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In dit nummer van Traditie kunt u het verslag van de
opening van het Jaar van de Tradities lezen. Ik vond
het een hele bijzondere dag. Het was voor mij de eerste
keer dat ik gastvrouw was van Koningin Beatrix, dus ik
was best een beetje zenuwachtig. Je wilt het heel goed
doen en omdat wij met een relatief klein team zijn,
waren de laatste weken erg druk. Maar Koningin
Beatrix was erg geïnteresseerd en het zag er allemaal
heel mooi uit met de kleuren wit - blauw van de tentoonstelling. Van het bezoek van de Koningin en de
lezingen is een extra herinneringsnummer van het tijdschrift Volkscultuur Magazine gemaakt.
Op de opening werden ook de resultaten van het
onderzoek naar de belangrijke tradities en rituelen in
Nederland gepresenteerd. Sinterklaas stond op nummer  en dat was te verwachten. Op de tweede plaats
stond Kerstmis en Koninginnedag was op de derde
plaats geëindigd. Heel bijzonder was dat er relatief veel
tradities van nieuwe Nederlanders op stonden. Dat
kwam ook, omdat wij er speciaal op gelet hebben ook
deze groepen op te roepen om de formulieren in te
sturen.
Dat het nog niet zo gemakkelijk was om tien belangrijke tradities te selecteren, merkte ik zelf toen ik in de
laatste maand ook mijn keuze wilde insturen. Een traditie doe je vaak onbewust en omdat het zo gewoon is,
denk je er niet bij na. Eerst leek het heel moeilijk, maar
de dagen er na werd ik me steeds meer bewust van
mijn tradities. Wat dat betreft is het wel eens goed om
daar over na te denken.
Eén van mijn echte tradities kwam niet in de top :
het draadjesvlees eten op zondag. Mijn moeder
braadde op zondagochtend altijd sudderlappen en dan
rook het huis zo lekker. Als ik de geur van sudderlappen ruik, krijg ik altijd een zondagsgevoel. Voor mij
hoort draadjesvlees dan ook bij de zondag en als ik niet
hoef te werken, braad ik net als
mijn moeder op zondag sudderlappen. Dit gebruik is van moeder
op dochter doorgegeven.
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van . In de loop der eeuwen is
deze markt uitgegroeid tot de oudste
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Jubileum KOG
Op  juli  richtte een tiental
vooraanstaande Amsterdammers het
Oudheidkundig Genootschap op.
Het had ten doel ‘de kennis der
Oudheden te bevorderen, inzonderheid als Bronnen Geschiedenis,
Kunst en Nijverheid’.
Streven was een collectie bijeen te
brengen en die op te stellen in een
publiektoegankelijke ruimte. Koning
Willem III was onmiddellijk bereid
als beschermheer op te treden en gaf
het genootschap nog hetzelfde jaar
het predikaat Koninklijk.

Holambra
Zestig jaar geleden stichtten
Nederlanders in Brazilië de plaats
Holambra. De Nederlandse roots
zijn nog steeds zichtbaar in het
straatbeeld en in de samenleving.
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Nu,  jaar later, beschikt het
genootschap over ruim . objecten, meer dan . daarvan zijn in
langdurig bruikleen gegeven aan
Nederlandse musea.

Vrouweputje
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.
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OPENING VAN HET JAAR VAN DE TRADITIES OP 1 NOVEMBER 2008

9ncVb^hX]Z
igVY^i^Zh
Tekst JOLLY VAN DER VELDEN

Foto’s ANP PHOTO ROYAL IMAGES RICK NEDERSTIGT
EN JAN STADS

=ZikddgbVa^\hVcVidg^jbOdccZhigVVa^c=^akZghjbkdgbi]ZiYZXdgkddgYZdeZc^c\kVc
ZZc]ZZaW^_odcYZg_VVg/'%%.ldgYi]Zi?VVgkVcYZIgVY^i^Zh#=ZiCZYZgaVcYh8Zcigjbkddg
Kda`hXjaijjg]ZZ[iVVc]ZiCZYZgaVcYhZkda`\ZkgVV\YlViYZWZaVc\g^_`hiZigVY^i^Zho^_c#
:g`dcYVVgW^_c^Zij^ikddgWZZaYZcldgYZc\Z`doZc0VaaZigVY^i^ZhY^Z\ZcdZbYo^_c!lZgYZc
YddgYZgZhedcYZciZcoZa[VVc\Z\ZkZc#J^iYZYj^oZcYZcgZVXi^ZhY^ZW^ccZc`lVbZc^hZZc
ide]dcYZgYhVbZc\ZhiZaY!Y^ZW^_YZdeZc^c\Yddg=VgZBV_ZhiZ^i@dc^c\^c7ZVig^m^h
\ZegZhZciZZgY#9ZdeZc^c\lVhde\ZWdjlYbZicross-oversijhhZcdjYZcc^Zjl#
LVciigVY^i^Zho^_ckVccj!bVVg]ZWWZcdd`iZbV`ZcbZi]ZikZgaZYZc#

De oorspronkelijke functie van het gebouw wordt meteen
duidelijk als je het terrein oploopt. Patiënten in pyjama liggen
op ouderwetse stretchers. Ze worden verzorgd door verpleegkundigen met een lange witte sluier. Een arts loopt rond; een
strenge witte jas en de onvermijdelijke stethoscoop nonchalant

BZi]Zide]Vc\ZckVcYZlVhdeZci@dc^c\^c7ZVig^m]Zi?VVgkVcYZIgVY^i^Zh'%%.#
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om de nek bungelend. Ze maken onderdeel uit van een gezelschap dat hier en daar zonder meer bont te noemen is. Bij de
entree staat een dame met een dikke leren handschoen waar
een havik op zit en er lopen mannen, vrouwen en een paar kinderen rond in klederdracht uit verschillende delen van het land.

@dc^c\^c7ZVig^mVgg^kZZgideAVcY\dZYOdccZhigVVa^c=^akZghjbkddgYZdeZc^c\kVc]Zi?VVgkVcYZIgVY^i^Zh'%%.#
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»A^Yo^_ckVcZZchX]jiiZgh\^aYZ^hZZcbVc^ZgkVcaZkZc!¼oZ\iYZ]ZZg
HX]V`ZcgVVY!kddgo^iiZgkVc]ZiHX]jiiZgh\^aYZkVc=ZZhl^_`!CddgY"
7gVWVci#=Zi\^aYZ]ZZ[iZZchdX^VaZ[jcXi^ZZcgZheZXikddgZa`VVg
hiVViYVVgW^_XZcigVVa#KVcddghegdc\dcihiVVciZgWZhX]Zgb^c\kVc
ZZc\Z]jX]i0^cb^YYZah^h]ZikddgVaZZc\ZaZ\Zc]Z^YdbbZchZc
hVbZciZWgZc\Zc!lVVgW^_oZZZckddgWZZaYkddgYZ_Zj\Yl^aaZco^_c#
7^_VaaZ\gdiZ[Zhi^_cZco^_coZVVclZo^\^ckdadgcVVi!cZiVahkVcYVV\#
:g^hkZZaigVY^i^ZiZk^cYZcW^_YZhX]jiiZgh\^aYZh#7^_kddgWZZaYYZ^c
kVhiZdehiZaa^c\kZgadeZcYZdeidX]iZcbZiYZhiVcYVVgYgj^iZgkddgde!
]ZiWVoj^cWaVoZc!YZhX]^ZilZYhig^_YZcbZiZZc`gj^hWdd\d[ZZc
\ZlZZg!YZiVbWdZgY^ZbZiYZigdb]ZiiZbedkVcYZhidZiVVc"
\ZZ[iZc]ZikZcYZaolVV^ZclVVgbZZ]Zi\ZkZX]iijhhZc\dZYZc
`lVVYhnbWda^hX]ldgYij^i\ZWZZaY#

Ook zijn er mensen in het kostuum van een schuttersgilde,
compleet met de staf met de beschermheilige. In de tuin wordt
was opgehangen en op de bleek gelegd door meisjes met een
verschillende culturele achtergrond. Bij binnenkomst al veel
traditie dus, als een bewegend tableau vivant.
De locatie zelf is ook bijzonder. Zonnestraal is een ontwerp van
architect Jan Duiker en is sinds  een rijksmonument. Het
is één van de prominente voorbeelden uit de stroming van het
Nieuwe Bouwen. Momenteel wordt het gerestaureerd.

Daarmee blijft niet alleen dit topstuk van architectuur bewaard,
maar blijft ook de geschiedenis van het sanatorium en daarmee
van wat ooit volksziekte nummer één was, tbc, herinnerd.
IZciddchiZaa^c\VVcYZlVha^_c

In het Dresselhuys is de multifunctionele tentoonstelling De
was buiten te bezichtigen, over de achtergronden van een aantal
belangrijke tradities in Nederland. Alle informatie is gedrukt
op wit wasgoed dat aan de lijn hangt. Daarmee is de vorm van
de tentoonstelling óók een traditie, hoewel één die langzamerhand minder dominant aanwezig is. De wasdroger heeft de
wapperende was aan de lijn voor een groot deel verdrongen.
Het voordeel van deze vorm van exposeren is dat de tentoonstelling op deze manier gemakkelijk rond kan reizen, relatief
goedkoop is en iedereen er kleding aan toe kan voegen of voorwerpen erbij kan plaatsen.
Met de wasgoedtentoonstelling wil het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur laten zien dat tradities dynamisch zijn en
kunnen veranderen van vorm en betekenis. De beschuiten met
muisjes die gegeten worden door de kraamvisite, waren bijvoorbeeld aanvankelijk alleen bedoeld voor de kraamvrouw, in
die zin dat de anijszaadjes die in de muisjes zitten het op gang
komen van de moedermelk stimuleert.

9ncVb^hX]ZigVY^i^Zh

In de grote zaal in het hoofdgebouw speelt volksdanskunstgroep Piet Hein prachtige folkloremuziek als Koningin Beatrix
binnenkomt. Zij wordt met een warm applaus welkom geheten
en is in gezelschap van de Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland, de heer Borghouts en de Burgemeester van
Hilversum, de heer Bakker. Zij arriveert iets later dan gepland
vanwege een file. De toespraken die volgen hebben twee grote
gemene delers: Nederland is een land dat rijk is aan tradities én
tradities zijn niet statisch, maar dynamisch.
Drs. Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur benadrukt dat tradities te vinden zijn in
allerlei vormen van het menselijk samenleven, in culturele
uitingen, in rituelen en in sociale praktijken. Tradities worden
van generatie op generatie doorgegeven en zijn een onderdeel
van de culturele bagage. Ze kunnen worden overgenomen,
kunnen worden aangepast, maar je kunt je er natuurlijk ook
tegen verzetten. Er ontstaan hoe dan ook steeds opnieuw tradities. Het is een dynamisch proces dat te maken heeft met de
identiteit van individuele mensen en met de cultuur van een
groep; met een gevoel van verbinding.
De gehouden enquête biedt een mooi inkijkje in het dagelijkse
leven anno  en is de opstap naar een grootscheepse zoektocht naar de tradities in de eigen omgeving die in elke
gemeente plaats gaat vinden door allerlei organisaties. Dat kan
een museum zijn, of een oudheidkundige vereniging, maar ook
een medische praktijk, een bibliotheek, een straat of een
school. Het vervolg zal zijn dat we elkaar gaan vertellen over
wat we zijn tegengekomen op die ontdekkingstocht, zodat we
aan het eind van volgend jaar heel veel informatie hebben over
de kleurrijke rijkdom die Nederland heeft aan tradities.

9Z[ZZhiZa^_`ZdeZc^c\kVcZZc_VVg

9ZkVa`Zg^_^hZZcZZjlZcdjYZigVY^i^Z^cYZ_VX]iZc^hlVVghX]^_c"
a^_`od¼c(%%%_VVg\ZaZYZc^cIjg`bZc^hiVcdcihiVVc#>cYZb^YYZa"
ZZjlZc`gZZ\YZkVa`Zg^_^cCZYZgaVcYkZZaWZiZ`Zc^h#KVa`Zc^Zgh
j^iKVa`ZchlVVgYlZgYZcWZgdZbY^c]ZZa:jgdeV!kda\ZchYZ]ZZg
9ZKg^ZhZcbZkgdjlHiVaeZgikVc]ZiCVi^dcVVaDkZgaZ\KVa`Zg^_
Dg\Vc^hVi^Zh#
BdbZciZZa^h]ZilZiiZa^_`idZ\ZhiVVcbZiilZZ_VX]ikd\ZahiZ
ka^Z\Zc!YZ]Vk^`ZcYZhaZX]ikVa`#CVYViYZkd\Zaho^X]]ZWWZc
idZkZgigdjlYVVcYZkVa`Zc^ZgldgYZcoZadh\ZaViZcZc\ZigV^cY
db^c]Zil^aYiZ_V\Zc#:Zcb^YYZadbYViiZWZgZ^`Zc^h]Zi
\ZWgj^`kVcYZadZg!ZZchij`_ZaZZgVVcZZcYgVVY!WZ`aZZYbZi
kaZj\ZahkVcYZegdd^lVVgYZkd\Zakddg\ZigV^cYldgYi#:go^iZZc
hij`_ZkaZZhdeVahWZadc^c\#9ddgYZadZghcZagdcYiZYgVV^Zc`Vc
YZkd\ZaYZegdd^eVhbZikZZaWZ]ZcY^\]Z^Y!XdcXZcigVi^ZZc
YddgoZii^c\hkZgbd\ZciZeV``Zc`g^_\Zc#

Prof. dr. Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut,
vraagt zich met de nodige humor af of een traditie als het vieren van Sinterklaas beschermd moet worden door aanmelding
bij unesco. Deze internationale organisatie wil immers niet
alleen materieel, maar ook het immaterieel erfgoed beschermen
en een figuur als Sinterklaas komt in aanmerking om op de lijst
geplaatst te worden. Door de loop van de tijd is er rondom zijn
persoon en optreden al veel veranderd. In tegenstelling tot
vroeger, mogen er nu van de roe en de zak geen dreigende werking meer uitgaan. In deze tijd zijn er echter ook nieuwe
bedreigingen. Er is immers concurrentie van de kerstman en
zwarte pieten kunnen in een multiculturele samenleving op een
gegeven moment misschien niet meer door de beugel. En wat
is er eigenlijk op tegen om Sinterklaas weer als in zijn begintijd
uit Turkije in plaats van uit Spanje te laten komen en ook witte
pieten te laten assisteren? Houdt juist de dynamiek een traditie
niet springlevend? Als dat het uitgangspunt is, gaat het erom te
streven naar een dynamische vorm van bescherming, met respect voor het verleden en voldoende ruimte voor verandering
en dus voor de toekomst.

›

aVc\VVcYVX]ikddgigVY^i^Zh#

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant
aan de Universiteit van Tilburg, noemt een traditie: ‘Een handeling die verloopt volgens een vast patroon, die het moment
markeert en een ervaring van menselijke verbondenheid versterkt.’ Hij stelt dat wij door de individualisering hebben ingeboet aan lotsverbondenheid, bijvoorbeeld in de vorm van het
afnemen van tradities rondom het christelijke geloof.
Tegelijkertijd zijn er tradities die meegenomen zijn door
‘nieuwe Nederlanders’. Ondanks deze veranderingen zijn we
nog steeds op zoek naar dat wat ons bindt, naar ‘nieuwe dragers
van cohesie en naar de grondslagen van een gedeelde identiteit’.
Tradities zijn inhoudsloos zonder betekenisgeving; pas als er
betekenis aan wordt gehecht kunnen ze fungeren als bindmiddel in de samenleving.

