

schoenendozen voor op reis. 

Een ander aspect van het toenemende reisverkeer is dat er een 

groeiende markt voor souvenirs ontstond. Mensen vonden het 

leuk wat mee te nemen van hun reizen als herinnering. Een 

maatschappelijke tendens die op een creatieve manier ook weer 

bij de tas terecht kwam. Zo werden een beeldhouwwerk, een 

Venetiaanse gondel of de Eiffeltoren meegenomen naar huis, 

maar ook tasjes die aan de reis deden denken. In het museum is 

er onder andere een tas te zien met een afbeelding van de 

Sirius, het eerste stoomschip dat in  de Atlantische oceaan 

overstak. 

Het mooiste verhaal uit dit genre vertelt Sigrid Ivo: ‘Bijzonder 

is een kralentasje waarop is uitgebeeld dat de eerste giraf in 

 in Europa voet aan wal zette. De giraf was een geschenk 

van de Egyptische sultan aan de koning van Frankrijk voor zijn 

dierentuin in Parijs. Het dier kwam in Marseille aan en liep 

vervolgens in zes weken naar Parijs. Hij had natuurlijk veel 

bekijks. Niet alleen door zijn eigen extravagante uiterlijk, maar 

ook doordat er in zijn gevolg honderd koeien meeliepen die 

hem van dertig liter melk per dag voorzagen. Hij werd een 

hype, iedereen wilde hem zien.’ 

In de twintigste eeuw veroverde de handtas definitief zijn 

plaats. Er kwamen veel verschillende vormen, die te maken 

hadden met verschillende functies. Een voorbeeld daarvan is 

het operatasje met een apart vakje voor een toneelkijker en een 

waaier. Vanaf ongeveer  kreeg de Art Deco invloed op het 

uiterlijk van de tassen. Er kwamen kubistische en geometrische 

vormen in de mode en nieuwe materialen zoals chroom, staal 

en aluminium werden toegepast. Na de Eerste Wereldoorlog 

was er een emancipatiegolf en nam het gebruik van cosmetica 

door vrouwen toe. In de jaren twintig werd daarom de vanity 

case populair, een tas met vakjes voor poeder, rouge en 

lippenstift. 

Voor de avondtasjes werd de versiering extravaganter. Het 

moest flonkeren. Echte diamanten waren erg duur, dus werd 

veel gebruik gemaakt van strass, namaakdiamanten genoemd 

naar de juwelier Strass die ze had uitgevonden. 

werd gebreid. Opmerkelijk is dat het regelmatig voorkwam dat 

de mannen hun vrouwen in dit ambacht ondersteunden door 

het patroon uit te tellen en de kralen te rijgen. Toen aan het 

begin van de twintigste eeuw de handtas definitief zijn intrede 

had gedaan, kregen veel beugeltassen nog een keer een nieuw 

leven door de haak te vervangen door een kettinkje, dat als 

handvat diende. 

Naast de beugeltas waren ook de dijzakken veel in gebruik. Het 

waren platte zakken van katoen of linnen die onder de wijde 

rokken uit die tijd werden gedragen, meestal als een paar. Ze 

hadden een verticale opening en waren via een split in de 

bovenkleding bereikbaar. Vrouwen bewaarden er hun persoon-

lijke bezittingen in, zoals portefeuilles, beurzen, sleutels, par-

fum, naaigerei enzovoort. Zo aan het oog onttrokken leken ze 

de meest veilige bergplaats voor waardevolle spullen, maar ook 

de dijzakken kwamen nogal eens in handen van zakkenrollers; 

beurzen-

snijders 

genoemd in 

die tijd. 

Dijzakken 

waren tot in de 

twintigste 

eeuw in 

gebruik. Ze raakten uiteindelijk in onbruik door het verande-

rende modebeeld en door dameskleding die steeds meer van 

binnenzakken werd voorzien. 

Niet alleen de functie bepaalt het uiterlijk van een tas. De vorm 

is onderhevig aan stromingen, materiaalmogelijkheden en 

mode. In de achttiende eeuw was er een hernieuwde belang-

stelling voor de klassieke oudheid, die zich qua mode uitte in 

japonnen geïnspireerd op Griekse en Romeinse gewaden. 

Een door de inhoud opbollende dijzak hoorde daar niet meer 

bij.

