
Slavernijverleden
Bloedprocessie Boxmeer
Hindeloopen
De meiden van Halal

TIJDSCHRIFT OVER ALLEDAAGSE DINGEN, TRADITIES EN RITUELEN

JAARGANG 15

NUMMER 3

NAJAAR 2009



 N a j a a r  2 0 0 9  | traditie 

In dit nummer

4 Slavernijverleden

Elk jaar herdenkt de Stichting 

Monument Middelburg dat in  

de slavernij werd afgeschaft. Uit eer-

bied voor de voorouders wordt jaar-

lijks een nachtwake gehouden.

 

10 Bloedprocessie

De Boxmeerse Vaart is een religieuze 

gebeurtenis, waarbij het Heilig 

Sacrament wordt vereerd. De 

geschiedenis van ‘de Vaart’ gaat terug 

tot . Een priester twijfelde tij-

dens de eucharistieviering aan de 

omzetting van brood en wijn in het 

Lichaam en Bloed van Christus. 

De wijn borrelde over de rand van 

de kelk en kwam in de gedaante van 

bloed op een linnen doek onder de 

kelk terecht. Deze doek is sindsdien 

voorwerp van verering. 

16 Outsiderkunst

De Alkmaarse kunstenaar Jaap 

Oudes tekende een fantasiewereld 

waaruit levenslust en vitaliteit 

spreekt. Hij liet zich daarbij inspire-

ren door de Nederlandse en Vlaamse 

volkscultuur. Zijn ‘spontane’ kunst 

komt voort uit enthousiasme en is 

tegenwoordig erg geliefd in binnen- 

en buitenland.

22 Hindeloopen

In de achttiende eeuw bloeide in 

Hindeloopen de handel. Het is deze 

periode van grote welvaart geweest, 

die de basis heeft gelegd voor de 

unieke Hindelooper cultuur. 

Hindeloopen is trots op zijn taal, 

 klederdracht en volkskunst.

28 Meiden van Halal

De drie zussen Alariachi brengen de 

islam op een positieve manier onder 

de aandacht. Bij de NPS kregen ze 

een eigen televisieshow waarin zij 

over allerlei onderwerpen spraken.

De oudste zus Esmaa vertelt over 

haar belangrijke tradities.

32 Uit eten

De Heck’s lunchroomketen heeft het 

Nederlandse publiek in de jaren 

twintig en dertig geleerd om uit eten 

te gaan. Heck’s serveerde goed en 

betaalbaar eten en er was live muziek. 

De formule was te danken aan 

likeurstoker Henri van der Wolk.

Het publiek kon er voor  cent een 

kop soep bestellen en voor twee gul-

den zestig een viergangen diner. Als 

toetje heeft 'gebakken ijs' naam 

gemaakt.
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Voor u ligt weer een heel gemêleerd tijdschrift 

Traditie. Over tradities is zoveel te vertellen dat 

het niet moeilijk is om onderwerpen te ver-

zinnen. Dat zien wij ook bij het Jaar van de 

Tradities. Het is ongelofelijk op hoeveel verschil-

lende manieren mensen met tradities en rituelen 

bezig zijn. Kijkt u maar eens op de website  

www.jaarvandetradities.nl. Het sinterklaasfeest 

scoort in november en december natuurlijk goed. 

Veel intochten zorgen in het Jaar van de Tradities 

voor iets extra’s. In het Catharijneconvent loopt 

momenteel een prachtige tentoonstelling met 

veel kostbare voorwerpen, die het verhaal van 

zeventien eeuwen Sint Nicolaas vertellen. Het 

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder belicht het 

sinterklaasfeest vanuit een bijzondere invalshoek: 

de Tweede Wereldoorlog. Ook toen werd pakjes-

avond gevierd.

Het artikel over Heck’s lunchroom deed mij nog 

iets verrassends ontdekken. Omdat ik mij de res-

taurants zelf niet kon herinneren, vroeg ik het 

aan mijn -jarige vader en -jarige moeder en 

wat bleek: mijn ouders hebben elkaar vlak voor 

de oorlog bij Heck’s in Arnhem ontmoet. Mijn 

vader was met vrienden en mijn moeder met haar 

broer en een vriendin. De mobilisatie was een 

spannende tijd en bij Heck’s stapte je in een vro-

lijke wereld, waarin gewone mensen zich even 

rijk voelden. Bediend worden door leuke meisjes 

met een schortje voor, lekker eten dat op een 

schaal werd opgediend en natuurlijk de vrolijke 

muziek. Bij mijn ouders speelden de Ramblers. 