Dd`kZZaigVY^i^Z^hiZo^Zc^cYZ`aZYZgYgVX]iZclVVgbZchZc^c
gdcYadeZc#:ZcYVbZj^iHiVe]dghikZgiZaiYVioZ]VVgYgVX]iW^_cV
Vai^_YYgVV\i#6aaZZcVahoZdekV`Vci^Z\VVi`dbiYZWjg\Zg`aZY^c\
j^iYZ`Vhi#9Vik^cYioZYVc\ZbV``Za^_`!]dZlZa]ZicVYZc`ZclVi
bZiZa`VVgXdbW^cZZgilZZgaVhi^\Zg^hkddg]VVg#9Zddg^_oZghYgVV\i
oZVaaZZcdeodc"Zc[ZZhiYV\Zc#
IlZZVcYZgZYVbZhj^iCddgY"A^bWjg\YgV\ZcegVX]i^\ZaVc\Z!
l^iiZ`VeeZcbZiWadZbZcWdkZcdeijhhZcYZeadd^Zc!Y^ZoZoZa[
bV`ZckVco^_YZ#=Zia^Z[hiW^_kdX]i^\lZZg!YVcaVViYZo^_YZo^X]
]Zi\ZbV``Za^_`hiWZlZg`Zc#=dZbZZgWadZbZi_Zh^cYZ`Ve!]dZ
g^_`ZgYZWdZg^hlVVgYZkgdjl^c`lZhi^ZbZZ\ZigdjlY^h#
DekVaaZcYo^_cdd`YZ\djYZch^ZgVYZc0YZWZlZg`iZddg]Vc\Zgh!
ZZc\djYZchX]j^[ZcZZc`gj^hWZZaYVVcZZc`Zii^c\#

@dc^c\^c7ZVig^m!adeZcYaVc\hYZCZYZgaVcYhZide&%%!delZ\cVVgYZiZciddchiZaa^c\De was buiten.
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Een jaar lang Traditie
voor maar€&-!·
honderd theedoeken op, waar genummerd de tradities op zijn
gedrukt die het meest zijn genoemd tijdens de gehouden landelijke enquête. Bij de laatste tien theedoeken vragen ze de
Koningin om te helpen. Als laatste hangt de Koningin de theedoek met het logo van het Jaar van de Tradities op en verricht
hiermee de opening. De theedoek met Koninginnedag erop
wordt haar aangeboden. Deze traditie staat op nummer drie.
Op de eerste plaats staat pakjesavond en op de tweede plaats
het optuigen van de kerstboom. De combinatie van oliebol en
oudejaarsavond haalt de vierde plaats, gevolgd door het verven
van eieren met Pasen. Het instellen van een Raad van Elf bij
het carnaval komt op de zesde plaats en het serveren van
beschuit met muisjes bij de geboorte van een kind op de
zevende. Kaarsjes uitblazen op de taart wordt ook veel gedaan
gezien de achtste plaats die deze traditie haalt en het vieren van
Sint Maarten eindigt op negen. Het onvervalst Hollandse
haring happen komt op tien.

@dc^c\^c7ZVig^mdcikVc\ij^i]VcYZckVc>cZ`ZHigdj`Zc]VVgZ^\ZccjbbZg(j^iYZide&%%#

=Zi6aaZYVV\hZaZkZc

Wim Waanders van Waanders Uitgevers overhandigt aan de
koningin de eerste twee deeltjes van een -delige serie over de
cultuurgeschiedenis van het dagelijkse leven in Nederland.
Deze serie is één van de rode draden die door het Jaar van de
Tradities loopt. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is
hier heel blij mee, omdat een dergelijke uitgave voor het brede
publiek tot nu toe ontbrak.

Ineke Strouken vindt de nieuwe reeks een handleiding voor
goed cultureel burgerschap: ‘In onze snel veranderende samenleving is er behoefte aan houvast, aan kennis over onze roots.
De zoektocht naar onze culturele bagage is een hot item geworden. Om goed te kunnen functioneren in de samenleving heb
je basiskennis nodig over jezelf én over de mensen waarmee je
samenwoont’. Die basiskennis wil het Alledaagse leven geven.
6VcoZZ

JC:H8DWZhX]djliXjaijjgVah»ZZc\Z]ZZakVcdcYZghX]Z^YZc!he^"
g^ijZaZ!bViZg^ aZ!^ciZaaZXijZaZZcZbdi^dcZaZ`ZcbZg`ZckVcYZ
hVbZcaZk^c\d[kVcZZcbVVihX]VeeZa^_`Z\gdZeZg^c\ZcYVioZ
cVVhi`jchiZca^iZgVijjgdd`aZkZchhi^_aZc!bVc^ZgZckVchVbZcaZ"
kZc!lVVgYZchnhiZbZc!igVY^i^ZhZcdkZgij^\^c\ZcdbkVi#¼
K^cXZciL^ciZgbVchkVcJC:H8D/»De\Zg^X]icVYZIlZZYZ
LZgZaYddgad\hiZaiYZJC:H8Do^X]iZcYdZakddglVVgYZciZhX]Ze"
eZcdbYZkgZYZiZWZlVgZc#9Z[^adhd[^ZYVVgVX]iZg^hYZ\ZYVX]iZ
YVibZchZcb^cYZghcZadeZa`VVg\VVchX]^ZiZcVahoZZa`VVg`Zc"
cZc#9VVgdb^h]ZiWZaVc\g^_`YViXjaijgZcbZiZa`VVg^cXdciVXi
`dbZcZcZa`VVgkZgg^_`Zc#¼
=^_kdZ\iYVVgVVcidZYVi^bbViZg^ZZaZg[\dZYYViZZc^cWgZj`
bVV`ideYZbZchZcgZX]iZc!W^_kddgWZZaYkgdjlZcWZhc^_YZc^h!
cVYgj``Za^_`\ZZcWZhX]Zgb^c\\Zc^ZikVcJC:H8D#

Volksdanskunstgroep Piet Hein danst op eigen muziek een
choreografie van Peggy Olieslagers waarbij oude volksdans de
basis is van moderne volksdanskunst. Het is het verhaal van
vrouwen die achterblijven als hun mannen en zoons naar zee
gaan. De angst of zij weer terugkomen en het verdriet als dat
niet het geval is. Een prachtige expressieve theaterdans over de
wereld van mannen en vrouwen in een dorp aan zee. Het harde
werken, het afscheid nemen, het gescheiden zijn, de saamhorigheid zoeken bij elkaar, het weerzien en het verdriet om de man
die niet terugkomt. Alle elementen zijn aanwezig en herkenbaar. Traditionele kringdansen worden afgewisseld met een
hedendaagse verbeelding van emoties door beweging, geluid en
mime. Ook hier worden oude en nieuwe tradities verweven en
dat levert een sprankelend kijk- en luisterspel op.
=dcYZgYWZaVc\g^_`ZigVY^i^Zh

De enquête legt een grote veelzijdigheid aan tradities bloot.
Aan de ene kant worden veel tradities ontleend aan het christendom, bijvoorbeeld bidden voor het eten op nummer , aan
de andere kant zijn er ook tradities genoemd van mensen die
nog niet zo heel lang in Nederland wonen, zoals het vieren van
het Suikerfeest op nummer  en Holi Phagwa op nummer .
Een volksfeest als de kermis staat op nummer  en het circus
op nummer . Een aanwezige kermisexploitant is daar blij
mee. De aalmoezenier van het kermis- en circuspastoraat
Bernard Welzenes merkt op dat de kerk toch wel de maker is
van veel tradities en hij heeft gelijk. Ook de eerste communie,
het opsteken van een kaarsje, Allerzielen en de palmpaasoptocht hebben een plek gekregen in de top honderd.
Opvallend zijn ook de jaarlijkse gang naar de gayparade op
nummer , de valkerij op , e-mails lezen op  en hard
werken op .
De grote verscheidenheid aan tradities, die inmiddels uit allerlei windstreken hier in Nederland zijn geland, maakt ook duidelijk dat het belangrijk is weet te hebben van en respect te
hebben voor elkaars tradities. Het zegt immers iets over de
wortels en identiteit van mensen en kennis daarvan kweekt
begrip. Een bruikbaar instrument in een snelveranderende,
multiculturele samenleving.
7ZhX]j^ibZibj^h_ZhZcZZc\aVVh_Z`VcYZZa

Na afloop van de opening gaat de Koningin naar binnen om
de tentoonstelling aan de waslijn te bekijken. Eén van de
achtergronden die belicht wordt is het schenken van een glaasje
kandeel bij de geboorte van een kind. Iets dat Prins Claus
destijds ook heeft gedaan bij de geboorte van hun kinderen.
Koningin Beatrix en de andere gasten krijgen voor de gelegenheid een glaasje kandeel aangeboden, om samen met een
beschuit met muisjes de geboorte van het Jaar van de Tradities
te vieren. ‹
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?V!ik neem tot wederopzegging een
jaarabonnement op Traditie.
Naam
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Datum
Handtekening

BZZg^c[dgbVi^Zlll#_VVgkVcYZigVY^i^Zh#ca

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur
›
Postbus ,  LC Utrecht

Ondertussen zijn buiten de dames van het Stut Theater bezig
met de openingsact van het Jaar van de Tradities. Zij hangen de
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Tekst JANNEKE VAN DER VEER
Foto's ANNET EVELEENS EN
GEMEENTEARCHIEF TYNAARLO

»OjjYaVdgYZgbVVg`¼
Het eerste couplet en het daaropvolgende refrein van
’t Zuidlaordermarklied, dat geschreven is door historicus Jan
Naarding (-), laten er geen twijfel over bestaan: de
paardenmarkt in Zuidlaren op de derde dinsdag van oktober,
ofwel de Zuidlaardermarkt, is een jaarlijks hoogtepunt. Het
werk en de zorgen worden opzij gezet, men kleedt zich zorgvuldig en gaat naar de markt om te genieten, van de paarden, van
het volk dat op de been is, en van de sfeer die dat alles met zich
meebrengt. In heel Drenthe en ook ver daarbuiten keken boeren én burgers vroeger uit naar de markt en dat is nog steeds
het geval. Marktmeester Jaap Mellema, die de organisatie van
de Zuidlaardermarkt sinds  coördineert, spreekt van een
‘ongekende ambiance’. Elk jaar verheugt hij zich weer op de
markt.
Bdcc^`Zcj^i6YjVgY

Dit jaar vond de Zuidlaardermarkt plaats op  oktober. Het
betreft de ste markt. De markt kent dus een lange traditie.
Waarschijnlijk vond er al rond het jaar  handel in paarden
plaats in Zuidlaren, maar een schriftelijke bron vermeldt het
jaar . Monniken uit het klooster van Aduard brachten dat
jaar en daaropvolgende jaren rond Sint Michaël ( september)
een bezoek aan Zuidlaren om de pacht te innen en andere
zaken te regelen. Daarbij ontstond ook een kleine handel in
paarden. In de loop der eeuwen is deze handel uitgegroeid tot
niet alleen de oudste, maar ook tot de grootste paardenmarkt
van Europa. Vooral in de achttiende eeuw kwam de markt, net
als andere Drentse paardenmarkten, tot bloei. Bij de Zuidlaardermarkt is deze bloei ongetwijfeld mede veroorzaakt door

de gunstige ligging ten opzichte van Groningen en Duitsland.
Van belang is ook dat men in Zuidlaren altijd gelet heeft op de
kwaliteit van de paarden. Natuurlijk is er wel eens een paard
met een onbekend gebrek verkocht, maar dit is later altijd aangekaart. ‘De markt heeft altijd een voorbeeldfunctie gehad voor
andere markten’, aldus Mellema.
KZg]VaZcZcaZ\ZcYZc

Ook uit het jaar  zijn schriftelijke bronnen bekend. In dat
jaar belegerden Drenten en Fivelingoërs, afkomstig uit de
Oost-Groningse streek Fivelingo, de stad Groningen. Deze aanval werd door de ‘stadjers’ afgeslagen, waarna de belegeraars op
de vlucht sloegen. De Groningers achtervolgden hen tot voorbij Zuidlaren, waar het op dat moment markt was. De achtervolgers maakten toen een groot aantal paarden en koeien buit
en stichtten op allerlei plaatsen brand.
Vanzelfsprekend zijn er in de loop der eeuwen allerlei verhalen
en legenden over de Zuidlaardermarkt ontstaan. Zeer tot de
verbeelding sprekend is het verhaal dat het beroemde Ros
Beyaard van de vier Heemskinderen in Zuidlaren gekocht zou
zijn. Dit verhaal is al bij diverse herdenkingen en jubileumfeesten in historische optochten en toneelvoorstellingen tot
leven gebracht.
De markt heeft vele hoogtepunten gekend. Eén daarvan was de
viering van het -jarig bestaan van de markt in . Al op
 augustus van dat jaar begonnen de festiviteiten. Toen vond
in het openluchttheater een concert plaats dat geheel in het

›
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teken stond van het jubileum. De twee daaropvolgende dagen
werd een landelijk ruiterfeest gehouden, dat onder meer
gepaard ging met een historische optocht en een groot vuurwerk. Vanzelfsprekend was ook de Zuidlaardermarkt zelf dat
jaar extra feestelijk. De oudere inwoners van Zuidlaren bewaren nog steeds goede herinneringen aan dit feest. ‘Niet alleen
vanwege de viering maar vooral omdat de Zuidlaarder trots is
op zijn markt’, schrijft Erwin J. Schaapman in Zuudlaordermaark,  jaar? ().

>c'%%-lZgYkddg-%-hiZ`ZZgYZ
Oj^YaVVgYZgeVVgYZcbVg`i\Z]djYZc#
Eg^ch7Zgc]VgY

Een ander hoogtepunt vond plaats in . Toen bezocht Prins
Bernhard de Zuidlaardermarkt en de landbouwbeurs. Ter ere
hiervan maakte de heer H. Huizinga een speciaal lied:
‘Zuidlaren houdt zijn jaarmarkt weer,
En deelt dan in de hoge eer,
Prins Bernhard te begroeten!
Op Jaarbeursveld en Marktterrein,
Die wijd en zijd geprezen zijn,
Mag elk Hem straks ontmoeten!’
Bijzonder was dat tijdens het bezoek de markt en de beurs op
de gewone wijze doorgingen. Er waren geen politieafzettingen
bijvoorbeeld. Prins Bernhard, zelf een paardenliefhebber, liep
op de markt rond en sprak met diverse handelaren.
Bij die gelegenheid werd ook bekendgemaakt dat de prins zich
bereid had verklaard om beschermheer te worden van de
Landbouwbeurs-Zuidlaardermarkt. Na deze bekendmaking
was het even stil in de grote tent op het beursterrein, maar
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daarna hieven alle aanwezigen op initiatief van de voorzitter
spontaan het Wilhelmus aan.

twee palen met daartussen een stuk touw van vijf meter waaraan de paarden vastgemaakt kunnen worden. Grote handelaren
reserveren vaak ruim van tevoren een aantal balies.

land en Duitsland. Marktmeester Mellema vertelt dat er tegenwoordig ook steeds meer paarden uit de voormalige Oostbloklanden komen.

Veel handelaren hebben een vaste plek op de markt. Zij komen
elk jaar terug. Eén van hen is Willem Roelfsema uit Zuidlaren.
Zijn naam en faam, en ook die van zijn voorouders, op het
gebied van de paardenhandel wordt nog eens onderstreept door
het Zuidlaardermarkt monument dat in  ter gelegenheid
van de ste markt in het centrum van het dorp onthuld is
door Prins Willem Alexander. Het monument, dat gemaakt is
door beeldend kunstenaar Frans Ram, geeft een realistisch
beeld van de paardenhandel: twee handelaren staan bij een
levensgroot paard. Voor dit paard heeft Tinus, één van de paarden van handelaar Roelfsema, model gestaan.

