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traditie 

In dit nummer

4   Draaiorgels

Nederland heeft een unieke draaiorgel-

cultuur, die ook in het buitenland bewon-

dering geniet. Draaiorgel De Arabier van 

de Firma Perlee is wereldberoemd en heeft 

de hele wereld over gereisd. Vroeger kwa-

men de draaiorgels regelmatig door de 

straten en werd er buiten op de draai-

orgelmuziek gedanst. Tegenwoordig kom 

je nog steeds de draaiorgelman op de 

markt, kermis en andere festiviteiten 

tegen, maar het wordt steeds moeilijker 

om met draaiorgelmuziek de kost te 

 verdienen. Daarom wordt het tijd om de 

draaiorgers te behoeden voor verkoop 

naar het buitenland.

16 Gehaktbal

Onze gehaktbal met mosterd behoort 

bijna tot de Nederlandse volkskeuken. In 

de vaderlandse geschiedenis komen wij de 

gehaktbal vanaf  tegen in de bron-

nen. Dan schrijft de dichter Bredero over 

een ‘mooie frickedill’, een ronde schijf van 

gehakt vlees. Volgens de schrijver P.C. 

Hooft waren ‘fricadellen’ vlees voor onge-

trouwde vrouwen. Wim T. Schippers 

gebruikte in  de gehaktbal om er 

controversiële kunst mee te maken. 

Dankzij de Nederlandse Slagersbond 

 kennen wij allemaal nog de leuze: 

‘Woensdag gehaktdag’. 

22 Kader Abdolah

Een populaire Nederlandse schrijver is 

Kader Abdolah, afkomstig uit Iran. In zijn 

nieuwste publicatie De Koran gaat hij op 

zoek naar het boek van zijn vader. 

De Koran is het boek van vele vaders. 

Kader Abdolah vindt dat het de taak is 

van alle zoons om het boek van hun vader 

te lezen en er hun eigen interpretatie aan 

te geven. Op deze manier krijgen ze 

inzicht in de tradities, die zij van hun 

voorvaderen  hebben meegekregen.

30 Spaanse Griep

Negentig jaar geleden brak er een griep 

uit, waaraan  miljoen mensen over-

leden. De geringe belangstelling die deze 

mysterieuze ziekte kreeg, is niet te verkla-

ren. Niet minder dan één procent van de 

wereldbevolking stierf in korte tijd. Toch 

lijkt de Spaanse Griep uit ons collectief 

geheugen te zijn gepoetst.

33 Bloemencorso’s

In Nederland bestaan ongeveer twintig 

bloemencorso’s. De vroegste vermelding 

van de corso’s is in de negentiende eeuw.  

Een corso bestond toen vooral uit ver-

sierde fietsen en karren. De bloemen-

corso’s in de bollenstreek gebruiken 

 hyacinten om hun wagens op te tuigen, 

de corso’s in Overijssel en Gelderland 

dahlia’s.
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Tradities hebben alles te maken met de culturele 

bagage die je van huis uit hebt mee gekregen. Ik 

beschrijf het altijd als een rugzakje. Iedereen heeft een 

rugzakje met de gewoonten en gebruiken, met de 

 tradities en rituelen die hij of zij van zijn ouders en 

voorouders heeft overgenomen. Het woord traditie 

zegt het al: het overhandigen van cultuur van de ene 

generatie op de andere. De inhoud van het rugzakje 

laat je niet ongemoeid. Daar haal je sommige tradities 

uit en je stopt er andere gewoonten in. Je past het rug-

zakje aan, omdat de tijd verandert. Jouw leven is dat 

van jouw ouders en grootouders niet.

Kader Abdolah verwoordt het anders. Hij noemt het 

‘het boek van mijn vader’. In zijn geval is dat de Koran, 

die in Iran voor veel moslims de leidraad van hun leven 

is. Abdolah kwam, toen hij hier in Nederland kwam 

wonen, van een wij-cultuur in een ik-cultuur terecht 

en ging op zoek naar zijn wortels. Hij ontdekte dat hij 

niet alleen het fysieke uiterlijk van zijn voorouders had 

geërfd, maar ook hun herinneringen, pijn en verlan-

gens. Van generatie op generatie werd de Koran door-

gegeven. Als zoon liep hij in dezelfde lijn, maar las de 

Koran anders. 

Kader Abdolah: ‘Mijn vader heeft er nooit van kunnen 

genieten. Uit respect voor het boek ging hij zich iedere 

keer, voordat hij het aanraakte, wassen en schone kle-

ren aan doen. Ik ontdekte de schoonheid. Het is de 

taak van de zonen om het boek van hun vader te lezen 

en er hun eigen interpretatie aan te geven. Dan pas 

ben je volwassen. Als ik op dezelfde voet was door-

gegaan, was ik kind gebleven.’   

Dat is wat er met tradities gebeurt. Je neemt ze van de 

vorige generatie over, maar je zet ze naar eigen hand. 

Tradities zijn niet onveranderlijk. Het zijn de wortels 

waarmee wij in de maatschappij 

verankerd zijn, maar die wij keer 

op keer naar onze eigen inzichten 

en behoeften herijken. 

N

ederlands Centru
m

voor Volkscultuur
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›

de kerk af aan het werken waren en de klok niet konden zien, 

werd een slagwerk toegevoegd met een melodietje. Eerst hoorde 

men de melodie en dan ging de torenklok slaan. Zo werden de 

mensen gewaarschuwd wanneer ze de uren moesten tellen. 

Het mechaniek bestond uit een grote ijzeren trommel met 

metalen stiften, die ronddraaiend hamers in beweging bracht 

die de klokken bespeelden. Later werd het technisch mogelijk 

een dergelijk mechaniek steeds kleiner te maken, waardoor het 

ook andere toepassingen kon vinden. Bijvoorbeeld voor een 

tafelklok in huis, in een speeldoos en zelfs in een horloge.

In  werd in Duitsland de eerste draaiorgelfabriek geopend. 

Frankrijk volgde snel. De draaiorgels in de negentiende eeuw 

hadden als drager van het muziekprogramma een cilinder met 

stiften en bruggetjes. Als de rol één keer was omgedraaid, was 

de melodie afgelopen. Vaak kon de rol dan nog verschoven 

worden, zodat er zes tot twaalf muziekstukken gespeeld konden 

worden. Toch bleef dat een beperkt repertoire.

In  kwam de Parijzenaar Gavioli met een nieuwe uit-

vinding: het draaiorgelboek. Het was een revolutie in de draai-

orgelbouw. In plaats van het gebruik van grote, zware en kwets-

bare cilinders kon het muziekprogramma nu geponst worden 

in zigzag gevouwen, kartonnen orgelboeken die veel lichter en 

goed koper waren. Dit systeem laat de zogenaamde toetsen van 

het instrument in de ponsgaten van het orgelboek vallen, waar-

Iedereen die wat meer wilt weten van automatische muziekin-

strumenten komt al gauw uit bij het Nationaal Museum van 

Speelklok tot Pierement in Utrecht. Een bruisend museum in 

het hart van de stad, waar zo’n elfhonderd instrumenten deel 

uitmaken van de collectie. Je kunt ze daar niet alleen bekijken, 

maar ook horen! En wees niet verbaasd als je tijdens een rond-

leiding wordt uitgenodigd een lied mee te zingen bij de muziek 

van een buikorgel of een dansje te maken op de tonen van een 

enorm dansorgel. 

Een automatisch muziekinstrument is volgens de definitie van 

het museum een ‘muziekinstrument dat voorzien is van een 

programma, waardoor het zonder hulp van een bespeler kan 

musiceren’.

Een draaiorgel is zo’n automatisch muziekinstrument, evenals 

het kermis- en het dansorgel. Maar er zijn nog veel meer vor-

men. Veel muziekinstrumenten hebben een automatische vari-

ant, bijvoorbeeld piano’s (pianola’s), harmoniums, accordeons 

en trompetten. Er bestaan zelfs hele automatische orkesten in 

de vorm van een orchestrion. Die waren in de negentiende en 

begin twintigste eeuw populair in openbare gelegenheden ter 

vervanging van een echt orkest. 

De oudste vorm van automatische muziek in Nederland is een 

torencarillon. Zo’n vierhonderd jaar geleden, toen niet iedereen 

een horloge of een klok in huis had, was de torenklok heel han-

dig om te weten hoe laat het was. Voor mensen die verder van 
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portretten en beelden in opvallende kleuren waren op het 

showfront te zien. 

Het museum heeft onder andere het kermisorgel De Schuyt in 

de collectie. Dit was oorspronkelijk een dansorgel, dat omge-

bouwd is tot kermisorgel door Carl Frei. Het repertoire, waar-

onder arrangementen van Frei zelf, is grotendeels bewaard 

gebleven en te horen.

De grote bloeiperiode van de dansorgels viel samen met die van 

de kermisorgels, van  tot . Hun ondergang ging ook 

hand in hand; door de oorlogsjaren en door de opkomst van 

muziekreproductie op band en plaat. Geluidsinstallaties waren 

goedkoper en gemakkelijker aan te vullen met repertoire.

Maar voordat het zover was, werd er gedanst! Voornamelijk in 

Vlaanderen en in Brabant. Danspaleizen en café-dansants met 

gladde vloeren, kroonluchters en het liefst met spiegels in de 

zaal, zodat het front van het orgel weerkaatst werd. Een wals, 

een foxtrot of een tango met veel slagwerk vanwege het ritme. 

De dansers betaalden per nummer. Hierdoor waren de muziek-

stukken aanmerkelijk korter dan op de kermis, waar een pot-

pourri veel gemakkelijker was, omdat dan niet zo vaak van 

orgelboek gewisseld hoefde te worden.

Dansorgels waren populair. Het museum heeft er een van de 

orgel fabriek Mortier, een groot bedrijf dat ieder jaar zo’n zeven-

tig orgels afleverde. Als je ervoor staat en ziet  hoeveel vierkante 

meters front er is beschilderd en versierd met open gewerkt 

houtwerk, nog los van het instrument zelf, dan is dat haast niet 

voor te stellen.

Buikorgeltjes werden gemaakt om op straat te bespelen. De 

muziek komt voort uit een ronddraaiende, door een slinger op 

gang gebrachte, cilinder waar een beperkte hoeveelheid melo-

dieën op kan staan. Om toch de nodige variatie te kunnen leve-

ren, werden er verschillende teksten gezongen bij hetzelfde 

deuntje. Vaak sentimentele liedjes over rampspoed en ontrouw, 

die letterlijk op een smartlap waren geschreven, compleet met 

illustraties, zodat iedereen luidkeels mee kon zingen. Soms 

werd de orgelman vergezeld door acrobaten of  dieren, zodat er 

een echte vertoning gegeven kon worden.

Aan het begin van de twintigste eeuw verschenen de eerste 

boekdraaiorgels in Amsterdam. Deze waren op de markt 

gebracht door het bekende orgelverhuurbedrijf van Léon 

Warnies, later de firma Perlee. De Firma Perlee heeft recent zijn 

collectie van twaalf orgels bij het Museum van Speelklok tot 

Pierement ondergebracht. Naast orgels leverde Perlee ook 

orgelboeken en kon men er arrangementen bestellen.

door er klepjes geopend worden die lucht laten stromen in de 

orgelpijpen die het geluid voortbrengen. Aanvankelijk ging het 

aantal toetsen gelijk op met het aantal orgelpijpen; in een later 

stadium werd het technisch mogelijk een instrument met bij-

voorbeeld zeventig toetsen wel tweehonderd orgelpijpen te 

laten bespelen. Wat uiteraard meer muzikale variatie opleverde.

Kermis is volksvermaak bij uitstek. Voordat men muziek van 

radio, plaat, band of CD kon afspelen, was men afhankelijk 

van echte muzikanten of van een kermisorgel. Met muziek kon 

men de attracties luister bij zetten, er kon op gedanst worden, 

maar het hielp ook om de sfeer te verhogen waardoor er meer 

gedronken werd en meer geld in het laatje kwam. Steeds gro-

tere en meer spectaculaire kermisattracties volgden elkaar op en 

de kermisorgels gingen mee met die trend. Ze werden steeds 

groter en kregen meer muzikale mogelijkheden door het aantal 

toetsen uit te breiden. Ook de vormgeving werd steeds uitge-

breider. Barokke gouden krullen, bloemen, landelijke taferelen, 

›
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Wat voor de dans- en kermisorgels geldt, gaat in mindere mate 

ook op voor de straatorgels. 

De oorlogsjaren waren een breekpunt wat de populariteit 

betreft. In de eerste plaats doordat er vanaf  geen orgels 

meer op straat mochten spelen, maar ook daarna hebben ze 

nooit meer dezelfde plek ingenomen als voor de oorlog. Schuld 

hieraan waren de toenemende hoogbouw, werkende mensen en 

ook hier weer de radio en de grammofoon die gemeengoed 

werden. 

Min of meer bij toeval ontmoet ik Zweris de Ruijter, een 

Rijswijkse draaiorgelman, op straat. 

Hij speelt met zijn orgel Grote radiokast in het centrum van 

Den Haag en is zoals hij zelf zegt opgegroeid met draaiorgels. 

‘Vanaf een jaar of acht ging ik al met mijn vader mee met dit-

zelfde orgel. We trokken door Rijswijk, Leidschendam, Wate-

ringen en Den Haag. Dat waren mooie tijden. Ik ben er zelf 

mee doorgegaan, maar sinds een jaar of dertien kan ik er niet 

meer van bestaan. Ik werk nu drie dagen op de bus, alleen in 

het weekend ben ik nog met het orgel op pad. Op doorde-

weekse dagen is er helemaal geen handel meer. Vroeger was het 

leuker, ook de reacties van de mensen. Zowel van het publiek 

als van de winkeliers.’

