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Op zaterdag  november werd het Jaar van de
Tradities geopend door Koningin Beatrix. Voor ons
een heel bijzonder moment waarover u in de volgende Traditie meer leest. Tijdens de opening werden
ook de honderd meest genoemde tradities uit ons
onderzoek bekend gemaakt. Pakjesavond stond op
nummer .
Een jaar lang heb ik in Traditie, maar ook op de
radio, mensen gevraagd of zij mij hun waardevolste
tradities wilden sturen. Dat hebben ruim .
mensen gedaan. Dat was nog een heel werk. Dat
merkte ik toen ik zelf het formulier wilde insturen.
Tradities zijn gewoonten die je vaak onbewust doet,
maar die je toch niet zou willen missen. Soms doen ze
je denken aan je jeugd, maar sommige zijn ook later
in je leven van betekenis geworden. Nadat ik mijn
tradities had ingestuurd, werd ik me telkens weer
bewust van andere tradities die een rol spelen
in mijn leven.
Eén traditie die wat mij betreft in de top  had
mogen staan, was draadjesvlees. Op zondagochtend
braadde mijn moeder altijd draadjesvlees of wel
sudderlappen en dan rook het in huis heel lekker. Om
twaalf uur mochten wij altijd een stukje proeven, met
een augurkje. Ook de vele wandelingen op de hei met
mijn vader horen bij mijn zondaggevoel. Maar geen
van beiden werden in de enquête vaak genoemd.
Wel Sinterklaas en daar heb ik ook veel dierbare herinneringen aan. Pakjesavond was bij ons thuis echt
het gezellige avondje, met liedjes, pakjes, speculaas en
marsepein. Toen wij klein waren, kwam een buurman
altijd als Sint langs. Met zijn rode boek, want in de
jaren vijftig hielp Sint nog met de opvoeding.
Sinterklaas is zo vaak genoemd dat hij wel tien keer
in de top  had kunnen staan. Als één feest tot ons
immaterieel erfgoed behoort,
dan is het Sinterklaas wel.
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Kaas van de boerderij
Hele smeuïge volvette kaas die fris van smaak is
Piet de Boer



Ging Berend Botje echt naar Zuidlaren?
Historische achtergronden van oude kinderliedjes
Jant van der Weg
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De reinigende werking van water
Elizabeth Stilma
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Alledaagse Dingen



Chocoladeletter
De traditie van de sinterklaasletter
Frits Booy



O, kom er eens kijken
Klanken rond Sinterklaas
Annemiek van Soestbergen



Tussen zes planken
Overlijden en begraven in West-Friesland
Margreet Lenstra
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Doop
De doop is een eeuwenoud ritueel.
Het is de initiatierite van de christelijke kerk. Water is een belangrijk
symbool in de Bijbel. Het staat voor
levensbehoefte en reinigen, maar ook
voor krachten en machten die het
leven bedreigen.
Johannes de Doper doopte al mensen
door ze onder te dompelen in de
rivier.



Chinese roots
Voor elk nummer van Traditie interviewen wij iemand over zijn culturele
bagage. Pay-Uun Hiu kwam op een
bijzondere manier in aanraking met
haar roots. Via haar interesse voor
eten ging ze op zoek naar haar
Chinese wortels.

26
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Kraamvrouwenkoorts
Een bevalling was vroeger niet zonder risico, want veel kraamvrouwen
stierven in het kraambed. 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 kraamvrouwen hielpen.

Kinderrijmen
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 overgedragen.
Als mensen niet helemaal meer
begrijpen wat er eigenlijk met zo’n
tekst bedoeld wordt, ontstaan er
gemakkelijk diverse varianten.

Ineke Strouken

Pay-Uun Hiu
Je bent wat je eet
Jolly van der Velden

17

Kaas maken is een oud ambacht dat
nog steeds voor een deel op de boerderij gebeurt. Deze boerderijkaas is
zeer gewild bij kaasliefhebbers.
De familie Doornenbal maakt eigen
boerenkaas.

Kraamvrouwenkoorts
Semmelweis: klokkenluider avant la lettre
Diete Dumans



Kaas

Chocoladeletter
Elk jaar krijgen weer heel veel
kinderen en volwassenen met
Sinterklaas de eerste letter van hun
voornaam als chocoladeletter.
Wat zijn de achtergronden van deze
bijzondere traditie?
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Tekst PIET DE BOER
Foto’s JEAN-MICHEL VAN BRAAK
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Jolanda en Rinus Doornenbal hebben sinds  een eigen
kaasbedrijf. De traditie van het kaasmaken hoort bij de familie
Doornenbal, die al sinds de negentiende eeuw kaasboeren zijn.
Toch heeft Rinus, de laatste telg, het ambacht deels opnieuw
moeten leren. Volgens Jolanda heeft hij niks van zijn ouders
meegekregen. Wel begon hij in de jaren negentig voor eigen
plezier als hobby kaas te maken in een kleine ton. Een paar kilo
rauwmelkse kaas voor eigen gebruik. Hij kreeg de smaak te
pakken, volgde een aantal kaascursussen en ging werken bij
andere kaasboeren. Jolanda deed hetzelfde. ‘Kaasmaken leer je
vooral door het te doen’, zegt ze.

productie door een grote fabriek in Borne. In de traditionele
kaasprovincies – Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht –
bleef de productie op de boerderij belangrijk. Na de oorlog
daalde het aantal kaasboerderijen, en daardoor de productie
van kaas, hier wel.
In  werd boerenkaas een onderscheidende kaassoort en
kreeg het een eigen merk. Belangrijk voor het behoud van boerenkaas. In de jaren tachtig werd in dit gebied rond de acht
miljoen kilo kaas gemaakt, schreef Aad Vernooij in Hard van
binnen, rond van fatsoen. Geschiedenis van de Nederlandse
kaascultuur (z.pl. ).

6bWVX]iZa^_`egdXZh

De boerderij waar ze nu kaas maken, was eigendom van de opa
en oma van Rinus. Hun zoon die op de boerderij zat, kwam
onverwacht te overlijden. Het bedrijf stond toen stil. De stallen
werden caravanopslag en de woning werd verhuurd. In die tijd
leerde Rinus Doornenbal de Brabantse onderwijzeres Jolanda
kennen. Ze trouwden en omdat de boerderij vrijkwam, besloten ze boer en boerin te worden en verbouwden de varkensstal
tot kaasmakerij. Een flinke investering. Als je de kaasmakerij
binnenstapt, glimt het roestvrij staal je tegemoet. Doornvoort
is een ambachtelijk boerenkaasmakerij, maar met de modernste
apparatuur. Het ambachtelijke zit hem dan ook niet in het
gebruik van houten tonnen en ander vooroorlogs productiemateriaal, maar in de grondstoffen en het proces van kaasmaken.
De boerderij met  koeien produceert vooral melk en gebruikt
maar een deel van de totale productie voor het maken van
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eigen kaas. Van de totale . liter gaat nog geen twintig
procent in de kaasproductie zitten (. liter). Alleen vrijdags wordt van  liter verse melk  kilo kaas gemaakt.
De rest wordt verkocht aan de fabriek, aan Campina. Die daar
dan ook weer melkproducten van maakt, zoals ‘fabriekskaas’.
@VVhWdZgYZg^_Zc

In Nederland zijn op dit moment ongeveer  kaasboerderijen. De boerderijen liggen verspreid over Nederland met grote
concentraties in de provincies Zuid-Holland (), Utrecht()
en Noord-Holland (). Dit zijn provincies waar sinds de
zeventiende eeuw al kaas geproduceerd wordt. Kaasboerderijen
werken met de melk van het eigen bedrijf. Vooral de rijke en
gevarieerde kaas die hier gemaakt wordt, onderscheidt zich van
de op grote schaal geproduceerde ‘fabriekskaas’. ‘Die smaakt
altijd hetzelfde’, vindt Jolanda. Later zal ze de ‘oude kaas’ uit de
fabriek omschrijven als ‘zoute brokken’.
7dZgZc`VVh

De kaasmakerij van de familie Doornenbal ligt in een historische kaasregio. In het gebied van de Kromme Rijn en Utrechtse
Heuvelrug is de boerderijkaas altijd belangrijk gebleven, ook
toen de fabrieken opkwamen, vanaf de jaren twintig van de
vorige eeuw. Kaas was tot die tijd uitsluitend een
boerderijproduct.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het kaaslandschap aanzienlijk. De kaasfabrieken maakten van Friesland de grootste
producent. Maar ook Limburg kent een aanzienlijke kaas-

GdZhikg^_hiVVa

De basis voor goede boerenkaas is de melk. De kaas krijgt een
betere smaak en heeft minder zout nodig, doordat de melk niet
gepasteuriseerd wordt. De voeding van de koeien is daarom
ook een belangrijk onderdeel van de kaasbereiding. Het gras
dat de koeien eten, is de basis van de kaas. De grond en de
kwaliteit van het gras geven de melk de samenstelling en benodigde goede kaasbacteriën, die de kaas zijn eigen Doornvoorter
smaak geeft. ‘Op kaaskeuringen met achttien andere boerenkaasmakerijen haal ik mijn eigen kaas er op de smaak zo uit’,
glundert Jolanda.
Met de voeding van de koeien kan de kaaskwaliteit van de melk
verhoogd worden. Zo wordt het gras kort gesneden om meer
caroteen in de melk te krijgen. Dat maakt de kaas mooier geel.
Met lijnkoeken wordt het percentage onverzadigde vetzuren in
de melk verhoogd. Verder wordt er niets met de melk gedaan.



De melk wordt niet gestandaardiseerd. Dat wil zeggen zo
gemengd dat de samenstelling constant hetzelfde is, zoals wel
gebeurt in de fabriek. Die willen dat hun kaas altijd dezelfde
smaak heeft. Daardoor is de smaak van Doornvoort en andere
boerderijen elk seizoen anders. In de winter is de melk vetter
dan zomers, als de koeien in de wei staan. Dat heeft invloed op

:a`ZWdZgYZg^_]ZZ[io^_cZ^\Zc`VVhhbVV`#
smaak, geur en uiterlijk. Daardoor heeft elke boerenkaas zijn
eigen smaak. Maar ook geografische verschillen geven een
andere smaak. ‘Zelfs de kaas van de boerderijen in de omgeving, zoals in Leusden, Cothen en Werkhoven is al weer anders
van smaak’, vindt de kaasboerin.
Lgdc\Za

Ik zie dat de wrongel gesneden wordt in de grote kuip. De messen glijden door de ‘melkpudding’. Jolanda pakt wat witte
‘flubbertjes’ uit de ketel en laat ze proeven. De gelatine-achtige
kloddertjes hebben een lichte melksmaak. Dit is beslist nog
geen kaas, proef ik. De gezuurde melk wordt au-bain-marie
opgewarmd tot zo’n  á  graden. Het is vochtig en warm in
de kaasmakerij. Het zuursel (BK ) komt uit de fabriek, is
diepgevroren en heeft ongeveer een half uur nodig om zijn
werk te doen. Daarna wordt  ml stremsel toegevoegd.
Vloeistof uit de maag van slachtkalveren. Het stremsel is een
natuurlijk bindmiddel voor melk. Er ontstaat daardoor een
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prijs verkopen, maar voor de fondue is die kaas erg geschikt. Je
moet keuren en regelmatig proeven’, zegt Jolanda. Het rijpingsproces moet resulteren in een echte Doornvoort kaas. Maar wat
is dat dan? Hoe moet zo’n kaas smaken? ‘We gaan voor een
hele smeuïge volvette kaas die fris van smaak is. Als je een
plakje op de tong pakt, moet je de kaas voelen smelten en alle
smaakpapillen activeren’, antwoordt de kaasboerin
glimlachend.
De kaas moet voor een goed resultaat daarom elke dag gekeerd
worden. Kaas verliest namelijk veel vocht. Door het keren
voorkom je dat de kaas nat wordt aan de onderkant en bederft.
Daarnaast worden de kazen met een droge katoenen doek afgestoft. ‘Dit om de rondvliegende schimmeltjes van de korst te
verwijderen. Kaas moet glimmen en er mooi uit zien. Want
mensen in onze winkel willen geen kaas met een vieze,
beschimmelde korst’, zegt ze.
@aZ^chX]Va^\WZYg^_[

@VVha^\ideYZeaVc`iZg^_eZc/_dc\WZaZ\ZcYg^ZbVVcYZcZcdjYZ`VVhZZc_VVg#

puddingachtige drijvende substantie en wei. De pudding wordt
daarna gesneden.
Het kaasmaken is geen moeilijk proces, maar je moet wel zorgvuldig zijn. Het meeste werk is het reinigen van de kaasmakerij
voor en na het kaasmaken. Als er verkeerde bacteriën achterblijven in de ketel mislukt je volgende lading kaas. Dus zijn
mijn schoenen gehuld in blauwe plastic zakjes met elastiek en
wast kaasmaker Rinus veelvuldig – elke keer als hij naar een
andere ruimte gaat – zijn handen om besmetting van de kuip
met stremmende melk te voorkomen.

G^_eZcZc`ZgZc

Elke kaas krijgt bij het persen een nummer, want de kaasboer is
gebonden aan een quotum, dat gecontroleerd wordt aan de
hand van de etiketten. Op de planken liggen de kazen te rusten
en rijpen. ‘Jong belegen kaas ligt drie maanden, belegen vijf en
oude kaas een jaar’, zegt Jolanda. De beslissing om kaas korter
of langer te laten rijpen wordt onder andere bepaald door de
zuurgraad van het product. De controles vinden plaats in een
laboratorium. De marges zijn klein. Een fractie hogere phwaarde maakt een kaas kwetsbaar voor gasvorming. Het resultaat is kaas, die lijkt op Zwitserse gatenkaas. De gasvorming
heeft ook invloed op de smaak. ‘Ik kan die niet voor de volle

EZghZcZceZ`ZaZc

Als het stremsel zijn werk heeft gedaan, wordt er gespoeld.
De rest-suikers worden in twee spoelgangen uit de brokjes
gehaald en wat overblijft zijn stevige klontjes verse kaas oftewel
wrongel. Daarna wordt de wrongel geperst. In plastic bakken
worden de korrels tot een witte kaas geplet.
Bij komijnekaas of bijvoorbeeld kaas met fenegriekzaad wordt
dat voor het persen aan de wrongel toegevoegd. Het persen
duurt twee en een half uur en dan heeft de kaas zijn kenmerkende korst.
Na het persen gaan de kazen in een pekelbad. Daar blijven ze
een tot drie dagen in liggen, afhankelijk van de grootte van de
kaas. Kazen van een kilo een dag, de grote Goudse kazen van
twaalf kilo drie dagen. Het zout zorgt voor een goede korstvorming, remt de bacteriewerking en geeft smaak aan de witte
ronde kazen. Ten slotte worden de kazen gecoat. De pasta
strijkt men bijvoorbeeld met een spons op de kazen. Deze
coating geeft de kaas de bekende gele buitenkant en beschermt
deze tegen schimmels.
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We willen een kleinschalig bedrijf blijven, zegt de eigenares. We
verkopen niet aan groothandels en supermarkten. Mensen die
Doornvoort kaas willen, moeten naar de boerderij komen. Een
oude man stopt net een stuk kaas in de tas. ‘Ik kom hier al
sinds ’, zegt hij. Het jaar dat de kaasmakerij van start ging.
De ambachtelijke bereiding van de kaas staat voorop. In feite
zijn de moderne boerenkaasbedrijven rendabel door een grote
vraag naar ambachtelijke, smakelijke kaas.

7dZgZc`VVh^hZZchigZZ`egdYjXi#
Boerenkaas is sinds kort ook erkend als ‘gebiedspecifiek product’, vertelt Jolanda trots. Het werk van de belangenvereniging van kaasboeren: de Bond van Boerderij Zuivelbereiders
(BBZ). Dat betekent dat zuivelfabrieken hun producten niet
als boerenkaas mogen verkopen, al gebruiken ze dat imago bijvoorbeeld wel in televisie-reclames. Met de erkenning blijft volgens haar ook de traditie van het kaasmaken in Nederland en
in Utrecht gehandhaafd. ‘Het is een mooi Nederlands product’,
zegt ze trots. ‘Ik word daarom heel kwaad als er weer iemand in
Den Haag roept dat Nederland dienstenland moet worden en
er geen plaats is voor agrarische bedrijven. Nederland moet
daar wat zorgvuldiger mee omgaan.’
Kddga^X]i^c\ZcZYjXVi^Z

De toekomst ziet ze desondanks rooskleurig in. ‘Ik heb meegedaan aan een project rond ruimtelijke ordening in dit gebied.
We hebben interviews afgenomen en daaruit bleek dat een
derde zijn bedrijf kan en wil voortzetten, een derde weet het
nog niet, bijvoorbeeld omdat de kinderen nog te jong zijn en
een derde gaat waarschijnlijk iets anders beginnen, een boerderijcamping bijvoorbeeld of gaat stoppen met het bedrijf.’