Tot begin twintigste eeuw werden de paarden vanuit de hele
omgeving lopend naar de markt gebracht. Soms huurden de
handelaren daar mannen voor in die wat wilden bijverdienen.
Zij haalden de paarden op bij de boeren en brachten de dieren
– veelal aan elkaar gebonden – naar Zuidlaren. Tegenwoordig
vindt het vervoer plaats in trailers en grote vrachtauto’s. Nadat
de paarden afgeleverd zijn, wordt een parkeerplaats gezocht.
Parkeerverboden gelden die dag niet. Het hele dorp Zuidlaren
is, op het marktterrein na, één grote parkeerplaats.

De dag voorafgaand aan de markt begint de aanvoer van paarden al. Dat loopt dan de hele avond en nacht door. Om een
uur of twee ’s nachts staat er al een groot aantal paarden aan de
balies Veel paarden hebben een lange reis achter de rug. Ze zijn
namelijk niet alleen afkomstig uit Nederland, maar ook uit
landen als Engeland, Denemarken, Italië, Oostenrijk, Zwitser-

AdkZcZcW^ZYZc

Als de meeste paarden gearriveerd zijn, dus vanaf een uur twee
’s morgens, lopen de handelaren rond. Ze zijn herkenbaar aan
hun traditionele outfit: een gele stofjas, een hoed of pet op,
altijd een gele rotan stok in de hand, en vaak een sigaar in de
mond. Dan begint ook al het keuren van de paarden. Maar van
echte handel is nog geen sprake. Die gaat van start als de burgemeester om . uur de markt voor geopend heeft verklaard.

›

DkZg\Vc\kVcodbZgcVVg]Zg[hi

Ten tijde van de monniken van Aduard vond de markt, zoals
gezegd, plaats rond het Sint Michaëlsfeest op  september. In
 werd besloten de paardenmarkt op de dinsdag na dit feest
te houden. Door de invoering van de Gregoriaanse kalender, in
Drenthe in , verschoof de datum van de markt naar de
derde dinsdag van oktober.
Een aantal tradities rond de Zuidlaardermarkt lijkt samen te
hangen met de oorspronkelijke datum en met het Sint
Michaëlsfeest, dat de overgang van zomer naar herfst markeert.
Zo gold vroeger de regel dat pas op de dag van de markt de
kachel aangestoken mocht worden. Voor de boeren was er
bovendien de regel dat vóór de Zuidlaardermarkt de aardappelen gerooid moesten zijn. Het werd als schande ervaren als
dat niet gelukt was. Het was vaak de knecht die voor deze
schande gestraft werd: hij moest op de markt met een aardappelstronk aan zijn been rondlopen. Of zoals de Zuidlaarders
zeggen: ‘Dan moet ’t eerste appelkraabn gedaan zijn; anders
moet het werkvolk een bos eerappelloof as versiern mit hebm
noa ’t maark.’
9ZVVckdZgkVceVVgYZc

Tegenwoordig worden zo’n  paarden aangevoerd. Er is
geen maximum aantal. Alle paarden zijn welkom. Vroeger
waren het meest werkpaarden. Nu de paarden bij het werk op
het land vervangen zijn door tractors, gaat het vooral om paarden die uit liefhebberij gehouden worden, bijvoorbeeld om
mee te fokken of om op te rijden. Een aantal handelaren komt
met een enkel paard. Vaak komen zij op de bonnefooi. Na de
verplichte veterinaire keuring en het betalen van de entree
–  ,– per paard en  ,– per handelaar – kan dan een plekje
aan één van de balies gezocht worden. Een balie bestaat uit

=VcYZaVVgbZieVVgY
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laatste twee jaar gaat de verkoper met het paard naar een zogenaamde monsterbaan, een speciaal daarvoor aangelegd terrein
waar het paard zijn kunsten kan tonen.
Valt het paard in de smaak, dan begint het loven en bieden.
Door de jaren heen verloopt dit steeds op dezelfde manier. De
verkoper stelt een prijs voor, waarna de potentiële koper een
lager bedrag noemt. Hierop reageert de verkoper weer.

KgdZ\ZglZgYZcZgdd``dZ^Zc!hX]VeZc!
\Z^iZcZckVg`ZchkZg]VcYZaY#

6[[^X]ZkVcYZ-%%hiZZY^i^ZkVcYZOj^YaVVgYZgbVg`i^c'%%%

Potentiële kopers zoeken het paard op waarop ze hun oog hebben laten vallen. Ze inspecteren het aan alle kanten. Staarten
worden opgetild om te controleren of het paard bij een
geboorte geen schade heeft opgelopen. Het gebit wordt geïnspecteerd en er worden met behulp van de rotan stok metingen
verricht. Zo wordt bijvoorbeeld vastgesteld welke hoogte het
paard heeft. Dikwijls vraagt de potentiële koper of de verkoper
het paard wil laten draven. Vroeger ging dat op de weg dwars
door het publiek. Onophoudelijk hoorde je dan: ‘Pas op, aan
de kant.’ Het zal duidelijk zijn dat dit niet zonder gevaar was.
Elk jaar kregen enkele mensen wel een trap van een paard. De

Elk voorstel gaat gepaard met een klap in de hand van de
tegenpartij, het zogenaamde handjeklap. Pas als één van de
twee een hand geeft in plaats van een klap, is de koop gesloten.
Voor de koper en verkoper is dit loven en bieden een serieuze
aangelegenheid. Voor het publiek is het een vermakelijk
schouwspel, zeker als de koper tijdens het bieden af en toe
hoofdschuddend wegloopt ten teken dat hij geen brood meer
ziet in de koop. Maar vaak wordt hij door de handelaar teruggeroepen en dan gaat het handjeklap weer door.
Als de koop gesloten is, trekken koper en verkoper zich terug in
één van de horecagelegenheden op de markt. Onder het genot
van een kop koffie en/of een borrel wordt er contant afgerekend. Een dikke portefeuille aan een ketting behoort dan ook
tot de vaste uitrusting van de paardenhandelaar.
Om . uur is de paardenmarkt officieel afgelopen. Dan
vindt een persconferentie plaats, waarbij ook de burgemeester
en verantwoordelijke wethouder aanwezig zijn. Tijdens de persconferentie wordt bekend gemaakt hoeveel paarden en pony’s
er verkocht zijn.
6aaZZceVVgYZc
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Tegenwoordig worden op de markt alleen paarden verkocht,
maar in het verleden werden er ook volop koeien en daarnaast
schapen, geiten, varkens, ezels en in  zelfs een kameel verhandeld. De MKZ-crisis heeft aan de handel in koeien, schapen, geiten en varkens een einde gemaakt. Sinds  worden
er alleen nog paarden, pony’s en ezels verhandeld. Marktmeester Mellema betreurt deze verandering. Vanuit de traditie
hebben met name koeien er altijd bij gehoord. ‘Voor de koeien
hadden we ook een apart gedeelte op de markt gereserveerd.
Dat stuk is er nog steeds. We hebben daar geen andere bestemming voor. Misschien verandert het nog eens, maar ik heb er
een hard hoofd in, omdat we bij evenhoevige dieren als koeien
en schapen met nog meer regelgeving te maken hebben dan bij
paarden.’ Overigens zijn er ook voor paarden allerlei regels. Zo
heeft elk paard een chip met daarop een registratienummer en
een paspoort. In dat paspoort staat ook het registratienummer
en daarnaast de gegevens over de eigenaar. Het paspoort wordt
gewijzigd, wanneer het paard een andere eigenaar krijgt.

=VcY_Z`aVedeYZOj^YaVVgYZgbVg`i&.).

@Zgb^hZclVgZcbVg`i

Het verdwijnen van de evenhoevige dieren is terug te vinden
op de affiches die jaarlijks verspreid worden. Behalve een paard
was hierop aanvankelijk een koe, een schaap en een varken
getekend. Later is het varken weggelaten. Dit jaar vindt weer
een verandering plaats. Nu er alleen nog in paarden gehandeld
wordt, worden naast het paard de twee andere pijlers van de
markt weergegeven, te weten de kermis en de warenmarkt.
Sinds jaar en dag maken die twee deel uit van de Zuidlaardermarkt. Terwijl de mannen rond struinden op de paardenmarkt,
deden de vrouwen inkopen op de grote warenmarkt. En voor
het ‘jong volk’ was er de kermis.
Traditiegetrouw worden er naast de markt en de kermis nog tal
van andere activiteiten georganiseerd. Deze vinden plaats vanaf
de vrijdag voorafgaand aan de markt tot en met de woensdag
erna. Zo zijn er sportwedstrijden en muzikale optredens en
wordt er een paardenmiddag en een groots vuurwerk georganiseerd. Vanaf  vond eveneens een grote landbouwbeurs
plaats. Daarmee werd aangesloten bij de toenmalige mechanisatie in de landbouw. Boeren konden op de beurs de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van landbouwmachines bekijken. Na de verkoop in  van de Prins Bernhardhoeve waar
de beurs plaatsvond, is deze activiteit van het programma verdwenen. De landbouwbeurs wordt nu in het WTC Expo
Leeuwarden gehouden.
Bij de Zuidlaardermarkt hoort ook een typische lekkernij, de
‘Zuudlaorder bol’. Een rond brood vol krenten en rozijnen dat
volgens een geheim recept gemaakt wordt. Deze bol is in 
ontwikkeld door bakker Hovius. Tegen een plak ‘bol’ besmeerd
met roomboter zegt vrijwel geen enkele bezoeker van de markt
‘nee’. Bakkers in Zuidlaren maken dan overuren, want de
meeste bezoekers nemen voor thuis ook een ‘Zuudlaorder bol’
mee.
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IdZg^hi^hX]ZigZ`eaZ^hiZg

De Zuidlaardermarkt is een evenement dat in Drenthe zijn
weerga niet kent. Niet alleen voor paardenhandel is de markt
van belang, maar ook als toeristische trekpleister. Met jaarlijks
zo’n . bezoekers is de markt het drukst bezochte evenement in Drenthe. Een groot deel van het publiek bestaat uit
vaste bezoekers, vertelt Jaap Mellema. Lachend voegt hij eraan
toe: ‘Ieder jaar komt hier een man uit Hardenberg, hij is al in
de negentig. Vroeger kwam hij als handelaar, nu als bezoeker.
Dit jaar komt hij maar liefst voor de ste keer. Misschien
haalt hij wel de tachtig keer. Dat zou mooi zijn.’ Het is duidelijk: deze Hardenberger is één van de mensen voor wie geldt:
Ik oèt er hen ’t mark! Ik zàl hen ‘Zuudlaor’! ‹
BZiYVc`VVcbVg`ibZZhiZg?VVeBZaaZbVZcVgX]^kVg^hDiidC^Zc]j^h!\ZbZZciZIncVVgad#
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En meer onder randstedelingen dan
onder de (meer nuchtere?) plattelandsbewoners in Drenthe en in Zeeland. Wat
dat betreft geeft het misschien te denken
dat de beursvloeren gedomineerd worden door young urban professionals die,
inderdaad, vooral uit de Randstad
afkomstig zijn.

Tekst ALBERT VAN DER ZEIJDEN

O^_cYZ
CZYZgaVcYZgh
W^_\Zadk^\4

Foto’s NATIONALE BEELDBANK

CZYZgaVcYZgho^_cW^_\Zadk^\#6aYjhYZ`dekVcZZcaVcYZa^_`eZghWZg^X]icVVgVVcaZ^Y^c\kVc
ZZcZcfjiZkVcdcYZgodZ`hWjgZVjBdi^kVXi^dccVVgYZ^ckadZYkVc\Zaj`h\ZiVaaZc^c]Zi
aZkZckVcbZchZc#9ZX^_[Zgho^_cdebZg`Za^_`#CZZbi]ZiW^_\Zadd[idZ^cCZYZgaVcY4
Meer dan de helft van alle Nederlanders
heeft en gebruikt een geluksgetal.
Mensen met een geluksgetal zijn tevredener met de hoeveelheid geluk in hun
leven. Aldus de opmerkelijke resultaten
van een enquête die Bureau Motivaction
afnam onder een steekproef van  respondenten, die representatief zijn voor
de Nederlandse bevolking tussen  en
 jaar.
Enkele resultaten op een rij:
–   van alle Nederlanders heeft een
geluksgetal
– evenveel mannen als vrouwen hebben
een geluksgetal
– jongeren van  tot en met  jaar
hebben vaker een geluksgetal dan
ouderen in de leeftijdscategorie van 
tot en met  jaar
– bijna   van de randstedelingen
heeft een geluksgetal
– het meest favoriete geluksgetal is zeven
– het tweede favoriete geluksgetal is
dertien.
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Krasloten, de opdrachtgever van het
onderzoek, gebruikt de resultaten van
deze enquête voor de introductie van
Kraslot ‘Gouden ’. Niet helemaal duidelijk wordt of als iedereen een Gouden
 koopt de spoeling daarmee niet dunner wordt en de kans op een grote prijs
eerder afneemt dan toeneemt. Het zou
sowieso een leuk vervolgonderzoek zijn.
Nederlanders geloven aan geluksgetallen,
dat is duidelijk. Maar heeft dit geloof
ook een reële basis? Valt de grote prijs in
werkelijkheid inderdaad vaker op een
geluksgetal? Dat zou voor aanstaande
lotenkopers pas echt interessant zijn om
te weten.

net zo vaak bijgelovig zijn als vrouwen,
of, preciezer geformuleerd, minstens zo
vaak een geluksgetal hebben als vrouwen. Het blijkt een vooroordeel dat
vrouwen bijgeloviger zijn dan mannen.
Jammer genoeg zijn de cijfers niet uitgesplitst naar opleiding of beroep.
Een ander vooroordeel is namelijk dat
hoog opgeleiden minder bijgelovig zouden zijn dan laag opgeleiden. Die weten
immers ‘niet beter’. Maar als je kijkt naar
de dramatische ontwikkelingen op de
beurs, dan zouden hoogopgeleiden wel
eens minstens zo bijgelovig kunnen zijn
als hun minder opgeleide vrienden en
bekenden.

7^_\Zadd[aZZ[i

De beurshandel lijkt vooral bepaald te
worden door irrationele factoren, door
geruchten, windhandel en, wie weet,
misschien ook wel door bijgeloof.
Misschien is een meer verklarende factor
de leeftijd. Volgens de enquête van
Motivaction leeft het bijgeloof meer
onder jongeren dan onder ouderen.