Het paard voor het orgel staat rustig te wachten tot ze weer een 

stukje verder gaan. Dat was ongetwijfeld vroeger zo en is nu 

nog zo; elk kwartier naar een nieuwe stek om een ander publiek 

te trekken. Op mijn vraag of hij ondanks de huidige situatie 

nog wel door wil gaan, geeft De Ruijter een kort antwoord ter-

wijl hij even een schouder ophaalt: ‘Ik kan het niet loslaten…’ 

Voor het behoud van orgels is een Nationaal Fonds Draai-

orgelbehoud opgericht dat als doelstelling heeft zoveel mogelijk 

instrumenten te behouden en een functie te geven, zodat ze 

ook echt gebruikt worden. Er was namelijk een tendens dat 

veel orgels naar het buitenland gingen, waar ze door een ander 

klimaat en matig onderhoud verloren gingen. De heer Rein 

Schenk is voorzitter van het fonds. ‘De plek die het draaiorgel 

in de samenleving heeft, wordt steeds kleiner. Het is een instru-

ment uit de tijd dat er geen ander vermaak was. Het was echt 

volksvermaak. Als kind liep ik er in Amsterdam al achteraan. 

Er waren er toen nog wel zo’n vijftien op straat. Prachtig vond 

ik het. In grote lijnen neemt de draaiorgelcultuur in de open-

baarheid af en verschuift het naar privébezit. Het is minder 

leuk dan vroeger. Voor mij is het een stukje nostalgie, maar het 

gaat ook om het complete plaatje van de muziek en het instru-

ment zelf. Er zijn nog steeds mensen die orgels bouwen, maar 

qua klankkleur is het toch minder. Vroeger waren er meer vak-

mensen in fabrieken met honderden werknemers. Nu zijn er 

alleen nog maar kleine bedrijfjes.’ Draaiorgels en draaiorgel-

muziek zijn cultuurgoederen geworden waar wij zuinig op 

moeten zijn. ‹
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Er is een mooi verhaal over een voor malig directeur van het 

Concertgebouw orkest die inmiddels in Amerika woonde, maar 

regelmatig terugkwam voor zijn werk. In Amsterdam logeerde 

hij dan in het Amstelhotel. Daar hoorde hij op een gegeven 

moment een draaiorgel met muziek van Carl Frei, waarop hij 

verzuchtte ‘zulke mensen had ik in het Concertgebouworkest 

moeten hebben.’ Het verhaal gaat nog verder dat hij daarna 

iedere keer als hij daar logeerde het draaiorgel liet komen om 

voor hem te spelen.

Het bekendste orgel van Nederland, De Arabier van de firma 

Perlee, is ook onder gebracht bij het Museum van Speelklok tot 

Pierement. Het is één van de orgels die op de lijst van 

beschermd nationaal cultuurbezit staan. Oorspronkelijk als 

dans orgel gebouwd in Ant werpen, kwam het in de jaren dertig 

in handen van de heer Perlee Sr. Zijn zoon bouwde het instru-

ment later om tot een -toets straatorgel. De naam komt van 

de Arabisch aandoende schilderingen op het front. Van  

tot  heeft het orgel in Groningen gespeeld. De exploitant 

daar was de heer Elderman. Het is daar dat de populariteit is 

begonnen, niet in de laatste plaats doordat het muzikale reper-

toire aan orgelboeken enorm werd uitgebreid, ook met klas-

sieke muziekstukken. Dit orgel heeft veel buitenlandse tournees 

gemaakt en de muziek is op een groot aantal langspeelplaten 

verschenen. Dit alles maakt dat juist dit orgel wordt gezien als 

het beroemdste draaiorgel ter wereld.

Veel mensen konden door een orgel te huren en er de straat 

mee op te gaan, al draaiend hun brood verdienen. Later werd 

de aandrijving veelal gemotoriseerd, zodat dat stuk van het 

zware werk in ieder geval verleden tijd was. In die tijd waren er 

alleen al in een stad als Amsterdam tientallen orgels op straat. 

In andere steden waren het er niet veel minder. Mensen, vol-

wassenen én kinderen, kwamen op het geluid af als de orgels de 

straat inreden en hun marsen, walsen en andere populaire 

muziek lieten horen. Het was dan gewoon even feest.

Ook van deze straatorgels heeft het museum natuurlijk prach-

tige voorbeelden, zoals De Zeventiger en De Dubbele Biphone. 

De laatste werd door Carl Frei gebouwd en is een voorbeeld 

van een type -toets. 

Carl Frei, in de museumgids de éminence grise van de Neder-

landse orgelbouw genoemd, was een bijzondere man. Als twin-

tigjarige jongen kwam hij uit Duitsland naar Breda. Hij had 

toen al een muzikale scholing en werkervaring in de belangrijk-

ste orgelbouwcentra in Duitsland en Frankrijk achter de rug. 

Hij had een heel eigen idee over hoe straat orgels moesten klin-

ken. Dit betekende dat hij nieuwe registers introduceerde, die 

ook veel navolging kregen. Hij had een goed muzikaal voorstel-

lingsvermogen en heeft mede daardoor de Nederlandse draai-

orgelcultuur nieuw leven ingeblazen.
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soms met de nodige humor. Het thema 

muziek leent zich hier uitstekend voor, 

wat meteen duidelijk wordt bij het eerste 

schilderij van de tentoonstelling. 

Een van de topstukken van de tentoon-

stelling is het schilderij van een navolger 

van Jeroen Bosch, Het concert in het ei. 

Het is een laatmiddeleeuws stuk waarop 

de muziekinstrumenten worden gepre-

senteerd als symbool voor de losbandige 

kant van de mens. Ze vertegenwoordigen 

drankzucht, hoererij, domheid en zotter-

nij en zijn de tegenpolen van hemelse 

muziek. Dit thema wordt onderstreept 

door allerlei andere attributen, zoals een 

uil op het hoofd van een non, wat staat 

voor dwaasheid, en een aal aan de boom, 

wat een verwijzing is naar lustig bier 

drinken. Als overtreffende trap geeft een 

monnik leiding aan het zingen van een 

liefdeslied uit een liedboek. Niet echt 

iets dat verwacht wordt van een monnik. 

Als muzikale ondersteuning bij dit schil-

derij is de Tourdion te beluisteren, een 

laatmiddeleeuws Frans drinklied.

Andere voorbeelden van kunst die de 

toeschouwer waarschuwen hoe het 

niet moet, zijn twee gravures van Pieter 

van der Heyden, naar Jeroen Bosch, 

De blauwe schuit en Muzikanten in 

een mosselschelp. 

Op de eerste is een gezelschap te zien dat 

op Vastenavond muziek en vertier 

maakt. Op de andere losbandig en vraat-

zuchtig gedrag van een stel geestelijken 

in een mosselschelp, een erotisch 

symbool.

In De strijd tussen Vastenavond en Vasten 

van een navolger van Jeroen Bosch staat 

de doedelzakspeler symbool voor de 

overdaad van Vastenavond. Kunst als 

moraliserende wijsvinger en het verbeel-

den van musicerende mensen en muziek-

instrumenten had daar een duidelijke rol 

in. 

Het onderscheid tussen moreel goede en 

moreel slechte muziek bestond ook in de 

middeleeuwen al eeuwenlang. Plato wees 

al bepaalde ritmen en instrumenten af, 

omdat ze een ongunstige uitwerking op 

de menselijke ziel zouden hebben. Goed 

en slecht had alles te maken met het 

onderscheid tussen religieus en profaan, 

tussen hemels en werelds.

In de Christelijke wereld was de kerk het 

centrum van waaruit alle kunsten ont-

stonden, dus ook de muziek. Die werd 

daar aanvankelijk alleen gebruikt om de 

vroomheid van mensen te vergroten. 

Vanaf de dertiende eeuw kwam er ook 

steeds meer niet-kerkelijke muziek, zoals 

liefdes- en volksliederen in de spreektaal 

in plaats van alleen maar in het Latijn.

De Reformatie had ook zo zijn invloed. 

Luther beschouwde muziek als een god-

delijk geschenk en zag een verband tus-

sen de harmonie van de schepping en de 

muzikale harmonie. Calvijn was behou-

dender en beoordeelde muziek op haar 

morele gehalte. Dansen lag voor hem erg 

dicht bij onkuisheid. Dit denkbeeld 

heeft in de Republiek van de zeventiende 

eeuw veel invloed gehad. 

Onder druk van de protestanten werden 

steeds meer psalmen in de volkstaal geïn-

troduceerd. Ter afscheiding van de 

roomse muziekcultuur en omdat er 

gemakkelijker kon worden mee gezongen 

door de kerkbezoekers. Een fel discussie-

punt tussen de strenge en de wat meer 

gematigde calvinisten was in die tijd de 

vraag of de psalmen al dan niet moesten 

worden begeleid door het orgel dat in 
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Direct na binnenkomst is er al wat te 

beleven en te beluisteren. De Tuin der 

lusten van Jeroen Bosch is geprojecteerd 

op een interactieve installatie zodat je, 

door ze aan te raken, al die vreemde 

figuurtjes uit de hel kunt beluisteren als 

ze op hun muziekinstrumenten spelen. 

Te horen zijn onder andere een draailier, 

een harp, een trommel en een pommer. 

De laatste was een in de middeleeuwen 

bekend dubbelrietinstrument. 

De draailier was populair en werd veel 

op straat gespeeld. Het is een instrument 

waarbij het draaien aan de lier een con-

stante klank produceert, daarnaast kan 

Paul Huys Janssen, conservator oude 

kunst van het museum: ‘Muziek is een 

communicatiemiddel en speelt meer dan 

andere kunstuitingen direct op de emo-

ties in. Het kan je droevig stemmen of 

opvrolijken. We zijn uitgegaan van de 

vraag, hoe klinkt een schilderij? Terwijl 

een schilderij in wezen doofstom is. 

Meer concreet betekent het dat we wil-

den laten horen welke klanken een draai-

lier of een rommelpot kan voortbrengen; 

instrumenten die zo veel op schilderijen 

te zien zijn. We hebben geprobeerd de 

geschiedenis toegankelijker te maken.’ 

Bij deze tentoonstelling wordt samenge-

werkt met Het Brabants Orkest.

de melodie op het klavier  worden 

gespeeld. 

Al eeuwenlang zijn kunstwerken 

gemaakt, waarin muziekinstrumenten of 

het musiceren uitgebeeld worden. Met 

name in de zestiende en zeventiende 

eeuw zat er veel symboliek in de schilde-

rijen. Realistische voorstellingen met een 

diepere bodem. Instrumenten, attributen 

of gedrag van mensen kunnen een heel 

andere betekenis hebben dan waar op 

het eerste gezicht aan gedacht wordt. 

Een algemeen geldende mening of een 

moraal wordt verbonden aan een beeld, 

Tekst  JOLLY VAN DER VELDEN

Foto’s  NOORDBRABANTS MUSEUM
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Daarnaast werd er gespeeld in de zoge-

naamde muziekcolleges. Op de tentoon-

stelling is een voorbeeld daarvan te zien 

van de Utrechtse schilder Joost 

Droochsloot. Hij schilderde een musice-

rend gezelschap rondom een muziek-

standaard. Het zou het stadscollege van 

Utrecht voorstellen, maar gezien het feit 

dat er vier zangeressen meedoen is het 

zeer onwaarschijnlijk dat hij dit tafereel 

naar de werkelijkheid heeft geschilderd. 

Voor vrouwen was er in een dergelijk 

gezelschap geen plaats in die tijd. Als 

geluidsfragment is het Wilhelmus, 

gespeeld op een citer te beluisteren. 

Ondanks deze beperkingen bloeide het 

zeventiende-eeuwse muziekleven wel 

degelijk. Niet in de laatste plaats doordat 

er veel werd gezongen. Een grote hoe-

veelheid liedboeken van allerhande slag 

werd uitgegeven, van geestelijke tot 

amoureuze. Die tegenstelling leverde 

vanzelfsprekend weer genoeg stof op tot 

felle aanvallen en schimpscheuten van de 

geestelijke liedschrijvers op de collega’s 

van de profane bundels, waar ‘ydele, 

onreyne ende onkuysche liedekens’ wer-

den aangetroffen. 

Er zijn vrij veel amoureuze of erotische 

genrevoorstellingen waarin musiceren of 

muziekinstrumenten een rol spelen. 

De status van uitvoerende musici was 

niet hoog, wat niet wil zeggen dat er 

geen waardering was voor degene die het 

carillon bespeelde in de kerktoren. De 

muzikant werd als een am bachts man be-

schouwd, niet als een kunstenaar of 

artiest. 

Muziek maken in huiselijk kring was erg 

geliefd in de hogere standen. Iemand als 

Constantijn Huygens speelde de viola da 

Gamba, de luit, de gitaar, het klavecim-

bel en het orgel. Daarnaast componeerde 

hij. Zolang maar werd vermeden dat het 

nodig was om er de kost mee te verdie-

nen, was het goed. Hij hield zich onge-

twijfeld aan een bekend handboek uit 

zijn tijd, van Castiglione, waarin stond: 

‘de hoveling mag alleen muziek maken 

als tijdverdrijf, en eerst na veel aandrin-

gen, en niet in tegenwoordigheid van 

onedel volk of van een grote menigte.’
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honderdvijftig psalmen door koning 

David zelf is gecomponeerd. 

In de Bijbel komt muziek veelvuldig 

voor. Meest al in positieve zin. Bijvoor-

beeld zingende en musicerende engelen 

of David met zijn harp, die Saul tot rust 

brengt met zijn spel. 

Op de tentoonstelling is een vijftiende-

eeuws houten beeld te zien dat een 

onderdeel was van een Maria-altaar. Drie 

musicerende engelen met Jozef, gemaakt 

door Adriaen van 

Wesel. 

In het boek Kronieken 

kunnen we lezen dat 

er vierduizend muzi-

kanten voor de ere-

dienst in de tempel in 

Jeruzalem in dienst waren. Er waren zan-

gers bij en muzikanten die onder andere 

speelden op harpen, cimbalen, lieren en 

bazuinen. Muziek was in die context 

blijkbaar van groot belang.

Ondanks deze teksten is er vanuit de 

kerkvaders herhaaldelijk geprotesteerd 

tegen bepaalde instrumenten of liederen 

die zij niet beschouwden als ter meerdere 

eer en glorie van God, maar veronder-

steld werden een verderfelijke invloed op 

hun kudde uit te oefenen. Men zag 

daar in de werken van Satan in 

vermomming. 

Duivelse of foute instrumenten waren de 

draailier, de doedelzak, de fluit of de 

rommelpot. Goede instrumenten waren 

de klavecimbel, het orgel en de luit. 