HedZaZckVc]ZihigZbhZadbYZgZhihj^`ZghiZkZgl^_YZgZc#

de kaasboerderij uitbreiden.’ Ze vindt dat voorlichting en
informatie noodzakelijk zijn. Mensen zijn benieuwd naar het
proces van kaasmaken en er bestaan ook veel vooroordelen over
boerenkaas. Mensen denken onder andere dat boerenkaas ‘naar
de stal ruikt’, schampert ze. Bovendien heeft men geen idee van
de smaakkwaliteit van echte boerenkaas. ‘Mensen die bij ons
een wijnproeverij bezoeken, zweren bij Old Amsterdam. Als ze
oude kaas proeven, vinden ze die fabriekskaas erg zout en leggen die apart. Maar ze denken in eerste instantie wel dat die
zoute kaas onze boerenkaas is.’ Met voorlichting en educatie
wil ze die misvattingen uit de wereld helpen en verder gewoon
op kleinschalige wijze lekker boerenkaas produceren en
verkopen. ‹

BZZg^c[dgbVi^Z/
<ViZc`VVhkddgYZ[dcYjZ^hZZcdcWZYdZaYgZhjaiVVikVc\Vhkdgb^c\i^_YZch
YZg^_e^c\#

Zelf heeft ze ook toekomstplannen. ‘Ik ga een educatief programma opzetten voor scholen en het aantal rondleidingen op
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Op  november is het Jaar van de
Tradities op feestelijke wijze geopend
door Koningin Beatrix. Op hetzelfde
moment werden ook de honderd
tradities, die het meest genoemd zijn
door de Nederlandse bevolking,
bekend gemaakt. Al deze tradities,
afgedrukt op theedoeken, werden
opgehangen aan een waslijn.
Koningin Beatrix opende het jaar
door aan deze waslijn een theedoek
op te hangen met het logo van het
Jaar van de Tradities. Een bijzonder

moment, waarmee zij het startsein gaf
voor een jaar lang aandacht voor de
achtergronden van de cultuur van het
dagelijks leven.
De opening van het Jaar van de
Tradities werd uiteraard afgesloten op
traditionele wijze. Koningin Beatrix
kreeg een glaasje kandeel en een
beschuitje met muisjes aangeboden.
Samen met zijn achterban gaat het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur in  op zoek naar het ver-

haal achter al die tradities. Het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur roept zoveel mogelijk organisaties en mensen op om mee te doen
en aandacht te besteden aan de tradities in de eigen omgeving.
Alle activiteiten in het kader van
het Jaar van de Tradities zijn, net als
de lijst van honderd belangrijkste
tradities, te vinden op de website
www.jaarvandetradities.nl. Op deze
site kunt u zich ook aanmelden om
mee te doen.

Kijk ook op <http://www.traditie.nl/feestelijke-opening-door-koningin-beatrix_.html>
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Aanleiding tot het boek was de bijzondere prentenboekencollectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waarin
onder meer veel van de oude kinderrijmen en -liedjes te vinden
zijn. Daarbij gaat het om cultureel erfgoed, dat vanuit het verleden is mee- en doorgegeven, en in veel gevallen iets over het
heden duidelijk kan maken. Deze oude kinderliedjes en -rijmen zijn in de loop van de eeuwen mondeling van ouder op
kind overgedragen. In de teksten klinkt nogal eens een echo
van historische personages en gebeurtenissen door, al worden
die vaak niet meer herkend. Daar heeft de mondelinge overlevering uiteraard het nodige aan bijgedragen. Als mensen niet
helemaal meer begrijpen wat er eigenlijk met zo’n tekst bedoeld
wordt, ontstaan er gemakkelijk diverse varianten.
Illustraties spelen bij deze overdracht hun heel eigen rol en voegen hun interpretatie toe.



Dat levert soms komische gevolgen op, komisch vooral voor
diegene die wèl weet wat er met een bepaald liedje wordt
bedoeld. Zo werd het bekende ‘Tussen Keulen en Parijs’, van
oorsprong een soort pelgrims- en reislied, zelfs tot een speelliedje bij de wipplank. Naast de illustratie is ook de tekst bij
deze prent behoorlijk aangepast met alleen de eerste regel uit
het origineel:
‘Tussen Keulen en Parijs, daar leidt de weg naar Rome
als je aan het wippen bent al bij de groene boomen
dan moet je ‘t wippen wèl verstaan, wippen op en nedergaan,
wippen op en wippen neer, al bij de groene boomen.’
Soms gaat de invloed van een beeld zover, dat er bij de interpretatie van de tekst zelfs een nieuwe betekenis ontstaat. Een
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Diverse verzamelaars uit de negentiende en twintigste eeuw, als
Johannes van Vloten, Gerrit Boekenoogen en Nynke van
Hichtum, onderkenden het belang ervan. Zij hebben er voor
gezorgd dat het bewaard is gebleven. In een tijd als de onze
staat de mondelinge overlevering niet meer zo hoog aangeschreven. Dan zorgen diverse bundels ervoor dat cultuur kan worden overgedragen.
Niet alles is evenwel in verzamelbundels gepubliceerd. Zo ligt
er in het Meertens Instituut een schat aan materiaal van de
negentiende-eeuwse verzamelaar Gerrit Boekenoogen. Tot een
boekpublicatie is het bij Boekenoogen nooit gekomen. Toch
kun je even op de smaak komen van wat hij heeft verzameld
voor een artikel dat hij in  in De Gids publiceerde. Maar
hij heeft heel wat meer bijeengesprokkeld. Zijn verzameling
daar in Amsterdam bevat in totaal  teksten! Gelukkig zijn
die bewaard gebleven en kunnen onderzoekers en samenstellers
van bundels er royaal uit putten.
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Eind negentiende eeuw publiceerde een andere verzamelaar,
Johannes van Vloten, wèl royaal uit zijn verzameling. Zijn boek
Baker- en kinderrijmen verscheen voor het eerst in /
en werd niet alleen tot ver in de twintigste eeuw herdrukt, de
publicatie inspireerde ook anderen. Hele reeksen bundels en
bundeltjes met oude kinderrijmen kwamen er op de markt.

aardig voorbeeld daarvan is het liedje over de beer die zo kan
brullen:
‘Moeder, moeder, de beer is los, hoor dat beest eens brullen!
Snijd hem de kop en de oren af, dan hebben we wat te
smullen.’
Veel kinderen hebben bij het zingen een echte bruine beer voor
ogen, of hoogstens een ijsbeer. Ook illustratoren verging dat
blijkbaar zo tot in de twintigste eeuw, gelet op het plaatje van
Guus Hens uit . Maar toen was er dat andere plaatje.
Bovendien was er nog de reactie van iemand, die dit liedje in
zijn jeugd nooit had geleerd en nu spontaan reageerde op de
vraag: ‘Weet jij wat die beer is in het liedje?’ ‘Ja, natuurlijk, dat
is een varken’. Hij had gelijk, immers, ook het mannetjesvarken
wordt wel een ‘beer’ genoemd. Raadsel opgelost, maar is tegelijk ook iets van die geheimzinnige berensfeer verdwenen?
Je kijkt zeker iets anders tegen die oude liedjes aan, wanneer je
meer te weten komt over de ontstaansgeschiedenis. Dat niet
iedereen zich evenwel iets aantrekt van die oorspronkelijke
betekenis, of zich daarvan niet bewust is, wordt duidelijk geïllustreerd met het plaatje van Guus Hens. Bovendien kan de
beervariant best wel eens te maken hebben met de dansende
beren die hier in de negentiende en twintigste eeuw
rondtrokken.
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Voor  vind je maar een enkele keer dergelijke rijmpjes in
boeken terug. Een goed voorbeeld is Het eerste prentenboek op
moeders schoot van Jan Schenkman (). Daarin vinden we er
een paar zoals: ‘Torentje, torentje, bossekruid’, ‘Handjeplak’ en
‘Slaap kindje slaap’. Ook bij de bekende negentiende-eeuwse
dichter Jan Pieter Heije kun je fragmenten vinden. In zijn boek
Al de kinderliederen () staan bekende teksten als ‘Daar
zaten zeven kikkertjes’ en ‘Tusschen Keulen en Parijs’. Meteen
vraag je je dan wel af, of Schenkman en Heije, die bekende teksten uit het mondelinge circuit in hun gedichten verwerkten, of
dat juist het omgekeerde het geval is: de teksten van deze beide
dichters werden zo populair dat ze voortaan mondeling werden
doorgegeven. Ondanks dat kan vastgesteld worden, dat Van
Vloten met zijn bundel de aandacht voorgoed heeft gevestigd
op deze poëzie.

nog elk jaar wordt herdacht. In eigen land werd hij ook wel
Kanonenbischof genoemd, daarmee zijn oorlogszuchtige daden
karakteriserend. De bewoners van Münster zongen zelfs een
spotliedje op hem:

7ZgZcY7di_Z

Tegenwoordig gelooft echter bijna niemand meer dat hij model
stond voor Berend Botje. De inhoud van het liedje geeft daar
trouwens ook nauwelijks aanleiding toe.

In het navolgende wil ik graag een paar van die figuren aan u
voorstellen. Als eerste de beroemde Berend Botje. Over deze
Berend bestaan verschillende theorieën. Berend, soms Barend,
is dan ook een raadselachtige figuur. Wie is die geheimzinnige
man en wat moet hij in Zuidlaren? Tenslotte verdwijnt hij ook
nog naar Amerika. Raadsels te over dus. Bij deze mysterieuze
verschijning behoren verschillende verhalen.

KZgoVbZaZckVcZg[\dZY

Het is een goede zaak dat er steeds weer belangstelling is voor
het culturele erfgoed van deze oude rijmen en liedjes. Goed
ook dat het wordt doorgegeven aan volgende generaties.
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Omdat er ook Platduitse en Oost-Friese versies van het
liedje bestaan, wijzen veel verklaringen in de richting van
Bommen Berend of Kanonen-Bernd, een scheldnaam voor
bisschop Christoph Bernhard van Galen van Münster.
Hij belegerde in  de stad Groningen, een feit dat daar



‘Berndken van Gaolen
Kan pupen un praolen.
Kan stincken un leigen
Und Lude bedreigen.’

@^cYZg"ZcWV`Zga^ZY_ZhldgYZckVc
\ZcZgVi^Zde\ZcZgVi^ZYddg\Z\ZkZc#

Een andere, ook niet echt acceptabele verklaring, houdt de zeeheld en edelman Lodewijk van Heiden tot Laarwoud () voor de hoofdpersoon van dit lied. Deze bewoner van de
Havezathe Laarwoud in Zuidlaren ontpopte zich in Rusland
tot een zeer invloedrijk man. Hij werd in  vanwege zijn
roemrijke handelingen aldaar als held in Zuidlaren binnengehaald. Daarna is hij echter nooit meer in het dorp gesignaleerd.
Rusland en Amerika liggen bovendien geografisch nogal ver uit
elkaar, zodat valt te betwijfelen of deze man model stond voor
het lied.

C V _ V V g  ' % % - qtraditie

›



Links: Hoe Daan Hoeksema onze aloude bakeren kinderrijmpjes zag&.'%

GZX]ih/G^Z8gVbZg!Versjes van vroegerP&.'-R

DcYZg/7Zgi7djbVc!Rijmpjes en versjes uit
de oude doos&.,'

Een andere verklaring levert de figuur van de Groninger reder
Berend Drenth, met als bijnaam Berend Botje. Hij had geen
beste reputatie, want hij stuurde zijn nauwelijks zeewaardige
schepen de Oostzee op. Zijn bemanning keerde niet terug, terwijl Berend het verzekeringsgeld, de ‘botjes’, opstreek. Ook hier
is Amerika echter niet aan de orde en is het dus zijn bemanning, en niet Berend zelf, die niet terugkeert.

verschijnen er diverse Jannen op het toneel, zoals dat jochie
dat in Den Haag de weg zo goed weet. Of die uit dat heerlijke
spelletje van Jan Huigen. Jan van Gijsen met zijn koekenbakkende vrouw, maar ook dieren als aapjes (op een stokje) en
zwanen komen we in die oude liedjes tegen. En dan dat
Moriaantje!
GVX^hi^hX]4

KVckZZaeZghdcV\ZhlZiZcl^_YZ
VX]iZg\gdcYZcc^ZibZZg#
Dat land komt wel in beeld als we het over emigranten naar
Amerika hebben, die botje bij botje – een munt ter waarde van
twee en een halve cent – moesten leggen. Misschien waren het
ook de wadvissers die bot wilden vangen, maar zo arm werden
dat ze moesten emigreren. Dan kan het liedje over Berend
Botje als spotlied uitgelegd worden.
Anderen zien in Berend Botje een schipper of een houthandelaar die door overmatig drankgebruik de weg terug niet meer
kon vinden.
De illustratoren in de negentiende eeuw kiezen meestal voor de
variant met de visser. De oudste illustratie uit Volksdeuntjes uit
de oude doos () laat zo’n visser zien. Ook latere bundeltjes
waarin het lied is opgenomen, geven vaak de visser met op de
achtergrond een zeilscheepje. Op andere plaatjes, zoals in de
bundel Jaapje sta stil () zien we het scheepje niet meer en
wordt de visser vergezeld van een hond in een duinlandschap.
Wie ook de ware Berend Botje geweest moge zijn, Zuidlaren is
nog altijd trots op ‘zijn’ Berend Botje. Sinds  stond er een
beeldje van hem in een bootje met een rechtopstaande roeispaan als steun aan de Zuidlaarder Stationsweg. Jammer genoeg
moet, tengevolge van vernielingen, een replica op een veiliger
plek de honneurs voortaan waarnemen.
Bdg^VVci_Z

Naast Berend Botje zijn Kortjakje en minder bekende figuren
als Prins Robbert en Pauwel Jonas minstens zo interessant. Ook
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Lang dacht men dat het lied over ‘Moriaantje zo zwart als roet’
racistisch getint zou zijn. Misschien wel doordat alleen de eerste vier regels nog bekend zijn. Het oorspronkelijke lied geeft
meer details en nuances en heeft juist een positieve strekking.
Het lied is een vertaling van ‘Die Geschichte von den schwarzen Buben’, zoals de Duitse dichter Heinrich Hoffmann het
weergeeft in zijn Struwwelpeter (). Het kreeg als
beginregels:

Het verhaal heeft de trekken van een sinterklaaslegende, waarbij de Sint als redder van het slachtoffer optreedt. Dicht bij dit
oorspronkelijke verhaal blijft een variant uit  in Onze oude
versjes en het beroemde prentenboek:

Ook Casper liep hem ijlings na
(Hij kreeg een krakeling van ma)
Ook Wim was graag van de partij,
…

‘Er wandelde de straat eens door
Een man, als pek zoo zwart – een moor.
De zon scheen op zijn’ krullekop,
Hij zet de parasol dus op.
Dat zag de kleine Ferdinand,
Hard loopend, ’t vlagje in de hand,

Hier ziet ge nu hoe zwart ze zijn,
Moortje glimlacht: “dat is fijn!”
Kijk de moor trots voorwaarts gaan,
En het drietal achteraan!
Hadden ze maar niet gejouwd,
Dan waren ze niet in de inkt gedouwd!’
De moraal van het verhaal is niet meegenomen in de zeer verkorte versie van tegenwoordig. Boekenoogen noemt een variant, waarin meisjes het lied gebruikten bij het touwtje springen
en de hoofdpersoon en passant, vanwege de parasol, ook een
vrouwelijke gedaante krijgt.

‘Een moriaan, zoo zwart als roet,
Ging eenmaal wand’len zonder hoed;
De zon, die scheen hem op zijn bol,
Daarom nam hij een parasol.’
(W.P. Razoux, Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen
)

Hetzelfde zien we bij de illustraties gebeuren. Zo liet Bert
Bouman – Rijmpjes en versjes uit de oude doos () – een
klein meisje met een fraaie parasol lopen, waardoor de tekst
ook aangepast moest worden. Zo’n fraaie parasol gaf Rie
Cramer, Liedjes van vroeger () haar ‘moriaantje’ niet. Er
zitten nogal wat verstelplekken in die parasols. Zo ontstond uit
een moralistisch (sinterklaas-)verhaal een kort liedje dat bijna
een taboeliedje is geworden.