Deze nieuwe mode was slank met een hoge taille, gemaakt van 

dunne stoffen. Daarbij paste een modieuze reticule. Een tas 

die van boven dicht getrokken kon worden door een koord of 

ketting. Hij werd aan de hand gedragen of door middel van een 

bandje aan de pols. In feite is het de voorloper van de heden-

daagse handtas. Het woord reticule komt van het Latijnse reti-

culum, waarmee een klein tasje van netwerk uit de Romeinse 

tijd wordt bedoeld. 

Wel weer heel functioneel was de handwerktas. Borduren en 

ander handwerk werden gezien als een noodzakelijke en status-

verhogende bezigheid voor dames, waar veel tijd aan werd 

besteed. Zelfs op visite namen zij hun, meestal zelfgemaakte, 

handwerktas mee om ook tijdens het praten nuttig bezig te 

kunnen zijn. Een paardentand en een vrouwenhand mochten 

niet stil staan vond men in die tijd.
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‘Ik heb de wereld altijd door een mooi gekleurd glas 

getekend’, zei Anton Pieck ( -) in een inter-

view enkele jaren voor zijn overlijden. Al zijn werk is 

doordrenkt van romantiek. Dat geldt ook voor de 

sprookjes, zoals de wolf uit De wolf en de zeven geitjes, 

maar ook voor zijn schetsen over het alledaagse leven. 

In het Anton Pieck Museum in Hattem kunt u vanaf 

 juni tot en met  augustus een tentoonstelling over 

de romanticus Anton Pieck bezichtigen. 

Iedereen heeft wel een paar boeken waar hij of 

zij mooie jeugdherinneringen aan heeft. 

Janneke van der Veer heeft de populaire kin-

derboeken uit de periode - op een 

rijtje gezet en voorzien van een toelichting 

afgebeeld. Alle kans dat u in dit boek uw lieve-

lingsboek van vroeger tegenkomt. Het boek 

dat u ademloos meerdere keren uitgelezen 

heeft.

Van Arendsoog en Joop ter 

Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, 

Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en 

detectives

In Nederland kan tegenwoordig iedereen zwemmen. Leren 

zwemmen is een belangrijk onderdeel van de opvoeding gewor-

den. Dat is nodig in een land met zoveel water. Daarom is het 

bijna niet voor te stellen dat honderdvijftig jaar geleden bijna 

niemand kon zwemmen, ook de vissers niet. In  werd in 

Amsterdam de eerste zwemschool opgericht, bedoeld om de 

arbeiders te leren zwemmen. Vanaf die tijd zijn wij zwemmen 

lekker en gezond gaan vinden.

Allemaal te 

water! 120 jaar KNZB
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Tekst INEKE STROUKEN

Bij uitgeverij Terra Lannoo is een rijk geïl-

lustreerd boek, Oranje boven, verschenen. 

De geschiedenis van het Koninklijk Huis 

vanaf Willem III wordt hierin verteld aan de 

hand van tastbare herinneringen, veelal sou-

venirs uit collecties van verzamelaars. 

Behalve een historisch overzicht van het 

Koninklijk Huis vanaf , het jaar waarin 

Willem III plaats nam op de troon, geeft dit 

boek een prachtig beeld van wat er zoal ver-

zameld wordt aan Oranjenalia.

Oranje 
boven. Een schatkamer vol herinneringen

Wat is er mooier dan een oranje vereniging die de echte koningin mag 

 ontvangen op zijn eigen  koninginnedagviering. Het overkwam zeven 

oranjeverenigingen in de gemeente Woudrichem vorig jaar. Het bezoek 

duurde anderhalf uur, maar de voorpret en voor bereidingen vele weken.

De zoen van Oranje

Koninginnedag 2007 Woudrichem

In de twintigste eeuw kwamen 

 kunstenaars van elders naar 

Limburg om daar inspiratie op te 

doen voor hun werk. Deze kunste-

naars waren als het ware ‘verborgen’ 

antropologen, die de mensen, hun 

gebruiken en hun omgeving vast-

legden op schilderijen. Zoals August 

Deusser het dorp Arcen in . 

Naast kunst van Limburgse kunste-

naars heeft het Limburgs Museum 

ook een grote collectie van deze 

Limburgia Exotica verzameld.

Limburgia 

Exotica. Kunstenaars komen naar 

Limburg

Wielent Harms heeft meer dan twin-

tig jaar gewerkt aan het standaard-

werk over Overijsselse streekdrachten.  