Zonder gekheid: bijgeloof leeft. Sterker
nog: het neemt toe. Over de achtergronden van dit toenemend bijgeloof is het
slechts speculeren. Maar de cijfers geven
wel enige indicatie. Zo zijn de cijfers uitgesplitst naar provincie, geslacht en leeftijd. Misschien verrassend is dat mannen

de conclusie was, ook in dit geval: het
helpt! Bepaalde vormen van bijgeloof,
van niet scheren voor een wedstrijd tot
het dragen van een speciaal rugnummer,
geven de speler zelfvertrouwen en maken
hem of haar dus sterker. Bijgeloof helpt,
als je er maar in gelooft…
LZa`Z\ZiVaaZco^_c\Zaj`h\ZiVaaZc

=Zi^YZVaZbdbZcikddg
ZZc\Zaj`h\ZiVa

Het aardige van de enquête is, dat ook
gekeken is naar wanneer mensen eigenlijk een beroep doen op geluksgetallen.
Niet verrassend is, dat dit vooral gebeurt
op momenten dat je best een beetje
geluk kan gebruiken. De meeste mensen
gebruiken hun geluksgetal bij loterijen,
en kopen dus bijvoorbeeld een staatslot
dat eindigt op hun geboortejaar. In mijn
geval is dat . Daarmee sla ik in zekere
zin twee vliegen in één klap. Want het
meest gehanteerde geluksgetal dat in de
enquête genoemd wordt is het getal
zeven. Een persoonlijk geluksgetal wordt
in dit geval dus gecombineerd met een
meer algemeen geluksgetal.
Anderen gebruiken hun geluksgetal
vooral bij bijzondere gelegenheden.
De trouwdatum wordt bijvoorbeeld
steeds vaker bepaald door een bijzondere
cijfersymboliek te kiezen. Dit jaar was
 augustus  (--) de meest
favoriete trouwdatum. Een dergelijk
mooi en rond getal moet wel geluk brengen, en baat het niet: het schaadt toch
ook niet. Het staat in ieder geval leuk op
de trouwkaart.
Favoriete rugnummers bij sport zijn ook
heel populair. De reden is dat ook in de
sport grote belangen op het spel staan en
dat je het geluk graag bij de hand wilt
nemen. Het meest bekend is Rafaël van
der Vaart. Hij draagt het liefst  als rugnummer. Dat was het nummer dat hij
toevallig droeg bij zijn debuut in het eerste van Ajax. Dat debuut ging goed en
sindsdien is Rafaël daarom vast blijven
houden aan dit voor hem zo magisch
rugnummer. Na Ajax claimde hij het
ook bij HSV en nu bij Real Madrid.
Enkele jaren geleden verrichtte een
Nederlandse psycholoog onderzoek naar
de invloed van bijgeloof in de sport en



Volgens de enquête van Motivaction is
het getal zeven het meest favoriete
geluksgetal van de Nederlanders.
Waarom zeven? De geënquêteerden is er
niet naar gevraagd, maar het zal geen
toeval zijn dat het getal zeven een heilig
getal is in de christelijke traditie en bijvoorbeeld een hoofdrol speelt in de bijbel. Om te beginnen al in het boek
Genesis, waarin de schepping van de
wereld beschreven wordt. Aan het eind
van elke scheppingsdag keek God steeds
naar wat hij op die dag gedaan had. En
steevast constateerde hij ‘dat het goed
was’. Op de zevende dag was de hele
schepping gereed. God keek nog eens en
zag dat het totaal ‘heel erg goed was’.
Het was volmaakt en de zeven werd
daarmee een cijfer dat de volmaaktheid
aanduidde. Als getal van volmaaktheid
blijft het terugkeren, de hele bijbel door.
Ook de populariteit van andere geluksgetallen is vaak terug te voeren op bijbelse tradities. Zo is ook het getal drie
heel bijzonder, omdat het staat voor de
Heilige Drie-één-heid: God de Vader,
God de Zoon en God de Heilige Geest.
Andere geluksgetallen zijn meer persoonlijk geïnspireerd en hangen samen met je
geboortedag of met een toevalligheid dat
je bijvoorbeeld uitstekend debuteerde
met rugnummer  en dit sindsdien
bent blijven gebruiken als jouw eigen
geluksgetal.
In dat kader moet misschien ook de
populariteit van het getal dertien verklaard worden. Het traditionele ongeluksgetal dertien is nota bene na het getal
zeven het meest gebruikte geluksgetal
van alle Nederlanders. De verklaring is
waarschijnlijk dat dertien vrij algemeen
gezien wordt als een bijzonder getal. Het
is in ieder geval een getal waar je mee
opvalt. Er spreekt bravoure uit: kijk mij

eens dat ik dat durf! Mijn zwager is nu
dertig jaar geleden getrouwd met mijn
schoonzus, op vrijdag de dertiende. Het
lijkt de goden verzoeken, maar bij hem
heeft het in ieder geval gewerkt.
KZg`aVg^c\Zc

Daarmee is nog niet verklaard waarom
het geloof in geluksgetallen de laatste
jaren is toegenomen. Dat geluksgetallen
vooral onder jongeren populair zijn, is
een teken aan de wand. En waarom zijn
geluksgetallen populairder in de
Randstad dan in Zeeland of in Drenthe?
Over de verklaringen voor het toegenomen bijgeloof valt, als gezegd, slechts te
gissen en speculeren. Zou er een samenhang zijn met het geloof, met het voortschrijdend proces van secularisering? Het
zou de moeite waard zijn om dit eens
nader te onderzoeken. Zijn katholieken
bijgeloviger dan de spreekwoordelijk

=Zi\ZiVa,^hZZc\Zaj`h\ZiVa#
nuchtere protestanten uit het noorden
van het land? Het zou verklaren waarom
bijgeloof in het protestantse Zeeland en
Drenthe minder populair is dan in
Limburg. Dat het bijgeloof vooral in de
Randstad welig tiert, hangt dan samen
met het feit dat uitgerekend daar de
secularisatie het meest ver is voortgeschreden. Als je een sterk geloof hebt,
dan heb je geen behoefte aan bijgeloof,
zou dan de verklaring zijn. Deze verklaring wordt ook gebruikt om de sterk toegenomen behoefte aan spiritualiteit te
verklaren. Aan de andere kant is er traditioneel toch ook een sterke band tussen
geloof en bijgeloof. Waarom zouden
katholieken anders vaak een kaarsje
opsteken als ze bijvoorbeeld een moeilijk
examen moeten doen? In alle gevallen
geldt: iedereen wil ongeluk vermijden en
het liefst het geluk afdwingen. Want:
willen we niet allemaal gelukkig zijn? ‹

BZZg^c[dgbVi^ZRapport. Een onderzoek in
opdracht van Krasloten rondom de invloed van
geluksgetallen in ons leven.KZaYlZg`kZgg^X]i
YddgWjgZVjBdi^kVXi^dc!'%%-#
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@Zgb^h^cYZ`jchi
Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten is een prachtige, nieuwe
bundel waarin kermisgedichten gecombineerd worden met schilderijen,
tekeningen en kermisplakkaten.
Kermis is een oud feest, dat eeuwenlang kunstenaars heeft geïnspireerd.
Voortgekomen uit de middeleeuwse jaarmarkten, die ter gelegenheid van
een kerkelijke plechtigheid werden gehouden, is kermis uitgegroeid tot
een hedendaags vermaak, dat elk jaar weer miljoenen bezoekers trekt.
Het kermisfeest met de typische sfeer van lichtjes, romantiek, kleurenrijkdom, spanning en sensatie, bracht tal van kunstenaars ertoe deze in woord
en beeld te willen vatten. Dit mooie full-colour boek is een bloemlezing
van de meest sprekende kermisgedichten, geïllustreerd met
unieke kermisschilderijen.

De komst van de migranten naar ons land
was het begin van een grote verandering.
Nederland werd in een halve eeuw een multiculturele samenleving. Toch is over deze
belangrijke periode in onze geschiedenis nog
maar weinig terug te vinden in archieven en
musea. Ook voor lokaal historische verenigingen is het nog onontgonnen terrein. Dat is
jammer, want niet alleen is de migrantengeschiedenis een onlosmakelijk onderdeel van
de Nederlandse geschiedenis, het is ook een
manier om Nederlanders te betrekken bij ons
erfgoed.

;did\gV[^ZVah
]^hidg^hX]ZWgdc
Dat foto’s een bron kunnen zijn voor historisch onderzoek
en informatie geven die uit andere bronnen niet te halen
is, is pas recent geaccepteerd door historici, die traditioneel vooral met geschreven bronnen in de weer zijn.
Veel plaatselijke historische verenigingen beschikken over
fotocollecties. Hetzelfde geldt voor gemeente- en streekarchieven die prentbriefkaarten en ander fotomateriaal
zijn gaan verzamelen om veranderende stads- en dorpsgezichten te documenteren. Deze handleiding gaat over
het gebruik van foto’s als bron voor de geschiedenis van
het dagelijks leven.
U kunt Fotografie als historische bron bestellen door
overmaking van  ,– op giro  t.n.v. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur o.v.v. fotografie.

Werken, werken, werken. Migratie en lokale
geschiedenis biedt handvatten om op een praktische manier aan de slag te gaan met de
migratiegeschiedenis van Nederland. Verhalen
worden afgewisseld met verslagen van onderzoekers. Tevens worden voorbeeldprojecten
belicht.

=:IK:G=66A68=I:G
=:IEA66I?:

Ineke Strouken (red.), Werken, werken,
werken! Migratie en lokale geschiedenis
(Utrecht ) is te bestellen door  ,
over te maken op giro  t.n.v. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur te
Utrecht, o.v.v. gastarbeiders deel .

@Zghi"Zc
c^Zjl_VVgh"
`VVgiZc

Bert Bevers, Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten
(Utrecht ) is te bestellen door overmaking van  ,
(inclusief verzendkosten) op giro  t.n.v. het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. kermis.

Op het einde van elk jaar worden altijd miljoenen
kaarten met een kerst- of nieuwjaarswens verzonden. Het gebruik is vrij algemeen, net als het verzamelen van deze kaarten. Er is een grote verscheidenheid in kaarten en afbeeldingen. Dit boek laat
zien wat er aan wenskaarten bestaat. Het gaat
vooral in op het verhaal achter het plaatje op de
kaart. Het boek is rijk geïllustreerd met voorbeelden: de oudste kaart is zo’n honderd jaar oud.
Met kerst- en nieuwjaarskaarten wil men een
bepaald doel bereiken. Je stuurt een boodschap
om familie, vrienden, bekenden en zakenrelaties
geluk te wensen en om contact te houden.
Voor de ontvanger zijn de kaarten van bijzondere
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betekenis. Je hangt ze op om de midwintersfeer
te verhogen en na de feestdagen worden ze in een
doos gestopt om bewaard te worden als
herinnering.
De afbeeldingen op de kaarten hebben een symbolische betekenis. Hulst, roodborstje, hoefijzer
en kerstroos drukken bescherming, geluk en voorspoed uit.
Jan Tuttel, Méér dan een wens. Het verhaal achter
het plaatje van de kerst- en nieuwjaarskaart
(Utrecht ) is te bestellen door overmaking
van  , op giro  t.n.v. het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v.
kerstkaarten.
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B^Yl^ciZg]ddgcWaVoZc

Tekst INEKE STROUKEN

Het is weer de tijd van de midwinterhoornblazers. Op verschillende plaatsen
kunt u in de winter het bijzondere geluid
van het midwinterhoornblazen horen.

@Zghide]ZiAdd
Op Paleis het Loo zijn traditiegetrouw
elk jaar de Victoriaanse kerstboom van
Koning Willem II en de Scandinavische
boom van Prins Hendrik opgesteld.
De zilveren ballen en slingers van
Koningin Wilhelmina hangen in een
kleine boom die zij zelf kon optuigen.

@^_`kddgbZZg^c[dgbVi^Zde/
lll#b^Yl^ciZg]ddgcWaVoZg#ca

DcYZgYZ<gdZcZA^cYZ

@gj^hlZ\
De R.K. kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara in
Amsterdam, beter bekend als ‘De Liefde’, is in de
jaren - gebouwd door de bekende architect P.J.H. (Pierre) Cuypers. Direct na de bouw
van hun kerk brachten de parochianen geld bijeen
om de verdere inrichting te verfraaien en tot deze
aankleding hoorde een kruisweg. Cuypers koos er
nadrukkelijk voor om zijn tegels bij een oud,
traditioneel bedrijf te laten maken, hoewel zijn
neo-gotische ontwerpen in stijl en kleurgebruik
sterk afweken van de oud-Hollandse tegels.
9Z`gj^hlZ\hiVi^Z^hidiZcbZi&-_VcjVg^iZo^Zc^c
]ZiCZYZgaVcYhIZ\ZabjhZjb!:^`Zcoddb&'^cDiiZgad
%(&-"*.&*&.!lll#cZYZgaVcYhiZ\ZabjhZjb#ca

Onder de Groene Linde was een radioprogramma dat tussen  en 
werd uitgezonden en een grote schare
luisteraars kende. Ate Doornbosch
zocht vooral naar liederen, die door
mensen rond  gezongen werden. Voor de komst van de radio
werd er immers door de mensen zelf gezongen: tijdens het werk, op
het land of in de venen, onder het bessen plukken, garnalen pellen,
erwten uitzoeken, tijdens huishoudelijk werk, maar ook op feesten
of voor de gezelligheid tijdens lange winteravonden.

@dc^c`a^_`heZZa\dZY

Ine^hX]=daaVcYh
=ZiZX]ieVVg@cZX]i"9gZci]aZ\YZZZc`jchiXdaaZXi^ZVVcdkZgYZ
il^ci^\hiZ"ZZjlhZkZgVcYZg^c\Zc^c]ZiCZYZgaVcYhZaVcYhX]Ve#
9Zi^_YkVc&.%%idi]ZYZcldgYi\Z`ZcbZg`iYddgX^inkdgb^c\#
=d\Z`Vciddg\ZWdjlZc![VWg^Z`Zc!hcZalZ\Zc!igZ^cZcZcc^Zjl"
Wdjll^_`Zc\^c\Zc]ZiaVcYhX]VeWZeVaZc#=ZiWZZaYkVc
CZYZgaVcYkZghX]dd[dd`^cYZ`jchi#
8]VgaZh7d^hhZkV^cZ#V#!Typisch Hollands!, De verandering van het
Nederlandse landschap en de collectie Knecht-Drenth, 1900-heden
Ojie]Zc'%%-#

9ZiZciddchiZaa^c\De mooiste kerstgroepen^hidiZcbZi
+_VcjVg^iZo^Zc^cBjhZjbeVg`Dg^ZciVa^h!Egd[ZiZcaVVc'!
=Z^a^\AVcYhi^X]i^c\%')"(-'(&&%!lll#bjhZjbeVg`dg^ZciVa^h#ca
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BZZg^c[dgbVi^Z/CZYZgaVcYh8Zcigjb
kddgKda`hXjaijjglll#kda`hXjaijjg#ca!
lll#_VVgkVcYZigVY^i^Zh#ca

9ZiZciddchiZaa^c\Speelgoed op het Lod^hidiZcbZi''[ZWgjVg^iZo^ZcdeEVaZ^h=Zi
Add!@dc^c`a^_`EVg`&!6eZaYddgc%**"*,,')%%!lll#eVaZ^h]Ziadd#ca

Waar veel Nederlanders een beeld
hebben van de kerstgroep van
een blanke Heilige Familie met
eveneens Europees ogende
herders en koningen (met
uitzondering van de zwarte
koning) reikt de traditie
van het vervaardigen van
kerstgroepen veel verder,
tot over de grenzen van
Europa tot in het
Midden-Oosten, Azië, Afrika en natuurlijk de
kleurrijke tradities in Latijns-Amerika.



Als er vroeger nieuwe mensen in de
straat kwamen wonen, stonden al
gauw de buren op de stoep voor een
kop koffie met een koekje en een
heleboel informatie over de buurt en
de buurtgenoten.
Uitgeverij Celadon en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
ontwikkelden een klein boekje dat
in verschillende steden met een zak
of trommel koekjes cadeau gegeven
wordt door vrijwilligers van het
Gilde aan nieuwe Nederlanders.