Het lied is echter heel wat langer dan deze vier regels. Het verhaal op rijm vertelt van een vriendenclubje dat het moortje
zonder hoed uitlacht ‘en spot met zijn zwarte huid’. Maar de
straf blijft niet uit. De drie ondeugden willen niet naar de vermaning van Nikolaas luisteren, die hen vervolgens in een grote
inktpot stopt met als resultaat:

Hadi

Er zou nog veel meer te vertellen zijn. Bijvoorbeeld hoe de
Franse maagd Marianne in een kniedeuntje ter sprake komt, in
de loop der jaren aan de ene kant tot een doodgewone
Nederlandse Janneke transformeert, maar ook herinneringen
oproept aan de Franse Marie Antoinette. Ook had nog verteld
kunnen worden over die geheimzinnige zwarte zwanen en het
nog geheimzinniger Engelland waar naartoe gevaren zou moeten worden. Wel kunnen we constateren dat er heel wat meer
aan de hand is dan je bij oppervlakkige lezing van de oude teksten zou denken. Bij dat alles spelen de illustraties duidelijk
hun eigen rol bij de toekenning van betekenis. Er valt overigens
nog heel wat te onderzoeken op het terrein van deze en andere
oude rijmen en liedjes met als resultaat interessante informatie
over de herkomst van ons culturele erfgoed. ‹

‘Hier gaan ze, zwarter nog dan roet:
en dan het moortje zonder hoed.’
In de slotstrofe komt de moraal om de hoek kijken:
‘In ’t zonlicht stapt de brave moor
De zwart-geverwde knapen voor.
’t Was enkel door hun stout gespot:
Dat zij geraakten in den pot;
Dus: lieve Kind’ren! spot toch niet,
Als gij iets vreemds aan and’ren ziet!’
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lijke inbreng te vieren. De predikant
voert een of meerdere gesprekken met de
ouders over de betekenis van de doop en
de voorbereiding van de dienst. Het is
veel meer maatwerk. Ook de kerk ontkomt niet aan het marktmechanisme van
vraag en aanbod. Omdat dopen nu vaak
een bewustere keuze is geworden van
ouders, hebben ze duidelijker voor ogen
wat ze willen en verwachten van de kerk.
En dat maken ze kenbaar. Overigens
hoort een verschuiving bij traditie.
Tradities betekenen dat je het oude niet
laat varen, dat je het doorgeeft en er iets
aan toegevoegt. Tradities zijn iets levends
en dat geldt ook voor de doop.’

VahegZY^`VciWZ\dc^c]Zi
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Stuart McGown en Elizabeth Stilma uit
Haarlem lieten hun drie maanden oude
dochter Emma Elizabeth dopen in de
Protestantse Gemeente van HaarlemNoord. Elizabeth vertelt waarom zij hun

VaYjhKZg]dZkZc#
Tekst en Foto’s ELIZABETH STILMA

‘De doop is een eeuwenoude christelijke
traditie. Het is de initiatierite in de kerk.
In het gebouw van de Wereldraad van
Kerken in Geneve, loop je over een
blauwe loper het gebouw binnen. Water
is een belangrijk symbool in de Bijbel.
Water staat voor levensbehoefte en reinigen, maar ook voor krachten en machten
die leven bedreigen. Denk aan de verhalen over de woestijn, waar om water
wordt gevraagd om levens te redden en
aan de verhalen van Noach en Mozes
waar water leven bedreigde’, vertelt
Verhoeven.

Door het kind te besprenkelen met
water wordt het figuurlijk door alle
doodskrachten heen opnieuw geboren.
God wil ons graag zien als gereinigde
mensen en wat we verder in ons leven
ook uithalen of welke keuzes we ook
maken, Hij blijft bij ons.
De volwassen doop door onderdompeling of door besprenkeling is een zelfstandige keuze van de volwassene zelf en
heeft daarom ook een iets andere betekenis. Hij of zij kiest voor het Christelijke
geloof, voor een nieuw leven.’
KZgWdcYijhhZc<dYZc@^cY

9ddYh`gVX]iZcZcaZkZchWZ]dZ[iZc

Volgens de Haarlemse predikant stond
de reinigende werking van water in het
Jodendom al centraal bij de doop.
Johannes de Doper doopte mensen die
op een andere manier in het leven wilden staan. Hij reinigde hen door onderdompeling in water. Daarmee kregen zij
symbolisch een nieuw leven. ‘In de
Protestantse Kerk Nederland (PKN)
hanteren wij de kinderdoop door water
op het voorhoofd te sprenkelen. Deze
doop is een keuze van de ouders. Het
symboliseert het verbond met God.
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Verhoeven geeft aan dat de doop theologisch gezien een verbond is tussen God
en het kind. De vragen over de christelijke opvoeding aan de ouders komen
altijd nadat het kind gedoopt is. ‘In de
theologie is de wens van de ouders om
het kind te dopen een reactie. Het verbond tussen God en het kind is er dan
al.’ In tegenstelling tot een huwelijksdienst of een begrafenis wordt de doop
in de meeste protestantse kerken nog
altijd toegediend binnen de zondagdienst. ‘Een aantal jaren terug is er een
discussie geweest of we de doopdiensten

niet los moesten koppelen van de zondagdienst. Veel mensen ervaren de doop
als een gebeurtenis van de familie.
Uiteindelijk is besloten dat de doop deel
blijft uitmaken van de zondagdienst,
omdat de doop ook symbool staat voor
de introductie van het kind in de kerkgemeenschap. Op deze manier kunnen
gemeenteleden zich betrokken voelen bij
het kind en de ouders.’

:bbVldgYi\ZYddeiZc\ZoZ\ZcY

dochter hebben laten dopen. ‘De
gedachte dat een hogere macht over
jouw kind waakt, is een fijn gevoel.’
‘What is your christian name?’ Is een
normale vraag in Engeland. Letterlijk
vertaald betekent het Wat is je doopnaam? In Engeland is het ook normaal
om gedoopt te worden en daar de naamgeving aan te verbinden. Niet altijd uit
overtuiging, maar meer uit een gevoel
van traditie. In Nederland bestaat deze
‘gewoonte’ al lang niet meer. De doop is
van een traditie, een uitzondering geworden. Voor mij en mijn Engelse geliefde
werd het een bewust gekozen ritueel.

Ik hecht altijd erg aan het vieren van
speciale gebeurtenissen. Mensen worden
geboren, trouwen en sterven. Bij al deze
momenten hoort een viering van het
leven. Het zijn rituelen die in alle culturen plaatshebben, ook in de christelijke
cultuur waar wij Nederlanders deel van
uitmaken. Daarnaast ben ik een gelovig
mens. Ik groeide op in een gereformeerd
gezin met veel liefde, geloof en verstandige ouders die niets zagen in het
opdringen van geloof, maar het wel
graag wilden doorgeven. En hoewel mijn
geloofsbeleving anders is dan die van hen
en omgeven is met minder dogma’s,
lukte dat.
Toen onze zoon Ben in  geboren
werd, was de vraag dan ook niet of we
hem wilden laten dopen, maar hoe en
waar. Intussen hadden we na jaren studeren, reizen en werken een thuis gevonden in Haarlem. Maar veel binding met
de plaatselijke kerk hadden we niet en
omdat de doop ook wordt gezien als een
introductie in de kerkelijke gemeenschap
moesten we er nog even over nadenken.
Uiteindelijk hebben we toch gekozen om
in het bestaande kader van de protestantse gemeente waarmee ik was opgegroeid onze kinderen te laten dopen. De
aanwezigheid van familie en vrienden
maakt het tot een heel bijzonder ritueel.
Temidden van hen en de gemeente
wordt het kind officieel verwelkomd met
een naam. De aanwezigen moeten de
belofte doen dat ze de ouders bij zullen
staan in de opvoeding van hun kind en
het in zijn of haar waarde laten. Met hun
aanwezigheid krijgen zij de verantwoordelijkheid ons te helpen.

EZghddca^_`Z^cWgZc\

De doop heeft als ritueel in de
Nederlandse samenleving ingeboet, terwijl religie een opleving beleeft. De
Haarlemse predikant verklaart dat het
geloof een persoonlijke zaak is geworden.
‘Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden. Vroeger was geloven eerder een
normale zaak dat in een groep, de kerk
werd ervaren, tegenwoordig is het meer
een individuele zaak. En dat weerspiegelt
in de doop. Voorheen werd de doop volgens een vast patroon toegediend. Leden
van de kerk lieten hun kind dopen, dat
was normaal. Veel voorbereiding was er
ook niet, want je had catechese gevolgd,
dus wist je alles al. Tegenwoordig is er
meer ruimte om de doop met persoon-

›
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Op zondag  februari werd onze drie
maanden oude dochter Emma Elizabeth
gedoopt. Het orgel speelde toen we binnenkwamen, ik zag mijn ouders zitten
en lachte naar mijn moeder. Elizabeth
heet ze, net als ik en net als mijn dochter. Met de doop bevestigden we ook de
naam van mijn kind. We gingen zitten
op de eerste rij. Emma lag bij haar
Engelse grootmoeder op schoot in haar
witte dooppakje. We hadden niet voor
een lange doopjurk gekozen, maar besloten onze eigen traditie te maken. Een
mooi smetteloos wit pakje. Wit als teken
van reinheid.
In het voorgesprek met de voorganger
hadden we aangegeven zelf een aantal
handelingen te willen doen die anders
door de kerkenraad werd gedaan. Onze
vierjarige Ben stak daarom samen met
Stuart de kaarsen aan en samen goten ze
het water in het doopvont. De predikant
vroeg ons hoe we ons kind wilden noemen. Nadat we de naam Emma
Elizabeth hadden uitgesproken, liepen
we met ons vieren door het middenpad
van de kerk om onze dochter en zusje
aan de gemeenteleden te laten zien. Ik
zie nog de zonnestraal door de hoge
ramen van de kerk naar binnen schijnen.

9ZYdde\ZZ[iZZcZmigV

Tekst : DIETE DUMANS

LViZZc`ad``Zcaj^YZg^h!lZZiW^_cV^ZYZgZZc#
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Zcdc\ZigdjlYZkgdjlZcWZk^ZaZcdeYZ`gVVbV[YZ"
9g^Z\ZcZgVi^Zh!Yg^Z`ZZg:a^hVWZi]#Odj^`dkZgYZgi^\_VVg!cZiVahcjb^_cbdZYZg!cVVgb^_cYdX]iZg

a^c\kVcZZco^Z`Zc]j^h#9ZoZV[YZa^c\Zcodg\YZcc^Zi

`^_`ZcY^ZbZi]VVg`^cYYZ`Zg`W^ccZc`dbi4

VaaZZckddgYZdekVc\kVcVgbZolVc\ZgZkgdjlZc!
Als ouders moesten we beloven om haar
te respecteren in geest en lichaam en haar
ruimte te geven zodat ze haar weg in het
leven kan vinden. Eigenlijk is de doop
een gebruiksaanwijzing waarin aan de
orde komt hoe het wonder van het leven
moet worden geleefd. Het nieuwe leven,
Emma’s leven, werd op deze manier
gevierd. Je weet wel dat ze bijzonder is,
maar door een viering wordt alles benadrukt. Net als bij een huwelijk. Je hoeft
niet te trouwen, want je weet dat je van
elkaar houdt, maar het geeft een extra
liefdevolle dimensie als je het uitspreekt
omringd met al die mensen waar je van
houdt. En als je sterft, moet de gedachte
aan het leven dat geweest is weer gevierd
worden met diezelfde mensen.

a^Z[YZkdaaZY^bZch^Z#

handen, gingen we weer zitten. Ik moest
glimlachen toen ik de kaart in ontvangst
nam. Mijn ouders kregen in 
dezelfde kaart mee naar huis toen ik
gedoopt werd. Sommige dingen veranderen niet, dat hoort bij een traditie. De
prachtige kaars met Emma’s naam was
wel een nieuwe toevoeging.

bVVglVgZcdd`deaZ^Y^c\heaVVihZckddgVVchiVVcYZ

EdhioZ\ZakVcHZbbZalZ^h

VgihZc#9Z`VchiZdkZga^_YZcdeod¼c`gVVbV[YZa^c\lVhoZZg\gddi#
KZZakgdjlZchi^ZgkZcVVcYZ\Zkda\ZckVc`gVVbkgdjlZc`ddgih#

Na de dienst gingen alle familieleden
mee naar ons huis voor het feest. De
cadeaus kwamen één voor één te voorschijn. Altijd leuk om te zien dat uit
mijn protestantse kant van de familie de
boeken met Bijbelse verhalen overheersen en aan Stuarts’ Anglicaanse kant de
traditionele doopcadeaus zoals een
bestekje, klokken en zilverkleurige
haardoosjes.

L^_h]Z^YWdkZcVaaZh

Emma Elizabeth werd gedoopt in de
naam van de Drie-eenheid, ze werd toegezongen met woorden als ‘Wij gaan op
reis langs de weg van verlangen. Ga met
ons mee langs de beelden van hoop’. Al
haar ledematen kregen een zegening
mee; een mond die mag lachen en woorden van liefde spreken, ogen die tekenen
van hoop mogen zien, oren die Gods
stem mogen horen en de stem van haar
hart, handen die mogen geven en ontvangen, voeten die mogen gaan op de
weg van vrede. Allemaal mooie uitgesproken beloftes waarbij wij, de ouders,
haar moeten bijstaan om die te herkennen. Gelaten liet Emma alle aandacht
over zich heengaan.

Bij de doop is het ook de gewoonte dat
het kind een bijbeltekst meekrijgt. Stuart
en ik hadden die zelf voor Emma uitgezocht. We wilden een tekst waarin een
levenswijsheid naar voren kwam, waar ze
op terug kon vallen. We vonden die in
Spreuken  vers : ‘Gelukkig is de
mens die wijsheid heeft gevonden, een
mens die inzicht wint’. Op ons verzoek
sprak de voorganger de tekst over Emma
uit in het Engels: ‘Happy are those who
find wisdom and those who get understanding’. Ze wordt immers tweetalig
opgevoed.

’s Avonds toen iedereen was vertrokken,
legde ik Emma in haar ledikantje. Haar
witte doopkleren had ze nog aan. Ik keek
naar de heldere ogen van mijn dochter
en bedacht dat met zoveel zegeningen ze
vast een mooie toekomst tegemoet ging.
Welke keuzes zou ze maken? Zou ik over
dertig jaar, net als mijn moeder op die
tweede rij zitten en glimlachen naar mijn
dochter als ze met haar kind de kerk
binnenkomt om het te laten dopen? En
zou dat dan zijn in dit witte pakje dat zij
nu nog aan heeft? Ik besloot de doopkleding de volgende dag netjes op te
bergen in een doos. Wie weet. ‹

Met de doopkaart, het bewijs dat Emma
gedoopt was en een doopkaars die we op
haar doopdag kunnen branden in onze
7ZkVaa^c\lVhaVc\^ZihlVVgVaaZZckgdjlZcW^_WZigd``ZclVgZc#9ZkgdjlWZkVai]^ZgdeYZ`gVVbhidZa#
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Speciale prijs voor
Traditie lezers!
zaken en preventie van kraamvrouwenkoorts. ‘Niet de kraamklinieken moeten gesloten worden om de kraamvrouwen
gezond te houden, maar de artsen die hen assisteren, moeten
uit hun ambt worden gezet’, was het krachtige weerwoord van
Semmelweis. De Amsterdamse hoogleraar Lehmann behoorde,
met onder andere Klein, tot de groep van de ‘Epidemiker’ die
geloofden dat kraamvrouwenkoorts werd veroorzaakt door
invloeden als kwade dampen en een ongunstige weersgesteldheid. Dat slechte hygiëne de oorzaak was voor de hoge sterfte
onder kraamvrouwen, weigerden de ‘Epidemiker’ te geloven.
De tegenstelling tussen Semmelweis enerzijds en Klein en
Lehmann anderzijds, is één van de belangwekkendste geschillen
in de geschiedenis van de negentiende-eeuwse geneeskunde.
=dd\iZhiZg[iZX^_[Zg`gVVbkgdjlZc

Helaas volhardde Lehmann in zijn standpunt. De sterfte in het
Binnengasthuis liep zo hoog op dat de gemeenteraad overwoog
de kraamkliniek te sluiten. Pas met de dood van Lehmann
daalde het sterftecijfer dramatisch: onder zijn opvolger, Professor van der Meij, kwam het sterftecijfer bij kraamvrouwen

KgdjlZco^Z`ZcoVVa^c]Zi7^ccZc\Vhi]j^h^c6bhiZgYVbkg&.%%#

Dat bleef zo tot de Hongaar Ignaz Philipp Semmelweis in 
werd aangesteld als assistent op de vrouwenafdeling in het
Algemene Ziekenhuis te Wenen. Hij ontdekte dat vrouwen
vaker aan kraamvrouwenkoorts overleden naarmate er meer
zorg aan de baring was besteed: het aantal keren dat de vrouw
onderzocht was, vergrootte voor haar de kans op overlijden
enkele dagen nadat zij haar kind had gebaard. Onderzoek
leerde Semmelweis dat artsen en studenten een vrouw assisteerden bij de bevalling meteen nadat ze een lijkschouwing hadden verricht.
=VcYZclVhhZc

Volgens Semmelweis zou het aantal vrouwen
dat overleed in het kraambed drastisch kunnen
verminderen als artsen bereid zouden zijn tussen de snijzaal en de kraamkamer de handen
te wassen met chloor. In  gaf Semmelweis
alle studenten opdracht de handen te wassen
voor zij een vrouw hielpen bij de bevalling. De
resultaten van deze interventie waren dramatisch: het percentage van  overlijden na de
bevalling liep terug naar .. Voor Semmelweis
was hiermee het bewijs geleverd dat handdesinfectie
een vermindering gaf van het aantal sterfgevallen.

arbeid,’ schreef hij aan Semmelweis, ‘maar het is toch wel heel
simpel gedacht dat met chloor de kwade dampen, die de veroorzaker zijn van de dood der vrouwen, verdreven zouden
worden door uw methode.’ Liever dan toe te geven dat hij fout
zat, volhardde Klein in zijn waan ten koste van honderden
jonge vrouwenlevens.