Hij maakte gebruik van vele oude 

foto’s, prenten en schilderijen, 

spoorde in musea en bij particulieren 

oude  kledingstukken op en voerde 

vele gesprek ken. Zo werd een schat 

aan informatie bijeengebracht over de 

 klederdracht van wieg tot graf.

Overijsselse streek-

drachten. Weerspiegeling van voorbije 

mode
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Met variabele tussenpozen vonden later opvoeringen plaats in 

, ,  en . In het laatstgenoemde jaar werd het 

Uitvoerend Comité Draaksteken binnen de schutterij gefor-

meerd. De organisatie bleef in handen van de schutterij, maar 

het lidmaatschap van de schutterij was niet langer een voor-

waarde om aan het spel mee te mogen doen. In  werd de 

huidige Stichting Draaksteken Beesel opgericht. Deze stichting 

organiseert sindsdien het draaksteken ten dienste van de 

Beeselse schutterij. 

Het comité uit  kreeg de opdracht om het spel om de 

zeven jaar te organiseren.Waarom gekozen is voor een termijn 

van zeven jaar is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is voor 

zeven gekozen, omdat dit getal een bijzondere betekenis heeft 

binnen de katholieke kerk. Zo vinden bijvoorbeeld de heilig-

domsvaarten in Susteren en Maastricht ook eens in de zeven 

jaar plaats. Ongelukkigerwijs kon door de Tweede Wereld-

oorlog het spel in  geen doorgang vinden. In  werd 

het draaksteken weer in ere hersteld. Het spel stond toen in het 

teken van de restauratie van de verwoeste toren van de Sint 

Gertrudiskerk. 

Sinds  kreeg het draaksteken zijn vaste plek bij kasteel 

Nieuwenbroeck en is het draaksteken het middelpunt van de 

driedaagse Drakenfeesten in Beesel. Langzamerhand werd het 

aantal spelers fors uitgebreid. In  en  steeg het aantal 

spelers en nam het aantal rollen met tekst toe. Om al die spelers 

goed te laten presteren werd gekozen voor (semi-) professionele 

regisseurs van buiten Beesel. In  was Gabriël Bekkers spel-

leider. Bij de uitvoeringen van  en  tekende Har Huijs 

voor de regie. In  en  werd Toine Mertens als regis-

seur in de arm genomen. Deze regisseurs droegen nadrukkelijk 

bij aan de verdere professionalisering van het draaksteken. 

als een groot openluchtspel opgevoerd wordt. Waarom het feest 

juist in Beesel bleef bestaan, is niet helemaal duidelijk. Het 

heeft een paar keer maar een haar gescheeld of het draaksteken 

was verdwenen.

Het schuttersgilde van Beesel heeft bij het draaksteken altijd 

een prominente rol gespeeld. In de zeventiende eeuw werd in 

Beesel een Sint Joris Gilde opgericht, het tweede schuttersgilde, 

naast de in  ontstane Sint Sebastianus schutterij. Het Sint 

Jorisgilde voerde jaarlijks in de processie het draaksteken op.

De oudste vermelding over het draaksteken in Beesel dateert 

uit . Op kermismaandag verzamelde het volk zich in de 

gildekamer en zodra er voldoende mensen aanwezig waren ver-

schenen Sint Joris en de draak ten tonele en werd de draak 

gestoken. Bij deze opvoering zong men ook een ‘Sint Joris-

liedeke’. Tot de Franse bezetting ( – ) vond het draak-

steken zo elk jaar plaats. Daarna, tot ver in de negentiende 

eeuw, werd het spel nog maar om de paar jaar gespeeld.

Op  mei  wordt het draaksteken voor de laatste keer in 

zijn oude vorm opgevoerd. Na de fusie tussen de twee Beeselse 

schutterijen tot de Schutterij-Broederschap Sint Georgius en 

Sint Sebastianus begint een nieuwe episode in het draaksteken. 

Er werden steeds meer sprekende rollen in het spel opgenomen 

en op  augustus  speelde men het verhaal voor het eerst 

in drie bedrijven: het temmen van de draak bij de Maas, de 

zegetocht naar en door het dorp en vervolgens de doodsteek op 

de Markt. 

Daarna bleef het een tijdje stil rond het draaksteken. De opvoe-

ring van  leek ook de doodsteek van het draaksteken in 

Beesel. De volgende uitvoering werd pas weer in  gespeeld. 