Paleis Het Loo toont een unieke
verzameling speelgoed uit het
leven van de Oranjekinderen,
met name uit de kindertijd van
koningin Wilhelmina en koningin Juliana. Bij de poppen van de
prinsessen hoorde vaak een uitgebreide kledinggarderobe en meubeluitzet. Daarnaast is er divers speelgoed
uit de jonge jaren van prinses Beatrix en
haar drie zusters bewaard gebleven.
De rode trapauto van prins Willem-Alexander werd
eigenhandig gemaakt door zijn vader, prins Claus.

Onder de Groene LindeldgYicjdeXY¼h!YkYZcWdZ`j^i\ZWgVX]i#
BZZg^c[dgbVi^Z/Bjh^XLdgYhlll#bjh^XldgYh#ca

@Zghi\gdZeZc

@dZ`_ZbZiZZcWdZ`_Z
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=daVbWgV
Tekst JEROEN KETELAARS
Foto’s ARIE VAN DE VEN

OZhi^\_VVg\ZaZYZclZgY^c7gVo^a^ YddgCZYZgaVcYZghYZeaVVih
=daVbWgV\Zhi^X]i#CVVaY^Z_VgZco^_cYZCZYZgaVcYhZldgiZahcd\
hiZZYhYj^YZa^_`VVclZo^\^c]ZihigVViWZZaYZc^cYZkda`hXjaijjg#
Arie van de Ven uit het Brabantse Rosmalen verwisselt de ene
usb-stick na de andere. De foto’s die Van de Ven op zijn computer voorbij laat komen, tonen een zonovergoten Holambra.
De Braziliaanse plaats in de deelstaat São Paulo ligt er vredig en
vriendelijk bij. De trieste televisiebeelden van lijmsnuivende
straatkinderen, drugsbendes en krottenwijken in een stad als
Rio de Janeiro, zijn weliswaar uit hetzelfde land afkomstig,
maar zouden uit een andere wereld kunnen komen. Nee, in
Holambra is het leven goed, zo lijken de foto’s ons te vertellen.

=Zi»=daaVcYhZ¼`VgV`iZgkVc=daVbWgV

product mede helpen op te lossen’, aldus ir. J.G. Heymeijer,
een van de delegatieleden en de grote man achter Holambra,
tijdens een radiotoespraak in .

De beelden die op het computerscherm langskomen, laten ook
zien dat Holambra onmiskenbaar Nederlandse wortels heeft.
De verkeersborden hebben de vorm van tulpen, de veiling heet
ook echt ‘Veiling’, een telefooncel heeft het uiterlijk van een
klomp meegekregen en op vele locaties in de stad staan molens.
In allerlei soorten en maten staan die verspreid door de stad.
Twee grote molens bevinden zich aan de toegangswegen tot
Holambra, en een -meter hoge molen – naar verluidt de
hoogste van Zuid-Amerika – is nét geopend. Er schijnen zelfs
inwoners van Holambra te zijn die hun woning aan een grondige verbouwing hebben onderworpen, zodat de ramen aan de
andere kant kwamen te zitten, mét uitzicht op die grote molen.
Wat volgens Arie van de Ven ook opvalt, is dat Holambra onBraziliaans netjes is. ‘Proper’ is hier misschien een toepasselijker
woord. ‘Net als in Nederland, zie je in Holambra de mensen op
zaterdag de stoep schoonmaken’, lacht de Rosmalenaar, die
Holambra de afgelopen vijfentwintig jaar regelmatig heeft
bezocht en er nog steeds enkele keren per jaar naar toe gaat.
Zijn echtgenote woonde er als kind elf jaar lang en zijn zoon
woont er sinds vijf jaar in de buurt.
Wie de foto’s uit de collectie van Van de Ven ziet, kan zich
maar moeilijk voorstellen hoe deze vriendelijk ogende, ‘propere’
plaats er zestig jaar geleden, toen hij gesticht werd, bij moet
hebben gelegen. Niet alleen qua uiterlijk was het destijds een
woestenij, ook op allerlei andere fronten was Holambra in de
beginjaren een en al malheur.
CZYZgaVcYhZe^dc^Zgh

Holambra (Holland-Amerika-Brazilië) is in  gesticht in
een tijd dat vele Nederlanders de toekomst in hun eigen land
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Medio  werd de coöperatie Holambra opgericht. De
Nederlandse kolonie zou gevestigd worden op de Fazenda
Ribeirão, een stuk land dat vijfduizend hectare besloeg en toebehoorde aan een Amerikaans vleesconcern. Kort daarop werd
begonnen met de ontginning van het land.
Hoewel men enthousiast aan de slag ging, zou het optimisme
van de eerste kolonisten al spoedig ernstig op de proef worden
gesteld. De Fazenda Ribeirão was een ‘verlaten gebied’, schrijft

>c=daVbWgVldgYicd\hiZZYhCZYZgaVcYh
9ZkZg`ZZghWdgYZco^_c^cYZkdgbkVcZZcijae#

\Zhegd`ZcZcYgde\Z\ZiZc#
maar somber inzagen. De bevrijding van de Duitse bezetter lag
dan al wel enkele jaren in het verleden, voor velen was het
leven nog steeds alles behalve rooskleurig. Voedseltekorten,
gebrek aan woonruimte en de angst voor een nieuwe oorlog die
wel eens zou kunnen leiden tot een bezetting door Rusland,
waren volgens Mari Smits, die in  een uitgebreide studie
over Holambra publiceerde, er mede de oorzaak van dat menig
Nederlander met emigratieplannen speelde. Boeren waren
bovendien van mening dat Nederland overbevolkt raakte en
dat voor hun zonen de mogelijkheden om een eigen bedrijf te
beginnen nagenoeg nihil waren.
In november  vertrok dan ook een delegatie van de
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond naar Brazilië
om te onderzoeken of daar een katholieke boerenkolonie gerea-

IZaZ[ddcXZa^cYZkdgbkVcilZZ`adbeZc#

liseerd kon worden. Hoewel de leden van de delegatie behoorlijk wat moeilijkheden voorzagen wanneer emigranten op eigen
houtje zouden vertrekken, zagen zij wél mogelijkheden voor
een groepsgewijze emigratie. ‘Praktisch gesproken is het voor
onze boeren alleen mogelijk in Brazilië te slagen, indien dit
geschiedt in groepsverband, onder een goede leiding en een staf
van lieden, die de moeilijkheden op het gebied van den landbouw, van het vervoer, van den verkoop en verwerking van het



Mari Smits in zijn boek over Holambra. ‘De grond was uitgeput door de vroegere koffieteelt en slechts begroeid met wilde
grassen en secundair bos. Daarnaast was de grond bezaaid met
termiethopen.’ Bovendien werd het kostbare, uit Nederland
meegebrachte stamboekvee geteisterd door mond- en klauwzeer, kregen de kolonisten te kampen met tegenslagen bij het
verbouwen van hun gewassen en kwam de coöperatie zowel
financieel als bestuurlijk in zwaar weer. Al na een paar jaar zouden verschillende leden Holambra dan ook gedesillusioneerd
verlaten en hun heil elders zoeken.
Een andere oorzaak voor vertrek, waren de grote onderlinge
verschillen tussen de leden. Zo brachten bepaalde leden meer
geld in dan andere, wat tot onvrede leidde, maar ook de
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Volgens Mari Smits kunnen de jaren - ‘worden
beschouwd als de pioniersjaren’. ‘Het waren de jaren dat de
ontginning plaatsvond en er geregeld nieuwe emigranten arriveerden die een eigen bedrijf begonnen. Bovendien was er
geregeld sprake van ernstige moeilijkheden, waarbij met name
in de jaren - het voortbestaan van Holambra in het
geding was.’ Aan die moeilijke beginperiode zou in  een
einde komen. ‘In de loop van de jaren zestig kreeg Holambra
een groot deel van het gezicht dat het nu nog draagt.’
Tot degenen die in die moeilijke beginperiode naar Holambra
vertrokken, behoorden de ouders van Corry van de Groes. Zij
lieten een kleine zestig jaar geleden het Noord-Brabantse
Groot-Linden, in het Land van Cuijk, achter zich en zetten
met hun acht kinderen koers naar Brazilië, met als eindbestemming Holambra. ‘Ik was toen  jaar oud’, vertelt de nu

H^ciZg`aVVhZc@dc^c\^ccZYV\ldgYZcYddg
CZYZgaVcYZghZc7gVo^a^VcZc\Zk^ZgY#
-jarige Van de Groes, die na al die jaren ‘in den vreemde’
overigens nog steeds uitstekend Nederlands spreekt. ‘In die tijd,
zo kort na de Tweede Wereldoorlog, zag mijn vader het niet
meer zitten in Nederland. Op een gegeven moment is hij naar
een informatiebijeenkomst gegaan waar Brazilië werd voorgesteld als het land van de toekomst, een groot land met een
warm klimaat. Daarom besloot hij naar Brazilië te vertrekken
en niet naar Canada. Mijn oma kon het maar niet begrijpen
dat mijn ouders naar zo’n vreemd land vertrokken, maar wij als
kinderen vonden het prachtig, hoewel er toen nog geen stroom
was, geen waterleiding, niets. Ik kan me nog herinneren dat we
tot onze enkels door het stof liepen. Maar vooral het klimaat
sprak ons erg aan. Mijn ouders hebben het in het begin wel
behoorlijk moeilijk gehad, maar dat hadden wij, als kinderen,
helemaal niet door.’
>c=daVbWgVhiVVckZZa\gdiZZc`aZ^cZbdaZch#

diversiteit in culturele achtergrond eiste zijn tol, zo schrijft
Henk Klein Gunnewiek in zijn boek Herinneringen van een
emigrant. ‘Ondanks dat Nederland één van de kleinste landen
ter wereld is, heeft het een grote verscheidenheid aan bevolking, gewoonten, culturen en dialecten. Deze verscheidenheid
kwam sterk naar voren toen mensen uit de verschillende provincies, op Holambra in één gemeenschap bij elkaar werden
gebracht’, aldus Klein Gunnewiek, die eind  als negentienjarige knaap naar Brazilië afreisde. ‘Het bleek al gauw dat de
gezegden, gewoonten en tradities van bijvoorbeeld NoordHolland totaal geen waarde hadden bij de Limburgers, zelfs
niet gerespecteerd werden, wat omgekeerd ook het geval was.
Men wist niet wat men bedoelde en dat kwam omdat men
elkaars dialect niet verstond.’
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voertaal van veel bewoners, weet ook Rosmalenaar Arie van de
Ven te vertellen. ‘Veel mensen die daar wonen, hebben nooit in
de schoolbanken gezeten. Er zijn zelfs mensen van bijvoorbeeld
zeventig jaar die geen woord Portugees spreken. Zij moesten
werken, werken en nog eens werken in een Nederlandstalige
gemeenschap. Het hele verzorgingstehuis spreekt Nederlands,
vaak met een Brabants accent.’
Door middel van schotelantennes zorgen de Braziliaanse
Nederlanders in het Centro Social ervoor dat zij tv-zenders uit
het moederland kunnen blijven volgen. Toch zijn de inwoners
van Holambra die het Nederlands nog intensief gebruiken
geleidelijk aan het verdwijnen. Met iedere nieuwe generatie
raakt de taal immers steeds meer in onbruik.
H^ciZg`aVVhldgYij^iWjcY^\\Zk^ZgY#

H^ciZg`aVVh!@dc^c\^ccZYV\!hcZgiZcYgde

De taal is niet het enige overblijfsel van de Nederlandse oorsprong van Holambra, ook tal van tradities en gebruiken worden er in ere gehouden. Zo worden bijvoorbeeld Sinterklaas en
Koninginnedag er nog steeds gevierd, weten Van de Ven en Van
de Groes. ‘Op zaterdagmiddag wordt Sinterklaas ingehaald’,
vertelt Van de Groes. ‘Hij komt dan op een paard binnen met
een heleboel knechten, Zwarte Pieten. Ook is hij wel eens met
een bootje aangekomen. Het is een prachtig feest. Niet alleen
de Nederlanders, ook de Brazilianen vinden het schitterend. De
kleine kinderen krijgen allemaal een cadeautje en met een
groep van zo’n vijfentwintig personen gaan we bij een bakkerij

pepernoten bakken. Wel vijftig, zestig kilo. En op Koninginnedag komen alle Nederlanders bij elkaar voor het gemeentehuis,
waar de Nederlandse consul uit São Paulo een toespraak houdt.
Dan zingen we het Wilhelmus en wordt er gevolksdanst.’
Moeten veel Nederlanders er niet aan denken om in de zomer
winterse kost voorgeschoteld te krijgen, in Holambra weten de
mensen er ondanks het tropische klimaat wel raad mee.
Na afloop van de wekelijkse voetbalwedstrijden die in het
centrum van de plaats worden gehouden, worden jong en oud

›

9ZCZYZgaVcYhZiVVa

Hoewel Holambra al zestig jaar op de kaart van Brazilië staat,
kan men er de Nederlandse taal nog geregeld horen. ‘Met name
de ouderen spreken nog Nederlands’, vertelt Corry van de
Groes. ‘Holambra is van oorsprong katholiek, en veel mensen
van Nederlandse komaf waarderen het dan ook zeer dat één
keer in de week een mis in het Nederlands wordt opgedragen.
Ik heb met mijn drie dochters ook altijd Nederlands gesproken.
Dat doen we nog steeds, zodat zij het niet verleren. Een broer
van mij is vanuit Brazilië terug naar Nederland gegaan, maar
als hij mij komt opzoeken, praten we altijd meteen Brabants.
Daar schakel ik dan automatisch op over, na al die jaren nog.
Als mijn dochters mij daarna spreken, zeggen ze altijd: “Je wel
kunt horen dat er bezoek uit Nederland is geweest.”’
Met name in het Centro Social, waar onder meer een verzorgingstehuis deel van uitmaakt, is het Nederlands nog steeds de

De@dc^c\^ccZYV\ldgYiZg^c`aZYZgYgVX]i\Zkda`hYVchi#
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weten er nog steeds raad mee. Zo zorgt de eigenaar van Confeitaria Zoet en Zout er wel voor dat hij na bezoeken aan
Nederland zijn klanten weer allerlei smakelijks uit het moederland kan aanbieden.
IgVe\ZkZai_ZhZco^i]dZ`Zc

Ook wat architectuur betreft oogt Holambra enigszins ‘Nederlands’. Vanwege de molens die zich in het gebied bevinden
natuurlijk, maar ook vanwege de trapgeveltjes die in de stad te
zien zijn. ‘Onze burgemeester vindt het belangrijk dat Holambra zijn Nederlandse karakter laat zien. Daarom hoeven winkeliers minder belasting te betalen als ze Nederlandse trapgeveltjes aan hun panden laten aanbrengen’, vertelt Corry van de
Groes. ‘De Nederlanders hier vinden die geveltjes eigenlijk
maar een aanfluiting, want in Nederland zie je ze natuurlijk
ook bijna niet. Maar de Brazilianen denken dat ze in héél
Nederland trapgeveltjes hebben.’
Behalve de ‘uiterlijke’ molens en trapgeveltjes, is ook aan het
interieur te zien dat Holambra-bewoners Nederlandse wortels
hebben. Van de Ven: ‘Veel huizen zijn op z’n Nederlands ingericht, met bijvoorbeeld een zithoek om gezellig een borreltje te
drinken. En om . uur is het natuurlijk koffiedrinken
geblazen!’
7gVo^a^VVchZldgiZah