HZbbZalZ^hdciYZ`iZYViYZYdYZa^_`Z

Gedesillusioneerd verliet Semmelweis Wenen. ‘Ik nam voor
altijd het beeld met mij mee van de jonge vrouw die met
veel pijn en moeite bevallen was van een tweeling.
Uitgeput maar dankbaar lag zij in bed met de twee
kleine jongetjes naast zich. Twee dagen later zag
ik haar terug: zij was doodziek en had hoge
koorts. De volgende morgen bleek zij aan de
kraamvrouwenkoorts overleden te zijn. De
twee jongetjes waren met haar gestorven. Dit
alles was niet nodig geweest als er naar mij
geluisterd was.’

op .. De dood van Lehmann was blijkbaar nodig geweest
om de kraamvrouwenkoorts in Amsterdam te bestrijden. Het
advies van Semmelweis om niet de kliniek te sluiten, maar de
artsen weg te sturen, werd in Amsterdam blijkbaar niet serieus
genomen.

HaZX]iZ]n\^ cZ

Maar ook in Nederland geloofde men niet in
Semmelweis. In het Binnengasthuis in Amsterdam
Egd[ZhhdgAZdedaY
was Professor Leopold Lehmann sinds  hoofd
AZ]bVcc
van de kraamafdeling. Met de hygiëne was het slecht
gesteld in het Gasthuis met zijn overvolle zalen en
slecht opgeleid personeel. Lehmann was een goede verloskunToen hij zijn ontdekkingen bekend maakte, stuitte dat echter
dige, maar hij had geen enkele notie van hygiëne. De sterfteop grote tegenstand. Toegeven dat de klokkenluider het aan het
cijfers in de kraamkliniek van Lehmann waren schrikbarend
juiste eind zou hebben, betekende toegeven dat vele vrouwen
hoog: gedurende één maand in  stierven er zelfs  van de
onnodig gestorven waren.
 vrouwen aan kraamvrouwenkoorts.
De tegenstand werd zelfs zo groot dat de opleider van
Semmelweis, Dr. Klein, zijn studenten verbood hun handen
In  verscheen een rapport van Lehmann dat een vernietitussentijds te reinigen. Klein geloofde absoluut niet in de
gend oordeel uitbracht over Semmelweis’ ideeën omtrent oorideeën van zijn leerling: ‘Dokter, ik waardeer uw ambitieuze
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Papieren Behang, een rijke geschiedenis
JigZX]i'%%-^hiZWZhiZaaZcYddg€&.!,*dkZg
iZbV`Zcde\^gd-&%-%+i#c#k#]ZiCZYZgaVcYh
8ZcigjbkddgKda`hXjaijjgd#k#k#WZ]Vc\#

YddghaZX]iZ]n\^ cZ#

Met de huidige stand van wetenschap en hygiëne zou je verwachten dat kraamvrouwenkoorts een uitgestorven ziekte is
geworden net zoals de builenpest en de pokken. Niets is minder waar: nog steeds komt de ziekte voor, meestal in geïsoleerde
gevallen. Toch is het nog maar kort geleden dat er in een
Nederlands ziekenhuis een ware epidemie van kraamvrouwenkoorts uitbrak. Jonge vrouwen stellen nu op internet hun
vragen over kraamvrouwenkoorts. Kraamvrouwenkoorts is
blijkbaar een oud maar nog niet verdwenen probleem.
Dankzij de uitvinding van penicilline, ruim zestig jaar geleden,
is de ziekte niet meer dodelijk. Dat was eind negentiende,
begin twintigste eeuw een heel ander verhaal, zoals duidelijk is
geworden uit de sterftecijfers in de kraamklinieken in Wenen
en Amsterdam. Semmelweis stierf als een gebroken man.
Gelukkig voor kraamvrouwen na hem, werd het geschil tussen
Semmelweis en Klein in het voordeel van de eerste beslecht.
Zo werd aan de klokkenluider Semmelweis postuum eerherstel
verleend. ‹

<ZhX]^ZYZc^hkVc]ZiolZbbZc
IlZZ]dcYZgY_VVg\ZaZYZc`dcc^ZbVcYolZb"
bZc!dd`k^hhZghc^Zi#>cYZcZ\Zci^ZcYZZZjl
`dbiYVVgkZgVcYZg^c\^c#>c&-)+lZgY^c
6bhiZgYVbYZZZghiZolZbhX]ddade\Zg^X]i!
WZYdZaYdbYZVgWZ^YZghiZaZgZcolZbbZc#
IZ\ZclddgY^\`jccZckZZabZchZc\dZY
olZbbZcZck^cYZcl^_olZbbZc[^_cdbiZ
YdZcZcdd`\ZodcYkddgdcha^_[#Dd``Vc
CZYZgaVcY\dZYbZZ^cYZidehedgiolZbbZc#
Allemaal te
water! 120 jaar
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=VcYWdZ`igVY^i^Zh

Tekst INEKE STROUKEN

<ZaYZghZhigZZ`egdYjXiZc
HHnbWdaZcde`Zghi`VVgiZc
E varkentje, hulst, roodborstje, lieveheersEen
bbeestje of schoorsteenveger… Wat doen deze
plaatjes op kerst- en nieuwjaarskaarten?
p
E
Elk jaar ontvangen mensen tientallen kaarten
zzonder de boodschap te kennen van de symbboliek van het plaatje. Veel symbolen drukken
bbescherming, geluk en voorspoed uit.
M
Méér
dan een wens. Het verhaal achter het plaatjje op de kerst- en nieuwjaarskaart JigZX]i'%%,
^^hiZWZhiZaaZcYddg€&-!,*dkZgiZbV`Zcde\^gd
-&%-%+i#c#k#]ZiCZYZgaVcYh8Zcigjbkddg
K
Kda`hXjaijjgd#k#k#`Zghi`VVgiZc

J^ihaV\ZcfjiZ
Op zaterdag  november, tijdens de
opening van het Jaar van de
Tradities, werd de uitslag van
het onderzoek naar de belangrijke
tradities in  bekend gemaakt.
Hieraan hebben veel lezers van
Traditie meegedaan. De pakjesavond
op Sinterklaas stond op nummer ,
gevolgd door de kerstboom zetten
bij Kerstmis en de vrijmarkt op
Koninginnedag.

Hett begrip ‘streekproduct’
geniet
iet bescherming van de
EU.. Daarnaast heeft de
stichting
h ing Slow Food een
ht
Ark van Smaak samenged Voor Gelderland is er
d.
steld.
een gids met recepten,
nu een
ducenten en winkels
producenten
van Gelderse oude en
uwe streekproducten.
nieuwe

De enorme rijkdom van Nederlandse tradities staat centraal in het
Alledaagse leven. Tradities & trends in Nederland. In maar liefst  delen
biedt de verzamelreeks van Waanders Uitgevers een actueel en toegankelijk geschreven overzicht van de Nederlandse cultuur van alledag.

het Alledaagse leven 1
IG69>I>:HIG:C9H>CC:9:GA6C9

Ine^hX]
CZYZgaVcYh

CZZbZZc`^_`_Z
delll#]ZiVaaZ
YVV\hZaZkZc#ca

=jbe]gZnDiiZc]d[Zc
be]gZnDiiZc]d[Zc
ckVcYZ=ZjkZa!
G^ZckVcYZ=ZjkZa!
Gelders
ders Glorie, 100 oude
en nieuwe streekproducten uit Gelderland
Gelderland
OZkZcVVg'%%-
ZcVVg'%%-
LVVcYZghJ^i\ZkZgh
CZYZgaVcYh8ZcigjbkddgKda`hXjaijjg
^#h#b#]ZiCZYZgaVcYhDeZcajX]ibjhZjbZc]ZiBZZgiZch>chi^ijji

BZZg^c[dgbVi^Z/lll#kda`hXjaijjg#ca

@a^Z`_ZhWdZ`
Als ik eten weggooi, voel ik me
altijd schuldig. Mijn moeder, die de
hongerwinter heeft meegemaakt,
was zeer bedreven in het wegwerken
van kliekjes. In het nieuwe kliekjesboek dat als ondertitel heeft: ‘weggooien kan altijd nog’ geven
bekende koks als Jonnie de Boer tips
om nodeloze voedselverspilling te
voorkomen.

?VgZck^_[i^\
Koekhappen met een blinddoek voor was één van de spelletjes die op
elk kinderfeestje in de jaren vijftig gespeeld werd. Andere spelletjes
waren: woord raden, stoelendans en ollekebolleke. De visite werd
getrakteerd op een glas ranja en taart.
<ZgVgY=Zn!Het dagelijks leven in de jaren ’506gc]Zb'%%-

EjX`@Zg`]dkZc!Het grote kliekjesboek, weggooien kan altijd nog,
:^cY]dkZc'%%,

AZkZchkZg]VaZc
Eg^chZh_ZhcVVghX]dda

Ouderen vertellen in interviews wat het schrijven van
hun eigen levensverhalen voor hen betekend heeft. Het
is als een caleidoscoop, want de motieven zijn veelkleurig en veelvormig, net als de onderwerpen van hun verhalen. Ouderen willen hun verhalen doorgeven, de
balans opmaken, terugblikken op het geleefde leven,
orde scheppen in hun eigen herinneringen of met zichzelf in het reine komen.

Ook prinsesjes moeten leren. Prinses Amalia gaat
sinds december  naar school. Zij zit op een
gewone lagere school in Wassenaar. Prinses
Juliana kreeg les in een aparte schoolklas op Paleis
Noordeinde. Koningin Beatrix en haar zusjes
moesten ook gewoon huiswerk maken.
?VXfjZh9VcZ!Ook prinsesjes gaan naar school
@VbeZc'%%-

?dh;gVchhZc!In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van
ouderen voor ouderen=djiZc'%%-
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EVn"Jjc=^j
Teks JOLLY VAN DER VELDEN
Foto’s REINOUT VAN DEN BERGH

9dX]iZgkVcZZc8]^cZhZkVYZgZcZZcCZYZgaVcYhZbdZYZg#<gdZ^YZde^c6bhiZgYVb!
hijYZZgYZbjo^Z`lZiZchX]VeeZcZc^hgZYVXiZjgkVcYZVolkskrant!lVVgoZdcYZgVcYZgZ
hX]g^_[ikddgZZc`dd`gjWg^Z`#DcaVc\hejWa^XZZgYZo^_]VVga^iZgV^g"kZg]VaZcYZ`dd`WdZ`
Oranje soep van Witte Wolk#=Zi^hZZckZghaV\kVcZZcdciYZ``^c\idX]iYddgYZ8]^cZhZ
`Zj`Zc!ZZc[Vb^a^Z\ZhX]^ZYZc^hZcZZcodZ`idX]icVVgZ^\ZcldgiZah#EVn"JjcWZiZ`Zci
L^iiZLda`#

Wat zijn de Chinese invloeden van huis uit?
‘Behalve mijn naam heel weinig. Mijn vader is opgegroeid in
een Chinese familie in Medan en kwam op zijn zeventiende in
zijn eentje naar Nederland om hier aan het conservatorium te
studeren. In de familie was een enorme liefde voor klassieke
muziek ontstaan en mijn vader was een heel getalenteerd violist. Hij kwam hier voor de muzikale westerse cultuur. Hij had
helemaal geen aansluiting met andere Chinezen, wel met Bach,
Beethoven, Mozart en Brahms. Dát was zijn wereld.
Er was denk ik ook een persoonlijke reden. Hij had geen leuke
jeugd gehad en vluchtte in de muziek. Er was weinig waar hij
aan herinnerd wilde worden en had in Indonesië maar één doel
voor ogen: weggaan. Hij heeft zich hier van het begin af aan
vooral heel goed aangepast.
Buiten de maaltijden die mijn moeder maakte, was de Aziatische invloed vooral te merken op een onbewuste manier, tussen de regels door. Bijvoorbeeld de neiging om dat wát we
deden, vooral goed te doen, is op een haast onopvallende
manier, heel erg Chinees. Het was nooit mama fufu, slordig.
De manier waarop wij de muziek aangedragen kregen – we
speelden piano en viool – was toch wel voornamelijk in de
vorm van streng studeren.
Aan het eind van het schrijven van mijn boek begon ik te
beseffen dat het voor mijn vader ook niet zo heel duidelijk was
wat precies Chinees was. Hij was zo jong toen hij wegging.
Ondanks dat zijn vader in Indonesië een echte Totok-Chinees
was gebleven, hangend aan oude tradities.’
8]^cZhZgddih

Er is een moment gekomen dat China voor jou heel belangrijk
werd. Klopt dat?
‘Aanvankelijk had ik er heel weinig mee, wilde er ook niet aan
herinnerd worden. Als mensen tegen mij zeiden dat ik er
Chinees uitzag, vond ik dat niets. Ik was Nederlander, hier in
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Amsterdam opgegroeid en daar moest verder niemand moeilijk
over doen.
Langzamerhand begon ik mij te realiseren dat er een deel in mij
was waar ik weinig weet van had. In die tijd was ik muziekrecensent voor de Volkskrant en kwam er een groep jonge
Chinese componisten naar Nederland. Daar had ik contact
mee en dat vond ik leuk. Ze hadden een bepaalde openheid
over China. Daar waar ik bij mijn vader altijd op een soort
muur stuitte, hoorde ik hier opeens van alles. Vanuit de
moderne muziek kwamen ze met allerlei dingen die teruggrepen op de Chinese cultuur en op de een of andere manier
‘verstond’ ik hun muziek. Ik werd steeds nieuwsgieriger.
Op een goed moment werd ik door de krant gevraagd naar een
uitvoering van Puccini’s opera Turandot in de Verboden Stad te
gaan. Dat was voor mij zo’n openbaring! China raakte mij aan.
Wat ik het aller-bijzonderste vond, was dat ik daar rond liep in
een voor mij vreemde wereld en niemand die dat zag, omdat ik
er net zo uitzag als iedereen. Alleen als ik mijn mond open
deed, viel ik op. Dat vond ik fascinerend en ik realiseerde mij
dat ik er wat te zoeken had.’
Heb je vervolgens steeds meer contact gezocht met het Chinese?
‘Dat ging min of meer vanzelf. Mijn vader is op een gegeven
moment dirigent geworden en was vanwege zijn achtergrond
buitengewoon gewild in China, ook omdat hij de taal sprak.
Ik ben een paar keer met hem meegegaan en dat waren fantastische ervaringen.
Ik ben ook naar het geboortedorp van mijn grootvader gegaan,
zonder mijn vader overigens. Ik ging erheen met mijn leermeester en kok Li Wen en een chauffeur. Ik had dat van te
voren niet aangekondigd, wilde eerst kijken of het zou lukken.
We kwamen terecht in een superklein dorpje in de bergen,
waar nooit wat gebeurt en we vielen daar volkomen onverwacht voor de familie binnen. Niemand wist wie ik was, maar
we werden heel hartelijk ontvangen.’