Legenda Aurea
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Tekst FONS VERDONCK

Foto’s PETER BORS

Het draaksteken in Beesel is gebaseerd op de legende van Sint 

Joris en de draak. Joris of Georgius werd geboren aan het einde 

van de derde eeuw in Cappadocië, gelegen in het huidige 

Turkije. Georgius was een edelman en diende als officier in het 

Romeinse leger onder keizer Diocletanius. Georgius was chris-

ten en raakte daardoor in de problemen. Hij bleef zijn geloof 

trouw, maar moest dat met de dood bekopen. Joris stierf als 

martelaar in . Twintig jaar later werd hij heilig verklaard 

 tijdens het concilie van Niceae en kreeg hij een plaats op de 

heiligenkalender.  April is de dag waarop 

Sint Joris herdacht wordt.

Opvallend is dat in de vroege levensbeschrij-

vingen van Sint Joris geen gevecht met de 

draak voorkomt. De legende was toen waar-

schijnlijk wel bekend, maar werd tijdens het tweede concilie 

van Niceae in  onder de apocriefe geschriften geschaard. 

Tijdens de kruistochten, aan het einde van de elfde eeuw, werd 

de legende weer actueel. Kruisvaarder Godfried van Bouillon 

stelde zijn leger onder bescherming van Sint Joris. De heldhaf-

tige Sint Joris, die tegen de boze draak streed, was een voor de 

hand liggend symbool voor een edelman die tegen het ‘kwaad’ 

van de islam ging strijden in het Heilige Land. 

In de beeldende kunst verschijnt Sint Joris met de draak pas 

vanaf de veertiende eeuw als beeldhouwwerk en op schilderijen. 

De populariteit van het verhaal van Sint Joris en de draak 

kwam vooral door de publicatie van de Sint Jorislegende in de 

Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Dit standaardwerk ver-

scheen in de tweede helft van de dertiende eeuw.

Het verhaal, zoals De Voragine (circa -) het opte-

kende, ging over de stad Silena in het tegenwoordige Lybië, die 

bedreigd werd door een giftige draak. Het vervaarlijke monster 

huisde in een poel en kon alleen op afstand gehouden worden 

door het dagelijks twee schapen te voeren. Omdat het aantal 

schapen snel slonk, werd men gedwongen dagelijks ook een 

kind te offeren. Door loting bepaalde men welke jongen of 

welk meisje dit droeve lot zou treffen. Op zekere dag viel het 

lot op de enige dochter van de koning. Op het moment dat de 

prinses bij de drakenpoel arriveerde en de draak op het punt 

stond de prinses met huid en haar te verslinden, verscheen 

plotseling Sint Joris 

ten tonele. Hij ging 

de strijd aan en ver-

sloeg na een heroïsch 

gevecht de verschrik-

kelijke draak. Sint 

Joris sprak na zijn 

overwinning de mensen toe: ‘De Heer heeft mij gezonden. 

Gelooft in Christus en laat u dopen’. Die dag bekeerde de 

koning zich tot het Christendom en lieten ook de bewoners 

van de stad zich dopen.

Door zijn populariteit werden in de Middeleeuwen veel kerken 

en kloosters naar Sint Joris vernoemd. Talloos veel organisaties 

en verenigingen kozen later Sint Joris tot patroon- of bescherm-

heilige. De bekendste zijn schutterijen, broederschappen en 

scouts. Echter, ook in het buitenland, zoals in Engeland en 

Spanje, werd Sint Joris een populaire patroonheilige.

De legende van Sint Joris en de draak werd aanvankelijk in de 

vorm van een soort toneelspel uitgebeeld in processies. In 

meerdere Nederlandse dorpen hielden schutterijen en broeder-

schappen zo de herinnering aan het verhaal en de held levend. 

In eigen land is Beesel nu nog de enige plaats waar de legende 
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Centraal bij dit alles staat uiteraard het spel: de verbeelding van 

de legende van Sint Joris en de draak. Hoewel de legende al 

eeuwen oud is, heeft de moraal van het verhaal niet 

aan waarde en actualiteit ingeboet: de niet aflatende 

strijd van het goede tegen het kwade!

Dat is ook de opdracht die de regisseur en de com-

missie spel en regie voor de uitvoeringen van  

hebben meegekregen: ‘de kern van het verhaal moet 

onaangetast blijven’. Binnen dat kader heeft de 

 regisseur natuurlijk de vrijheid er een nieuwe artistieke 

 invulling aan te geven.