Hoewel de laatste ook wel werd geassoci-

eerd met seksualiteit en prostitutie. 

Hoe er naar een muziekinstrument werd 

gekeken, kon ook in de loop van de tijd 

veranderen. Zo stond aanvankelijk de 

viool in een ongunstig daglicht, doordat 

het krassen van de speelman als bande-

loos werd beleefd en er op de muziek 

gedanst werd. Pas in de achttiende eeuw 

werd het een instrument van de hogere 

stand.

iedere kerk aanwezig was. Vanaf  

werden er alleen nog onbegeleide psal-

men toegestaan. Een paar jaar later 

kwam er vanuit de Synode zelfs de 

opdracht alle orgels uit de kerken te ver-

wijderen. Geluk kig is het nooit zo ver 

gekomen, doordat de orgels stadseigen-

dom waren. Constantijn Huygens heeft 

in deze discussie nog zijn invloed laten 

gelden ten bate van het orgelspel. Hij 

vond het noodzakelijk om het zingen 

van de kerkbezoekers in goede banen te 

leiden.

Het woord psalm komt van het Griekse 

‘lied bij snarenspel’. De psalmen uit de 

Bijbel vormen het oudste liedboek dat 

nog steeds gebruikt wordt. Men gaat 

ervan uit dat een aanzienlijk deel van de 
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werd door schilders weergegeven door 

zichzelf als een luitspeler te portretteren. 

Jan Steen schilderde een jonge vrouw die 

door haar luitspel een somber ogende 

man wat probeert op te vrolijken, de 

Luitspeler en melancholicus. Muziek als 

medicijn, dat op een bepaalde manier 

ook met harmonie te maken heeft. 

Het nastreven van harmonie bleef lang 

een ideaal. Ook in de Renaissance en de 

Barok werd muziek nog gezien als een 

weerspiegeling van de goddelijke orde. 

De nieuwe inzichten uit natuurweten-

schappelijke hoek brachten daar veran-

dering in.

Vanuit eenvoudige aanduidingen waar-

door alleen de toonhoogte werd aangege-

ven, de zogenaamde neumen, heeft de 

muzieknotatie vanzelfsprekend een 

enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 

dit kader is het leuk om op de tentoon-

stelling bladmuziek uit  te zien van 

Wolfgang Amadeus Mozart uit de 

Galimathias Musicum. Hij componeerde 

dit stuk ter gelegenheid van de inhuldi-

ging van Prins Willem V als de nieuwe 

stadhouder. De familie Mozart was voor 

die gelegenheid uitgenodigd en het tien-

jarige wonderkind dirigeerde en speelde 

zelf. 

Er is nog veel meer te zien of te beluiste-

ren: koorboeken bijvoorbeeld, een 

geluidssculptuur van Ber Mengels of 

muziekinstrumenten, zoals een klave-

cimbel en een hoornvedel. 

Ook kan iedereen zijn of haar eigen 

muzikale stilleven maken en dansen op 

de boerenbruiloft van Pieter Breughel. 

De tentoonstelling ‘Muziek – gespeeld 

en verbeeld’ is tot  augustus te zien in 

het Noordbrabants Museum, 

Verwersstraat  in ’s Hertogenbosch 

(-) ‹

Muziek aan de 

muur

met uitzondering van Pythagoras zelf, 

maar die vonden ze ook niet zo gewoon. 

De tweede soort is de musica humana, 

waarmee de harmonie tussen lichaam en 

ziel werd bedoeld. De musica instrumen-

talis was de gewone, hoorbare muziek, 

hetzij door de stem, hetzij door 

instrumenten. 

Een voorbeeld van harmonie is te zien 

op een schilderij van Theodoor van 

Thulden, Allegorie op de harmonie en het 

huwelijk, uit circa . De geportret-

teerde vrouw speelt op een theorbe, een 

soort luit, terwijl de huwelijksgod 

Hymenaeus haar een krans van rozen 

boven het hoofd houdt. Op een inscrip-

tie op het schilderij is te lezen: ‘Zo goed 

als harmonie klinkt op de luit, zo goed 

kroont harmonie het huwelijk’. 

Echtparen lieten zich ook gezamenlijk 

afbeelden in een dubbelportret waarbij 

het ‘kleine’, de huwelijkse harmonie, een 

verband heeft met het ‘grote’, de harmo-

nie der sferen. Harmonie in de familie 
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hiervan is een zeventiende-eeuwse tegel: 

Cupido met fluit.

Muziekinstrumenten zijn ook een prach-

tig motief om de vergankelijkheid uit te 

beelden. Met name stillevens lenen zich 

daar uitstekend voor. Muziekklanken die 

wegsterven, zo als ook het leven eens zal 

wegvloeien. 

Edward Collier laat in zijn Vanitas uit 

 typische vergankelijkheidmotieven 

zien zoals een schedel en zeepbellen. 

Van de viool en de luit zijn de snaren 

gesprongen, wat voor hetzelfde thema 

staat. Simon Luttichuys gebruikt naast 

de schedel en de knook, de zandloper en 

een uurwerk om aan te duiden dat de 

tijd onherroepelijk doorgaat. De viool 

speelt niet meer en de muzieknoten in 

het muziekboekje geven het gebeier weer 

van kerkklokken bij een begrafenis.

Muziek is van alle tijden. In de westerse 

muziekgeschiedenis zijn er nogal wat 

mythologische of Bijbelse personages die 

met het ontstaan van muziek in verband 

zijn gebracht. Bijvoorbeeld Pythagoras, 

die uit de intervallen, de afstand tussen 

twee tonen, wiskundig basiswetten voor 

de muziek zou hebben afgeleid. Of de 

Oudtestamentische Jubal die de stamva-

der van ‘allen die lier en fluit bespelen’ 

wordt genoemd, Genesis :. Ook wor-

den Orheus, Apollo, de sirenes en de 

muzen in dit verband genoemd. 

Een bijzondere plek hebben Koning 

David met zijn harp en de heilige 

Cecilia, de beschermvrouwe van de ker-

kelijke muziek. Zij was een christelijke 

martelares uit de tweede of derde eeuw 

en wordt vaak spelend op een orgel afge-

beeld. Beiden zijn op de tentoonstelling 

te zien. Op rekeningen uit / van 

de Sint Jacobskerk in Utrecht worden 

deze schilderijen van Roelof van Zijl ver-

meld. Oorspronkelijk waren zij aange-

bracht bij het kerkorgel.

Het begrip ‘harmonie’ speelt al eeuwen 

een belangrijke rol en wordt onder 

andere in verband gebracht met hogere 

machten, getallenleer en muziek.

De Romein Vitruvius bijvoorbeeld stelde 

muziek, de bouwkunst en de menselijk 

afmetingen in termen van harmonie op 

één lijn. Dat betekende voor hem dat 

iedere architect weet moest hebben van 

de muziekleer.

Pythagoras en zijn navolgers onder-

scheidden drie soorten muziek. Als 

belangrijkste zagen zij de zogenaamde 

musica mundana, symbool voor de kos-

mische harmonie. Deze muziek zou 

voortgebracht worden door de bewegin-

gen van de hemellichamen en was 

onhoorbaar voor gewone stervelingen, 

Dubbelzinnigheden werden niet 

geschuwd. Een mooi voorbeeld daarvan 

is een prent met onderschrift van Frans 

Huys, Meester Jan Slechthoofd, waarbij 

een oude vrouw de luitmaker 

Slechthoofd vraagt haar luit te versnaren. 

Wat neerkomt op de vraag of hij het bed 

met haar wil delen. Uit het onderschrift 

blijkt dat de man niet op haar verzoek 

ingaat, hij moet zijn krachten voor zijn 

eigen vrouw bewaren.

Ook de vorm van muziekinstrumenten 

zelf, denk aan de fluit en de doedelzak, 

kon zorgen voor gedachtenassociaties in 

erotische richting. Een mooi voorbeeld 



traditie 

›

de huidige gehaktbal. In dezelfde eeuw bestempelt de schrijver 

P.C. Hooft fricadellen als typische ‘vrijers kost’ ofwel een 

gerecht voor ongetrouwde dames. De frickedel, frickedil of 

 frikedill die tijdens de Gouden Eeuw alleen bij de gegoede bur-

gerij op tafel kwam, werd niet van ‘half om half ’, maar van 

gehakt kalfsvlees en kalfsvet bereid. Twee eeuwen later ver-

schijnt Betje De Goedkoope Keukenmeid. Van dit populaire 

kookboek verschijnen tussen  en  maar liefst elf druk-

ken. In Betje staat een recept voor kalfsfricadellen en eentje voor 

kalfsgehakt. Beiden worden verschillend bereid. Kalfsfricadellen 

bereidt Betje door platgeslagen schijfjes mager kalfsvlees dik te 

larderen met spek. Kalfsgehakt bereidt ze door één à anderhalf 

Nederlandse pond kalfsgehakt, in melk geweekt wittebrood of 

beschuit,  eieren, zout, nootmuskaat en peper tot één à twee 

gehaktballen te kneden. 

Betje werd gepubliceerd ten tijde van de industriële revolutie. 

Door de industrialisatie groeiden de steden in rap tempo en 

ontstaat er een nieuwe arbeidersklasse. Tegelijkertijd worden 

nieuwe technieken, producten en levensmiddelen ontwikkeld, 

geproduceerd en geïntroduceerd. In die tijd is gebraden vlees, 

zo ook de gehaktbal, nog geen onderdeel van de warme maal-

tijd. Tot omstreeks  aten de (fabrieks)arbeiders en burgerij 

potspijs (eenpansgerechten). Het apart opdienen van gerechten 

– denk aan soep vooraf en aardappelen, groente en vlees – was 

onbekend bij de gemiddelde huisvrouw. Ook had die nog geen 

flauw benul hoe ze een vers stukje vlees moest braden. Als 

onderdeel van de maaltijd nam vers vlees maar een bescheiden 

plaats in. Gegeten werd vooral geconserveerd (varkens)vlees en 

omdat gezouten, gerookt en gedroogd vlees niet zo geschikt 

was om te braden, werd het vooral meegekookt of -gestoofd in 

eenpansgerechten als hutspot. Voor vers vlees was men, tot de 

introductie van de diepvrieskist, bovendien afhankelijk van 

het slachtseizoen, dat begon in november. 

woorden, die bij het grote publiek synoniem waren voor 

iemand zonder ruggengraat, een sufferd, slappeling of iemand 

die domme uitlatingen doet. In min of meer dezelfde betekenis 

– slappeling, futloos persoon en sufferd – komt de bal gehakt 

in de vaderlandse literatuur al veel eerder voor. ‘Ga liever je vuil 

rakke en je trap dweile, bal gehakt!’ zegt Polletje Piekhaar in 

het gelijknamige boek uit  van de Rotterdamse schrijver 

Willem van Iependaal (-). 

Volgens de grote Van Dale is een gehaktbal ook ‘een onderkrui-

per bij een staking, een werkwillige’. Die term, zo schrijft het 

Bargoens woordenboek Kleine woordenschat van de volkstaal 

(-), is ontstaan tijdens een havenstaking in de Eerste 

Wereldoorlog (-). Toen verstrekte de Koninklijke 

Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (knsm) gratis maal-

tijden aan arbeiders (afkomstig uit Nieuwendam, tegenwoordig 

Amsterdam-Noord) die tijdens de staking niet naar huis gingen. 

Deze werkwilligen werden door degenen die wel thuis bleven 

– de stakers – vereenzelvigd met wat ze aten: hutspot en gehakt.

Niet de uitdrukking, maar het eten van gehakt is ouder dan de 

weg naar Athene. Griekse keftedes, Italiaanse polpette, Turkse 

köfte, Spaanse albóndigas horen tot de oudste gehaktballen van 

de wereld. Onze gehaktbal is net zoals de Franse fricadelle en 

boulette de viande, de Duitse Frikadellen en Frikandellen en de 

Zweedse köttbullar van veel latere datum. Een opvallende over-

eenkomst tussen al die verschillende ballen van gehakt vlees is 

dat ze eeuwenlang vooral bij de elite op tafel kwamen. De 

gemiddelde Europeaan at maar weinig vlees.

In de vaderlandse literatuur begint de geschiedenis van de 

gehaktbal omstreeks . Dan schrijft de dichter en toneel-

schrijver Bredero over een ‘mooie frickedil’ een ronde schijf of 

bal van gehakt vlees, die gezien kan worden als voorloper van 
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Eeuwige roem krijgt de gehaktbal pas vanaf het begin van de 

jaren zeventig en mede dankzij Schippers’ baanbrekende televi-

siewerk voor de vpro. In de ‘Fred Haché show’ maakte de 

Haagse moppentapper Harry Touw, het door Schippers 

bedachte personage Fred Haché, de gasten te pas en onpas uit 

voor ‘bal gehakt’. In het kro televisieprogramma de ‘Van 

Speykshow’ () zijn er volgens de acteur Ton van Duin-

hoven steeds meer (grijze) gehaktballen in plaats van mensen. 

In dezelfde periode kijkt half Nederland naar de Amerikaanse 

comedyserie ‘All in the Family’, waarin de legendarische hoofd-

persoon, de aartsconservatieve Archie Bunker, zijn liberale en 

werkloze schoonzoon Michael aan de lopende band uitscheldt 

voor meathead.

Door Wim T. Schippers weliswaar tot kunst verheven, popula-

riseerde de televisie de uitdrukking ‘gehaktbal’ of ‘bal gehakt’. 

Tot diep in de jaren tachtig werden het veelgehoorde scheld-

Tekst  KARIN VANEKER 
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veerd bij rode kool, spinazie en andijvie (stampot). Koelvers, 

bevroren, ingeblikt en kant-en-klaar, slagers en supermarkten 

verkopen ballen in allerlei soorten en maten. 

Ook buitenshuis is de bal een allemansvriend. Die warm of 

koud, samen met een stukje (wit)brood en een lik mosterd 

wordt gegeten en niet alleen door vrachtwagenchauffeurs en 

bouwvakkers wordt gewaardeerd. 