›
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Ging je naar China om uit te zoeken hoe Chinees je bent?
‘Dat klinkt zo absoluut, zo was het niet. Maar ik ben wel
gegaan met de gedachte, is hier iets dat ik herken, dat bij mij
hoort? Dat werd mij nog het meest duidelijk met het eten, dat
past echt bij mij. Overigens geldt het ook voor een bepaalde
vorm van omgang met elkaar. Er zijn een heleboel Chinese dingen die logischer zijn geworden. Voor mij is er een vanzelfsprekendheid in de ongeschreven wetten van wat je wel en wat je
niet doet en dat heeft met betekenis geven te maken, wat heel
Chinees is.
Het hele eten bijvoorbeeld zit vol met allerlei bijbetekenissen.
Wij kennen dat niet zo. Een aardappel is een aardappel, terwijl
verschillende soorten mie naar verschillende dingen verwijzen,
die je ook weer in verschillende contexten eet. Neem langleven-mie, superlange mie die je niet mag snijden of doorbijten
en dus naar binnen moet slurpen.

Mijn familiezin heeft ook wel wat Aziatisch. Niet alleen met
betrekking tot mijn Chinese familie, ook wat mijn Nederlandse
familie betreft. In China is familie het allerbelangrijkste, ook in
economisch opzicht. Het is je levensverzekering. Niet alleen je
kinderen, ook alle andere verwanten; een familie is een clan
waar je in nood op terug kunt vallen. Ze zijn er trouwens ook
voor plezierige zaken. En natuurlijk ben ik gek op koken, dat is
ook wel kenmerkend. Koken en eten zijn het smeermiddel in
de Chinese cultuur. Als je iets wilt van Chinezen, ga je eerst
met ze eten. Zakenmensen doen dat ook. Eten is niet alleen om
je buik te vullen, het is veel meer omvattend.
Koken had in ons gezin ook een heel belangrijke rol. Mijn
moeder kookte Chinees voor mijn vader omdat hij het

LVi]ZW_ZcdY^\/
· ,*%\gldgiZaZc
· &ia#`Zgg^Z
· &a\gdZciZWdj^aadc
· '%%ba`d`dhbZa`
· 'iZZci_Zh`cd[add`
· &hij`_ZkZghZ\ZbWZg!\ZhX]^aYZc[^_c\ZhcZYZc
· &ia`dZc_^i\ZZaldgiZa
· 'WaVVY_ZhY_ZgdZ`eZgdZia^bdZcWaVY
· WZZi_Z`dg^VcYZg![^_c\Z]V`i
· "odji!eZeZg
· '{(Zada^Z
· &hiZc\ZahZgZ]]ZiWdaaZ\ZYZZaiZZZcWZZi_ZeaZiiZc

Als je aan China denkt, wat komt er dan het eerste bij je boven?
‘De gezelligheid, met zijn allen aan tafel. In een restaurant in
China is het een kabaal van jewelste. Veel lawaai van pratende
en roepende mensen en dat vind ik ontzettend leuk. Het is zo’n
levendig geheel. Alles leeft, bruist en spettert.
Aan de andere kant vind ik het minder leuk daar in een restaurant langs mijn eten te lopen dat nog levend in de bakken
zwemt. Dat was een belangrijke drive om vegetariër te worden.’

^cYZ8]^cZhZXjaijjg#
Of niangao, de nieuwjaarstaart die je in China in alle straten
kunt kopen in allerlei kleuren. Het verhaal daarachter is dat
van de keukengod die, als het goed is, in je huis woont en een
heel jaar kijkt hoe je je gedraagt, niet alleen naar wat je allemaal
kookt, maar in het algemeen. Die keukengod gaat ieder jaar,
zeven dagen voor het nieuwe jaar, naar de Grote Hemelkeizer
om verslag uit te brengen. Om hem dat een beetje leuk te laten
doen, moet je hem met veel zoetigheid paaien, vandaar die
taart. Een variant is dat je hem zoveel kleefrijst met suiker geeft
dat zijn mond dichtgeplakt zit en hij daarboven dus niets kan
vertellen.
Het is niet zo dat ik een typisch Nederlands en een typisch
Chinees stuk heb. Het is geïntegreerd tot één, ik ben allebei.
Het is in mijn leven gekomen, ik heb het omarmd en ben er
heel erg blij mee. Ik vind het bijzondere bagage, een sleutel
naar een grote, rijke wereld. Maar het is niet zo dat ik me echt
geworteld voel in de Chinese cultuur.
Ik denk eigenlijk dat door mijn zoektocht mijn wortels in de
Nederlandse cultuur alleen maar sterker zijn geworden, doordat
ik het Aziatische deel erin meegenomen heb. Ik voel me meer
geworteld, maar niet doordat ik mij meer Chinees voel. Ik voel
mij meer geworteld in mijzelf.’
;Vb^a^ZXaVc

Wat gebruik je aan Chinese invloed om je leven vorm te geven?
‘Ik heb vanuit mijn jeugd een enorme ijverigheid en plichtsgetrouwheid meegekregen, maar dat kwam ook van de gereformeerde kant van mijn moeder. De neiging tot perfectionisme is
natuurlijk ook Nederlanders niet helemaal vreemd, maar ik
voel me daarin wel dubbel gestimuleerd, of dubbel belast.
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Wat vind je opvallend aan de Chinese samenleving?
‘De Chinese mensen zijn heel beleefd en vriendelijk en toch
maken ze met elkaar een harde maatschappij. Een voorbeeld is
een mobiele telefoon die afging tijdens een repetitie van het
orkest dat mijn vader dirigeerde. Iemand anders uit het orkest
ging dat melden, zodat degene die gebeld werd een boete kreeg.
Wij zouden zo iemand een verrader noemen, dat doe je hier
Nederlandse eten niet lekker vond. Het was voor haar een
manier om het gezin bij elkaar te houden, het gezinsgevoel te
stimuleren en eigenlijk ook om mijn vader iets van zijn identiteit terug te geven. Ze snapte intuïtief dat het fijn voor hem
was Chinees eten te krijgen. Je bent wat je eet, dat is voor mij
heel belangrijk. Ook het blij zijn met lekker eten en de zorg
ervoor, zoals mijn moeder dat deed. Er zit een diepe emotionele laag bij voedsel. Ik hoop dat ik dat op de een of ander
manier in mijn boek heb laten zien.
Voor alle bijbetekenissen die in de Chinese cultuur gebruikt
worden, ben ik ook wel gevoelig. Het maakt de taal heel rijk.
Ook voor getallen gaat dat op. De  brengt geluk, dus de
Olympische spelen zijn begonnen op -- om  minuten over . Een ander voorbeeld is dat je in China zelf je telefoonnummer kunt kiezen, hoe meer geluksgetallen erin zitten,
hoe duurder het nummer is. Nummers die eindigen op drie
nullen zijn prima, maar een paar achten is nog beter, hoe meer
achten hoe meer geluk. Een vier moet je vermijden, die heeft
met de dood te maken.’

BVV`YZldgiZaZchX]ddcZchc^_YoZ^chij``Zc#;gj^iYZ
\Zhc^eeZgYZ`cd[add`Zc\ZbWZg^cYZda^Z!gdZgYZ`Zgg^Z
Zc`dZc_^iZgYddg!kdZ\YZ`d`dhbZa`idZ!YVcYZWdj^aadc
ZcYZldgiZaZc#9dZYZ\Z`cZjhYZhZgZ]ZgW^_ZcilZZ
Y_ZgdZ`eZgdZiWaVVY_Zh#7gZc\VaaZhVVcYZ`dd`ZcaVVi
ZZc]Va[jjgi_ZegjiiZaZc#=VVaYZhZgZ]hiZc\ZaZca^bdZc"
WaVVY_ZhZgj^iZcejgZZgYZhdZe#BVV`dehbVV`V[bZi
odjiZceZeZg#Higdd^ZgYZh\ZlZchiZZcWZZi_Z[^_c\Z"
]V`iZ`dg^VcYZgdkZg#

‘Ik heb Oranje soep van Witte Wolk’, zeg ik.‘Baiyun de juse tang. Het is niet zo heel Chinees, maar wel van mij. Oranje is
ons koningshuis en de wortel die de soep oranje maakt, noemen jullie buitenlandse radijs. Dat ben ik. Ik hoop dat je het
lekker vindt.’
J^i/ Oranje soep van Witte Wolk

=^ gVgX]^hX]ZkZg]djY^c\Zc

@d`ZcZcZiZco^_c]ZihbZZgb^YYZa

bVVai^_YhdZekddgilZZeZghdcZc

»6aaZhYVVgaZZ[i!Wgj^hiZcheZiiZgi#¼
gewoon niet. Maar daar is het heel gewoon. Er gelden geen
excuses. Nee is nee, ja is ja. Als je eenmaal buiten de bescherming valt is het knalhard, dan heb je niks meer. Vandaar dat
die familie ook zo belangrijk is.
De hiërarchische verhoudingen zijn volslagen duidelijk. Een
voorbeeld daarvan is dat mijn eerste tante, de oudere zus van
mijn vader, naar Nederland kwam en een paar maanden bij ons
hier in Amsterdam logeerde. Als oudere zus was zij de baas over
mijn vader en werd mijn moeder gereduceerd tot een soort
dienstbode. Nu is mijn moeder heel gastvrij, iedereen is altijd
welkom, maar dit botste enorm. Zij verlangde van mijn vader
dat hij stelling nam voor haar, terwijl mijn vader verscheurd
werd door een tweestrijd. Hij wilde zijn vrouw niet afvallen,
maar hij had ook aan de wensen van zijn zus te voldoen. Vanuit
de traditionele gedragsregels van Confucius is het zo dat de



vrouw haar man gehoorzaamt, de zoon zijn vader, de jongere
de oudere en de man de keizer.
GZheZXikddgYZYdYZc

Het is een land vol voorouderverhalen. Iedere familie heeft een
familietempel, de Hiu familie ook. Ik werd rondgeleid en stak
net als de anderen wierook aan en toonde daardoor mijn respect aan mijn voorouders, zonder dat ik precies wist wat ik
deed. Ik dacht vooral, wat hoor ik nu te doen? Het viel in
goede aarde bij de familie. Heel bijzonder was dat tijdens mijn
bezoek het familieboek op tafel kwam. Ik kreeg zelfs een
tweede exemplaar. Daaruit bleek later, net als uit de karakters
op de tempelboog, dat onze familiegeschiedenis tot heel ver
teruggaat.’
Zijn de doden belangrijk?
‘Natuurlijk. Wat dood is, is nooit echt dood. In april is de
voorouderdag, dan moet je de graven van de overleden familieleden schoonmaken en wierook branden.
De maand van de Olympische Spelen was een bijzondere
maand, omdat toen de deuren van de hel op een kier gezet
werden waardoor ongelukkige geesten, bijvoorbeeld mensen
zonder kinderen, nog kort naar de aarde kunnen kijken en zo
toch nog even gelukkig kunnen zijn.
Het is ook heel belangrijk dat je de overledenen respect
betoont. Daarom wordt er geld verbrand met Oud en Nieuw
zodat de doden in de andere wereld genoeg te besteden hebben
om hun leven te kunnen leiden.’
=Zi\ZkdZa^cZZcigVY^i^ZiZhiVVc

Wat betekent dat voor jou?
‘Wat ik heel bijzonder vind is dat ik van een enorme lange
traditie afstam. Het gevoel dat geschiedenis niet alleen in de
geschiedenisboekjes staat, maar dat ik er zelf deel vanuit maak,
dat is belangrijk voor mij. Wat dat betreft vind ik het jammer
dat ik zelf geen kinderen heb om dat rijke gevoel door te geven.
Ik doe dat schrijvend, op mijn eigen manier.’ ‹
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gekregen. Doordat Sinterklaas (mogelijk) ook afstamt van
Wodan, zouden sinterklaasletters als een vervolg op deze runentekens beschouwd moeten worden.
Deze interpretatie is echter speculatief, want Norwi is in serieuze studies over de Germaanse mythologie nergens te vinden.
Bovendien is de afstand in tijd tussen het Germaanse gebruik
van runentekens en het voor het eerst voorkomen van sinterklaasletters wel heel erg groot.

H>CI:G@A66HA:II:G

=ZiaZgZckVcaZiiZgh

Een andere verklaring is geloofwaardiger. Bij het lees- en
schrijfonderwijs aan de middeleeuwse kloosterscholen leerde de
jeugd het alfabet met behulp van losse letters van gebakken
brooddeeg. Dat waren natuurlijk schrijfletters. Had een kind
een letter onder de knie, dan mocht het de voorbeeldletter als
beloning opeten.

degenen die slechts An of Ed heetten en niet Marie-Louise of
Willem-Alexander. Voorbeelden van dit gebruik treft men aan
in negentiende-eeuwse sinterklaasverhalen voor de jeugd.
@dZ`aZiiZghdehX]^aYZg^_ZcZcegZciZc

Voor bewijzen van sinterklaasletters uit het verleden zijn we
voornamelijk aangewezen op afbeeldingen en literatuur. Op
enkele schilderijen uit de zeventiende eeuw staan koek- of banketletters afgebeeld. Deze zijn zeer waarschijnlijk afgeleid van
de drukletters uit abc-boeken uit die tijd. Zo is er op een stilleven van de Antwerpse schilderes Clara Peeters uit  de letter P te zien. Op een schilderij van Pieter Binoit () vinden
we de letters P en B en op een gravure van David Vinckboons
() de letters D en V. Dat zijn geen willekeurige letters,
maar de beginletters van de voor- en/of achternamen van de
makers van deze kunstwerken.

Maar wat is het verband met het sinterklaasfeest? Dat is helaas
niet meer precies na te gaan. Misschien is het gebruik van eetbare letters, als beloning voor goede vorderingen op school,
overgegaan naar het sinterklaasfeest, dat toch eeuwenlang door
scholieren gevierd werd en dat op belonen en straffen van de
jeugd gebaseerd is geweest.
:ZcaZiiZgVahdg^ ciVi^ZiZ`Zc

HX]^aYZg^_kVc8aVgVEZZiZghj^i&+%,#EVgi^Xja^ZgZXdaaZXi^Z

8]dXdaVYZaZiiZg
Tekst en illustraties FRITS BOOY

9ZX]dXdaVYZaZiiZg]ddgiW^_YZhcdZeZg^_Zcde]Zih^ciZg`aVVh[ZZhi#CZiVah
heZXjaVVh!iVV^"iVV^!WVc`ZihiVV[ZcbVghZeZ^c]ZZ[iYZX]dXdaVYZaZiiZgZZc
\ZhX]^ZYZc^h#Adj^h8djeZgjh]ZZ[i]Zi^co^_cgdbVcEline Vere VadkZgYVi
_dc\Zaj^bZiH^ciZg`aVVh]jccVVb^cX]dXdaVYZ`gZ\Zc#
Met Sinterklaas worden talloze Nederlanders verrast met een
eetbare letter, meestal van chocola.
Écht verrast zullen ze echter niet zijn, want dit sinterklaasverschijnsel is al een oude traditie in ons land en velen krijgen
‘hun’ letter al vanaf hun vroege jeugd. Elders in Europa (laat
staan erbuiten) komt de eetbare letter als sinterklaasgebruik
niet voor. Hoe is deze lettertraditie ontstaan en hoe heeft zij
zich ontwikkeld?
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GjcZciZ`Zc

De oudste verklaring voor het ontstaan van de sinterklaaslettertraditie is gebaseerd op het verhaal van de Germaanse runen,
magische tekens waarvan elk een begrip aanduidt. Deze tekens
zouden van de oppergod Wodan of de rijmreus Norwi afkomstig zijn. Volgens de Germanen bezaten deze runen een heilbrengende en onheilwerende kracht. Daarom zou elk kind bij
de geboorte een bepaald runenteken in broodvorm hebben

Er is nog een derde, aannemelijke, verklaring voor de sinterklaasletter. In de negentiende eeuw was het een gewoonte om
alle onverpakte sinterklaascadeaus voor de kinderen met een
laken te bedekken. Ter oriëntatie voor hen werden de beginletters van hun roepnamen van gebakken brooddeeg gelegd op de
bijbehorende plaatsen. Dat kan ook voorgekomen zijn, als de
geschenken in een mandje of op een stoeltje werden gelegd. Zo
kon ieder kind in de meestal slecht verlichte vertrekken en ter
onderscheiding van de vaak vele broertjes en zusjes gemakkelijk
de voor hem of haar bestemde sinterklaasgeschenken ontdekken. Het is echter de vraag, of deze traditie overal in ons land
en al eerder dan de negentiende eeuw in zwang was. Na
omstreeks  werden kaartjes, briefjes of gedichten met een
naam erop bij de cadeaus gebruikelijk.
9ZaZiiZgldgYiZZcaZ``Zgc^_