In de visie van het bestuur is het draaksteken geen speeltje in 

handen van de stichting of de bestuursleden. Het draaksteken 

is van de hele Beeselse gemeenschap. Het is een evenement 

waar gezamenlijk aan gewerkt wordt. Het draaksteken geeft zo 

een geweldige impuls aan onderlinge contacten en bevordert in 

hoge mate de gemeenschapszin. Saamhorigheid is niet alleen 

het gevolg, maar ook de voorwaarde voor een succesvolle editie 

van het draaksteken. Ondanks de wetenschap dat er veel werk 

en inspanningen wachten, kijken de inwoners van Beesel dan 

ook reikhalzend uit naar ! ‹

Het Draaksteken. Van de Georgius-legende tot het 

 unieke openluchtspel te Beesel

De voorbereidingen voor  zijn alweer in volle gang. Het 

bestuur heeft medio  de grote lijnen uitgestippeld. 

Cees Rullens is opnieuw aangetrokken om te regisseren. Na 

langdurige voorbereidingen in de werkplaats gaat in het voor-

jaar van  een grote vrijwillige timmerploeg dagelijks aan 

de slag om op het speelterrein bij kasteel Nieuwenbroeck het 

decor op te bouwen. Een heus kasteel, een palissade en veel 

houten hutjes waarin het volk gehuisvest is, vormen daar 

onderdelen van. Een groep van ongeveer tien vrijwilligers is 

wekelijks bezig de toch al imposante draak te vervolmaken.  

De commissie publiciteit en voorlichting maakt het draaiboek 

voor de in- en externe communicatie. 

Onlangs is de geheel vernieuwde en geactualiseerde website 

gepresenteerd. De kostuums van de grote rollen worden door 

een naaiploeg vervaardigd. In het najaar van  zijn de 

 kostuums van de zolder van de parochiekerk gehaald en naar 

het naai-atelier gebracht. Daar is inmiddels een groep van 

ongeveer tien dames wekelijks met het verstellen en aanpassen 

van de kleren aan de slag. De kleding van het volk wordt door 

de spelers zelf gemaakt.

Sinds enkele uitvoeringen 

wordt ook steeds meer 

aandacht besteed aan de 

feestelijke aankleding van 

het dorp. Drakenschildjes 

en -vlaggen sieren zo goed als alle gevels. Een prijsvraag stimu-

leert de bewoners hun huis in ‘drakensfeer’ te brengen.  

Het zal geen bezoeker van Beesel ontgaan dat er iets bijzonders 

aan de hand is. Heel Beesel staat in het teken van het  

drakenspel!
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De betekenis voor het dorp met ongeveer . inwoners is 

gigantisch. Draaksteken is met heel Beesel verweven geraakt en 

andersom. Veel verenigingen en instellingen hebben zich bij de 

naamgeving zelfs laten inspireren door de legende van Sint Joris 

en de draak. Zo is de draak opgenomen in het gemeentewapen. 

Bij ministeriële beschikking van  juli  kreeg de 

gemeente toestemming om een wapen te voeren ‘van lazuur, 

beladen met eenen draak van goud, getongd en geklauwd van 

keel’. Enkele andere voorbeelden zijn de plaatselijke keramische 

industrie Sint Joris, de carnavalsvereniging De Drake en de 

plaatselijke peuterspeelzaal ’t Draeckske.

Daarnaast draagt het draaksteken ook in forse mate bij aan het 

beleven en vergroten van de gemeenschapszin. Beeselnaren zijn 

trots op dit dorpseigen fenomeen en dragen met verve uit dat 

zij deel uit maken van de grote ‘draken-familie’. Met grote inzet 

spannen zij zich in om het draaksteken in  weer tot een 

succes te maken. De spelers krijgen een groot prestige in het 

dorp. De koningin van  wordt nog steeds gezien en aan-

gesproken als ‘de koningin’. Een gewilde 

rol in het stuk waar veel vrouwen auditie 

voor doen. 

Voor sommige rollen zijn er vaak minder 

kandidaten, omdat er extra eisen zijn. 

De man die Sint Joris speelt moet paard 

kunnen rijden en zijn eigen viervoeter meenemen, maar ook 

kunnen toneelspelen. Voor alle rollen geldt dat er auditie 

gedaan moet worden. Inwoners van Beesel krijgen vanzelf-

sprekend voorrang, maar wat het dorp zelf niet heeft, wordt 

van buiten gehaald zoals de regisseur, maar ook de vendeliers. 