Zo test culinair criticus Johannes van Dam al jaren de ballen in 

de café’s, cafetaria’s en lunchrooms van de hoofdstad. En hij is 

niet de enige die de Hollandse bal van een cijfer voorziet! Het 

Algemeen Dagblad, het tijdschrift Truckstar en de Nederlandse 

slagersbond organiseren al jaren gehaktballenverkiezingen. 

Behalve nationale verkiezingen zijn vakwedstrijden gehakt een 

vast onderdeel op maar liefst vier vakbeurzen, die slagers elk 

jaar weer organiseren.

Gehaktballen zijn niet meer weg te denken uit de vaderlandse 

keuken. In ons land worden ze niet alleen vaker dan oliebollen 

en poffertjes gegeten, behalve tot kunst en scheldwoord is de 

bal ondertussen ook tot poëzie verheven. Met als titel Oud-

hollandse tafelgebed schreef Lévi Weemoedt () de volgende 

regels: ‘Ick doe mijn handjes samen. Ick doe mijn ooghjes 

dicht. En bid dat na het Amen mijn gehackbal er nog ligt.’ 

Kortom, het is de hoogste tijd om die doodgewone bal tot 

 culinair erfgoed te rekenen. ‹

versnelling terecht. En als gevolg hiervan bleef de supermarkt 

met een vleesoverschot zitten. De oplossing om de rest van het 

varken en rund zo efficiënt mogelijk te verwerken, was het 

industrieel tot gehakt te vermalen. 

Behalve goedkoop bleek gehakt erg geschikt om op zijn Frans, 

Spaans of Grieks te bereiden. In de jaren zeventig verschijnen al 

snel allerlei kookboekjes voor gehakt. Daarnaast leggen 

ambachtelijke slagers zich toe om met behulp van (gehakt-) 

kruiden en specerijen speciale gehaktsoorten te bereiden. 

Ondanks het aanbod van tartaar-, Bretons-, runder-, kalfs- en 

gekruid gehakt verdween de klassieke ‘half om half ’ bal niet 

van het bord. Want ondertussen had elke Nederlandse huis-

vrouw geleerd hoe ze hem moest bereiden. Sterker nog, het 

draaien van de ballen had een beetje keukenprinses ondertussen 

wel van huis uit meegekregen en zette die vaker dan de buiten-

landse neefjes en nichtjes, als Italiaanse polpette, Turkse köfte of 

Spaanse albóndigas, op de eettafel. Ook al bestaan er tegen-

woordig talloze recepten en variaties, sinds Betje vallen kook-

boeken met receptuur van vaderlandse bodem vooral in herha-

ling. Sindsdien wordt de oer-Hollandse bal bereid van half run-

der-, half varkensgehakt, in melk geweekt witbrood (beschuit 

kan ook), een eitje, zout, peper en een snuf nootmuskaat. 

Alleen het bakken, dat lang gebeurde in (room)boter en/of reu-

zel, kan tegenwoordig ook in margarine en (olijf )olie.

Thuis eten we de gehaktbal het liefst warm, met vette jus en 

(kruimige) aardappelen, ook wordt de klassieker vaak geser-
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Ook al lijkt de bereiding van gehaktballen in onze tijd buiten-

gewoon simpel, destijds was dat zeker niet het geval. Met 

behulp van deze uitgaven kon de huisvrouw niet alleen de 

nodige vleeskennis opdoen, ook het aanmaken, draaien van de 

ballen, het aanbraden in half (varkens)vet, half boter, sudderen 

en afmaken van de jus met water werd van een uitgebreide uit-

leg voorzien. In de folders worden de verschillende soorten 

(kalfs-, rund-, lams- en varkens-) gehakt uitvoerig beschreven, 

zo ‘zal enkel rundergehakt niet zo mals zijn als ‘half om half ’ 

gehakt’. 

Niet alleen de slagersbond ook huishoudschoolkookboeken à la 

Wannee en Nederland’s eerste en destijds erg populaire radio-

kok P.J. Kers jr. besteden uitgebreid aandacht aan gehakt. 

Behalve een algemene beschouwing, bereidingstips en recep-

tuur laten tekeningetjes in zijn kookboek Onze Keuken (), 

zien hoe de ballen met de handen moeten worden gevormd. 

Want zo schrijft Kers: ‘Het maken van gehakt is niet zoo een-

voudig als men denkt, want juist het aanmaken is één van de 

belangrijkste factoren.’ 

Nog geen veertig jaar later wordt de gehaktbal overal in het 

land, binnens- en buitenshuis, door hoog en laag, koud en 

warm en in groot en klein formaat gegeten. Met behulp van 

brood of beschuit is een klein beetje 

gehakt voor elke beurs bereikbaar. 

Volgens slagerijdeskundige Anton 

Coppoolse zijn Nederlanders mis-

schien wel uitgegroeid tot de grootste 

gehakteters ter wereld. In het kook-

boek Gehakt Festival () verklaart 

Coppoolse de populariteit van gehakt nader. Die is ook te dan-

ken aan de speciale manier waarop Nederlandse slagers uitbe-

nen. In het uitsnijden en uitvliezen van vlees gaan ze verder 

dan buitenlandse collega’s. Die snijmethode, aldus Coppoolse, 

resulteert in meer vleessnippers voor de gehaktmolen. Tot de 

introductie van de gehaktmolen was het bereiden van gehakt 

voor ambachtelijke slagers zware arbeid. De opgespaarde vlees-

snippers werden met de hand en met behulp van een weg – een 

speciaal hakmes – op het slagersblok fijngehakt. Om het goed-

kopere gehakt te verkopen, maken slagers al in de jaren vijftig 

reclame. De meeste slagers slachten dan nog zelf. Op maandag 

moest het versgeslachte vlees besterven. Het uitsnijden 

gebeurde op dinsdag. Op vrijdag werd door veel mensen vis 

gegeten. Behalve op ‘woensdag gehaktdag’ deden veel slagers 

gehakt ook op dinsdag en donderdag in de aanbieding. 

Een andere factor die in ons land heeft bijgedragen aan de 

popularisatie van gehakt is de supermarkt. Na de Tweede 

Wereldoorlog ging die de concurrentie aan met de ambachte-

lijke slager. In plaats van productgerichte ‘op is op’ reclame 

adverteerde de supermarkt prijsgericht. Die aanpak deed de 

vraag naar bepaalde soorten vlees flink stijgen. Doordat schou-

derkarbonades, hamlappen en biefstuk in de aanbieding 

 werden gedaan, kwam de verkoop van gehakt in een stroom-

Daarnaast betekende vlees voor de meeste mensen geen rund- 

maar varkensvlees. Varkensspek, -ribbetjes, -worsten en -ham-

men werden in de volksmond met de eigennaam aangeduid en 

samen met de bijbehorende vleesjus was rundvlees een luxe en 

dus voorbehouden aan de elite. In de dagelijkse praktijk kregen 

grote delen van de bevolking geen gehaktbal, karbonade, ham- 

of speklap, maar hoogstens wat uitgebakken gedroogd of 

gerookt spek op het bord. Wel begonnen tussen  en  

steeds meer mensen, vooral op zondag, gebraden vlees te eten. 

Ook de huishoudscholen (de eerste Nederlandse kookschool 

werd opgericht in Den Haag in ) besteedden speciale aan-

dacht aan het nieuwe maaltijdenpatroon, de bereiding van vers 

vlees en het maken van een goede jus. Tegelijkertijd verkochten 

steeds meer slagers een smorrelzootje, restanten van allerlei vlees-

soorten. Dit goedkope vleesafval werd vooral door arme gezin-

nen in de stad gekocht. 

Uit gewoonte en vanwege de langere houdbaarheid kwamen 

afsnijdsels van vlees op het platteland, waar de thuisslacht nog 

volop gangbaar was, vooral in de vleesmolen terecht. Ze wer-

den vermalen tot vulling voor worst. Vooroorlogse boekjes over 

de thuisslacht staan vol met recepturen voor gedroogde en 

gerookte worstsoorten en vleeswaren. De plattelandshuisvrouw, 

die toch gehaktballen wilde bereiden, 

werd aangeraden deze te wecken. Destijds 

was dit nog een redelijk nieuwe berei-

dingstechniek die thuis niet alleen op 

groenten en fruit werd toegepast, maar 

ook om allerlei vleessoorten te conserve-

ren. Voor gehaktballen werd geadviseerd 

deze onder vet in te maken. En daarvoor werden de potten van 

de Duitse firma Weck gebruikt, die de Weck inmaakmethode 

rond  patenteerde.

De introductie van het gasfornuis, diepvrieskist, nieuwe berei-

dingstechnieken zoals wecken en het ontstaan van een ander 

maaltijdenpatroon betekende dat er voor de huisvrouw ook 

meer mogelijkheden ontstonden voor het bereiden van gerech-

ten met varkensvlees of met gehakt. Om de consumptie van 

vers vlees te promoten, werden door de Slagersbond en andere 

slagersorganisaties allerlei brochures met recepten en informatie 

gedistribueerd. In de folders die in de jaren dertig verschijnen, 

prijzen wetenschappers vlees steevast aan als belangrijke eiwitle-

verancier en verantwoorde voeding. Ook blijkt uit die informa-

tie dat Nederland omstreeks , na Denemarken, weliswaar 

de grootste veestapel van Europa heeft ‘Doch het gebruik van 

vleesch is bij de bevolking van Nederland nauwelijks de helft 

van het gemiddelde gebruik per hoofd der bevolking in 

Denemarken of in Engeland.’ Verder bevatten de folders aller-

hande recepten variërend van het braden van contrefilet (rund), 

lamsbout, kalfskop en -zwezerik tot de verwerking van paar-

denvet en het klaarmaken van gehakt. Het woord klaarmaken is 

letterlijk overgenomen!
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Kader Abdolah 

werd opgevoed 

met de Koran. De 

Koran was voor 

hem vooral het 

boek van zijn 

vader. Als kind las 

hij de verzen en hij onthield 

ze ook, maar hij voelde zich niet verwant 

met de ideeën. De islam van zijn jeugd had een 

vorm zoals Abdolah die in zijn bestseller Het huis 

van de moskee beschrijft. In de puberteit keerde 

Abdolah zijn religie de rug toe en als student 

raakte hij betrokken bij de linkse beweging. Nu, 

tientallen jaren later, wordt Kader Abdolah in 

Nederland weer met de islam geconfronteerd.

De Boodschapper  De Koran

Het kussen blijkt vaak afgebeeld te zijn in de kunst. 

Er zijn al afbeeldingen van de kus uit de Oudheid. 

Kunstenaars hebben verliefde kussen, vriendschappe-

lijke kussen, moederkussen, afscheidskussen, devote 

kussen, wellustige kussen, levenskussen en kussen van 

dood en verraad afgebeeld.

De kus in de kunst 

Het thema van het Nederlands Openluchtmuseum is ‘relaties’. 

Trouwen is daar een onderdeel van. In rijke boerengezinnen 

werden er hoge eisen gesteld aan de toekomstige vrouwen van 

hun zoons. Een struise vrouw die van aanpakken wist, werd 

gewaardeerd. Ook moest de vrouw uit de gelijke stand komen.

Heel bijzonder was en 

is de Phonoliszt 

Violina van de firma 

Hupfeld uit Duitsland. 

Op  werd dit 

instrument op de 

Wereld tentoonstelling 

van Brussel gepresen-

teerd als het achtste 

wereldwonder, van-

wege de pianola die 

werd gecombineerd 

met drie violen. 

Speciale mechanieken 

zorgden voor een opti-

maal muzikaal effect. 
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Tekst INEKE STROUKEN

In de Atlas van Stolk is een tentoonstelling te zien over 

klompen, tulpen, molens en drugs. Ook minder bekende 

symbolen, als de Nederlandse maagd en buitenlandse 

 spotprenten over Nederland, zijn opgenomen. 

Bij de tentoonstelling is een posterboek verschenen. 

Aanleiding van deze tentoonstelling was de toespraak van 

Prinses Màxima bij de presentatie van het wrr rapport 

in .

Oer-Hollands

Iedereen heeft wel herinne-

ringen aan bepaalde familie-

gerechten. Deze recepten, 

doorgegeven van moeder op 

dochter, zijn vaak goed 

bewaarde keuken geheimen. 

Vandaag de dag duikt het 

menu ‘op grootmoeders 

wijze’ ook op in toprestau-

rants. De volkskeuken is 

 exotisch geworden.

Grootmoeders 

kookkunst, in de keuken van nuZestig jaar geleden kwam hét 

standaardwerk voor iedere keu-

ken uit. Bijna drie generaties 

hebben er uit leren koken en 

eten. Destijds werd het kook-

boek met de hand geschreven 

ingeleverd bij de uitgever. 

Het nieuwe kookboek is in  

verschenen en is nog steeds het 

basisboek voor elke kok.

Het nieuwe kookboek. Het basis-

kookboek voor iedere keuken

Zeeland is een prachtige provincie waar veel cultureel erfgoed aanwezig is. Een weids uitzicht 

over het water, een akkerveld vol kruiden, een grote variatie aan dorpstypen, historisch stads-

schoon, overvloedige natuur en het samengaan van traditie en eigentijdsheid is wat veel mensen 

aantrekt aan deze mooie provincie.

Thuis in Zeeland
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Als u aan Iran denkt, wat ziet u dan?

‘Enkele maanden voor mijn vlucht heb ik de hoogste berg van 

mijn vaderland beklommen, ruim . meter hoog. Boven is 

er een krater van een vulkaan die nog ademt. Het is heel zwaar 

om daar te komen en als je er bent kun je door het vermin-

derde zuurstofgehalte niet meer zo goed nadenken en zie je het 

allemaal een beetje wazig. Vanaf de top keek ik naar mijn land 

en zag allemaal gekleurde strepen. Een grote groene streep van 

de Perzische bossen, duizenden kilometers. Een diepblauwe 

streep van de zee en een donkergele, bruine streep van de woes-

tijnen. En natuurlijk zie ik terugdenkend ook direct het blauw 

van de koepels van de moskeeën.’

Hoe zou u de bezieling van de Iraanse cultuur willen beschrijven?

‘De bezieling is een mix van de geest van de grote Zarathoestra 

met zijn boek de Avesta en de Koran. De Avesta was het eerste 

Perzische geloof, een monotheïstische godsdienst. Duizenden 

jaren hebben we dat geloof gehad. De islam is gekomen door 

de Arabieren die de Koran meebrachten. De oude godsdienst 

werd verboden, de Avesta verbrand en de islam werd verplicht. 