Ze kunnen het zich nog haarfijn herinneren. 

Mijn moeder, die nog nooit uit eten was geweest, 

dacht dat je in een restaurant altijd iets op je bord 

moest laten liggen en dat het niet fatsoenlijk was 

om alles op te eten. Mijn vader vond dat zonde. 

Zo zijn ze bij elkaar gekomen 

en liggen mijn roots ook bij 

Heck’s lunchroom.
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zelf, maar aan de eigenaren; ter compensatie. Feitelijk was het 

op die eerste juli nog niet afgelopen. De voormalige slaven wer-

den onder staatstoezicht gesteld en werden verplicht nog tien 

jaar op de plantages door te werken. Dit ter voorkoming van 

een totale ineenstorting van de plantage-economie. Pas daarna 

kregen ze volledige burgerrechten. 

Een aparte groep vormen de Marrons, nakomelingen van de 

mensen die destijds de slavernij zijn ontvlucht, velen al direct 

na de overtocht. Zij hebben overleefd in de rimboe. Na verloop 

van tijd hebben zij zich georganiseerd en voerden strijd tegen 

de plantage-eigenaren. Met succes, het resultaat was dat  

jaar voor de afschaffing van de slavernij, de Marrons zich al 

vrijgevochten hadden. 

De afschaffing van de slavernij wordt ieder jaar gevierd als Keti-

Koti of ‘Het verbreken van de ketenen’. De dag wordt ook 

‘Dag van de Vrijheden’ genoemd.

Stichting Monument Middelburg
In  is de Stichting Monument Middelburg opgericht. Er 

was behoefte aan een tastbaar monument in de stad ter herden-

king van de slavernij, een ode aan de slachtoffers, een teken van 

solidariteit en een plaats waar men zich kan bezinnen. De 

stichting heeft veel medewerking van de gemeente en de pro-

vincie gekregen en in juli  kon het monument worden 

onthuld. Het staat op De Balans, een plek in Middelburg waar 

de directeuren van de scheepvaartmaatschappijen bij elkaar 

kwamen. Een symbolische plek dus. De naam verwijst naar de 

plaats waar de goederen na aankomst werden gewogen, voordat 

ze het pakhuis ingingen. 

De heer Ralf is voorzitter van de Stichting Monument 

Middelburg. Over zijn persoonlijke betrokkenheid bij het 

monument en waar het voor staat zegt hij: 

‘Ik ben in  in Suriname geboren uit Afrikaanse voorou-

ders. Als kind hoorde ik wel wat verhalen over hoe het was tij-

dens de slavernijperiode, maar niet zo heel nadrukkelijk. Mijn 

grootmoeder vertelde mij er nog het meeste over. Samen met 

haar heb ik sowieso veel naar verhalen geluisterd. Op de radio 

was dagelijks een verhaal te horen van de spin Anansi, een 

volksfiguur verwant aan Reintje de Vos, diep geworteld in de 

Afrikaanse verteltraditie.’

Erkenning
De namen van degenen die op  juli  ‘vrij’ kwamen zijn 

door de gegeven compensatie bekend. Ralf: ‘Eén van die 

namen is die van mijn overgrootvader: Dirk Andreas Ralf, 

geboren in .’

De kranslegging bij het Monument in Middelburg.

Slavernij is een eindeloos verhaal 

van onbekend en onbemind zijn.
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Ongeveer . mensen zijn in de zeventiende en achttiende 

eeuw door Nederlandse schepen vanuit Afrika overgebracht 

naar Suriname en de Antillen, om daar als slaaf te werken op de 

plantages. Dit is ongeveer vijf procent van de totale slavenhan-

del van Afrikanen die over de Atlantische Oceaan werden 

getransporteerd. Een deel daarvan stierf onderweg al door de 

erbarmelijke omstandigheden aan boord. Het Nederlandse deel 

van de handel was grotendeels in handen van de West-Indische 

Compagnie. Het vervoer van slaven was een onderdeel van een 

driehoekshandel. 