Naast de broodletter kwam de koekletter en daarna verscheen,
voortgekomen uit het amandelbrood, de boterletter, toen ook
wel banketletter genoemd. Het is een zoet gebak van roomboterbladerdeeg, gevuld met spijs van amandelen. Volgens de
Warenwet moet deze lekkernij nu roomboteramandelletter
worden genoemd. Dit soort letters werd met Sinterklaas het
eerst gegeven bij de welgestelden vanwege de dure roomboter
en amandelspijs. Er werden later ook wel deegletters gemaakt
met boter of margarine en een goedkope vulling (gemalen
peulvruchten, suiker en smaakstof, ook wel bonenspijs
genoemd). Deze goedkope varianten bestaan nog steeds en
heten nu volgens de wet boterletter of banketletter.
Kinderen uit welgestelde kringen kregen met Sinterklaas vaak
hun complete voornaam in banketletters. Wel erg jammer voor



De Sint Niklaasvreugd!gdcY&-%%j^i\Z\ZkZcYddgYZ:g[\Zc#kVcYZ
LZY#8#Hi^X]iZgiZ6bhiZgYVb

Echter, men zou deze letters slechts kunnen zien als een speelse
manier van deze schilders om zichzelf aan te duiden. Te meer
omdat, als koek- en banketletters al in de zeventiende eeuw
gebruikelijk waren bij het sinterklaasfeest, het wel merkwaardig
is, dat er op het beroemde schilderij ‘Het Sint-Nicolaasfeest’
van Jan Steen (circa ), dat vol staat met sinterklaasattributen, geen enkele letter te zien is.
Maar bij Clara Peeters is er behalve de letter P nog meer te zien
dat naar het sinterklaasfeest verwijst: naast de P liggen namelijk
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9Z^_oZgZcaZiiZgkdgbkVc
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een kleurig hart (van marsepein?) en enkele kapittelstokjes
(stukjes amandel of pijpjes kaneel, bedekt met een suikerlaagje). Deze stokjes worden onder andere in het blijspel
‘Moortje’ () van Bredero genoemd als sinterklaaslekkernij.
Dus wordt op het schilderij van Peeters met de letter P een sinterklaasletter bedoeld.

klaaslekkernijen op,
waaronder letters (van
koek of banket): ‘Ik
(moet) […] na de Nes
toe gaan, om twee
Amandel Taartjes, een
Marsepyn, Gekonfyte
Oranje en Limoenschillen, Letters en Makrons
krons
[= bitterkoekjes] […] te haalen.’

uit ‘O, kom eens kijken’ () van Katharina Leopold. Uit
 stamt een variant van dit liedje met een tekening van de
toen bekende Daan Hoeksema.

duele banketbakkers. Hierdoor is het – evenals bij koek- en
banketletters – niet meer nauwkeurig na te gaan, waar en wanneer de eerste exemplaren op de markt zijn gekomen.

AZiiZg`dZ`Zc^c`dd`WdZ`Zc

Chocoladeletters zijn veel kleiner van formaat dan koek- en
banketletters. Chocolade is immers veel duurder. Volgens
Gerard Unger heeft de populaire lettersoort Egyptienne voor de
chocoladeletter model gestaan. Deze letter heeft grote schreven
(horizontale balkjes aan boven- en onderkant van de letter) en

Op een kinder- of centsprent betreffende het sinterklaasfeest
uit circa  zien we duidelijk in een etalage van een banketbakker enkele letters. Aangezien de chocoladeletter pas na 
kan zijn ontstaan, moeten bovengenoemde letters van koek of
banket zijn.
@dZ`aZiiZgh^cYZa^iZgVijjg

Ook in de Nederlandse literatuur vindt men bewijzen van sinterklaasletters van koek of banket, ook wel ‘letterkoeken’
genoemd, maar later dan op de schilderijen en prenten. De tot
nu toe vroegste vindplaats in de literatuur stamt uit het eind
van de zeventiende eeuw.
In De Spilpenning, of verkwistende Vrouw, een blijspel van
Thomas Asselijn uit , somt een personage allerlei sinter-

In het boek Oud en Nieuw OostIndiën (-) van F. Valentijn lezen we: ‘In de Groote
Zaal wierden allerley Koekjens, Krakelingen, Letters, en verder
[= ander] Banket met Silvere schotels rondgedeeld.’
In De vermakelijke Spraakkunst () staat bij letters: ‘Men
heeft onderscheidene soorten van letters, als: Schrijfletters.
Drukletters. Roode letters. Sjokolaad-letters. Sinter-Niklaas- of
Banket-letters, enz. enz. en erbij is een leuk prentje afgedrukt.’
Ook in de kinderliteratuur is sprake van banket- of boterletters.
In Geschenk voor lieve kinderen () door J.J. BöesekenPeltenburg krijgt het meisje Betje haar voornaam in
boterletters.
En in het berijmde verhaaltje ‘Jan Vernielal’ uit De ondeugende
kinderen () door J.J.A. Goeverneur staat onder andere:
‘Kleine Jan ook kreeg zijn deel;
Bijkans kreeg hij ál te veel:
Suikergoed, met goud bezet,
Zijn naam J.A.N. heel in banket,
Een mooi hart van marsepein,
Uleveltjes, groot en klein,
En, tot rooken achterna,
Een cigaar van chocola.’

In achttiende-eeuwse kookboeken vinden we recepten voor het
maken van ‘letterkoeken’, onder andere in De Volmaakte
Hollandsche Keuken-meid uit , welk recept als volgt
eindigt:

›

‘Neemt dan een schil van Sukade fyn gesneden, een half pond
gesmolte boter, en dit te samen onder een geroert; maar men
neemt de eijeren met het kruid en de suiker eerst, en dan doet
men de bloem met de boter al roerende daarvan langsamerhand in, en dan ter deegen doorgekneed, en dan opgemaakt, en
dan op een plaat in den oven laten bakken, of in een Taartepan
in vormtjes gelegd, en zo laten bakken en koud worden is
excellent goed.’
:ZcWVVcWgZ`ZcYZj^ik^cY^c\

In  lukte het C.J. van Houten, zoon van en werkzaam bij
chocoladefabrikant Casparus van Houten te Amsterdam, als
eerste de overtollige cacaoboter uit geroosterde ontschilde en
gebroken cacaobonen te persen. De resterende cacaobrokjes
werden tot poeder vermalen en met bepaalde hoeveelheden suiker, melk, cacaoboter en vanille gemengd en daarna tot chocoladedeeg gekneed. Dat werd door verhitting vloeibaar gemaakt
en in allerlei ijzeren vormen gegoten. Zo konden er voorwerpen
van vaste chocola ontstaan zoals letters, sigaren en dergelijke.
Omdat Casparus van Houten een octrooi voor tien jaar op deze
uitvinding van cacaopoeder kreeg, kan hij de eerste fabrikant
van chocoladeletters geweest zijn. De vroegste informatie over
de letters van Van Houten die ik heb gevonden, staat in een
advertentie van dit bedrijf uit , met de toevoeging: ‘verpakt
in keurige doozen’. Niettemin neem ik aan dat deze letters al
lang voor dat jaar door Van Houten gefabriceerd werden.
BZiYZ]VcY\ZbVV`i

In een prentenboek uit , getiteld St. Nicolaas A.B.C., staan
volgens de tekst grote ‘letters van boterbanket’ afgebeeld.
EV\^cVj^iAls
wordt…12
Nicolaasliedjes!
EV\^cV
j^i Als het 6 December wordt
12 oude en nieuwe St Nicolaasliedjes
kZgoVbZaYYddgE]^a^e@gjhZbVcbZiiZZ`Zc^c\ZckVc9VVc=dZ`hZbV!^c
&.'&j^i\Z\ZkZcYddg?#E]^a^e@gjhZbVciZ¼h"<gVkZc]V\Z
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In sinterklaasliedjes komt de banketletter uiteraard ook voor.
Het bekendste voorbeeld lijkt de regel ‘Een letter van banket!’

Halverwege de negentiende eeuw is er in ons land volgens de
literatuur al sprake van chocoladeletters. Deze letters blijken er
dus veel eerder te zijn dan veelal gedacht wordt. Het gaat aanvankelijk om chocoladeletters die met de hand gemaakt werden
in kleine chocoladefabrieken en waarschijnlijk ook door indivi-



J^iSint Nikolaas en zijn knechtilZZYZYgj`kVc?VcHX]Zc`bVc!^cX^gXV
&-*(j^i\Z\ZkZcYddg<#I]ZdY#7dbiZ6bhiZgYVb
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maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog letters van taai-taai bij
gebrek aan chocola.
Al sinds tientallen jaren verkopen grootwinkelbedrijven als
Albert Heijn (al vóór ), HEMA en Jamin hun eigen chocoladeletters. Dat werd indertijd ook gedaan door grootgrutter
De Gruyter en chocoladefabriek Baronie (Alphen aan den
Rijn).
Net zoals nu kreeg men vroeger meestal één chocoladeletter,
namelijk de eerste letter van de roepnaam. Ina en Jan kregen
destijds minder grammen aan chocola dan Willem en Marie,
maar de W en de M waren toen wél duurder. In onze tijd zijn
alle chocoladeletters van een bepaald merk even zwaar.

9ZaZiiZgAj^iSt. Nicolaas A.B.C.Yddg:Zc@^cYZgkg^ZcY!^c&-,(j^i\Z\ZkZc
Yddg<ZWg#7Za^c[VciZiZ¼h"<gVkZc]V\Z6iaVhKVcHida`!GdiiZgYVb

Er kwamen ook kleine chocoladeletters voor mensen met een
kleine beurs. We kennen ook al jaren heel kleine lettertjes van
chocola voor bij de koffie of de thee en de gevulde chocoladeletters in diverse smaken als vanille en banaan.
9ZX]dXdaVYZaZiiZgdeegZciZcZc^cYZa^iZgVijjg

breekt daardoor niet zo snel.
Volgens Peter Ligtenberg kwam aan het eind van de negentiende eeuw de fabrieksmatige productie van chocoladeletters
op gang. In de Nieuwe Amersfoortsche Courant van  november  werden in een advertentie ‘chocoladeletters van de
Flikjes Chocolade’ (een chocoladefabriekje, gestart in 
door Caspar Flick te Amsterdam) vermeld. In circa  werd
in het Utrechtsch Advertentieblad geadverteerd met chocoladeletters van Droste (Haarlem) en Driessen (Rotterdam).
Verkade (Zaandam) is pas in of na  – noodgedwongen –
begonnen met het fabriceren van chocolade- en suikerproducten. In de jaren dertig van de twintigste eeuw begon deze firma
aan de massaproductie van chocoladeletters, die in doosjes geleverd werden. Roodgekleurde doosjes bevatten letters van pure
chocola, blauwgekleurde doosjes letters van melkchocola.
Tegenwoordig zijn er doosjes in allerlei kleuren – zelfs met
afbeeldingen van Fiep Westendorp erop –, maar puur en melk
worden nog steeds met rood, respectievelijk blauw aangeduid.
Zelfs de Q, U, X, Y en Z zitten bij de chocoladeletters, hoewel
hiervan uiteraard veel minder stuks gemaakt worden. Verkade

Voor de vroegste vindplaatsen van chocoladeletter zijn we weer
aangewezen op afbeeldingen en de literatuur. In het (hoogstwaarschijnlijk) eerste Nederlandse sinterklaasboek Sint Nikolaas
en zijn knecht (circa ) van Jan Schenkman zien we op een
prentje blije kinderen bij een tafel vol cadeaus en lekkers, waarbij vier letters staan. Wat hun grootte betreft, lijken ze van chocola. De tekst ernaast luidt:
‘St. Nikolaas in de kinderkamer.
Een tafel vol speelgoed!
Wie had dat verwacht?
Nog nooit heeft Sint Niklaas
Zóó ruim ons bedacht.
Een zak chocolaadjes!
Een mand vol banket!
Vier boeken met prentjes,
Zoo keurig en net!
En dan nog voor ieder
Een letter er bij!
Och, was ieder kind zoo
Gelukkig als wij!’

In het eerder genoemde St. Nicolaas A.B.C. () zien we
naast grote banketletters ook kleine, donkergetinte letters liggen, zeer waarschijnlijk van chocola.
In de derde druk van Camera obscura van Hildebrand uit 
lijkt te worden geschreven over chocoladeletters:
‘Het is niet met zulk eene vrijmoedige luidruchtigheid dat zich
[…] de doorgevallen [= failliete] kruideniers die uit hunne verbrande pakhuizen niets anders hebben gered dan eene mooie
party zeeuwsche chocolaad van duizend A’s […].
Het gaat hier echter niet om chocoladeletters, maar om koekjes, gemaakt van een bittere, stroopachtige chocolademassa.
Deze koekjes werden ‘Zeeuwsche chocolaad’ genoemd, omdat
ze vooral vervaardigd werden in chocoladefabriekjes in
Zeeland. De A is hier geen chocoladeletter, maar een kwaliteitsaanduiding, in dit citaat zeer sterk overdreven. De eerste chocoladefabriekjes stonden overigens in Zeeland en Amsterdam.
De vroegste literaire vindplaats van chocoladeletters is tot nu
toe De Sint-Nikolaasavond, een vertelling op rijm van P.A. de
Génestet, geschreven in :
‘Ik min dien winterdag vol bloemen, lied en geur,
Ik min dat zoete feest van suiker en likeur [= het
sinterklaasfeest],

=VakZglZ\ZYZcZ\Zci^ZcYZZZjl^hZg
VahegV`ZkVc]Zi\ZkZckVcX]dXdaVYZ"
aZiiZghbZiH^ciZg`aVVh#
Het zielverkwikkend ijs, de schuim der limonade,
’k Zie liever dan in druk, mijn naam in chocolade!’
In De vermakelijke Spraakkunst () is – zoals al vermeld –
sprake van Sjokolaad-letters. Ook Louis Couperus heeft het
over chocoladeletters. In zijn roman Eline Vere () krijgen
jongelui van goeden huize met Sinterklaas hun voornaam in
deze letters.
9ZaZiiZgigVY^i^ZkVcV[X^gXV&.%%

In circa  werd er al door comestibleswinkels (winkels met
uitsluitend fijne en luxe eetwaren), banketbakkerszaken en chocolaterieën veel reclame gemaakt voor banket- en/of chocoladeletters en aanverwante producten als suikergoed en marsepein.



7^_odcYZg\ZWgj^`kVch^ciZg`aVVhaZiiZgh^c&.(*

Gedurende de twintigste eeuw gingen steeds meer mensen
deelnemen aan het sinterklaasfeest. Maar aanvankelijk kreeg
niet iedereen een letter met Sinterklaas; dat hing nogal af van
het inkomen en het milieu waarin men verkeerde. Pas na circa
, toen de welvaart ging stijgen, werd het geven van eetbare
letters een algemeen gebruik. Bijna iedereen kreeg (en krijgt)
een grote of kleine letter van pure, witte of melkchocola, doorgaans de eerste letter van haar of zijn roepnaam.
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Vaak kreeg men met Sinterklaas per gezin een banketletter; dat
was dan meestal de S van Sinterklaas. Werknemers, goede
buren, beste vrienden, clubleden, behulpzame mensen en eenzame lieden konden begin december rekenen op een banketletter S. Die was, meestal anoniem, afkomstig van hun directeur,
bestuur, relaties of kerk. Dit sociale gebruik komt nu echter
veel minder voor.
In de laatste decennia worden er zelfs door luxebanketbakkers
kunstig, vaak met marsepein, opgemaakte chocoladeletters en
letters van gevulde speculaas vervaardigd.
HbV`Za^_`ZVaiZgcVi^ZkZc

Er bestaan tegenwoordig ter afwisseling van al die zoete letters
ook banketletters gevuld met vlees van een saucijs en letters van
leverworst. Hartige letters zijn uiteraard geschikt voor mensen
die geen suiker mogen of niet tegen chocola kunnen. Ook vormen van plastic letters gevuld met noten en letters gesneden uit
een stuk kaas zijn in diverse opzichten een goed alternatief. Als
surprise komt de letter overigens ook voor.
Mijn conclusie is dat het geven van eetbare letters al heel lang
een belangrijk, zeer gevarieerd en smakelijk onderdeel van onze
rijke sinterklaastraditie vormt. Hopelijk tot in lengte van
dagen! ‹
BZiYVc`VVcG^Zi7ddn!;Za^m7jiZg!6Y?dWhZkVcBjhZjbLZZhe!
?d]cAVcYlZ]g!<Zdg\ZHa^Z`ZgZcL^bI]Zjc^hhZc#

C V _ V V g  ' % % - qtraditie



DK:GA>?9:C:C7:<G6K:C>CL:HI";G>:HA6C9

O, kom er
eens kijken
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IjhhZcoZheaVc`Zc
Tekst MARGREET LENSTRA

Tekst ANNEMIEK VAN SOESTBERGEN

>c&,+,dkZgaZZYHlVVci_Z
BjhZjbDch¼A^ZkZ=ZZgdeHdaYZgegZhZciZZgiY^i_VVg

9^g`hj^i:c`]j^oZc!ZkZcVah

ZZcW^_odcYZgZ!bjo^`VaZH^ciC^XdaVVhZmedh^i^Z#9Zi^iZa

]VVgYg^Z»lZa\ZhX]VeZ¼`^c"

Klanken rond Sint Nicolaas^hc^Zikddgc^Zih\Z`doZc!