Wat we nu hebben is in feite een mix van de ziel van beide boe-

ken. De Arabieren hebben alleen de Koran, wij hebben de twee 

geesten die door elkaar lopen en elkaar beïnvloeden. Dat is 

zichtbaar in de architectuur, de kunst, de literatuur, in alles.’

Wat bracht u ertoe met de Koran en het leven van de profeet 

Mohammed aan de slag te gaan?

‘Ik had me nooit kunnen voorstellen dat de Koran een thema 

in mijn schrijverschap zou worden. Het leven besliste anders. 

Tot mijn vijftiende was de Koran het boek van mijn jeugd. 

Vanaf ongeveer die leeftijd heb ik het contact verbroken, door-

dat ik in aanraking kwam met allerhande teksten, onder andere 

door de linkse ondergrondse waar ik mij bij aansloot. Dertig 

jaar lang had ik geen contact en vond ik de Koran opium voor 

het volk. Maar in Nederland was iedereen bezig met de Koran 

en hoe langer ik hier woonde, hoe meer ik ermee werd gecon-

fronteerd. De Nederlandse samenleving zette mij onder druk 

om de Koran opnieuw te gaan lezen.’

‘Op een nacht schudde een droom mij wakker. ‘Doe iets met 

de Koran,’ zei hij. Ik ging ermee aan de gang en werd in het 

boek gezogen. Opeens was er een enorm reservoir aan energie, 

terwijl ik in die periode dacht dat ik overwerkt was. Ik ben er 

drie jaar mee bezig geweest, het waren de drie mooiste jaren 

van mijn leven. Geluk, blijheid, een soort lentegevoel.  

Tekst  JOLLY VAN DER VELDEN

Foto's  JOYCE VAN BELKOM

De adelaars

Het huis van de moskee

De Koran en De boodschapper 

Koran

›



traditie 

kinderen die zonder of met weinig tradities worden groot 

gebracht en nooit boeken lezen, heb ik heel veel voeding gekre-

gen en dat mix ik met de schoonheid van de Nederlandse 

 cultuur. Dat is wat ik voor mijn boeken gebruik.’

Kélilé en Demné, later De koe genoemd, is een hervertelling van 

een klassiek Perzisch meesterwerk. Kader Abdolah zegt dit als 

een geschenk aan de Nederlandse taal te hebben gegeven. ‘Dit 

boek vergelijk ik met een oude ketting met heel veel juwelen. 

Het is een raamvertelling en elk verhaal is een juweeltje.’ 

Een van de verhalen beschouwt hij als representatief voor zijn 

lotsbestemming. Het gaat over een oude koopman met een 

mooie jonge vrouw die tot zijn verdriet niets van hem wil 

weten. Op een nacht komt er een dief in huis. De vrouw merkt 

hem op en kruipt uit angst dicht tegen haar man aan. Hij 

vraagt zich verbaasd af waar hij zoveel aanhankelijkheid aan 

verdient. Als hij merkt dat dit door de indringer komt, zegt hij 

tegen de man dat hij alles mee mag nemen wat hij maar wil; hij 

had hem immers geluk gebracht. 

Abdolah: ‘De dief in dit verhaal staat symbool voor het feit dat 

ik beroofd ben van mijn verleden, mijn ouderlijk huis, mijn 

land. Ik wist niet dat het mij uiteindelijk ook zoveel geluk zou 

brengen.’ ‹

duizenden sprinkhanen. Wie had ze erin gestopt? Ik heb ze 

nooit zelf gezien. Uit de tweede kist kwamen twee grootmoe-

ders en in de derde kist was een kind dat kroop als een hagedis. 

Ik belde mijn oude oom, mijn geestelijke vader, en vroeg hem 

of wij ooit zo’n kind in de familie hadden gehad. Hij vertelde 

dat hij inderdaad van zijn grootvader had gehoord dat er ooit 

een kind was geweest dat alleen kon kruipen. Wonderlijk toch?’

‘Ik was vanuit een wij-cultuur, hier in Nederland in een ik- 

cultuur terecht gekomen en ging op zoek naar mijn eigen ik en 

ontdekte door het schrijven van het boek dat ik niet alleen 

besta uit één ik. Ik ben veel ‘ikken’ tegelijk. Wij erven niet 

alleen de fysieke vorm van onze voorouders, maar ook hun her-

inneringen, pijn en verlangens. Wat onze voorouders niet heb-

ben kunnen verwerken, komt in ons geheugen te zitten.’

‘Ik vergelijk mijzelf met een appelboom die met zijn wortels in 

de kisten staat, herinneringen opzuigt en vervolgens appels pro-

duceert. Het boek van mijn vader, van mijn vader, van mijn 

vader enzovoort, lag in de kelder van mijn geheugen. Van gene-

ratie op generatie is de Koran doorgegeven. Ik liep dezelfde lijn, 

maar produceerde andere appels. Ik ontdekte schoonheid. 

Het is de taak van de zonen het boek van hun vader te lezen en 

er hun eigen interpretatie aan te geven. Dan pas ben je volwas-

sen. Als ik op dezelfde voet was doorgegaan, was ik kind 

gebleven.’

Wat heeft u meegenomen uit Iran waardoor u hier in Nederland 

zo’n succesvol schrijver kon worden?

‘De geest van de cultuur. Ik ben zo blij dat ik in een cultureel 

rijke en literaire familie ben opgegroeid. In tegenstelling tot 
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Een citaat uit Het huis van de moskee:

‘Met de lente komt het nieuwe Perzische jaar, Norooz. (…) De 

mensen beginnen al twee weken van te voren met een grote 

schoonmaak in het huis. Om de mensen te verwelkomen wordt 

er tarwe op borden geplant, waaruit sabzeh ontstaat. Er worden 

nieuwe kleren en schoenen voor de kinderen gekocht om bij de 

familie, vooral de grootouders, op bezoek te gaan.’

‘Het mooiste is dat wij de Nederlandse feesten ook vieren en er 

dan iets aan toevoegen van de Perzische geest. Wij vieren bij-

voorbeeld ook Kerstmis met een boom en leggen er dan een 

Koran onder.’

 

‘Toen de Iraniërs van geloof moesten veranderen, wilden ze dat 

niet en probeerden ze hun eigen invloed te behouden. De sjii-

ten in de islam zijn vergelijkbaar met de protestanten van het 

christendom. We zijn een andere weg gegaan en hebben andere 

tradities ontwikkeld. Een van de sjiitische tradities is het 

Ashura feest, waarbij de dood van Hussein, de zoon van Ali en 

Fatima, de dochter van Mohammed wordt herdacht. De 

Soennieten vieren dat niet.

Als kind ben ik als het ware in een oceaan van culturen gebo-

ren. Je beseft het als kind niet, maar iedereen in mijn omgeving 

heeft mij beïnvloed: grootvader, grootmoeder, tantes, ooms, 

buren, de kruidenier. Iedereen wist wel wat van de geschiede-

nis, het geloof, de poëzie enzovoort. Het is een land vol tradi-

ties en religieuze feesten. Als je een Perzisch tapijt neemt, dan 

zitten daar veel verschillende patronen uit verschillende cultu-

ren in verweven. Zo is het land zelf ook.’

‘Toen ik een jongen van veertien jaar was, had ik drie dromen: 

Ten eerste een beroemd Perzisch schrijver worden, omdat mijn 

overgrootvader dat ook was. Ten tweede president van het 

vaderland worden, omdat mijn overgrootvader dat ook was. En 

over de derde droom spreek ik niet, omdat er een Perzisch 

gezegde is, dat wie over zijn dromen spreekt, ze nooit bereikt.’

‘In het vaderland hebben wij een droomtraditie. We dromen 

heel veel. Dat gebeurt hier natuurlijk ook, maar wij praten er 

nadrukkelijk over. Direct als je wakker wordt, begin je te vertel-

len en iedereen begint je droom uit te leggen. Eén van de tradi-

ties is dat de doden ons beschermen. Je voorouders zijn er altijd 

en houden je in de gaten. Ze komen in je dromen en geven 

raad. Maar er is wel een code. Er is geen dode die je recht in de 

ogen kijkt of omarmt. Doen ze dat wel, dan betekent het dat ze 

je missen en je mee willen nemen. Eigenlijk had ik nooit uit 

het vaderland weg kunnen gaan, want voor mijn dromen had 

ik de Perzische taal nodig en toch liep het anders.’

‘Toen ik Het huis van de Moskee schreef had ik een buitenge-

wone ervaring. Het was een keerpunt in mijn schrijverschap. Ik 

ontdekte in de kelder van mijn geheugen een archief. 

In mijn hoofd en in mijn hart. Ik ontdekte op de zevende laag 

van mijn geheugen drie dekenkisten. Uit de eerste kwamen 

Er wordt gezegd dat het boek fascistisch is en corrupt. Dat is 

ook zo, maar als je alle shit aan de kant zet en de schoonheid 

ziet, dan is het een parel. Net als de Bijbel en de Thora.

De Koran is gegijzeld door de ayatollahs, door de fanatici. Zij 

hebben de lelijke kant ervan laten zien en angst gezaaid. Mijn 

oom, mijn geestelijke vader, heeft minstens zevenhonderd keer 

de Koran gelezen. En toch heeft hij er nooit van kunnen genie-

ten. Uit respect voor het boek ging hij zich iedere keer, voordat 

hij het aanraakte wassen en schone kleren aandoen. Mijn lieve, 

mooie, menselijke vader was bang voor het boek.’

 

‘Ik heb met minstens zevenhonderd glazen bier de Koran ver-

taald. Ik heb de volgorde logischer gemaakt en stukken durven 

weglaten. Om de schoonheid te laten zien, de angst te ont-

wapenen en om het boek toegankelijk te maken. En voor het 

eerst in de geschiedenis kreeg het een mooie kaft, met een 

Hollandse tulp.

Al schrijvende realiseerde ik mij dat ik ook een boek over 

Mohammed moest schrijven. Over de man Mohammed met al 

zijn ups en downs. Dié man moest op papier gezet worden, 

niet de profeet Mohammed. Je kunt de Koran niet begrijpen als 

je de man Mohammed niet begrijpt.

Ik ontdekte dat hij en ik een overeenkomstige code hebben.’

Op zijn hoofd wijzend zegt hij: ‘Wat je hier bedenkt, kan gere-

aliseerd worden. Ik wilde een bekende Nederlands-Perzische 

schrijver worden. Dat was voor mij even vanzelfsprekend als 

het feit dat de zon iedere dag opkomt. Toen ik hier net was, 

kende ik natuurlijk geen enkel Nederlands woord, maar ik wist 

dat ik in deze taal zou kunnen schrijven. 

Toen ik de Koran opnieuw las, ontdekte ik dat Mohammed 

dezelfde code had. Hij zegt wel honderd keer door de mond 

van Allah: ‘Wees en het wordt’. Hij was een analfabete man en 

creëerde een boek dat we na  jaar nog steeds lezen. 

Ik ben een onafhankelijke boodschapper. Het is niet mijn vak 

om te zeggen wat ervan waar is. Ik ben zelf niet gelovig, maar 

ben niet tegen het geloof. Ik buig mijn hoofd voor het boek 

van mijn vader.’

Zijn er Iraanse feestdagen die u hier viert?

‘Zeker. Ik was een man van ruim dertig toen ik hier kwam, dus 

ik heb alle feesten meegekregen en die tradities neem je gewoon 

mee. De mooiste wil je weer doorgeven aan je kinderen. Het 

belangrijkste feest is het begin van de lente, Norooz. Dat is een 

feest dat stamt uit het Zarathoestra geloof. De Arabieren vieren 

dat niet. Iedere Iraniër waar ook ter wereld viert het.’
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door een groepje van enkele mannen en 

één vrouw, dat op het perron in heftige 

discussie verwikkeld scheen. Plotseling 

maakte de meest opvallende onder hen, 

een vrij kleine figuur met een pet op het 

hoofd, zoals die in de arbeidersstand 

gebruikelijk is, zich mèt de vrouw uit het 

groepje los en verdween zonder een 

woord te uiten in den trein. 

Onmiddellijk daarop verdween de trein, 

ons in groot verbazing achterlatend.’

‘Een eigenaardige man, vond je niet?’ zei 

mijn vrouw, Lady Maud. 

Ik begreep onmiddellijk dat ze de man 

met de pet bedoelde die in de trein was 

verdwenen. ‘Ja, het kwam me voor dat 

het een Oosteuropeaan was. Een Rus 

zou ik zeggen. Heb je de hoge jukbeen-

deren gezien?’ ‘Ik zie dat je het scherpe 

observeringsvermogen van onzen vriend 

Geoffrey Gill al aardig overgenomen 

hebt,’ zei mijn vrouw licht spottend, 

‘Maar ik zou ook gezegd hebben dat het 

een Rus was.’ (…) Ik merkte echter aan 

haar hele houding dat zij op de een of 

andere manier het sterke gevoel had dat 

de sombere figuur met de pet nog een 

onheilspellende rol in ons leven zou 

spelen.’ 

contact te komen met de talloze per-

sonen, die in hun vertrouwen waren 

teleurgesteld, (…) die kelk heeft hij 

manmoedig tot op den bodem geleegd,’ 

schreef De Verzekeringsbode bij zijn dood. 

Jakob keerde zich door dit debacle fel 

tegen het communisme en liet dat ook 

in zijn detectives en andere verhalen 

doorklinken. In één van de boeken 

kwam Jakob van Schevichaven terug op 

‘de streek’ die Lenin hem had geleverd. 

Mr Willem Hendriks en zijn Engelse 

vrouw Maud zijn aangekomen op het 

station in Zürich: ‘Het was op den och-

tend van den achtsten april  dat ik 

met mijn vrouw, Lady Maud, de jongste 

dochter van den overleden Lord 

Stockton, Peer van Engeland, op ’t sta-

tion van Zürich stond.(…) Terwijl wij 

wachtten tot de witkiel onze valiezen uit 

den Hollandschen trein gebracht had, 

gebeurde er plotseling iets vreemds.  