In Middelburg, in de zeventiende eeuw de tweede haven van 

Nederland, werden schepen gebouwd die als gewone koopvaar-

dijschepen vertrokken om bijvoorbeeld geweren of alcohol naar 

Afrika te brengen. Daar aangekomen werden de goederen uit-

geladen en werd het schip verbouwd om slaven te kunnen ver-

voeren naar Suriname of de Antillen. Curaçao nam lange tijd 

een centrale positie in als regionale slavenmarkt. Als de slaven 

het schip hadden verlaten, werden goederen als koffie of cacao 

ingeladen, waarop het schip weer koers zette naar Nederland. 

Qua uiterlijke schijn leek het op deze manier een ‘schone’ 

handel. 

Verbreken van de ketenen
Op  juli  werden de slaven in Suriname en op de Antillen 

vrije mensen. De Nederlandse regering betaalde een schadever-

goeding van driehonderd gulden per slaaf. Niet aan de slaven 

HERDENKING VAN DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ

Pijn of  
verdriet heeft 

geen kleur
 

Op 30 juni in Middelburg, onder de grote rode beuken op het plein, in het hart van de 

stad schept mevrouw Zitha Haman, geheel in het wit gekleed als uiting van rouw, water 

uit een kalebas over de voet van het monument. Om ‘moeder aarde’ te laten weten dat 

er een groep mensen aanwezig is die gedenkt dat er bloed heeft gevloeid. 

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN

Foto’s JOLLY VAN DER VELDEN en JAN STADS

De slavernij werd op 1 juli 1863 afgeschaft.
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In de gebeden is er ook aandacht voor de mensen die nu nog in 

slavernij leven. 

De Stichting Monument Middelburg richt zich op Suriname 

en de Antillen. Het totale terrein behappen is onmogelijk, maar 

het wordt wel benoemd. 

Een eindeloos verhaal van onbekend zijn
Siegfried Steglich is ook lid van de Stichting Monument 

Middelburg. Actief bezig zijn met het slavernijverleden heeft 

hem persoonlijk veel opgeleverd. In theorie wist hij natuurlijk 

wel wat slavernij inhield, maar al doende werd het persoonlij-

ker, ging hij verbanden zien en kon hij het meer op zichzelf 

betrekken. 

‘Door het meewerken binnen de stichting heb ik mij in het 

begin net Alice in Wonderland gevoeld. Door het benoemen 

van wat wij gemeenschappelijk hebben, bleef het niet langer 

afstandelijk, bleek het ook over mij te gaan. Ik kwam aan ver-

werken toe.’

‘Of er vroeger thuis over gepraat werd? Nee, maar slavernij was 

sterk op de achtergrond aanwezig. Het besef, of beter gezegd de 

door het rode bloed. ‘Het bloed dat door onze aderen stroomt 

is rood; onverschillig of je een zwarte, witte, bruine, rode of 

gele huid hebt. Pijn of verdriet heeft geen kleur’, wordt er 

gezegd. 

De vier wachters, niet afgewerkte halve cirkels van marmer die 

er omheen liggen, geven de gebrokenheid van de geschiedenis 

aan, waarbij de ruwe kant van het monument afwijst. ‘Van de 

voorouders, aan de kinderen, de gemeenschap en de toekomst’, 

staat op de basis te lezen. Het is ook een plek van troost.

Kaarsen flakkeren in de wind. De avondzon verlicht het plein 

en de fonteinen op de achtergrond. Boven op het gebouw van 

de doelen verslaat Sint Joris zijn draak. Zwaluwen scheren over 

de bomen heen. De Middelburgse stadsdichter Johannes Buma 

benoemt in zijn gedicht het slavernijverleden van de stad.

“…erken het Zeeuwse slavernijverleden,
van twee eeuwen lang; de munt die
Zeeland sloeg uit slavenhandel was
van belang. Hier lag het middelpunt:

Zie, daar een pakhuis van de Middelburgse 
Commercie Compagnie, het woonhuis van
de handelaar en achter de muur van de 
Sint Jorisdoelen kwam het bestuur bijeen…”

Traditioneel Afrikaanse rituelen zoals het plengoffer worden 

afgewisseld met Christelijke elementen, zoals het bidden van 

het Onze Vader. Het is een klein groepje van nog geen twintig 

mensen dat aanwezig is. De voorouders herdenken, daar gaat 

het om. Dat is wat meegenomen is door diezelfde voorouders 

uit Afrika. Op een diepere laag gaat het steeds om de vraag 

naar identiteit. ‘Het besef hebben dat je voorouders heel veel 

verdragen hebben en dat ze de drang hebben gehad zich eraan 

te ontworstelen. Terugkijkend voel ik veel erkentelijkheid én 

het besef dat ik hier als vrij mens sta’, zegt één van de deelne-

mers.  