Holambra mag dan een nogal roerige ontstaansgeschiedenis
gekend hebben, daar lijkt tegenwoordig niets meer van te merken te zijn. ‘Het is een gewilde woonplaats geworden’, vertelt
Arie van de Ven. ‘Er zijn bijvoorbeeld mensen uit São Paulo die
er een tweede huis hebben.’
Anno  is Holambra zelfs een toeristische trekpleister die
landelijk bekend staat als ‘The City of Flowers’. De bloementeelt maakte er vanaf de jaren zeventig een enorme groei door.
Tegenwoordig staat de plaats vier weken per jaar in het teken
van de Expoflora, een soort eigen Keukenhof waar duizenden
en duizenden bezoekers op af komen.
=daVbWgV^hZZcidZg^hi^hX]ZWZo^ZchlVVgY^\]Z^Y\ZldgYZc!lVVgbZc^c
7gVo^a^ YZCZYZgaVcYhZh[ZZg`VcegdZkZc#

uitgenodigd voor een bord erwtensoep. Vele liters snert gaan er
dan doorheen. En in een restaurant vlakbij het Centro Social
kunnen degenen die er trek in hebben terecht voor een bord
zuurkool of andijviestamppot.
Een lokale bakker heeft dan tompouce, speculaas en Bossche
bollen in de verkoop. Die vinden aftrek onder de Nederlandse
bewoners, maar vinden ook hun weg naar de Brazilianen. Met
name voor stroopwafels kun je hen ’s nachts wakker maken.
‘Ze zijn dol op zoetigheid’, lacht Arie van de Ven.
Maar wie denkt dat de Brazilianen te porren zijn voor élke
Nederlandse lekkernij, heeft het goed mis. Van de Ven: ‘Als je
een Braziliaan boos wilt hebben, dan moet je hem een dropje
geven. Dat vinden ze zó vies!’ De Nederlanders daarentegen
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Ook binnenshuis heeft volgens Arie van de Ven een
Nederlandse bloemengewoonte een Braziliaans plaatsje verworven: het boeketje in een vaas in de huiskamer. ‘Toen ik er vijfentwintig jaar geleden voor het eerst kwam, zag je dat nog niet
bij de Brazilianen. Die gewoonte kenden ze niet. Nu is het
ingeburgerd.’
Een Nederlands ruikertje dus met wortels in Braziliaanse
grond: een symbolische verwijzing naar hoe Holambra in de
zestig jaar van zijn bestaan is gegroeid. ‹

6ahjbZZgl^ailZiZcdkZgYZVX]iZg"
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<ZhX]^ZYZc^hkVc
]ZiWZ]Vc\
Het woord behang is afgeleid van behangsel.
De term behangsel stamt nog uit de tijd dat
de meeste vormen van wandbekleding uit
textiel bestonden en los aan de wand hingen. In de negentiende eeuw werd papieren
behang mode. Aan de motieven en kleuren
is af te lezen in welke tijd het behang te
dateren valt.
Papieren Behang, een rijke geschiedenis
JigZX]i'%%-^hiZWZhiZaaZcYddg€&.!,*
dkZgiZbV`Zcde\^gd-&%-%+i#c#k#]Zi
CZYZgaVcYh8ZcigjbkddgKda`hXjaijjg
d#k#k#WZ]Vc\#
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<ZhX]^ZYZc^hkVc
]ZiolZbbZc
Tweehonderd jaar geleden kon niemand
zwemmen, ook vissers niet. In de negentiende eeuw komt daar verandering in. In
&-)+ werd in Amsterdam de eerste zwemschool opgericht, bedoeld om de arbeiders te
leren zwemmen. Tegenwoordig kunnen veel
mensen goed zwemmen en vinden wij
zwemmen fijn om te doen en ook gezond
voor ons lijf. Ook kan Nederland goed mee
in de topsport zwemmen.
Allemaal te water! 120 jaar KNZB JigZX]i
'%%-^hiZWZhiZaaZcYddg€&-!,*dkZgiZ
bV`Zcde\^gd-&%-%+i#c#k#]ZiCZYZgaVcYh
8ZcigjbkddgKda`hXjaijjgd#k#k#olZbbZc#
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degelijk, en kreeg de steun van de eigenaar van het perceel, van
de gemeente Goes, de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de
provincie en andere instellingen en bedrijven. Zelfs Jan de
Jonge, de loonwerker die in de jaren zeventig het putje dichtschoof, wilde het vrijwillig weer uitgraven.

=ZiKgdjlZeji_Z
kVc7VVghYdge
=Zic^ZjlZKgdjlZeji_Z!iZb^YYZckVccd\eg^aaZVVceaVci

Tekst JAN J.B. KUIPERS
Foto’s HELEEN M.D. DEKKER

:ZceVVg]dcYZgYbZiZgcVVg]Zioj^YZcgVVhi]ZikZg`ZZgdkZgYZ6*-!bVVgde]ZiiZggZ^c
kVc]Zi»c^ZjlZ¼KgdjlZeji_Z]ZZghiZZckgZY^\ZVibdh[ZZg#Oj^Y"7ZkZaVcY^hh^cYhkdg^\_VVg

De initiatiefgroep voerde eerst boringen uit en ging toen graven. Rentmeester meldde: ‘Met de eerste grepen uit de grond
welde het water al omhoog en dat terwijl het erg droog was.’
Op zich niet zo vreemd: het putje is uitgegraven in een kreekrug, een met zand opgevulde oude kreekbedding. Kreekruggen
zijn vanouds de plek om zoetwater te slaan.
Een kleine tegenslag voor de initiatiefnemers: het putje kon
niet op dezelfde locatie worden aangelegd als het eerste
Vrouweputje, gelegen aan de voormalige Baarsdorpse zandweg.
Noodgedwongen moest men een meter of vijftig verderop
graven, aan de Oostweg.

:Zc\ZY^X]iVahWgdc

De faam van de voorganger van het huidige putje stond in verband met de verhalen over Baarsdorp, een tot gehucht vervallen
schilderachtig dorp. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is het
wreed van zijn Vrouweputje gescheiden door de aanleg van de
A. Kerk en kerktoren van Baarsdorp zijn al afgebroken in
/, maar de verhalen dat het in de middeleeuwen een
bedevaartplaats was leden daar niet onder, integendeel. Er is
echter geen enkel historisch bewijs voor.

Het hernieuwde putje moest een algemene plek van bezinning
worden. ‘Niet alleen voor gelovigen, maar voor iedereen,’ aldus
Rentmeester. Maar de historische ‘link’ bleef belangrijk.
Vandaar de invulling met ‘autochtone’ bomen, heesters en
planten met cultuurhistorische betekenis. Uit verhalen en
schaarse oude foto’s was bekend dat er rond het oude putje
heesters stonden, maar welke? De initiatiefgroep besloot om te
kiezen voor struiken die van oudsher veel in de Poel voorkwamen, zoals sleedoorns, meidoorns en wilde rozen. Daarnaast
planten en bomen met ‘symboliek’. Tekstborden verklaren de
betekenis van de nog pril ogende aanplant van onder meer eik
en lijsterbes.

ZZcWZo^cc^c\heaZ`g^_`Zg#:ZceaZ`bZiZZc]^hidg^hX]"kda`h`jcY^\ZVX]iZg\gdcY!bVVgbZi
ZZcc^ZjlZ»aVY^c\¼^cYZh[ZZgkVcZg[\dZYZYjXVi^Z!ZXdad\^ZZche^g^ijVa^iZ^i#

In zijn vorige bestaan speelde het Vrouweputje of Onze Lieve
Vrouweputje bij Baarsdorp een rol in de katholieke volksdevotie. Men ging erheen om te bidden en een kruisje te slaan,
vooral rond Maria Hemelvaart ( augustus). Het water uit het
putje werd in flessen of zelfs jerrycans mee naar huis genomen.
Het zou geneeskrachtige eigenschappen hebben tegen reuma en
huidziekten, zoals zweren.

overpeinzing, en met een parkaanleg van bomen en planten
met specifieke betekenis op het gebied van volksgeneeskunst,
christelijke folklore en mythologie. Fraai gemodelleerde vlechtschermen vormen een symbolische afscheiding van het ruime
terrein. Dit herinnert vaag aan een al in de prehistorie bekend
gebruik om spirituele of gewijde plekken van de profane
omgeving af te sluiten.

In deze traditie kwam al vóór de Tweede Wereldoorlog, maar
vooral door de ontkerkelijking van de jaren zestig de klad. In
 werd het putje bij een grootscheepse ruilverkaveling
dichtgegooid. Er waren genoeg tegenstanders van die ruilverkaveling, die het karakter aantastte van de landschappelijk waardevolle Poel, een ‘Distrikt van laage grazige weilanden’, aldus
de Tegenwoordige Staat van Zeeland uit het midden van de achttiende eeuw. Maar het incident van het dichtgooien van het
putje passeerde vrijwel ongemerkt.

LViZgj^iYZ`gZZ`gj\

Vierendertig jaar duurde het voor de herleving kwam: het
onaanzienlijke putje vlak langs een polderweg werd herschapen
in een fikse vijver met bankjes voor samenkomsten of eenzame



traditieqL ^ c i Z g  ' % % -

De voorgeschiedenis van de ontgraving van het Vrouwe- of
Mariaputje is beladen met symboliek. De opening vond plaats
op Tweede Pinksterdag , op  mei, nog net in de traditionele Mariamaand. Op Goede Vrijdag  werd de eerste
spade gegraven, onder leiding van een klein clubje initiatiefnemers, allen vrouwen, die zich hebben verenigd in de Stichting
Vrouweputje Goes. Eén van hen was Ginny Rentmeester uit
het nabijgelegen ’s-Heer Arendskerke. Rentmeester ontwierp
ook de lay-out van het terrein. Ze liet zich bij het ontwerp
inspireren door de kringen die je ziet wanneer een druppel het
water raakt. De eerste spade? ‘Een ludieke actie,’ zei Ginny
Rentmeester tegen de pers. De voorbereiding was in elk geval

De website van de Stichting Vrouweputje, met de ondertitel
‘bron van eenheid’, is nog in ontwikkeling. Maar hij bevat al
veel informatie, een nieuwsbrief die je kunt downloaden én een
filmpje van de openingsplechtigheden in . Het is een
document dat getuigt van de onuitroeibare hang naar ceremonie en ritueel. We zien een symbolische optocht naar het putje.

>cOZZaVcYo^_ckZZakZg]VaZc
dkZgdjYZejiiZcWZ`ZcY#
De aanwezige vrouwen en kinderen overtreffen in aantal verre
de mannen, hoewel een heer met een korte witte baard de wandelaars begeleidt met plechtige slagen op een trom. Toortsen,
kaarsen, dwarsfluitmuziek, een toespraak van Rentmeester.
Op de vier windrichtingen wordt ‘bijzonder water’ in het
Vrouweputje gegoten, onder meer water uit het oude putje, dat
vierendertig jaar was bewaard! Daarna verspreidden bezoekers
zelf wat water uit het putje over het hele perceel. Goed voor de
nieuwe planten.
Ernst en lacherigheid wisselen elkaar af. De vrijblijvendheid
van New Age, gekoppeld aan een serieuze drang tot documentatie van oudere vormen van volkscultuur.
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Ook de roem van het Vrouweputje is vermoedelijk nog jong.
Pas in de negentiende eeuw ontstonden de verhalen over de
oorsprong van de geneeskracht. Er zou op een dag een Mariabeeld uit de lucht zijn gevallen en in de put beland. Volgens
een ander verhaal heeft Maria ooit zelf uit de put gedronken,
waarna het water geneeskrachtig werd. Ook is verteld dat
beeldenstormers tijdens de begintijd van de Reformatie een
Mariabeeld uit de kerk van Baarsdorp stalen en het in de put
gooiden. Een soortgelijk verhaal gaat trouwens ook over een
put bij het nabije Heinkenszand.
Een gedicht uit  is de enige schriftelijke bron. Heeft de
auteur het gemaakt naar aanleiding van bestaande verhalen, of
heeft zijn gedicht gediend als bron voor de verhalenvertellers?
‘Het Onze Lieve Vrouweputje’ werd geschreven onder het
pseudoniem Pierre van Rotterdam door Pieter Boudens uit
Kwadendamme, één van de enclaves in Zuid-Beveland die door
de eeuwen heen katholiek zijn gebleven. Volgens het nogal
lange gedicht ontsprong het Vrouweputje spontaan op de plek
waar de beeldenstormende rabauwen het Baarsdorpse Mariabeeld hadden neergegooid. Het beeld was in jammerlijke
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toestand aangetroffen door een koorknaap ‘die met schreiend
oog de schanddaad had aanschouwd’.
‘En als de ochtend grauwt,
Vindt hij daar in een waterput
het hoofd der Lieve Vrouw,
beroofd van krans en zilvertooi,
door ’t fanatieke grauw.
Maar daar waar ’t beeld gevonden werd,
ontsprong een waterbron,
die geen natuur, geen zonnebrand,
hoe fel, ooit drogen kon.’
Verderop spreekt het gedicht van kleine pelgrimsscharen die tijdens de onderdrukking van het katholieke geloof ’s nachts naar
het putje trokken. Die regels verwijzen naar de functie die het
Vrouweputje als katholiek ‘bindmiddel’ inderdaad gehad kan
hebben, vanaf de late zestiende eeuw tot aan de tijd van de
katholieke emancipatie in het midden van de negentiende
eeuw. Daarna kreeg de religieuze aantrekkingskracht van het
putje wat te lijden door de stichting van een Lourdesgrot bij de
rooms-katholieke kerk van Heinkenszand ().

Kda\ZchYZkZg]VaZcodjYZcYZ`aZY^c\hij``ZckVco^Z`ZcYZo^Z`iZdeYZ
WddbdkZgYgV\Zc#

iZ`ZcVVgdcWZ`ZcY

Een nuchtere verklaring voor de roem van het putje is, dat het
altijd heel veel en erg helder water gaf. Dit was een uitzondering in de Poel. Zelfs in de zeer droge zomer van  bleef er
water staan. Boeren haalden het voor hun veedrinkbakken, pelgrims en mensen op zoek naar genezing namen ditzelfde water
in flesjes mee. Sommigen, op zoek naar bijverdienste, gingen
met flesjes putwater letterlijk de boer op. Ook protestantse
Zuid-Bevelanders smeerden water uit het Vrouweputje op hun
aangetaste ledematen. Enkele jaren vóór het dichtgooien in
 zijn er nog watermonsters uit het Vrouweputje genomen
ter analyse.

In putten in Yerseke en Baarland (Zuid-Beveland) woonden
volgens de volksmond witte wijven, die zich ook wel in andere
delen van de provincie ophielden, zoals in Oost Zeeuws-Vlaanderen. De meest bekende watergeest in Zeeuws-Vlaanderen was
Osschaert, die in allerlei gedaanten bij plassen en kreken verscheen: als reus, klein kind en zwarte hond. Osschaert duwde je
bij voorkeur in het water, liftte mee op je rug als een zwaar pak
of druipend monster, en haalde allerlei pesterijen uit bij je
woning.

De Tempelput in de omgeving van het kasteel Haamstede in
de Kop van Schouwen is op grond van zijn naam in verband
gebracht met religieuze praktijken van ‘de Kelten’. Maar de
Tempelput wordt echter pas in de zeventiende eeuw voor het
eerst vermeld.