Op het spoor aan de andere zijde van het 

perron – al wachtend hadden wij de blik 

naar die kant gewend – zagen wij een 

treinstel waarvan de raampjes alle geblin-

deerd waren. Voordat wij ons goed en 

wel van dit eigenaardige feit rekenschap 

konden geven, werd ons oog getrokken 

In  kwam er echter een kink in de 

kabel. In Rusland kwam Lenin aan de 

macht en hij haalde meteen een streep 

door alle Russische staatsschulden. 

Omdat ‘De Algemeene’ vooral in Rus-

sische spoorwegobligaties had belegd, 

kwam het bedrijf in grote moeilijkheden, 

die nog verergerden toen in  ook de 

Oostenrijks-Hongaarse waardepapieren 

kelderden. Een faillis sement kon uitein-

delijk niet worden voorkomen, toen 

bleek dat de in grote hoeveelheden opge-

kochte vreemde valuta geen cent waard 

waren. Van Schevichaven liet zich tijdens 

die moeilijke tijd van zijn beste kant 

zien. Waar mogelijk hielp hij de mensen 

die door het faillissement van ‘De Alge-

meene’ hun geld waren kwijtgeraakt. 

Tien jaar duurde de afwikkeling van het 

faillissement. Honderden gedupeerden 

heeft hij in die jaren te woord gestaan, 

doch het enige dat hij ze als troost kon 

meegeven, was dat hij zelf ook al zijn 

geld was kwijtgeraakt. ‘De bittere kelk, 

om de instelling aan welker opbouw hij 

het beste deel van zijn leven had gewijd, 

van stukje tot beetje tot de grond 

wederom af te breken, en om daarbij in 
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Hongarije en Zuid–Afrika. Jakob reisde 

als secretaris de hele wereld over en 

gebruikte zijn kennis van de verschil-

lende landen om zijn detectives te 

schrijven.

Van Schevichaven voelde zich geen echte 

kunstenaar, laat staan ‘een God in ’t 

diepst van zijn gedachten’. Hij was nuch-

ter van aard, had een hekel aan vertoon 

van diepzinnigheid en miste ook die 

sociale bewogenheid waar kunstenaars 

zich zo graag op lieten voorstaan. ‘Als je 

een groot talent hebt, dan was ’t wat 

anders, maar jij, de verpersoonlijking 

van het nuchtere verstand, kunt op 

kunstgebied hooguit wat liefhebberen’, 

laat hij één van de personages in zijn 

toneelstuk Edel Metaal zeggen. 

Na zijn studie en promotie trad Jakob bij 

zijn vader in dienst en maakte al spoedig 

carrière. Zijn vader had het leraarschap 

opgegeven en in  ‘De Algemeene 

Maatschappij van Levensverzekering en 

Lijfrente’ opgericht. Jakob bleek een uit-

stekend zakenman en nam in  de 

leiding van ‘De Algemeene’ over. In die 

tijd schreef hij Van leven en sterven, dat 

lange tijd als standaardwerk voor het 

levensverzekeringsbedrijf zou gelden. In 

de jaren die volgden maakte hij van ‘De 

Algemeene’ het grootste bedrijf op het 

gebied van levensverzekeringen in 

Nederland. ‘De Algemeene’ had ook ves-

tigingen in Rusland, Oostenrijk-

Jakob van Schevichaven werd in  in 

Sneek geboren, waar zijn vader leraar 

wiskunde was op de gemeentelijke hbs. 

De familie Van Schevichaven verhuisde 

kort na zijn geboorte naar Amsterdam, 

waar Jakob uiteindelijk rechten ging stu-

deren. Hij was een actief student en 

werd zelfs rector van het Amsterdams 

Studenten Corps. Ook schreef hij enkele 

toneelstukken die een paar keer werden 

opgevoerd. Veel relaties met vooraan-

staande kunststromingen, zoals de 

Beweging van Tachtig, had hij niet. 

Tekst A. BROK

De man uit Frankrijk
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zien te blijven leven. Naast detectivever-

halen schreef hij verhalen voor populaire 

geïllustreerde tijdschriften, zoals De Prins 

en Het Leven, periodieken die in de jaren 

dertig ook via de leesportefeuille, buiten-

gewoon veel werden gelezen. Van 

Schevichaven bevond zich onder andere 

door zijn antibolsjewisme aan de rechter-

kant van het politieke spectrum. In mei 

 werd hij lid van de Nationaal 

Socialistische Beweging. Een jaar later 

op  mei  overleed hij in zijn slaap 

aan een hartaanval. De eerste detective 

schrijver van Nederland werd begraven 

op Oud Eik en Duinen in Den-Haag. 

In de jaren zeventig heeft Bruna enkele 

verhalen van Geoffrey Gill ingekort en 

in de serie ‘Zwarte Beertjes’ heruitgege-

ven. Hoewel de plots soms erg onwaar-

schijnlijk zijn, bleken de verhalen deson-

danks aantrekkelijk te zijn voor een 

groot publiek. Vooral in natuurbeschrij-

vingen bleek Van Schevichaven een 

meester. ‘Op alle plaatsen die ik in mijn 

boeken heb beschreven, ben ik zelf 

geweest’, liet hij ooit weten. Zijn boeken 

over Geoffrey Gill zouden een grote 

inspiratie zijn voor een andere detective 

schrijver in Nederland: Havank. De 

schrijversnaaam van Hans van der 

Kallen, die bijna op dezelfde manier 

samengesteld is als die van Van 

Schevichaven. Maar ook W.H. van 

Eemlandt, Appie Baantjer en Jackie 

Lourens zijn schatplichtig aan Van 

Schevichaven. Zo werd Van Schevi-

chaven de pionier van de Nederlandse 

detectiveroman, die generaties lezers ple-

zier heeft gebracht met zijn spannende 

verhalen en de inspirator was van een 

nieuwe generatie detectiveschrijvers in 

ons land. ‹
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detectives ging Geoffrey Gill hem toch 

de keel uit hangen en liet hij hem in De 

donkere poort door communisten uit de 

Hongaarse Radenrepubliek van Béla 

Kun vermoorden. Van Schevichaven 

gooide het over een andere boeg en 

schreef tussen - zes detective-

romans met een vrouw, May O’Neill, in 

de hoofdrol. Maar zijn lezers accepteer-

den de verdwijning van G.G. niet en net 

zoals Conan Doyle Sherlock Holmes 

weer uit de dood had moeten laten 

opstaan, kon ook Ivans er niet onder uit 

om Geoffrey Gill weer te laten verschij-

nen. Maar hij deed dit anders dan 

Conan Doyle. In deel zes van de May 

O’Neill-serie, Het geheim van de koepel, 

laat hij Geoffrey Gill weer opdraven, ver-

pakt in herinneringen van zijn oude 

vriend mr Willem Hendriks. Het 

publiek reageerde meteen: G.G. bleek 

onverminderd populair. Het geheim van 

de koepel zou deel één worden van een 

nieuwe serie van twaalf G.G. verhalen. 

Ivans probeerde het daarna nog een keer 

met een Nederlandse speurder, Gerard 

van Panhuis, maar ook de brave Gerard 

haalde het niet bij Geoffrey Gill. En 

weer moest Ivans overstag. Vanaf  

verschenen er nog negen G.G. verhalen. 

Waarvan de laatste twee delen postuum 

uitkwamen.

Tot zijn grote verdriet was Van 

Schevichaven als jurist niet meer aan de 

slag gekomen na het debacle van ‘De 

Algemeene’. Wel werkte hij vanaf  

bij het Bureau Colonial International. 

Een anti-Bolsjiwistische organisatie die 

actie en propaganda voerde tegen de 

machthebbers in Rusland. Daarnaast was 

hij tot  verbonden aan het Crisis 

Bureau In- en Uitvoer van het ministerie 

van Economische Zaken en Arbeid. Hij 

moest echter voornamelijk van zijn pen 

De schrijversnaam is opgebouwd uit de 

eerste letter van zijn achternaam S, het 

tussenvoegsel ‘van’ en de eerste letter van 

de voornaam J of I: Ivans. De procedure 

die Ivans volgde, leek veel op die van Sir 

Arthur Conan Doyle wiens Sherlock 

Holmes steeds trouw terzijde werd 

gestaan door de brave dokter Watson. 

Ook Ivans’ speurder Geoffrey Gill 

(G.G.) had een ‘dokter Watson’ in de 

persoon van de Haagse advocaat mr 

Willem Hendriks, gehuwd met lady 

Maud, dochter van Lord Stockton, Peer 

van Engeland, die door G.G. steevast 

Willy wordt genoemd. Deze Willy bezat 

een redelijke intelligentie, maar moest 

het, als het er op aan kwam, net als dok-

ter Watson tegen het duizelingwekkend 

genie van Geoffrey Gill afleggen, wiens 

grootste gebrek was dat men ‘een schokje 

door hals en achterhoofd kon ontwaren’, 

wanneer hij door een onverwachte situa-

tie of persoon werd verrast.  

Net als zijn grote voorganger Sherlock 

Holmes moest G.G. het hebben van 

observeren, combineren en deduceren, 

woorden die regelmatig in de conversatie 

tussen G.G. en Willy terugkwamen. 

Ook blijkt G.G. een meester in het ver-

mommen, ja zelfs zodanig dat Willy hem 

vrijwel nooit herkent tot zijn vriend zich 

bekend maakt. 

Van Schevichaven stuurde het manus-

cript De man uit Frankrijk naar uitgeve-

rij Bruna en die zag er wel wat in. Dat 

dit juist was, bleek wel uit het feit dat de 

eerste druk al na een week was uitver-

kocht. De uitgever rook succes en drong 

bij Ivans aan op meer avonturen van 

Geoffrey Gill. Dat Geoffrey Gill een 

Engelsman was, werd op de koop toege-

nomen. De detectives over Geoffrey Gill 

verkochten als warme broodjes. ‘De boe-

ken werden door de forensen op de per-

rons van Bussum de krantenjongens uit 

de handen gerukt’ volgens een ingezon-

den brief in het Algemeen Handelsblad. 

De Van Schevichavens konden er rede-

lijk van bestaan. Het was geen vetpot 

meer zoals vroeger, maar ze konden toch 

nog een zekere welstand ophouden. 

Stof om te schrijven had Van 

Schevichaven genoeg, maar na twaalf 

Dat bleek Maud goed te hebben gezien, 

want het was uitgerekend ‘deze man uit 

Zwitserland’ die er de schuld van was dat 

het leventje van de Van Schevichavens 

geheel op zijn kop werd gezet. 

Evenals veel van zijn cliënten zat ook 

Van Schevichaven aan de grond en hij 

moest zien een nieuwe bron van inkom-

sten te vinden. Het toeval kwam hem te 

hulp. Hij was al enige tijd bezig om een 

nieuw toneelstuk te schrijven, ‘De man 

uit Frankrijk’, doch dit lukte niet erg. 

Het feit dat zijn laatste toneelstuk nogal 

was afgekraakt, maakte dat hij steeds 

meer het gevoel kreeg dat het schrijven 

voor toneel toch niet geheel zijn stiel 

was. Toen kreeg hij een ingeving. Hij 

kwam op een morgen de huiskamer bin-

nen en zei tegen zijn vrouw en dochter: 

‘Ik weet nu wat het worden moet. Het 

wordt geen toneelstuk, maar een roman, 

een detectiveroman.’ Voor deze eerste 

Nederlandse detective gebruikte hij de 

schuilnaam Ivans. 
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Amsterdam adverteerde met een lucht- en desinfectie prepa-

raat, te gebruiken in openbare gelegenheden. Vrijwel alle foto’s 

gemaakt tijdens de griepgolf tonen mensen met mondkapjes 

voor: de tandarts, de kapper, de tramconducteur, de lokettiste 

bij de spoorwegen, allen droegen ze een mondkapje. Eén foto 

laat een man met zijn vrouw zien, genoeglijk thuis de krant 

lezend, beiden met een kapje op beschermd tegen wederzijdse 

besmetting! De Vereniging tegen de Kwakzalverij vond dit alles 

volksverlakkerij: ‘de ongehoorde uitbreiding en kwaadaardig-

heid maken het begrijpelijk dat ieder snakt naar een goed mid-

del tot genezing en licht geneigd is alles te geloven’, schreef zij 

verontwaardigd.

In het voorjaar van  had de griep zich nog niet laten ken-

nen als een gevaarlijke ziekte. Het aantal doden lag niet ver 

boven het jaarlijks gemiddelde. Wel opvallend was dat er dit 

keer vooral jongeren tussen de  en  jaar stierven, terwijl 

anders vooral ouderen het slachtoffer waren. Eind juli had de 

arts A. Norden uit Amsterdam in een pamflet nog geschreven 

dat er niet het minste gevaar bestond voor de bevolking: 

‘Reden tot ongerustheid is er in het geheel niet. 

Voorzorgsmaatregelen nemen is onmogelijk. Zorg voor een 

goede hygiëne, vermijdt grote inspanningen en ga vaak naar 

buiten. Ga rustig slapen inwoners van Nederland, want de 

ziekte heeft tot dusver bewezen een goedaardige te zijn.’ In 

oktober was heel Nederland in de ban van de griep. Het aantal 

doden bleef stijgen, omdat geen enkele therapie, regulier of 

alternatief, aansloeg. De doodsangst voor deze ongekend hef-

tige griep stemde tot neerslachtigheid, zeker toen er ook in de 

gegoede kringen, waar geen grote huisvestings- of voedingspro-

blemen bestonden, slacht offers vielen. 

Steeds dwingender werd vanuit de bevolking de roep om over-

heidsmaatregelen. Maar Den Haag deed weinig tot niets. Een 

algemeen beleid bleek niet te bestaan. Kamervragen gesteld in 

Uit religieuze hoek zag men de ziekte als een gesel Gods. 

Diefstal, moord, hoererij en drankzucht tierden welig in de 

eindfase van de Eerste Wereldoorlog. Wanhopig en moedeloos 

over de situatie, waren normen en waarden vervaagd. Abraham 

Kuyper, oprichter van de arp, vermoedde dat de griep gestuurd 

was door God om de mens te straffen. ‘Na de tyfus en de rood-

vonk, heeft God een nieuwe plaag naar de wereld gezonden om 

de mens tot inkeer te brengen.’