YZgZc#6VcYZkddgYZjgkVc

lVcidkZgVa^c]Zi]^hidg^hX]ZeVcY`a^c`iH^ciC^XdaVVh"

]ZihiZg[]j^hlZgYZck^Zg

bjo^Z`Zco^_cegVX]i^\ZkddglZgeZciZo^Zc#

gdjla^ciZcZcYg^ZYdZ`_Zh
de\Z]Vc\Zc#:ckVcYZ

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ligt
in het hart van de oude binnenstad van
Amsterdam. Het is een uniek historisch
huismuseum, met op zolder een katholieke kerk uit de Gouden Eeuw. Deze
schuilkerk werd in  gebouwd en is
nog altijd in gebruik. Soms als kerk en al
zo’n  jaar als museum. Sint Nicolaas
en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
hebben een hechte band. Eeuwenlang
was de zolderkerk aan de heilige Nicolaas
gewijd. Vandaar dat het museum elk jaar
een tentoonstelling organiseert rondom
de heilige. Dit jaar staat muziek rond
Sint Nicolaas centraal en wordt de
Nicolaastraditie in beeld én geluid
geschetst. Zo zijn schilderijen, boeken,
prenten, iconen, kostuums, snoepgoed
en kerkelijke kunst te zien, maar zullen
ook liederen te horen zijn. Een bijzonder
Nicolaasreliek, afkomstig uit de Heilige
Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade,
is bij hoge uitzondering in het museum
te bewonderen.
H^ciZg`aVVha^ZYZgZc

Begin  had ik een gesprek met
Henk van Benthem, docent muziektheorie aan het Conservatorium van
Amsterdam, over de mogelijke heruitgave van zijn bundel uit . Het idee
ontstond om een tentoonstelling te
maken met de liedbundel als leidraad. In
zijn bundel Sint-Nicolaasliederen geeft
samensteller Henk van Benthem een
afspiegeling van de manier waarop Sint
Nicolaas door de eeuwen heen bezongen
is. Hij plaatst daarmee de Nicolaasviering in zijn maatschappelijke en historische context en doet dat door de liederen, van de Middeleeuwen tot heden, te
verdelen over zes hoofdstukken: legende-

liederen, hylickmaeker, volksliederen,
kinderliederen, buitenlandse liederen en
Sint Nicolaas van Tolentijn.
H^ciC^XdaVVhgZVa^V

Zoals ieder jaar ben ik voor het maken
van de expositie afhankelijk van particuliere verzamelaars en collega musea.
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
heeft wel een aantal Sint Nicolaasobjecten in de collectie, maar dat is
onvoldoende om wisselende tentoonstellingen te kunnen maken. Dit jaar was ik
zo gelukkig een beroep te kunnen doen
op Wim Theunissen. In vijfentwintig
jaar heeft hij een grote en interessante
Nicolaas-verzameling opgebouwd. De
oorsprong van zijn collectie ligt in de
jaren zeventig, toen de populariteit van
Sinterklaas tanende was. Aanvankelijk
verzamelde Wim Theunissen liedboekjes
uit de jaren vijftig, maar inmiddels is
zijn collectie uitgegroeid tot zo’n duizend boeken en honderden andere voorwerpen. Zoveel voorwerpen dat hij een
aparte ruimte moest huren om alles
onder te brengen. Veel beeldmateriaal in
de Liederenbundel is afkomstig van Wim
Theunissen. Hij is één van die mensen
die zich met hart en ziel inzetten voor
het behoud van onze Sinterklaastraditie.

De Amsterdamse oud-onderwijzer
Schenkman introduceerde een zwarte
knecht voor Sinterklaas. Hij liet hem per
stoomboot aankomen uit Spanje, begeleid door het vers ‘Zie ginds komt de
stoomboot’. Sint Nikolaas werd plechtig
onthaald. Hij deed inkopen in de stad,
luisterde aan de schoorsteen en schreef in
zijn boek wat hij allemaal gehoord had.
Hij strooide voor zingende kinderen en
bezocht de school. Hij kwam zelfs aan
huis, zowel bij rijke als bij arme kinderen. Hij strafte stoute kinderen door ze
in de zak te stoppen en vertrok uiteindelijk met Piet en paard per luchtballon
naar Spanje.
Deze vroegst bekende publicatie van
drukker G. Theod. Bom te Amsterdam is
op de tentoonstelling te zien. Het boek
is, evenals een zevental herdrukken,
afkomstig uit de bibliotheek van Wim
Theunissen. In de loop der tijd zijn nogal
wat veranderingen aangebracht. Het
paard was bruin van kleur in plaats van
wit. De luchtballon werd vervangen door
een stoomtrein en weer later door de
stoomboot. Ook het uiterlijk van Zwarte
Piet heeft veranderingen ondergaan. ‹
9ZiZciddchiZaa^c\Klanken rond Sint Nicolaas^h

kZaZ!^cb^YYZahkZgYlZcZc
\ZWgj^`ZcgdcYZZchiZg[\Z"
kVa^c]ZiCddgY"=daaVcYhZ
LZhi";g^ZhaVcYZcdb\Zk^c\#

Als in West-Friesland iemand overleed
brak niet alleen een verdrietige, maar
ook drukke tijd aan. De voorbereidingen
begonnen al vóór het huwelijk. Want de
bruid zorgde ervoor dat het doodgoed
werd gemaakt, een onderdeel van haar
uitzet. Het doodshemd werd met slechts
één lange draad genaaid, want men
dacht dat knopen de ziel zouden vasthouden. De boer was er verantwoordelijk voor dat op stal altijd zes planken
klaar lagen.
Tot ver in de negentiende eeuw was het
sterftecijfer hoog. Slechte hygiëne, voedsel en geringe medische kennis waren de
belangrijkste oorzaken. Daardoor was de
dood min of meer vertrouwd in het
dagelijks leven. Vandaar de voorbereidingen. Want ook de bruid kon een kort
leven zijn gegund, aangezien heel wat
kraamvrouwen in de kraam bleven.

idiZcbZi,YZXZbWZgiZo^Zc^c

?VcHX]Zc`bVc

BjhZjbDch¼A^ZkZ=ZZgdeHdaYZg!DjYZo^_Yh

HiZg[\ZkVa

Lange tijd was Sint Nicolaas onzichtbaar.
Tot halverwege de negentiende eeuw
werd er wel veel over de goedheiligman
gesproken en gezongen, maar hij trad
zelf niet op. Pas in , met de publicatie van het prentenboek Sint Nikolaas en
zijn knecht, gaf Jan Schenkman de kindervriend het uiterlijk zoals we dat nu
nog kennen.

KddgWjg\lVa)%^c6bhiZgYVblll#dehdaYZg#ca

Een sterfgeval was omringd door allerlei
gebruiken. Dat begon direct na een overlijden. Was dat ’s nachts, dan werden alle
bewoners van het huis wakker gemaakt.
Men was er van overtuigd dat de ziel
zich tijdens de slaap buiten het lichaam
bevond en gemakkelijk meegenomen
kon worden door de ronddolende ziel

Zc%'%"+')++%)#
=Zc`kVc7Zci]Zb!Sint-Nicolaasliederen.
De oorspronkelijke teksten en melodieën van alle
bekende, traditionele Sinterklaasliederen
OdZiZgbZZg!'%%-
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>cYZa^ccZc`Vhia^\i!]Zg`ZcWVVgVVc]ZiolVgiZa^ci!]ZiYdYZ\dZY`aVVg#
;did/9^g`@ddebVc$BjhZjb7Zi_ZLda[[

van de overledene. De ziel mocht niet
terugkeren in het lichaam van de dode.
Daarom werd het lichaam gewassen,
want het water zou de terugkeer van de
ziel tegenhouden. De ogen werden
gesloten, op de neus en ogen legde men
munten om boze geesten te weren.
Het lichaam werd op stro gelegd in de
bedstede of op bed. Na de uitvaart werd
het stro verbrand.
Als men dacht dat de ziel het sterfhuis

had verlaten dan werden de ramen en
deuren gesloten en de drempel met
water besprenkeld. Het sluiten van gordijnen en/of luiken is tot in de twintigste
eeuw doorgegaan. Niet alleen om de ziel
tegen te houden, maar ook uit praktisch
oogpunt om vliegen uit de sterfkamer te
weren. Het bijgeloof in boze geesten en
de duivel hield lang stand bij dood gaan.
Veel gebruiken waren erop gericht om
hen op grote afstand te houden!
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dooienverklikker, aanzegger en omzegger
genoemd. Het was een hele klus, want
de route moest te voet worden afgelegd
en nam veel tijd in beslag. Ook omdat
de aanzegger regelmatig een borrel kreeg
aangeboden. Overigens kwam de Texelse
omzegger nooit de drempel over. Hij
deed later nogmaals zijn ronde om de
mensen uit te nodigen voor de begrafenis. Op Wieringen werd het overlijden
aangezegd en het uitnodigen noemde
men het omzeggen. Bij afgelegen adressen werd het aan- en omzeggen
gecombineerd.
7^_YZo^_"^c\Vc\kVcYZ`Zg`^cDjYZcY^_`o^_ccd\
hiZZYhWaVjlZkZg[gZhiVciZciZo^Zc!Y^Zkda\Zch
kZg]VaZcdd^iVVc\ZWgVX]io^_cdbWdoZ\ZZhiZc
Wj^iZcYZ`Zg`iZ]djYZc#
;did/9^g`@ddebVc
:Zcgdjl"ZcigdjlYZjg^cIl^h`
;did/BVg\gZZiAZchigV

7^_\Zadd[

Na de reformatie verzetten de calvinisten
zich tegen de oude katholieke gewoonten. Zij beschouwden deze als bijgeloof.
De bevolking ging er tegen in, zodat er
veel gebruiken rond rouw en begraven
bleven bestaan. In West-Friesland bleef
een deel van de bevolking de katholieke
godsdienst trouw, zodat ook daar de
oude, vertrouwde gebruiken werden
gecontinueerd, sommige tot na de
Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig
van de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het
nog steeds gewoonte om de laatste adem
op te vangen door een bakje water in de
sterfkamer te plaatsen. Wel werd er azijn
of carbol aan toegevoegd, vanwege de
onaangename geuren. Ook het sluiten
van de gordijnen en de luiken van het
sterfhuis, als teken van eerbied voor het
verdriet van de familie, ging nog lang
door. In het sterfhuis werd de klok stil
gezet, de schilderijen omgedraaid of, net
als spiegels, afgedekt met een doek. Soms
werd zelfs de gouden lijst van een schilderij zwart geverfd.
Dieren waren belangrijk in het vroegere
volksgeloof. Een uil die in de avond riep,
kondigde een sterfgeval aan. Op het
naburige eiland Wieringen was het een
hond die ’s nachts blafte. Of een raaf in
de boom voor het huis.
Overledenen bleven een dag of vier
‘boven aarde staan’, het condoleren van
de nabestaanden was gewoon aan huis.
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Als een lichaam op zondag boven aarde
stond, zo verhaalt het Wieringer volksgeloof, dan zouden er spoedig twee nieuwe
sterfgevallen zijn. Stierf iemand in de
kerk dan volgden spoedig maar liefst
vijfentwintig mensen.

Eeuwenlang werd de kerkklok geluid bij
een sterfgeval. Er werd geluid op de
sterfdag en op de dag van de uitvaart.
Op de sterfdag kon uit de luidwijze worden opgemaakt of er een man, vrouw of
kind was overleden. Sommige oude
kerkklokken hebben een randschrift dat
verwijst naar de doodsklok, bijvoorbeeld
de vijftiende-eeuwse klok van Haringhuizen:
‘Ic heet Willibrort ende bid God
Dat hi ons vrede verlenen mag
Ende alle doden hemelriic,
Mi maecte sterven butendic
Int jaer ons heren MCCCCLXXV’

7Z`ZcYbV`^c\hiZg[\ZkVa

De rouwlinten en doekjes die aan de
deur van het sterfhuis van Swaantje
Dirks en haar kinderen waren bevestigd,
waren niet de enige rouwtekens.
Overigens gaven deze linten en doekjes

7jgZc]jae

begrafenis sloten zij de kist, zetten deze
op een met stro gedekte boerenwagen,
droegen op het kerkhof de kist ten grave
en verzorgden het luiden. Overigens niet
altijd zonder problemen! In de steden
nam de aanspreker veel van deze taken
op zich. Langzamerhand groeide menig
aanspreker uit tot uitvaartondernemer.
Gdjl"ZcigdjlYZjg

Wie het zich kon veroorloven, organiseerde een grote begrafenis. Honderd
personen was geen uitzondering. Men
verzamelde zich bij het sterfhuis waar de
schoolmeester enkele kapittels uit de bijbel voorlas, waarna de predikant een
gebed deed en een gelegenheidsrede voor
zijn rekening nam. Vervolgens verzocht
één van de buren om afscheid van de
overledene te nemen, waarna de kist
werd gesloten. Dit werd het opeisen van
het lijk genoemd, waarbij met name de
vrouwen hartstochtelijk huilden.
Een overledene op een boerderij verliet
zijn huis door de zogenoemde rouw- of
trouwdeur, die in West-Friesland ook
wel dooddeur, pronkdeur of staatsiedeur
werd genoemd. Dit noemde men in
West-Friesland het uithalen. Aan de binnenzijde was een aparte deur. De rouwof trouwdeur werd alleen gebruikt bij de

overgang naar een nieuwe levensfase,
zoals een huwelijk of een overlijden. Een
bekend Westfries gezegde luidt: ‘Alleen
een dode en een bruid gaan de voordeur
uit’. Het lichaam werd met de voeten
naar voren naar buiten gedragen; de deur
werd meteen weer gesloten, zodat de
geest niet terug kon keren. Veel van dergelijke deuren zijn iets hoger in de gevel
aangebracht en hadden aan de buitenkant geen stoep. Bij gebruik werd er tijdelijk een trapje voor geplaatst.
Op  mei  bracht koningin
Wilhelmina een bezoek aan Westwoud.
Zij was hogelijk verbaasd dat zij bij de
familie Neefjes niet door de prachtige
voordeur naar binnen mocht, maar via
de zijdeur moest binnentreden. Zelfs
voor de Majesteit werd geen uitzondering gemaakt, want de rouw- en trouwdeur bleef ook voor haar gesloten!
9dYZc]j^h_Z

In West-Friesland werden protestanten
’s middags en katholieken ’s morgens
begraven. De kist werd op de schouders
(bovenhands) gedragen. Kraamvrouwen
echter werden onderhands, als teken van
nederigheid, gedragen.
Vanaf de Middeleeuwen werden doden
in een laken of stromat in de kerk

Een groot gedeelte van de gemeenschap
was betrokken bij een overlijden.
Allereerst de aanspreker voor de berichtgeving, dan de timmerman voor de kist,

`dco^X]ZZc\ZldcZd[bZZg»VVc\Z`aZYZ¼j^ikVVgi
eZgb^iiZgZc#6gbaVhi^\ZclZgYZc»kVcYZVgbZc¼!
d[iZlZaYZY^VXdc^ZWZ\gVkZc#
de doodgraver voor het graf, de geestelijke voor de uitvaart en lokale leveranciers voor het doodmaal na de begrafenis. Maar minstens zo belangrijk was op
het platteland de burenhulp. Want zij
waren het die allerlei klussen rond overlijden en begraven voor hun rekening
namen. Zoals het afleggen van het
lichaam en het aanzeggen. Voor de

HX]Zaa^c`]dji]ZWWZc\ZlddcY#>c&+.)ejWa^"
XZZgYZ]^_Het Menselyk BedrijfbZi\gVkjgZhkVc
Z^cYoZkZci^ZcYZ"ZZjlhZVbWVX]iZc!lVVgdcYZg
YZYddY\gVkZg#

begraven. Later werden kisten met een
plat of dakvormig deksel geïntroduceerd.
Laatstgenoemden namen veel plaats in
waardoor op den duur toch weer de
voorkeur aan platte deksels werd gegeven. Tijdens de uitvaart plaatste men dan
een zogeheten dodenhuisje, een soort
rek, op de kist waar het baarkleed overheen werd gedrapeerd. Deze dodenhuisjes werden tot halverwege de twintigste
eeuw in West-Friesland gebruikt. Er zijn
in West-Friesland en omgeving verscheidene sarcofagen en/of deksels gevonden
die oorspronkelijk in gebruik waren als
begraafplaats van geestelijken en
welgestelden.
Kg^_hiZgbVg`i

:ZcWZ\gV[Zc^hlVhc^ZikddgYZa^\#9ZWZiZgZhiVcY

wel aan dat het een protestants gezin
betrof, want de katholieken in de streek
plaatsten een zwart houten kruis voor
het sterfhuis. Een gebruik dat tot ver in
de twintigste eeuw stand hield.
Een sterfgeval werd aangezegd. Dit was
op het platteland één van de vele taken
die de buren op zich namen. Deze aanspreker werd ook doodbidder, kraai,

9Z`jchiZcVVgZcY^X]iZg?VcAjn`Zcodj^c

@gj^hkddg]ZihiZg[]j^h#9Zddghegdc`Za^_`ZWZYdZa^c\lVhYVibZcW^_]ZieVhhZgZcYZ]dZYV[cVbd[
ZZc\ZWZY_ZeaZZ\YZ#IZkZchlVh]Zi`gj^h]ZiiZ`ZcYVi^cY^i]j^hZZcYdYZaV\de\ZWVVgY#
J^i/Thanatos, De geschiedenis van de laatste eer.