De eeuwenoude strijd tegen de zee komt naar voren in de sage
van de put van Namen, een in / verdronken dorp bij
het Verdronken Land van Saeftinghe (Oost Zeeuws-Vlaanderen). Deze ‘steenpit’ stond op een boerenerf. De boerenzoon
haalde op een kwade dag een emmer putwater op en ontwaarde

=Vg^c\^cYZeji

»KdYYZcWddb¼d[»\ZcZZhWddb¼!WZ]Vc\ZcbZiaVe_ZhiZmi^Za

DjYZh^ijVi^ZiZ`Zc^c\kVc]ZikddgbVa^\ZKgdjlZeji_ZkVc7VVghYdge

Schimmel over een narcistisch melkmeisje (Het Ronde Putjen,
) staat aan het begin van de grote folkloristische bekendheid van dit putje. Toch hadden zich er ook eerder vage overleveringen aan gehecht. Een Zeeuwse volkskundige enquête uit
/ door de Zeeuwse arts en oudheidkundige J.C. de
Man leverde meldingen op over een vrouw zonder hoofd en
andere spokerij bij ‘t Ronde putje. Een modern beeld van het
befaamde melkmeisje is te vinden aan de Middelburgsestraat
in Oost-Souburg.

Putten, sloten en plassen werden in Zeeuws-Vlaanderen en
Zuid-Beveland bewoond door Jan Haak (Jan den ‘Aak of de
‘Akervent). Hij fungeerde vooral als kinderschrik, om kinderen
bij het gevaarlijke water weg te houden. Als ze er toch te dicht
bij kwamen, greep Jan ze met zijn haak en sleurde ze onder de
oppervlakte. In IJzendijke had hij zeven helpers, die in een
sliert achter hem hielpen meetrekken. Zelfs volwassenen konden hier in de diepte verdwijnen! Een andere Zeeuwse watergeest was de Slokkevent, die de kinderen gewoon aan hun
benen in het water trok. Zelfs de regenton had een sinistere
bewoner: Piet den Duvel, eveneens in het leven geroepen om
kleine kinderen bij de ton weg te houden.

naris die in  op Walcheren landde. Tot in de twintigste
eeuw kwamen er religieuze toeristen naar deze put. Vaak
namen ze een fles putwater mee naar huis; een fles met hetzelfde water waarmee men in Zoutelande de stoep schrobde.
Want drinkwater heeft de put nooit geleverd. Het water van de
onderaan de duinen gelegen put was altijd te brak; door de
druk van het zeewater stond het bij vloed hoger dan bij eb.
Ook nu staat nog een Willibrordusput in Zoutelande, al is het
– net als het Baarsdorpse Vrouweputje – een andere dan de originele. Wegens versterking van de zeewering moest de oude,
overdekte put in  wijken; hij werd om toeristische en nostalgische redenen in  landinwaarts, bij de kerk, herbouwd.

=ZilViZgkVc]ZiKgdjlZeji_Z
^hoZaYoVVb]ZaYZg#
er een haring in! Zijn vader en hij proefden van het water en
jawel, het was helemaal zout. De boer verkocht snel zijn land
en vertrok naar Hulst. Toen de zoon van de nieuwe boer water
moest putten haalde hij óók een haring op. Deze zoutwatervis
bleek spraakzaam: vanuit zijn emmer kondigde hij de ondergang van Namen aan.
Overigens was een vis in je put helemaal niet erg, als het maar
een zoetwatervis was. Men gooide onder meer in West ZeeuwsVlaanderen vaak een ‘tinkje’ (zeelt) in de put om het water
schoon te houden.
>ciZ\gVi^Z

Het vernieuwde Vrouweputje van Baarsdorp lijkt als ‘bron
van eenheid’ deel uit te maken van een voorzichtige trend om
symbolische waarden in te zetten bij een actueel hangijzer als
de integratie van diverse bevolkingsgroepen. Zo namen bewoners van de Middelburgse Stromenwijk enkele dagen na de
‘heropening’ van het Vrouweputje van Baarsdorp een gloednieuw labyrint in het park achter de buitenplaats Toorenvliedt
in gebruik.
Het labyrint, gemaakt uit honderden buxusstruikjes met een
schelpenpad, is een ontwerp van Piet de Bruin. Het biedt ‘een
wandelpad naar de levensbron’ ofwel ‘een plaats van overgave
en vertrouwen, waar je ontdekt hoe het met je gaat’. De Bruin
geeft er een wereldwijde en multiculturele strekking aan, bleek
bij de onthulling: zowat alle culturen kennen het labyrint als
een belangrijke symbolische structuur. Een hedendaags bindmiddel bij uitstek? ‹

Ten oosten van het Oost Zeeuws-Vlaamse grensdorp Clinge
liggen de Krieke Putten. Misschien staan ze in verband met de
uit de overlevering bekende Kriekeput in het bos van Hulsterloo (Nieuw-Namen), toneel van het dierenepos van Reinaert
de Vos. De folklorist J.R.W. Sinninghe bracht deze plek in zijn
Zeeuwsch Sagenboek () in verband met een wonderdoend
Onze Lieve Vrouwebeeld, dat in  door beeldenstormers
in het vuur werd gegooid.

BZZg^c[dgbVi^Zlll#kgdjlZeji_Z#ca#K^VYZlZWh^iZ^hdd`ZZcc^Zjl
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Zeeland bezit veel overleveringen over putten en kleine binnenwaters. In het Walcherse Zoutelande bevindt zich de Willibrordusput, die zou zijn gesticht door de gelijknamige missio-

Op Walcheren was het ‘Ronde putje’ bekend. Het lag aan de
Oudevlissingseweg in Oost-Souburg en verdween bij de inundatie van het eiland in . Een verhaal van de dichter H.J.
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Tekst en foto’s ANDREAS SCHELFHOUT

<ZZcbVckddg
YddgYZlZZ`hZYV\Zc

6cYgZVh7dWHX]Za[]djiegZhZciZZgi]ZicjbbZg<gddiZc@aZ^c#

Mijn vader. Bob Schelfhout. Circusman.
Paardendresseur. Enkele jaren voor zijn
dood zijn we met het hele gezin bij hem
op bezoek geweest. Onze jongste dochter
wilde de opa wel eens zien over wie ze
vaak had horen vertellen, maar nooit
ontmoet had.
Terwijl hij zwijgend en zorgvuldig langzaam zat te eten, bekeek ik hem, voor
het eerst sinds lange jaren. De vaak driftige, opvliegende en altijd veeleisende
man, die ons in ieder geval een avontuurlijke jeugd bezorgde, was veranderd
in een vriendelijke, door de lange jaren
gekalmeerde, beschaafde oude heer. Bij
leven al een legende in de wereld van het
circus. Tot mijn dertiende was hij mijn
vader. Daarna plotseling niet meer.
HX]dbbZaZc^cYZcd`kVc8Vgg

Vanaf  reisden we, slechts onderbroken door de hongerwinter, met het
hele gezin met Circus Strassburger, van
speelplaats naar speelplaats. Niet alleen
door Nederland, maar door heel Europa.
Ons leven speelde zich af binnen de
blauwwit geschilderde hekken, binnen
de muren van de circustheaters in
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9ZZZghiZi^Zc_VVgkVcb^_caZkZclddcYZ^`
W^ccZcYZ]Z``ZckVc8^gXjhHigVhhWjg\Zg!
lVVgb^_ckVYZg7dWHX]Za[]djilZg`iZVah
eVVgYZcYgZhhZjg#>`]Zg^ccZgbZkddgVaYZ
`dj#9Z`djkVcYZ^_oZgZciZciVc`ZghY^Z^`
hVbZcbZib^_cWgdZg:Zi_Z^cedh^i^ZbdZhi
]djYZcVahoZbZibd`Zgh^cYZ\gdcYlZg"
YZc\ZhaV\Zc#>`]Zg^ccZgbZYZhiZZYh]d\Zg
ldgYZc]VgYZ`aVc`kVc^_oZgde^_oZg!Y^X]i
cVVhib^_c]dd[Y#>`]Zg^ccZgbZYZ[ZaaZe^_c
kVcYZgZ`"ZchigZ`dZ[Zc^c\Zc!YZe^_ckVc
]ZijgZcaVc\eVVgYg^_YZc#LVciZZcX^gXjh"
`^cYbdZiZZceVVgY`jccZcWZ]ZZghZc!ZZc
X^gXjh`^cYbdZiaZc^\o^_c#

Scheveningen, Breslau en Kopenhagen,
binnen de muren van Carré. Mijn broer
Eetje en ik zijn vermoedelijk de enige
kinderen die stiekem in de nok van dat
Amsterdamse theater boven de piste
geschommeld hebben, zonder vangnet,
zonder veiligheidslijn.
In die jaren gingen de paarden altijd
voor. Eerst de stal bouwen. Eerst de
paarden verzorgen, eerst de paarden
drenken, eerst de paarden poetsen, eerst
de tuigen invetten, eerst de zwepen knopen. De stal schoonmaken. Hooi en
haver. Suikerklontjes. Hoeven uitkrabben en lakken.
Dan pas kwamen wij. Eetje en ik hielden
de zware ankers van de staltent voor de
eerste klappen vast en in positie als die
met een enorme mokers in de grond
gedreven werden. Wij knoopten de zwepen, wij sjouwden de emmers water aan,
wij hielden de stal schoon en hielpen
met roskammen, wij vulden de suikerzakjes die aan het publiek verkocht werden als de stallen in de pauze werden
opengesteld. Wij kropen na de voorstellingen bij wijze van extra inkomen en

lekkers onder het gradin door op zoek
naar verloren geld en snoep.
7^_odcYZgZbdbZciZc

Maar als hij in jacquet de paarden voorbracht, gepoetst en gekamd, getuigd en
gepluimd, dan stonden we hand in hand
met mama vanuit een schaduwhoekje in
de tent trots naar het schouwspel te kijken. Dat was papa! Hij was geen man
voor doordeweekse dagen, maar voor
bijzondere momenten. En daar moest
alles voor wijken, daar moest iedereen
voor werken. Zoals hij bijna magisch
over zijn dieren heerste en die dieren met
zijn zachte, dwingende stem liet doen
wat hij wilde, beheerste hij ons,
beheerste hij vrouwen, beheerste hij
iedereen. Als aan het slot van het nummer het applaus door de tent golfde, dan
liepen de rillingen over onze rug.

op in een hilarisch nummer met als
finale steevast een potje voetbal. Het was
leuker dan de voetballerij met ballonnetjes van de belachelijk geschoren poedeltjes van het seizoen daarvoor. De rondspringende, fel blaffende, koppende en
bijtende hondjes die doorgingen tot de
laatste ballon geknapt was, konden ook
buiten de piste het koppen en bijten niet
laten.
Het apennummer was een enorm succes,
de speelse dieren leken veel plezier te
hebben. Terug in de kooi zaten ze als een
tevreden familie stil voor zich uit te kijken of waren ze elkaar aan het vlooien.
Tot Eetje bij toeval ontdekte hoe je leven
in de hokken kon brengen. Hij had sigarettenpeukjes gepikt uit de asbakjes in de
loges en de enige plaats, besloot hij, waar
je die ongezien en dus ongemerkt kon
roken, was bij de apenhokken.
Door de stank kwam daar nooit iemand.
Alleen de dresseur en zijn vrouw waren
er uren in de weer. Ze maakten zelf de
hokken schoon, gaven de dieren eten en
kleedden ze twee keer per dag aan en uit.
Door de misselijkmakende, penetrante
lucht was geen stalknecht bereid om daar
te werken. Het zou de apenbezitters niet
interesseren wat twee jongetjes er stonden te doen.

=Zg^ccZg^c\ZcVVc
ZZcX^gXjh_Zj\Y#
Bij het zien van de peukjes begonnen de
apen oorverdovend te krijsen. Maar op
het moment dat Eetje toevallig met een
peukje naar een aap wees, viel de hele
troep als bij toverslag stil en stak de aangewezen aap zijn pootje uit. De beesten
bleken ernstig verslaafd aan tabak, niet
aan roken, want ze vraten uiteindelijk de
peuken gewoon op. Het geheim van de
dresseur was daarmee ontsluierd.

KZghaVV[YZVeZc

In de oorlogsjaren was Carré een aftands,
verwaarloosd theater. Aan het eind van
een eindeloze, rondlopende gang stond
achter een gordijn en een dikke muur
van stank het apenhok. De dieren traden

Hoe anders werkte onze vader, die
gebruik maakte van de intelligentie van
een paard. Dagelijks werden vervolgens
de asbakken van de loges gestript en met
die buit konden we de apen laten doen



6cYgZVhHX]Za[]dji!VjiZjgkVcY^iVgi^`Za!deo^_ca^ZkZa^c\heVVgYYZ7ZgWZg]Zc\hi9VbVhXjh#
6bhiZgYVb!8^gXjhHigVhhWjg\Zg!odbZg&.)+#

wat we wilden, ze verwerden tot marionetten. Dat gedrag, die willoosheid, die
onderwerping, zou later uitvoerig in serieuze artikelen beschreven worden. Het
ging dan wel niet over apen, maar over
mensen. Over junks.
<gjlZa^_`dc\Zaj`

Op een vroege morgen, nog voor de
dagelijkse Probe, bleek een aap ontsnapt
en boven in de nok van het theater te
zitten. Het watervlugge dier liet zich niet
vangen, zelfs niet met een dikke sigaar
van de baas. De bibberende aap zat
boven en bleef daar. Besloten werd het
beest uit de nok te schieten met het
kogelgeweer van de tijgerdompteur. Met
zo’n krijsende, schijtende, rondslingerende aap kwam er van oefenen immers
niets terecht, de middagvoorstelling liep
zelfs gevaar.
Op het moment van schieten kwam de
apenmadam de piste in gerend. Ze rukte
het wapen uit de handen van de schutter
en bedreigde iedereen die ook maar een
seconde zou overwegen één van haar
dieren iets aan te doen, en zeker niet
haar Jolie Coeur. Men droop af. Er zat
niets anders op dan te wachten tot de
aap vanzelf naar beneden kwam of,
liever nog, viel.
Gevallen werd er. Maar niet door de aap.
Tijdens de matinee, bij de eerste zwaai al
aan de trapeze, kwam het elegante, door
de duizenden pailletjes flonkerende
artiestenpaar omlaag gesuisd. Nog voor
het publiek de doffe ploffen hoorde, had

de spreekstalmeester alle lichten in de
theaterzaal uitgeschakeld. Seconden later
zette de muziek opnieuw in en kwamen
in de aanfloepende schijnwerpers de
clowns de piste in gebuiteld. Lachen.
Aan niets was te zien dat er een gruwelijk ongeluk gebeurd was. Een groot deel
van het publiek had het fatale, plotselinge einde aan het trapezenummer niet
eens opgemerkt. Tijdens het onderzoek
door politie en arbeidsinspectie kwam
uit dat enkele vitale vleugelmoeren en
veiligheidsbouten van het trapezewerk
mogelijk door de aap waren losgepeuterd. De hele stellage had nog maar aan
een enkele katrol gehangen.
Zij was al dood in de piste, ze had haar
rug en nog veel meer op de rode rand
gebroken. Hij kwam een jaar later door
de decemberkou in een invalidenwagentje Carré binnengereden met een jachtgeweer onder de plaid over zijn knieën
en wilde rechtstreeks naar de apenhokken.
‘Ze zijn weg, Jean. Ze konden er niet
mee leven. Ze zijn verkocht. Aan een
cosmeticaconcern. Slechter kunnen die
in ieder geval niet aan hun eind komen,’
had papa tegen de invalide gezegd. Het
had de man niet vrolijk gemaakt. Voor
hem ging er niets boven de voldoening
van persoonlijke wraak… ◗
6cYgZVhHX]Za[]dji&.(.]ZZ[iZZcWdZ`
\ZhX]gZkZcdkZgo^_c]Zg^ccZg^c\Zc^c]ZiX^gXjh#
BZZg^c[dgbVi^ZdkZgZwart paard, gezien bij
Circus StrassburgerW^_lll#WdZ`ZceaVc#ca#
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Tekst IRENE M. DE GROOT Illustraties RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