Artsen stonden met lege handen: behalve algemene gezond-

heidsregels en de  patiënt bijstaan in zijn laatste uren, konden ze 

weinig doen. ‘Het is thans treurig om medicus te zijn’, schreef 

één van hen. Sommige patiënten stierven heftig benauwd bin-

nen enkele dagen, doordat hun longen volliepen met vocht, 

anderen bezweken na een dag of tien aan longontsteking, een 

zeer gevaarlijke com plicatie bij griep, zeker toen penicilline nog 

moest worden uitgevonden. In het Nederlands Tijdschrift van 

Genees kunde probeerden artsen elkaar te adviseren met een 

mogelijke heilzame therapie: clavulaan injecties, collargol 

inspuitingen, het geven van een klysma en zelfs het aloude ader-

laten werden gepropageerd. In de volksmond werd het meer-

dere malen innemen van een glaasje jene ver geadviseerd. 

Grafdelvers, die over uren maakten en erg bevreesd waren voor 

besmetting, namen dit advies soms zo letterlijk, dat ze aan het 

einde van de dag niet meer wisten wie waar begraven lag. 

Het ontbreken van een echt werkend medicijn schiep een 

vacuüm dat de weg vrijmaakte voor kwakzalverij en commerci-

eel gewin. Er werd massaal ingespeeld op de angst onder de 

bevolking. Op grote schaal ging abdijsiroop van de firma Akker 

te Rotterdam, hét middel tegen griep, over de toonbank. Bij 

nadere inspectie kwam het drankje helemaal niet uit een abdij 

en bevatte het niet meer dan suikerstroop met kaneel. 

Mentholsnuif, staalpreparaten, hoest- en anti-grieppastilles 

beloofden van alles, maar deden helaas weinig. Een bedrijf uit 
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Nederlandse soldaten die op verlof naar huis kwamen, voor 

verspreiding van de griep. Het virus was blijkbaar zeer 

reislustig.

Onbekend was waar de ziekte vandaan kwam, onbekend bleef 

ook de ziekteverwekker. Bacteriën konden gezien worden onder 

de microscoop. Het bestaan van virussen was al bekend, maar 

niemand had nog een virus gezien, omdat men nog niet 

beschikte over een elektronenmicroscoop. 

En waar kennis ontbreekt, slaat de achterdocht toe. Kwade ton-

gen beweerden dat het Duitse farmaceutisch bedrijf Bayer 

medicijnen op de markt had gebracht die besmet waren met de 

onbekende ziekteverwekker. Anderen meenden dat uit de 

aarde, verzadigd door de lijken van de duizenden gestorven sol-

daten, giftige dampen opstegen die de mensen ziek maakten. 

De Spaanse Griep: we hebben er allemaal wel eens van 

gehoord, maar de feiten zijn we goeddeels kwijt. Is de geringe 

belangstelling, die de mysterieuze ziekte kreeg in de media, te 

verklaren doordat de wereld oorlogsmoe was in ? Alle aan-

dacht ging immers uit naar de verschrikkingen van de oorlog. 

Maar ook later toen alles voorbij was, en duidelijk was gewor-

den hoeveel mensen er gestorven waren aan de griep, lijkt het 

alsof de ziekte gewist is uit het collectieve geheugen: het was 

blijkbaar te erg om opgeslagen te worden in onze herinnering. 

De griep waaraan één procent van de wereldbevolking stierf, is 

letterlijk doodgezwegen! 

Waar kwam deze griep, die vijfentwintig keer dodelijker bleek 

te zijn dan de ‘gewone’ griep, vandaan? In ieder geval niet uit 

Spanje, hoewel de naam dat wel suggereert. Spanje, neutraal 

gebleven tijdens de Eerste Wereldoorlog, kende geen beperking 

van zijn persvrijheid. Breed uitgemeten stond op  mei  

de ziekte vermeld die koning Alfonso xiii geveld had, samen 

met zijn kabinet en vele duizenden onderdanen. Zeer tot onge-

noegen van de Spanjaarden heette de griep daarna ‘de Spaanse 

Griep’. 

Waar het griepvirus vandaan is gekomen, is nooit duidelijk 

geworden: sommigen spreken van het Verre Oosten, anderen 

van de Verenigde Staten. Wel is bekend dat het virus zich snel 

verspreidde door de transporten van grote groepen militairen. 

Schepen die aankwamen uit de VS brachten militairen mee, 

waarvan een deel ernstig ziek was bij aankomst in Europa. In 

de barakken, waar de soldaten dicht opeen leefden, besmetten 

ze elkaar vervolgens razendsnel. Vluchtelingen uit België, 

onderdak zoekend in het neutrale Nederland, waren door uit-

putting, ondervoeding en slechte huisvesting een gemakkelijke 

prooi voor het virus. Nederlandse arbeiders die in de grensstre-

ken leefden, brachten het griepvirus mee uit Duitsland, wan-

neer zij naar huis terug keerden. Tot slot zorgden de 

Tekst DIETE DUMANS 
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Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde in 

het kader van de ‘Groote Bloemenfeesten’ en in september van 

dat jaar reed in Utrecht ook een bloemencorso door de stad. 

Verschillende straten werden met groen en bloemen versierd en 

Utrechters konden een tentoonstelling van allerlei bijzondere 

fruitsoorten bekijken. De organisatie was in handen van de 

Utrechtse Handelsvereniging. In  begon het kermiscomité 

in Lichtenvoorde ook een bloemencorso te organiseren met 

medewerking van de net opgerichte schutterij. De allegorische 

bloemenoptocht werd een vast onderdeel van de kermisverma-

kelijkheden en diende om de kermis nieuw elan te geven. 

De vroegste vermelding van corso’s ligt in de negentiende eeuw. 

Optochten met versierde fietsen, karren en wagens werden toen 

populair bij allerlei feestelijke gebeurtenissen. Opvallend is dat 

de vroegste sporen van corso-achtige activiteiten pas aan het 

eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw 

opduiken. In kranten en literaire bronnen kunnen een aantal 

‘snippers’ van deze bloemenoptochten worden terug gevonden. 

Zo was er een feestelijk bloemencorso in  in Den Haag, 

waarbij een herdenkingspenning werd uit gegeven. In april 

 reed er al een corso met versierde fietsen door Leiden. In 

april  werd in Haarlem een groot corso gehouden door de 

Tekst  PIET DE BOER
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leerde huisjes. Ondervoeding en uitputting maakten de mensen 

uiterst vatbaar. Zo gaat het verhaal van Geertje Pieters uit 

Hollandscheveld, gelegen in de veenstreek waar hard gewerkt, 

weinig gegeten en veel gedronken werd. Tijdens de Spaanse 

Griep bracht zij vier van haar kinderen binnen één week naar 

het graf. Twee zonen, Jan , Lucas , stierven volgens de 

overlijdensakten op  november om half drie ’s middags. Toen 

zij zaterdag  november begraven werden, waren er nog zeven 

doden die op deze dag hun laatste rustplaats kregen. Negen 

doden in een kleine gemeenschap. De dag na de begrafenis 

stierf Jan  jaar oud, een dag later gevolgd door Geert  jaar. 

Een gruwelijk verhaal, maar niet uniek. In dezelfde streek stier-

ven acht van de negen kinderen uit één gezin: de baby van  

jaar oud bleef gespaard.

Ieder jaar krijgen veel mensen griep, een klein aantal sterft 

eraan. Ons immuunsysteem maakt antistoffen aan tegen het 

virus. Het verraderlijke van elk virus, dus ook het griepvirus, is 

echter dat het altijd bezig is zich beetje bij beetje te veranderen 

zodat mensen altijd opnieuw ziek kunnen worden. Gebeurt 

zo’n verandering in één keer erg sterk, dan is dat virus nieuw 

voor iedereen die ermee in aanraking komt. Het immuunsys-

teem herkent het virus niet en dit laatste gebeurde bij de 

Spaanse Griep. 

Negentig jaar nadat de Spaanse Griep uitbrak, horen we steeds 

meer spreken over het vogelgriepvirus. Nu nog een virus dat 

alleen kan overgaan van dier op mens, nog niet van mens op 

mens. Gelukkig zijn we nu beter voorbereid dan in . We 

weten dankzij de elektronenmicroscoop hoe virussen eruit zien, 

door onderzoek weten we hoe ze veranderen ofwel muteren. 

We beschikken nu wel over antibiotica die de gevaarlijke com-

plicatie van een griep, longontsteking, kan behandelen en op 

grote schaal worden vaccins tegen het vogelgriepvirus 

aangemaakt.

Want ook al heeft ons collectieve geheugen de Spaanse Griep 

grotendeels verdrongen, op een herbeleving van deze griep in 

een nieuw jasje zit niemand te wachten. ‹

september, werden pas in november beantwoord: ‘Er zijn geen 

maatregelen bekend die tegen een zo besmettelijke ziekte en 

een zich zo snel uitbreidende aandoening met enige kans op 

slagen te nemen zijn. Wat heeft het voor zin te vechten tegen 

een ziekte die zich niet bevechten laat.’ Als er al iets werd 

ondernomen op lokaal terrein, dan hanteerde men overal 

andere regels. In Amsterdam bleven de scholen open, terwijl 

elders in het land scholen sloten. Sommige gemeentebesturen 

vaardigden een samenscholingsverbod uit, lasten de geplande 

kermis af of sloten theater en bioscoop. In Leiden gingen de 

colleges van de universiteit niet door en moesten de openbare 

bibliotheek en leeszaal sluiten. In Tilburg werd aan gezinsleden 

en verzorgers van zieken verzocht niet naar de mis te komen 

om besmetting te voorkomen. Rotterdam sloot zijn bioscopen 

voor de jeugd onder de zestien jaar. Uniformiteit in regelgeving 

ontbrak. De enige maatregel die de regering uiteindelijk wist te 

nemen, was het uitroepen van een algemene biddag op  

november : kennelijk moest de hulp van boven komen. 

Meer dan vijftig miljoen doden in de wereld – de hele bevol-

king van het huidige Frankrijk – en . doden in 

Nederland – de bevolking van Breda – werden er na de griep-

golf geteld.

Wat betekenen die getallen voor de individuele mens? Kinderen 

hadden grote kans wees te worden, ouders verloren één of 

meerdere kinderen. Scholen moesten sluiten bij gebrek aan 

leerkrachten, het openbaar vervoer kwam vrijwel stil te liggen 

in bepaalde plaatsen, omdat al het personeel ziek in bed lag en 

een aantal van hen was overleden. Toch al overvolle ziekenhui-

zen kampten met ernstige problemen, omdat veel verpleegkun-

digen zelf besmet waren. Artsen waren overbelast door het 

extreem aantal zieken die zij na te lopen hadden. Omdat soms 

het hele gezin ziek te bed lag, gingen huisartsen op pad met 

zakken vol keurig gelabelde huissleutels. Tientallen huisbezoe-

ken per dag waren toen geen uitzondering. 

Het zwaarst getroffen werd de provincie Drenthe. De arme be-

volking leefde daar dicht opeen in schamele, slecht geventi-
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Dus moet de bloemensteel met ‘hyacintennageltjes’ verticaal 

gestoken worden. Met de onderkant van de steel omhoog. Als 

de bloemen wat slapper worden, blijft alles er strak uitzien. 

In Lichtenvoorde vonden ze een manier uit om de bloemen 

beter op elkaar te laten aansluiten. Vooral bruikbaar als je mes-

scherpe lijnen in het ontwerp wilt, maar ook voor het maken 

van letters. Ze knippen de ronde dahlia’s, gestoken op een 

stukje hout, vierkant. Soms werden wel . bloemen 

gebruikt voor één wagen.

Zonder goed weer en veel bloemen zijn corso’s bijna niet te rea-

liseren. De grote wagens in Lichtenvoorde hebben . tot 

. bloemen nodig. Zonder bloeiende hyacinten en dah-

lia’s op het juiste moment, komt een corso in gevaar. In de bol-

lenstreek wijkt men dan uit naar narcissen of zelfs zijden bloe-

men. Als het te warm is in het voorjaar snijden de organisato-

ren de hyacinten eerder en bewaren deze in een koelhuis. Bij de 

dahlia-corso’s speelt de beschikbaarheid van bloemen ook een 

grote rol. Daar moesten bloemen soms zelfs ingekocht worden 

bij kwekers uit de bollenstreek. Maar men probeert in nood-

situaties vooral door onderlinge verkoop en ruil aan de juiste 

hoeveelheden van elke kleur te komen. Veel bouwgroepen heb-

ben namelijk een stuk grond tot hun beschikking waar ze het 

‘basismateriaal’ voor het corso kweken. 

Pronkstukken op elk corso zijn de grote wagens. Zij brengen 

het spektakel. Ze zijn ook bepalend voor de kwaliteit en het 

aanzien van het corso. Hoe groter, hoger en langer hoe beter. 

In Lichtenvoorde bepaalt onder andere het aantal verwerkte 

bloemen de categorie. De meeste corso’s hebben zo’n vijftien 

tot twintig van deze grote wagens, gigantische bouwsels met 

een driedimensionaal ontwerp. Veelal is het onderwerp realis-

tisch weergegeven met herkenbare figuren, dieren en voor-

werpen.  

In het bloemencorso van de duin- en bollenstreek was de 

Hillegommer en amaryluskweker Willem Warmenhoven de 

eerste, die met een professioneel gebouwd driedimensionaal 

ontwerp rondreed. Hij ontwierp en bouwde samen met de 

harddraverijvereniging voor het plaatselijke Koninginne  dag-

corso van  een enorme walvis. Het gevaarte was opge-

bouwd uit hout, gaas, mos en hyacinten. Met de walvis speelde 

Warmenhoven in op de actualiteit, want het hypermoderne 

schip de Willem Barendsz was uitgevaren om op walvissen te 

jagen. Na het corso reed de wagen dan ook naar Amsterdam 

waar de rederij van de Willem Barendsz was. Vervolgens werd 

de bloemenvis op het Rem brandts plein tentoongesteld en door 

de Amsterdammers spontaan van zijn bloemen ontdaan. 