Op het kerkhof werd in eerste instantie
niet begraven. Deze gewijde ruimte rond
de kerk was in gebruik voor allerlei
andere activiteiten. Voor het drogen en
bleken van de was bijvoorbeeld. Voor
vergaderingen. Of, zoals in het zeventiende-eeuwse Enkhuizen, voor het drogen van de (vissers-) netten. Maar ook
het vee graasde er, zoals op verschillende
achttiende-eeuwse topografische tekeningen is te zien. Er werd ook gespeeld,
de jaarmarkt vond er plaats, evenals de
kermis. In Schagen paradeerden trouwlustige dames tijdens de zogenoemde
vrijstermarkt hoopvol op het kerkhof.
Soms liep het uit de hand en moest de
overheid ingrijpen in de vorm van verboden, opgenomen in lokale keuren.
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Een jaar lang Traditie
voor maar€&-!·
volgden lopend. In de stad daarentegen
was de uitvaart een mannen
aangelegenheid.

@dc^c\^cL^a]Zab^cVW^_YZo^_YZjgkVcYZWdZgYZg^_kVcYZ[Vb^a^ZCZZ[_Zh^cLZhildjY#Dd`YZ@dc^c\^c
bdX]ic^ZiYddgYZbdd^Zgdjl"ZcigdjlYZjg#;did/9ZHeZZalV\Zc&.)-

In het dorp Burghorn bijvoorbeeld, werd
het in  verboden om op het kerkhof
te gokken, dobbelen en kaatsen. De
inwoners van Westwoud stonden bekend
om hun drankgedrag. De lokale overheid
vaardigde een verbod uit op ‘smyten,
slaen, noch an den kerckglas goyen oft
eenich rebbelicheyt bedryven’. En in
Nieuwe Niedorp werd in  bepaald
dat het kerkhof niet meer als openbaar
toilet en vuilnisbelt mocht worden
gebruikt.
Dc\Zl^_YZ\gdcY

kelijk dat de vrouwelijke nakomelingen
plaats namen op de kist die op een
schoon geboende boerenwagen naar het
kerkhof of de begraafplaats werd vervoerd. De kar werd getrokken door het
eigen paard, gemend door de zoon. Om
de zweep was een zwarte lap gebonden,
soms de das van de dode. De vrouwen
zaten met de ruggen tegen elkaar. Hun
gezicht was bedekt met hun bovenste
zwarte rok, die tot over het hoofd werd
getrokken. De hoofden waren gebogen
en rustten op de gevouwen handen, de
ellebogen op hun knieën. De mannen

Eeuwenlang werd de kist vóór de teraardebestelling in processie één tot drie rondes met de zon mee om het kerkhof of
de begraafplaats gedragen. Daarna werd
de dodenakker betreden, want dan was
de cirkel als het ware gesloten. In WestFriesland is dit gebruik verdwenen. In
Enkhuizen bijvoorbeeld, werd in de vijftiende eeuw afgekondigd: ‘Schout en
Schepenen met advies van de Burgermeester deser stede, hebben gekeurt en
geordenneert, dat men geen dooden om
de kerk sal dragen op de verbeurte van
 Pont d’eene helft voor d’officier, ende
andere helft ten Profijte van de kerk.’
Ook Nieuwe Niedorp verbood de processies en wel in het keurboek : ‘Item en sal men geen dooden om
de kerken moogen dragen nog bij de
begraaffenissen met bloote hoofden
staan nog nederknielen ofte eenige
superstictie gebruiken op de boeten van
 gulden.’
In Aartswoud echter, werd in  nog
een kraamvrouw in processie om het
kerkhof gedragen. Op Texel bleef het
gebruik nog lang gehandhaafd en werden drie rondes om de kerk gelopen.
Maar vanaf , toen de eerste begrafenisondernemer begon, was dat nog maar
één ronde. In Friesland komt het
gebruik overigens nog voor.

Voor de reformatie werden overledenen
begraven in gewijde grond. Behalve zelfmoordenaars, bedelaars, drenkelingen en
ongedoopte kinderen. Zij werden op een
apart, niet gewijd deel van het kerkhof
begraven. In  liet de Schellinkhouter schout Jan Adriaansz Luit de
lichamen van twee vrouwen, Trijn
Hillebrands en Jannetje Claasdochter
opgraven omdat hij hen van ketterij had
verdacht. De twee waren doopsgezind.
Luit liet de lijken enige tijd boven aarde
staan, waarna herbegraving in ongewijde
aarde volgde, op een locatie waar men
normaal gesproken honden en katten
begroef.
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Zoals gebruikelijk droeg men ook in
West-Friesland zwarte rouwkleding. De
kap en hul waren voorzien van tule in
plaats van kant. De erbij gedragen sieraden waren eenvoudig. De nuchtere
Westfries stelde: ‘Bij een dode past geen
ijdelheid’. Oudere personen kwamen
soms niet uit de rouw, want er overleed
regelmatig een familielid waarvoor
gerouwd moest worden.
Vanaf de zeventiende eeuw kwam de
huik in zwang, een lange zwarte mantel
met capuchon die het lichaam nagenoeg
bedekte. Op het eiland Wieringen werd
de huik in  nog gedragen.
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DeYZ`^hi

Eind negentiende eeuw was het, zelfs bij
vriezend weer, op het platteland gebrui-

@^cYZghiZg[iZ

De kindersterfte was tot ver in de negentiende eeuw hoog. Veel baby’s kwamen
het eerste jaar niet door en in menig
gezin stierf de helft van de kinderen vóór
het derde levensjaar. Toch bleven overleden kinderen bij het gezin horen. Zeker
bij welgestelde mensen. Zij lieten soms
portretten van kinderen op hun doodsbed schilderen of lieten overleden kinderen als engeltjes op een familieportret
opnemen.
Er waren aparte gebruiken bij een kinderbegrafenis. De kindertjes werden
opgebaard met een bloemenkransje op
het hoofdje en een palm- of rozemarijntakje in de handjes. De begrafenis vond
‘s avonds plaats. De klok werd niet
geluid. Zeker bij de lagere sociale klasse
was het meestal een aangelegenheid van
alleen de vader en de aanspreker. Het
kistje werd vaak ‘onder de riem’ gedragen. De gegoeden organiseerden vaak
wel een grote begrafenis.

LZhi[g^ZhZkgdjlbZi]ja^cYddYh`^hi#J^i/De dood onder ogen. Een cultuurgeschiedenis van sterven,

De uitvaart werd afgerond met het
doodmaal, ook begrafenismaal of sterfmaal en op Texel de nabegrafenis
genoemd. Iedere gast nam zijn eigen
bestek, het begrafenisstel mee. De eenvoudige maaltijd bestond traditioneel uit
brood, krentenbollen, boter en kaas. Er
werd soms brandewijn maar in elk geval
ook bier – dat men dodenbier, leedbier,
droefbier, troostelbier of groevebier
noemde – bij gedronken. En dat vloeide
niet zelden rijkelijk. ‹

begraven, cremeren en rouw#
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Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Postbus ,  LC Utrecht
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>c]Zikda\ZcYZcjbbZg

=daVbWgV
Zestig jaar geleden stichtten Nederlanders in
Brazilië de plaats Holambra. De Nederlandse
roots zijn nog steeds zichtbaar in het straatbeeld
en in de samenleving.

8dad[dc
IgVY^i^Z
i^_YhX]g^[idkZgVaaZYVV\hZY^c\Zc!
igVY^i^ZhZcg^ijZaZc
_VVg\Vc\&)!cjbbZg(!cV_VVg'%%IgVY^i^Z^hZZcj^i\VkZkVc]Zi
CZYZgaVcYh8ZcigjbkddgKda`hXjaijjg

Van
Sinterklaas
tot
suikerfeest

Nederlandse tradities en trends
centraal in
nieuwe verzamelreeks

het Alledaagse leven 2

GZYVXi^ZZcZmead^iVi^Z/
CZYZgaVcYh8ZcigjbkddgKda`hXjaijjg

KgdjlZeji_Z

TRADITIES & TRENDS

EdhiWjh&(&&(!(*%,A8JigZX]i

IN NEDERLAND

;#8#9dcYZghhigVVi&!(*,'?6JigZX]i
iZa/%(%"',+%'))

Zuid-Beveland heeft er sinds kort een bezinningsplek bij: het Onze Lieve Vrouweputje
in Baarsdorp.
Het water uit het putje zou geneeskrachtige
eigenschappen hebben. Het nieuwe putje is met
veel symboliek ingewijd.

ZbV^a/cXk5kda`hXjaijjg#ca
lll#kda`hXjaijjg#ca
GZYVXi^Z/
Ygh#>cZ`ZHigdj`Zc]dd[YgZYVXi^Z
Ygh#E^ZiYZ7dZg
BZiYVc`VVcDa^k^ZgG^ZiZg!Idc;^hX]ZgZc
6aWZgikVcYZgOZ^_YZc
;diddbhaV\/GZ^cdjikVcYZc7Zg\]

Hoewel er vaak gezegd wordt dat veel verloren gaat, zijn er wellicht nog nooit zoveel Nederlandse tradities geweest als nu. De
waaier van typisch Nederlandse cultuurverschijnselen is heel
breed. Sinterklaas is volgens recent onderzoek zelfs de populairste traditie, suikerfeest staat op  en zelfs het Acht Uurjournaal kijken heeft de top  gehaald.. Tradities zitten in de
kleine dingen van het menselijk samenleven. In alledaagse culturele uitingen, in rituelen en in sociale praktijken. Tradities
zijn de culturele bagage die je van huis uit hebt meegekregen.

Kdgb\Zk^c\/lll#^XVgjhdcilZge#ca

EVVgYZcbVg`i^cOj^Y"AVgZc
Op  oktober vond de ste paardenmarkt
in Zuid-Laren plaats. De oudste schriftelijke
gegevens dateren van .
In de loop der eeuwen is deze markt uitgegroeid
tot de oudste en grootste paardenmarkt van
Europa.

9gj`lZg`/lll#a^WZgiVh#ca
IgVY^i^ZkZghX]^_cik^Zg`ZZgeZg_VVg#
:ZcVWdccZbZci`dhi€&-!·#
DeoZ\\^c\kVcVWdccZbZciZcbdZij^iZga^_`
&YZXZbWZgVVcYZVYb^c^higVi^Zo^_c
Yddg\Z\ZkZc#
IgVY^i^ZkZghX]^_cidd`deXVhhZiiZ!^c\Zhegd`Zc

Die enorme rijkdom van Nederlandse tradities en trends staat
centraal in het Alledaagse leven. Tradities & trends in Nederland.
In maar liefst  delen biedt de verzamelreeks een actueel en
toegankelijk geschreven overzicht van de Nederlandse cultuur
van alledag. Wie wil weten waarom wij de dingen doen zoals
we doen, vindt de antwoorden terug in deze reeks. Elk deel
gaat in op één bepaald thema. Zo komen bijvoorbeeld eten en
drinken aan bod, maar ook vakantie, carnaval, wonen, trouwen, geboorte, knutselen en kermis.

kddgbZchZcbZiZZcaZZh]VcY^XVe#
9ZY^Xdc
EdhiWjh')!*(+%66<gVkZ

lll#YZY^Xdc#ca

?VVgkVcYZIgVY^i^Zh
Op  november opende Koningin Beatrix
het Jaar van de Tradities in Hilversum.
Een verslag van de feestelijke dag.

CZYZgaVcYh8ZcigjbkddgKda`hXjaijjg
C^Zihj^iYZoZj^i\VkZbV\ldgYZcdkZg\ZcdbZc
Zc$d[kZgbZc^\kjaY^\YodcYZghX]g^[iZa^_`ZidZ"
hiZbb^c\kVcYZj^i\ZkZg#
L^_]ZWWZcVaaZbdZ^iZ\ZYVVcdbgZX]i]ZWWZc"
YZckVcXdeng^\]iiZVX]iZg]VaZc#BdX]iZcZg
eZghdcZcd[^chiVci^Zho^_cY^ZbZcZcVVchegVV`
iZbV`ZcdeWZeVVaYZgZX]iZc!YVcldgYi]jc
kg^ZcYZa^_`kZgodX]iXdciVXideiZcZbZcbZiYZ
j^i\ZkZg#
>HHC&(-'")&%)



traditieqC V _ V V g  ' % % -

Waanders Uitgevers
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
i.s.m. het Nederlands Openluchtmuseum en het Meertens Instituut

het Alledaagse leven is een reeks die je niet kunt missen als je
wilt begrijpen hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt.

iZa#%)-+")-+)-+![Vm/%)-+"),+*(*
ZbV^a/^c[d5YZY^Xdc#ca

Suikergoed
& surprises

De eerste twee delen van het Alledaagse leven liggen vanaf
 november in de winkel, samen voor de prijs van één:  ,.
Bovendien bevat het eerste deel een gratis toegangskaartje voor
één persoon, in te leveren bij een van de vijf museum naar
keuze. Het derde deel is vanaf  december verkrijgbaar. Vanaf
dat moment ligt elke twee weken een nieuw deel in de boek- en
tijdschriftenhandel.
De eerste twee delen van de nieuwe reeks werden op  november in voormalig sanatorium Zonnestraal door directeur
W.J.G.M. Waanders aangeboden aan Hare Majesteit Koningin
Beatrix. het Alledaagse leven verschijnt in het kader van het Jaar
van de Tradities, een themajaar waaraan honderden verenigingen en musea deelnemen. De verzamelreeks is een initiatief van
Waanders Uitgevers en het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, in samenwerking met het Nederlands
Openluchtmuseum en het Meertens Instituut.

In het eerste deel staat de Nederlandse identiteit centraal.
Nederland is veel méér dan de veelgehoorde stereotypen gezelligheid, open gordijnen en oranjegekte. Wat Nederland dan wel
behelst wordt in dit deel uit de doeken gedaan. Daartoe gaat de
auteur terug naar het ontstaan van het moderne Nederland in
de de eeuw. Hij beschrijft niet alleen de groeiende eenwording van het land, maar ook de regionale en lokale eigenheid.
Het tweede deel gaat over Sinterklaas. Wie was deze heilige uit
het Turkse Myra precies? En hoe kon hij uitgroeien tot de
belangrijkste Nederlandse traditie? Behalve een antwoord op
die vragen, geeft de auteur ook duidelijkheid over de verschillende verschijningsvormen van de Sint: met en zonder kruis op
zijn mijter en met en zonder Zwarte Piet met roe.

.FFSMF[FOPWFSEFSFFLT PWFSEFEFMFOPGPWFSEFBVUFVSTFOSFEBDUJFMFEFO 
/FFNFFOLJKLKFPQXXXIFUBMMFEBBHTFMFWFOOM

Postbus ,  LC Utrecht
F.C. Dondersstraat ,  JA Utrecht
tel:  -   
ncv@volkscultuur.nl
www.volkscultuur.nl

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