De-_ja^&-*-g^X]iiZZZci^ZciVakddgVVchiVVcYZ6bhiZgYVbbZgh]ZiDjY]Z^Y`jcY^\
<ZcddihX]Vede#=Zi]VYiZcYdZa»YZ`Zcc^hYZgDjY]ZYZciZWZkdgYZgZc!^codcYZg"
]Z^YVah7gdccZc<ZhX]^ZYZc^h!@jchiZcC^_kZg]Z^Y¼#HigZkZclVhZZcXdaaZXi^ZW^_ZZciZ
WgZc\ZcZcY^ZdeiZhiZaaZc^cZZcejWa^Z`idZ\Vc`Za^_`Zgj^biZ#@dc^c\L^aaZb>>>
lVhdcb^YYZaa^_`WZgZ^YVahWZhX]Zgb]ZZgdeiZigZYZcZc\V[]Zi\ZcddihX]Vecd\
]ZioZa[YZ_VVg]ZiegZY^`VVi@dc^c`a^_`#
Nu,  jaar later, beschikt het genootschap over ruim . objecten, meer
dan . daarvan zijn in langdurig
bruikleen gegeven aan Nederlandse
musea, met name aan het Rijksmuseum
Amsterdam en het Amsterdams
Historisch Museum.
9Vc^ a;gVc`Zc

De Atlas Zeden en Gewoonten van het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap is een verzameling van prenten,
tekeningen, foto’s en diverse andere
gedrukte materialen die betrekking hebben op de geschiedenis van zeden en
gewoonten, monumenten, beeldhouwwerken en kunstnijverheid in Nederland.
Daniël Franken Dzn (-), een
in kunst en kunstgeschiedenis geïnteresseerde bankier, was één van de belangrijkste begunstigers van het in 
opgerichte Oudheidkundig Genootschap. Zijn in  aan het bestuur
gedane voorstellen zouden uiteindelijk
leiden tot het aanleggen van de Atlas
Zeden & Gewoonten. Hij oordeelde dat
het verzamelen van materiële voorwerpen wel het hoofddoel van het genootschap zou moeten blijven. Maar gezien
de steeds hoger wordende prijzen van
bijzondere uitingen van kunst en kunstnijverheid leek het hem tegelijkertijd
wenselijk om leemten op te vullen door
foto’s, prenten en tekeningen van gebruiken, voorwerpen en monumenten bijeen
te brengen en eventueel door afbeeldingen te laten maken. Dit idee leidde
direct al tot het fotograferen van een
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@gVVb`VbZgbZi`gVVbhX]ji

antieke schouw en het laten natekenen
van een zestal Amsterdamse gevelstenen
door de later als schilder en schrijver
bekend geworden Jacobus van Looy.

een eigen commissie voor de verzameling, portefeuilles werden besteld en het
invoegen, ordenen en schiften kon
beginnen.

In  kwam het plan werkelijk van de
grond. In het KOG werden de reeds
beschikbare prenten uitgezocht, Franken
stuurde al het bij hem aanwezige werk
toe en op veilingen werden onder andere
Emblemata of Sinne-werck uit  van
Johannes de Brune, Hollands Arkadia
(-) van A. Loosjes en Een reis
door Holland in het jaar  van E.
Maaskamp verworven. In  kwam er

Met zijn schenkingen van talrijke boeken en plaatwerken bleef Franken
belangrijk voor de Atlas. Hij legateerde
bovendien in  naast zijn gehele verzameling oudheden, portefeuilles met
prenten ook een som geld aan het KOG
om uit de rente daarvan de verzameling
te blijven uitbreiden. De kwaliteit van
zijn grotendeels zeventiende-eeuwse
prenten stuwde het artistieke niveau van

de Atlas Zeden & Gewoonten in één
klap naar een hoger plan.
GjWg^XZg^c\

In de loop der jaren dijde de verzameling
gestaag uit tot een kleine veertig portefeuilles, maar kwam ondanks de verwoede pogingen van de opeenvolgende
commissies om orde te scheppen in een
‘zonderlingen heterogenen toestand’.
Pas in  waren de belangrijke tekeningen, prenten en afbeeldingen weer te
onderscheiden van ‘de zee van nietswaardige prullaria’ en was de verzameling
overzichtelijk geordend. In dat jaar verscheen het indelingsschema van de Atlas
en in  volgde een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum.
De tentoonstelling was een groot succes
en de verzameling kreeg bekendheid in
brede kring.
Van het begin af aan was men het lang
niet altijd met elkaar eens in welke
rubriek een afbeelding thuis hoorde of
zelfs welke indeling er gehanteerd moest
worden. Uiteindelijk waren dit de in
 gepubliceerde hoofdrubrieken volgens welke ook de portefeuilles waren en
eigenlijk nog steeds zijn gerangschikt:
I
II
III
IV
V
VI

9VVgo^iYZWgj^YX^gXV&-%+
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Topografie
Regering
Rechtswezen
Krijgswezen
Kerk en kerkwezen
Armwezen en liefdadige
instellingen

6#kVcHX]V^X`

VII
VIII
IX
X

Handel, nijverheid en verkeer
Onderwijs en wetenschappen
Schone kunsten
Zeden en gewoonten in engeren
zin
XI Portretten
XII Verzameling Cornelis Troost
XIII Verzameling Christaan Andriessen
Binnen deze hoofdrubrieken waren weer
onderverdelingen gemaakt en ook die
werden verder uitgesplitst, vaak uitgaande van de aanwezige afbeeldingen.
Zo was de hoofdrubriek ‘Zeden en
Gewoonten in engeren zin’ als volgt
onderverdeeld:
Des mensen begin, midden en einde
a. geboorte en kraamkamer,
b. en c. kinderleven,
d. bruiloft en huwelijk,
e. hoge leeftijd,
f. begrafenis,
g. vorstelijke lijkstaties,
h. grafmonumenten.
De kleding
a. klederdracht in chronologische
volgorde,
b. lijfsieraden, waaiers, schoeisel,
c. modeplaten,
d. volksklederdracht.
De woning
a. kastelen en buitenplaatsen,
b. oude Nederlandse tuinkunst,
c. binnenhuis,
d. huisraad.
Spel en vermaak
a. oudhollandse volksspelen,

b. gezelschapsspelen,
c. loterij,
d. ijsvermaak,
e. watervermaak,
f. harddraverij,
g. duiven in de Jordaan.
Genotmiddelen
a. drinken,
b. roken.

=dcYZgYk^_[i^\_VVg\ZaZYZc
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Volksleven
a. huiselijk leven,
b. volksfeesten,
c. openbare feesten,
d. uitspanningslokalen,
e. volksbladen, waartoe gerekend werden nieuwjaars- en kermiswensen,
wensen bij diverse gelegenheden en
de koppermaandagwensen,
f. zinnebeeldige voorstellingen uit het
volksleven op serieprenten.
De kern van de verzameling was en is
het oude depot van het KOG en de verzameling van Franken. Door doelgerichte aankopen enerzijds en schenkingen en legaten anderzijds ontstond in de
loop der jaren voor allerlei doelgroepen
een Fundgrube vol verrassingen.
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Tal van interessante details zijn weergegeven: de bakker die in de deuropening
op de hoorn blaast om te verkondigen
dat het brood gebakken is, de kleding
van de klandizie, de oven op de achtergrond en de bakkerskar links vooraan.
De uit dezelfde rubriek afkomstige eind
zestiende-eeuwse tekening van twee stratenmakers met een opzichter draagt de
later aangebrachte signatuur H: de
Keyser, wat aanleiding geeft tot de veronderstelling dat de beroemde beeldhouwer en architect Hendrick de Keyser hier
is voorgesteld.
HeZaZckZgbVV`
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Hierbij een willekeurige greep ter illustratie van de grote variatie. In 
kreeg het KOG een collectie negentiende-eeuwse nieuwjaars- en kermiswensen van Amsterdamse ‘courantombrengers’, vuilnisophalers enzovoort ten
geschenke. Direct daarop volgde de kostbare verzameling tekeningen door
Cornelis Troost. De veiling van de verzameling van A.K. Ringler in  leverde
een tekening met een water-korenmolen
bij Vorden door J. Dasveldt, evenals de
curieuze afbeelding van de aloë die in
 bij de bloemist Jacob Schuurmans
in Leiden bloeide. Twee prachtige aquarellen uit circa  door Isaak Ouwater
van de pauwentuin en de eendenvijver
van de buitenplaats Overberg versterkten
de rubriek tuinen. En voor de eigentijdse
verslaglegging werd in  een reeks
foto’s met brievenbussen, brievenbestellers voor de afdeling postwezen
opgenomen.
Grote hoeveelheden zogenaamde centsof kinderprenten vonden een plaats bij
de afdelingen Kinderleven en Beroepen.
Bladen met gezelschapsspelen als ganzenbord, het Sint Nicolaasspel en het
Nieuwe Belegeringsspel waren vaak op
karton geplakt om gebruikt te kunnen
worden en vullen nu twee aparte
portefeuilles.
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Het beeld van onze geschiedenis werd
verder verrijkt door een aquarel door Jan
van Essen uit  met vrouwtjes die uit
een toeslede stappen en het bijzonder
fraaie in  in Oost-Indische inkt
door Henrick Meurs op perkament
gekalligrafeerde Vive la Plume als voorbeeld van pennekunst. De rubriek
Beroepen en bedrijven herbergt de aquarel Het interieur van een bakkerswinkel
() door Jan Anthonie Langendijk.

Zoals te verwachten is ook het doornemen van de rubriek Spel en Vermaak een
dankbare bezigheid. Behalve diverse
voorstellingen met de oud-hollandse spelen kolven, ganstrekken en blindemannetje bevindt zich bij het IJsvermaak een
kleine anonieme gravure. De gravure
behoorde in het album amicorum van
Anna van Sitters en kwam waarschijnlijk
bij vergissing in de Atlas terecht. Een
deftig gezelschap is afgebeeld tijdens een
tochtje in een door de wind over het ijs
voort geblazen ijsschuit. Hun kleding is
prachtig gekleurd en voorzien van met
goud gehoogde details. De toepasselijke
tekst luidt Quis Batavos crasso iuvaverit
aere natos, Frigore concretis velificantur

aquis (Wie de geboren Bataven zou helpen bij dichte mist, kan in de winter zeilen over het hard geworden water).
Bij de afbeeldingen in de rubriek van
Kermistypen en Wondermensen (opgenomen onder de Volksfeesten!) ligt een
pamflet over een reus van  jaar oud en
een aquarel toont de . meter lange
Daniël Cajanus. Deze Zweeds/Finse reus
liet zich tegen betaling bezichtigen,
onder andere in de Amsterdamse herberg
annex menagerie Blauw Jan. Verder zijn
er prenten, knipsels en foto’s van dwergen, Siamese tweelingen en zeer dikke
dames die dikwijls als attracties in circussen in hun onderhoud moesten
voorzien.
@deeZgbVVcYV\

De koppermaandagprenten vormen een
categorie apart. Zij werden uitgegeven
ter gelegenheid van de viering van koppermaandag, de eerste maandag na
Driekoningen. Sinds omstreeks 
was dit aanvankelijk algemene volksfeest
de min of meer exclusieve feestdag van
de drukkers en zetters geworden. De
gezellen gebruikten alle voorhanden
zijnde materialen om prenten met een
geheel typografisch karakter te maken en
boden die, als blijk van hun vaardigheid
en vakmanschap, aan hun meesters aan
met daarbij de beste wensen voor het
gezin. Als beloning kregen de gezellen
dan de zogenaamde kopperpenning. In
de rubriek Volksleven is een hele reeks
van deze wensprenten opgenomen, waarvan de meeste zijn gemaakt tussen
omstreeks  en  door de gezellen van boekdrukkerij C.A. Spin te
Amsterdam.
9^\^iVVaidZ\Vc`Za^_`bV`Zc
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De atlas is ingedeeld om afbeeldingen
van voorwerpen, gebruiken of gewoontes
te kunnen vinden. Wie met enige volharding en vindingrijkheid te werk gaat,
zal dit ook zeker lukken. Anders is het
vaak om een eenmaal gevonden afbeelding opnieuw te vinden. Zo zijn drie
kastelen uit een reeks van Hessel Gerritsz
naar David Vinckboons verspreid over
de rubrieken kasteeltuinen, buitenplaatsen en ijsvermaak. En noteer goed dat
het grote Gesigt van het Nieuwe-
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Voorhout in Den Haag, door Leonard
Schenck uitgegeven, vanwege de paar
koetsjes die er op voorkomen, bij de vervoermiddelen is ondergebracht.
In de afgelopen periode is op het gebied
van de conservatie en toegankelijkheid al
een noodzakelijke inhaalslag gepleegd.
Een deel van de prenten en tekeningen
alsook de deels nog negentiende-eeuwse
portefeuilles zijn in het kader van het
Deltaplan voor het Cultuurbehoud
gerestaureerd. Onderdelen van de Atlas
Amsterdam, de tekeningen van Cornelis
Troost en de dagboekbladen van
Christiaan Andriessen zijn in het kader
van de basisregistratie en digitalisering
van de collectie ter hand genomen.

Bovenstaande, op geen stukken na volledige, opsomming geeft een beeld van de
veelzijdigheid van de verzameling en de
daaruit voortvloeiende complicaties bij
het beschrijven, rubriceren en traceren.
Het digitaal toegankelijk maken van
zoveel mogelijk rubrieken van de Atlas
Zeden & Gewoonten zal in de komende
jaren dan ook tot de speerpunten van het
KOG behoren. ◗
9^iVgi^`Za^hZZckZg`dgiZWZlZg`^c\kVc]ZiVgi^"
`Za9Z6iaVhOZYZc<ZlddciZc^cVoor
Nederland Bewaard!&..*#
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Luilak is een jeugdfeest waarbij langslapers het
moeten bekopen. Vanaf de zestiende eeuw is het
een feest dat weinig gewaardeerd wordt door de
autoriteiten en kerken. Toch staat luilak vieren
in de lijst met belangrijke tradities.

8dad[dc
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Van
Sinterklaas
tot
suikerfeest

Nederlandse tradities en trends
centraal in
nieuwe verzamelreeks
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het Alledaagse leven 2
TRADITIES & TRENDS

IN NEDERLAND
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In het Friese dorp Akkrum wordt een bijzondere
traditionele sport beoefend: het mastklimmen.
Het hele jaar door oefenen jongens en meisjes in
het snel naar boven klimmen. Er worden zelfs
kampioenschappen gehouden.

lll#kda`hXjaijjg#ca
GZYVXi^Z/
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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
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In Nederland kan iedereen zwemmen. Dat
moet ook wel, want ons land heeft veel water.
Daarom is het bijna niet te geloven dat honderdvijftig jaar geleden bijna nog niemand kon
zwemmen. Ook vissers niet.
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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

?dc\ZgZcXjaijjg

lll#YZY^Xdc#ca
CZYZgaVcYh8ZcigjbkddgKda`hXjaijjg

Tradities worden van generatie op generatie
doorgegeven en naar eigen hand gezet. Jongeren
gaan als zij de volwassenheid naderen op zoek
naar hun eigen invulling van tradities. Zij zijn
op zoek naar identiteit.
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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.
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Suikergoed
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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 één van de vijf musea 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 zijn feest 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.
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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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