Tijdens de optocht in Hillegom had Warmenhoven de burge-

meester langs neus en lippen gevraagd of het geen goed idee 

zou zijn een corso te organiseren door de streek samen met 

Lisse en Sassenheim. De burgemeester zag daar waarschijnlijk 

wel wat in en richtte met de twee andere burgemeesters het 

Centraal Comité Bloemencorso Bollenstreek op. In  reed 

voor het eerst een corso tussen Hillegom, via Lisse naar 

Sassenheim en terug.

De deelnemers van het eerste uur waren verenigingen en 

bedrijven. Ieder had de vrije hand in het ontwerp van zijn 

wagen. Een centrale ontwerper of vormgever ontbrak nog. 

Ontwerpers spelen in veel van de huidige corso’s een belang-

rijke rol. De ontwerpen worden gemaakt naar aanleiding van 

het thema van het corso. Als elke steekploeg zijn eigen ont-

werper heeft, zoals in Lichtenvoorde, is van een centraal thema 

dan ook geen sprake. Wel zijn er trends te onderscheiden, ver-

telt vice-voorzitter Herman ter Haar van het corsocomité in 

Lichtenvoorde. ‘De trend van de laatste jaren is magie en magi-

sche taferelen’, zegt hij. ‘Waar die trends vandaan komen, is 

moeilijk uit te leggen. Het hangt misschien samen met hypes als 

Harry Potter. Maar ontwerpers laten zich ook inspireren door 

de succeswagens van het laatste jaar. Men let goed op elkaar. 

Geheimhouding en verrassing zijn dan ook belangrijk. Je wilt 

met de wagen het publiek en de andere bouwers verbazen. In 

sommige gevallen worden de ramen van de opbouwhal dicht-

geplakt om ‘spionnen’ geen kans te geven. Bovendien is origi-

naliteit heel belangrijk. Wagens die een plaatje ‘gepikt’ hebben 

van een film – zoals bijvoorbeeld de Lion King – krijgen min-

der punten dan een origineel ontwerp. De ontwerpen worden 

door lokale artistieke Lichtenvoorders, maar ook door ontwer-
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De corso’s waren bescheiden vergeleken met de grootse optoch-

ten van nu. Versierde fietsen, karren en wagens trokken door de 

straten naar aanleiding van een oranjefeest, kermis, bloemen-

tentoonstelling van een floralia-vereniging of de opening van 

een nieuwe weg. De handel en nijverheid of commercie zijn 

altijd belangrijke, financiële ondersteuners voor corso’s geweest. 

Vaak waren dat commerciële landbouworganisaties, zoals vei-

lingen, maar ook minder voor de hand liggende bedrijven 

zagen brood in het bloemencorso. Zo is er een literaire beschrij-

ving van een corso te Overveen op  april  met voorna-

melijk fietsers en reclamewagens van fietsfabrieken. De corso-

deelnemers hadden de nacht doorgebracht in een fabriek. ’s 

Morgens kwamen de wagens volgeladen met manden afgesne-

den hyacinten en tulpen zodat de rijders hun voertuigen kon-

den versieren. De auteur van Herinnering aan het bloemen-corso 

verhaalt hoe de deelnemers ‘nu de versch gesneden bloemen, als 

een kleurig kleed , om het geraamte hunner machines vloch-

ten.’ Rode, witte en blauwe hyacinten werden als guirlandes 

aan de ‘machines’ bevestigd met touw en ijzerdraad. 

‘Timmerlui en behangers, hoog op ladders, waren druk bezig 

met de versiering der groote wagens, die, als reclame van de 

verschillende rijwielfabrikanten, in de stoet mee zouden rijden.’ 

Een aantal corso’s ontwikkelde zich tot een jaarlijks terugke-

rend evenement. Het verschijnsel dat een corso een vast onder-

deel van de feestkalender werd, ontstond tussen de twee 

wereldoorlogen en het aantal vaste corso’s nam na de Tweede 

Wereldoorlog verder toe. Na  werd een corso steeds meer 

een tentoonstelling van rijdende sculpturen bedekt met bloe-

men. De kwaliteit van het spektakel en de artistieke betekenis 

van de corso’s nam sterk toe. Dat gold niet alleen voor het 

corso in de duin- en bollenstreek, maar bijvoorbeeld ook voor 

het corso in Lichten voorde en Zundert. 

Het voorjaarscorso in de bollenstreek bestaat uit hyacinten. De 

bloemen zijn hier in feite een afvalproduct van de bollenteelt. 

Men snijdt de bloemtros van de hyacint zodat de bol beter 

groeit. De bloemen werden – voordat het corso populair werd 

– gestort op zogenaamde ‘porriehopen’. Om daar vervolgens 

nutteloos weg te rotten. Door het corso werd dit kleurig mate-

riaal hergebruikt voor een kleurrijke stoet door de bollenstreek. 

Bij de corso’s in Overijssel en Gelderland zijn dahlia’s de gang-

bare bloemen. De planten bloeien in augustus en september. 

De bloemen worden geplukt, de onderkantjes weggesneden en 

uiteindelijk op het ontwerp geplakt of gestoken. 

In de bollenstreek bevestigt men de bloemtrossen met lange 

nieten op een ondergrond van bossen stro en stromatten en 

sinds enkele jaren op een kunststoflaag die men op het ontwerp 

van de wagen spuit. Bij de dahlia-corso’s bevestigt men de bloe-

men met lijm direct op een ondergrond van verlijmde oude 

kranten.

Stekers gebruiken allerlei technieken om het resultaat zo profes-

sioneel mogelijk te maken. Het moet er strak en netjes uit zien. 
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Andere corso’s bekostigen alles met collectes, loterijen, maar 

ook met de verkoop van bloemen. Soms wordt entree geheven 

om de kosten te dekken, zoals in Zundert. De grote kosten van 

deze volkskunstwagens zijn, bij het wegvallen van grote spon-

sors, vaak de doodsklap voor een corso. Dat was in de negen-

tiende eeuw al zo en dat is het nu nog. 

 

In  reed het beroemde bloemencorso van Aalsmeer voor 

de laatste maal naar Amsterdam en kon men de bloemenwa-

gens in het Olym pisch stadion voor de laatste keer zien. De 

bloemenveiling Aalsmeer stopte met subsidiering, omdat het 

corso niet tot de core business van het bedrijf behoorde. In  

dus geen corso van Aalsmeer meer, maar gelukkig nog wel 

twintig andere  bloe men corso’s met fraaie staaltjes Nederlandse 

volkskunst op spectaculaire schaal. ‹

klanten als het corso verplaatst wordt. In de beginjaren bouwde 

men het corso namelijk pas als er bloemen waren. Dat deed het 

comité besluiten het evenement op een vaste datum te laten 

vallen, de laatste zaterdag in april en zo de toeristische moge-

lijkheden van het evenement te vergroten. ‘Als er tegenwoordig 

onvoldoende bloemen op de velden staan, slaat dan ook de 

‘corsokoorts toe’, volgens het Leids Dagblad in de jubileum-

bijlage uit . Er moeten dan bloemen van elders komen. 

Het corso gaat door, maar dan met geïmporteerde Franse 

 hyacinten of met hyacinten uit de kas. 

Naast bloemen moeten er ook voldoende mensen zijn, die tijd 

willen steken in een bloemenwagen. Honderden vrijwilligers 

heb je nodig, alleen al om de wagens ‘op te steken’. Theo van 

Gijlswijk vertelt dat je voor een kleine wagen honderdvijftig 

uur steekwerk moet rekenen. Je moet daarom constant onge-

veer vijftien stekers aan het werk hebben. Maar ook weer niet 

teveel, want dan zit je elkaar in de weg en loop je kans op 

beschadigingen. De opstekers verdienen met het werk ook wat 

geld voor hun vereniging. Voor veel voetbalclubs en andere 

sportverenigingen een reden om een corsowagen te adopteren. 

Dat spekt de clubkas. Het steken gebeurt in een grote hal waar 

alle corsowagens opgesteld staan. Lange tijd was dat bij het 

corso in de bollenstreek een ruim veilinggebouw, dat in die 

periode toch leeg stond. 

 

Het is werken onder grote druk, want de deadline is onverbid-

delijk. ‘Streven is om op donderdagavond gereed te zijn. Vrij-

dag de laatste stukjes. Ik loop dan met handen vol bloemen de 

laatste gaten te vullen’, vertelt Van Gijlswijk. Want vrijdag-

avond gaat de stoet naar Noordwijk en dan op zaterdag naar 

Haarlem. 

In Lichtenvoorde zijn de plakavonden ook de drukste periode 

van het corsoseizoen, dat eigenlijk het hele jaar duurt. In grote 

schuren of bedrijfsruimtes worden de dahlia’s op het geraamte 

– van ijzerdraad bedekt met kranten – geplakt. Op vrijdag en 

zaterdag vóór het grote corso zijn enkele duizenden mensen aan 

het plakken, zegt Ter Haar. ‘De aantrekkelijkheid is de saam-

horigheid die de deelnemers ondervinden. Je maakt samen wat. 

Daarnaast speelt het wedstrijdelement een grote rol. De dahlia-

plakkers willen wel zo hoog mogelijk eindigen. Sommigen 

halen nooit de top tien, maar doen mee onder het olympische 

motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’.’ In Lichtenvoorde 

speelt echter ook de onderlinge concurrentie een grote rol. Wie 

heeft het fraaiste ontwerp en hoeveel punten krijgen we dit jaar 

van de jury. 

De kracht van de corso’s in Nederland is de inzet van heel veel 

vrijwilligers. Die veel tijd en energie steken in hun corso. 

Financieel blijft het vaak moeilijk om het bloemencorso rij-

dende te houden. In de bollenstreek wordt het corso betaald 

door de bloembollenveiling en een aantal grote bedrijven. 
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pers uit Zundert gemaakt, waar het grootste dahliacorso van 

Nederland plaats vindt. 

Voor het bollenstreekcorso was er vanaf  jaarlijks een 

thema en ontwerper. Jos en later zoon Kees van Driel hebben 

tot  het corso vormgegeven. Jos was reclameschilder van 

huis uit en schilderde bolbloemen voor de catalogi van bollen-

kwekers. De invloed van de ontwerper was groot. Jos was heel 

enthousiast, maar zat ook overal bovenop. Deze ‘corsogeneraal’ 

ging zelfs de smeden langs, die de ontwerpen in elkaar lasten en 

controleerde of elk stukje gebogen ijzer wel de goede vorm had. 

Als de smid klaar was, werd het stro aangebracht en kon er 

gestoken worden. De manier van steken, de kleurencombi-

naties en de afwerking vielen onder verantwoordelijkheid van 

de stekers. ‘De laatste jaren neemt de invloed van de steek-

ploegen toe’, zegt Theo van Gijlswijk, die decennialang leider 

was van de steekploeg van Voetbalvereniging Van Nispen uit 

De Zilk. ‘Stekers krijgen nu meer ruimte om hun eigen visie 

door te laten klinken’, zegt hij. De beoordeling vindt echter 

vooral op ambachtelijke criteria plaats. Dat wil zeggen: de 

 juryleden  kijken vooral hoe professioneel de wagen 

opgestoken is. 

Het thema wordt nog wel ‘van bovenaf ’ vastgesteld. Het corso-

comité bedenkt jaarlijks het thema voor het corso. Die kunnen 

heel algemeen zijn, zoals ‘Meesterwerken’ () met wagens 

over Hollandse meesterwerken als een zelfportret van Rem-

brandt, Delfts blauw en de Schutterij van Frans Hals. Maar 

ook piramiden, Harry Potter, De schepping en Jip en Janneke 

vielen toen onder de meesterwerken. 

Uitgesproken volks cultureel was het corso van  met het 

thema ‘Hollandse evenementen’. Daar waren wagens te zien 

over prinsjesdag, de vierdaagse, carnaval, sinterklaas, vlaggetjes-

dag, schaatsen en onvermijdelijk het bloemencorso zelf. Er 

wordt daarmee voortgeborduurd op een trend die door de Van 

Driels is neergezet. Vanaf  kwamen ‘Hollandse’ thema’s 

voorbij als: Mooi Neder land, Hollands glorie en Hartelijk 

Holland (). Daarnaast onderwerpen die met het jaar-

getijde en de bloemen zelf te maken hadden, zoals Lente-

kinderen en Bol en Bloem. 

De thema’s moeten namelijk aantrekkelijk zijn voor het publiek 

en aansluiten bij de smaak van de gemiddelde toeschouwer. 

Dat publiek bestond en bestaat vooral uit de inwoners van de 

bollenstreek, maar ook komen er heel veel dagjesmensen en 

toeristen uit het buitenland op af. Vooral Amerikanen bezoe-

ken Nederland in de lente om de bollenvelden, de Keukenhof 

en het Corso te zien. 

Het belang van het toerisme is te illustreren aan de strijd om de 

vaste corsodatum. De Holland Amerika lijn, die duizenden 

Amerikanen naar Nederland vervoerde voor dit corso en veel 

reclame maakte in Amerika, krijgt grote problemen met zijn 
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Kaas maken is een oud ambacht, dat nog steeds 

voor een deel op de boerderij gebeurt. 

Deze zogenaamde boerderijkaas is zeer gewild bij 

kaas liefhebbers. Hoe gaat het maken van kaas in 

zijn werk?

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft 

een bijzondere prentenboekencollectie, waarin 

onder meer veel oude kinderrijmen en -liedjes. 

Deze liedjes en rijmen zijn in de loop van de 

 eeuwen mondeling van ouder op kind over-

gedragen. 

Als mensen niet helemaal meer begrijpen wat er 

eigenlijk met zo’n tekst bedoeld wordt, ontstaan 

er gemakkelijk diverse varianten. 

Een bevalling was vroeger niet zonder risico, 

want veel kraamvrouwen stierven in het kraam-

bed. Vooral de koorts die op de derde dag na de 

bevalling kwam opzetten was gevreesd. 

Deze dodelijke kraamvrouwenkoorts ontstond 

omdat artsen en vroedvrouwen met vuile handen 

de kraamvrouw hielpen.

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 Kader Abdolah vertelt over 

zijn achtergronden, zo zal ook in de  volgende 

nummers iemand vertellen over zijn ‘roots’. 
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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.