In  kwam er een nieuwe, dynamische draak. Een veertien 

meter lang monster dat vuur spuwt, kop, staart en vleugels 

beweegt, met de ogen rolt en vervaarlijk brult. Kortom in alle 

opzichten een imponerende verschijning. 

De oude draak werd voortbewogen door 

een soort ‘grasmaaimachine’, tegenwoor-

dig wordt het metalen skelet op een 

kleine tractor gebouwd. De huid van het 

dier is gemaakt van rode en groene latex. 

De draak komt niet meer uit de Maas, 

maar vanuit het bos door de palissade het speelterrein op. Het 

spectaculaire spuwen van vuur gebeurt met poeder dat tot ont-

steking wordt gebracht. Met name tijdens de avondvoorstel-

lingen laat het dier een onvergetelijke indruk achter bij het 

publiek. Het publiek, dat sinds  steeds vaker van buiten 

Beesel komt, wordt op de hoogte gebracht door de lokale en 

vooral regionale pers. 

In  waren de zes uitvoeringen totaal uitverkocht. Zo’n 

. mensen keken naar het theaterstuk dat gespeeld werd 

met  meest Beeselse spelers, geregisseerd door Cees Rullens. 

Onder zijn leiding kreeg het dramatisch gehalte van het spel 

een enorme impuls. Ook de wijze van spelen, zo dicht mogelijk 

bij het publiek, droeg er in hoge mate toe bij dat de toeschou-

wers helemaal in het spel opgingen. De emoties zijn groot bij 

scènes met een pasgeboren kind of het jammerlijk sneuvelen 

van een vader die mee ten strijde trekt tegen de draak. Vele toe-

schouwers pinken dan een traantje weg. Maar ook als de draak, 

schijnbaar dood, zich nog een keer opricht om Joris te pakken 

zie je de schrik op de gezichten van de toeschouwers. 

Heel succesvol was in  de historische optocht door het 

dorp. Een primeur die gadegeslagen werd door ongeveer 

. enthousiaste toeschouwers en zo een plaats veroverde in 

het draaksteek-programma. Bij de optocht lopen de meeste 

acteurs mee, inclusief Sint Joris en de draak. Een bonte stoet 

trekt dan door het dorp en de mensen kunnen de spelers dan 

aanspreken en zelfs even aanraken. 
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Voor elk nummer van Traditie zullen wij dit jaar 

iemand interviewen over zijn culturele bagage. 

Iedereen heeft van huis uit een rugzakje mee 

gekregen met daarin de tradities en rituelen die 

van generatie op generatie worden doorgegeven. 

Zoals in dit nummer Wieteke van Dort vertelt 

over haar achtergronden, zo zal ook in de 

 volgende nummers iemand vertellen over zijn 

‘roots’. 

Nederland heeft een mooie draaiorgelcultuur. 

Wij zijn trots op onze draaiorgelmuziek. Vroeger 

kwam het draaiorgel door de straten en werd er 

op draaiorgel muziek gedanst. Tegenwoordig 

kom je nog steeds die prachtige instrumenten 

tegen op markten, kermissen en andere 

festiviteiten.  

 

Onze gehaktbal met mosterd behoort bijna tot 

ons  cultureel erfgoed. In de vaderlandse geschie-

denis komen wij de gehaktbal vanaf  tegen. 

Dan schrijft de dichter en toneelschrijver 

Bredero over een ‘mooie frickedil’, een ronde 

schijf van gehakt vlees. In dezelfde eeuw bestem-

pelt de schrijver P.C. Hooft ‘fricadellen’ als een 

gerecht voor ongetrouwde vrouwen.

In Nederland bestaan ongeveer twintig bloemen-

corso’s. De vroegste vermelding van de heden-

daagse corso’s ligt in de negentiende eeuw. 

Optochten met versierde  fietsen, karren en 

wagens werden toen heel populair bij allerlei 

feestelijkheden. 
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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 door-
geven van gewoonten en gebruiken 
van generatie op generatie noemen wij 
 ‘traditie’. Het woord is afgeleid van het 
Latijnse woord ‘traditio', wat overhan-
diging betekent. Het overhandigen van 
cultuur aan de volgende generatie.

T  raditie 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 belang-
rijk onderdeel van het sociale geheu-
gen van een samenleving en vormen 
de basis van de culturele bagage die 
ieder van ons met zich  meedraagt.