‘Uit eerbied voor de traditie van deze dag draag ik wit, de kleur 

van de rouw’, zegt Zitha Haman. ‘Dit is wel een moderne ver-

sie. De muts en de schouderdoek zijn belangrijk. De muts is 

om de doden te eren. Het is een lange lap die eerst gesteven 

moet worden en vervolgens met spelden wordt vastgezet. Ik 

denk aan alle voorouders en ervaar daar contact mee. Ik hoop 

dat mijn kleinkinderen dit verder willen dragen. Ze willen er 

soms niet van weten, maar je moet er wel over kunnen praten 

en het een plek willen geven.’

Terugkijkend voelen de deelnemers 

veel erkentelijkheid én het besef dat zij 

hier als vrij mens staan.

De laat-maar-waaien-muts dankt zijn naam aan het feit dat de punten alle 

kanten op staan.
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Bewustwording
In Amsterdam en Middelburg staat tegenwoordig een monu-

ment en de herdenking wordt op steeds meer plaatsen gevierd, 

langzamerhand ontstaat er blijkbaar meer bewustzijn. De 

Stichting Monument Middelburg heeft bewustwording en edu-

catie als insteek. Dat sloeg aan bij de gemeente en de provincie. 

Ook participeert de stichting in de ‘Wereldreis door 

Middelburg’, geeft lezingen en komt op middelbare scholen 

om de leerlingen te vertellen van het slavernijverleden. Voor 

volgend jaar is er een lobby gaande om de nationale herdenking 

in Middelburg te doen. Ook streven ze ernaar dat  juli een 

nationale gedenkdag wordt, wat in Suriname en op de Antillen 

al jaren zo is.

Ralf: ‘Het gaat niet alleen om het monument. Uiteindelijk 

moet je ook samen verder roeien in het bootje en moet je niet 

alleen terugkijken of er onverschillig over zijn. Wat kunnen we 

er van leren, zodat dit nooit meer gebeurt?’ 

Nagedachtenis aan de voorouders
De herdenking bestaat uit een wake ter nagedachtenis aan de 

voorouders en ter bezinning. Het feestelijke bevrijdingsfeest 

wordt op  juli gevierd. 

De wake in Middelburg vindt plaats bij het monument; een 

sobere, marmeren zuil van zwart, wit en rood marmer. De 

intentie ervan is de uitdrukking van de eenheid tussen de 

zwarte en de witte mens. Ze staan rechtop en zijn verbonden 

‘Het gaat er vooral om’, vervolgt hij, ‘dat naar aanleiding van 

vijf jaar Tweede Wereldoorlog er veel herdenkingen en monu-

menten zijn. Er is nog steeds veel commotie over, maar van 

meer dan twee eeuwen slavernij hoor je niets. Slavernij is bij 

het grote publiek weggestopt en onbekend. Door het monu-

ment is het hier wat tastbaarder geworden, maar er bestaat 

maar bij weinig mensen de indruk dat Zeeland met zoiets als 

slavenhandel te maken had. Het is overigens ook niet terecht 

om alleen met de beschuldigende vinger naar Europa te wijzen; 

er zijn Afrikanen die zelf hun broers en zusters hebben ver-

kocht. En waarom heeft Afrika nooit teruggekeken?  

Zoveel mensen verlieten het continent om nooit meer terug 

te komen.’ 

Zitha Haman draagt wit, de kleur van de rouw.

Het monument bestaat uit een zuil van zwart, rood en wit marmer. Het drukt 

de eenheid tussen de zwarte en witte mens uit, verbonden door het rode 

bloed.
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gaf bijvoorbeeld de richting aan waar het meisje straks te vin-

den zou zijn voor een afspraakje. Een hoofddoek gevouwen als 

een roosje betekende ‘verliefd’, maar een strakke strik ‘ik ben 

boos’. 

Een vertegenwoordiger van de Marrons legt samen met de bur-

gemeester een krans. Later op de dag zou de eerste benadruk-

ken dat zijn voorouders geen weggelopen slaven waren, maar 

mensen die voor hun vrijheid kozen. ‘Ze hebben gestreden 

voor heel Suriname en voor de Afrikaanse mens die zo is mis-

handeld. Uit solidariteit doe ik hieraan mee, een vrijheidsstrijd 

voer je nooit alleen.’

Een andere krans wordt gelegd namens de Antillen en de pro-

vincie. Hierna volgt een minuut stilte. Siegfried Steglich bena-

drukt de gemeenschappelijkheid van alle aanwezigen: ‘We 

mogen vandaag blij zijn dat er een keerpunt in de geschiedenis 

is geweest en dat we in diversiteit bij elkaar kunnen zijn om dat 

te herdenken.’ 

Laat-maar-waaien-muts
De kleur van de kleding van de dames is nu veelal uitbundig: 

geel, groen en paars. Hier en daar een vrolijke hoofddoek en 

gouden sieraden. Eén van de doeken wordt een ‘laat-maar-

waaien-muts’ genoemd, omdat de punten van de opengewerkte 

stof alle kanten opstaan. De achterliggende gedachte is dat er 

toch wel over je geroddeld wordt, maar dat je dat niets uit-

maakt, je gaat gewoon de straat op. Veel meer weten ze er niet 

over te vertellen en eigenlijk twijfelen de draagsters een beetje 

aan het verhaal. Was er ook niet iets met een touwtje op de rug 

dat, wanneer dat op een bepaalde manier geknoopt was, aangaf 

dat je nog beschikbaar was? Ze moeten er hard om lachen. Er 

lijkt enige géne te zijn, maar duidelijk is dat deze kledingtradi-

tie niet meer springlevend is. ‘Ze dragen het wel, maar ze weten 

niet het hoe en wat van de traditie’, bevestigt later een oudere 

deelneemster. 

Ondertussen wordt swingende Caribische muziek afgewisseld 

met dansgroepen, een open podium en een presentatie van 

Zeeuwse klederdrachten. Hierbij komt de presentator tot de 

toch wel opzienbarende conclusie dat de traditionele 

Surinaamse en Zeeuwse kleding weliswaar uiterlijk veel van 

elkaar verschilt, maar dat de onderkleding heel overeenkomstig 

is vanwege de onderrokken en de linten aan het ondergoed.

 

Het plein is vol mensen. De muziek zorgt voor een vrolijke, 

zomerse sfeer. De bezoekers genieten in de schaduw van de 

grote bomen van de lekkere hapjes die er te koop zijn of slente-

ren langs de standjes. 

Een Antilliaanse dansgroep danst een wals op een melodie die 

is afgeleid van Hup Marjanneke. Het gezamenlijke verleden 

heeft veel kanten. 

Een jaar lang Traditie 
voor maar € 19,–

Tradities zijn gewoonten en 

gebruiken die doorgegeven 

worden van generatie op 

generatie. Lees daarom elk 

kwartaal over de boeiende 

achtergronden van onze 

alledaagse dingen, tradities 

en rituelen.
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verdringing daarvan, was heel sterk. Mijn moeder sprak vaak 

Surinaams als ze een bepaalde situatie kernachtig wilde samen-

vatten. Dan gebruikte ze een odo, een spreekwoord. Als ik met 

mijn vriendjes had gevoetbald en nog in de emotie zat van de 

ene straat tegen de andere, dan ging ik thuis gewoon in het 

Surinaams door. Mijn moeder zei dan: ‘De boot van de Para is 

aangemeerd’. De betekenis was dat wanneer de boot aangelegd 

was met de bosnegers uit het binnenland, die geen Nederlands 

spraken en donkerder van kleur waren, dat deze mensen min-

der waren. Zonder dat ze ooit uitsprak dat ik Nederlands moest 

gaan spreken, was mij dat volkomen duidelijk.’ 

‘Dat is wat slavernij met je doet; verweven zijn met superiori-

teitsdenken. Het is een eindeloos verhaal van onbekend zijn, 

onbemind, bijna ook door jezelf. Waardoor je niet voldoende 

toekomt aan je tradities, we hebben te weinig ijkpunten en we 

hebben veel moeite met de acceptatie van wat er allemaal is 

gebeurd. Wanneer je als Nederlander gaat uitzoeken wie je 

voorouders zijn, dan kun je generaties ver terug gaan. Als Afro-

Surinamer kun je hoogstens teruggaan tot het jaar dat de sla-

vernij werd afgeschaft en de eigenaren per slaaf een financiële 

compensatie kregen. Daar is de registratie begonnen. De men-

sen werden aanvankelijk per nummer benoemd, vergelijkbaar 

met de veestapel van een boer. Daarna vond men dat namen 

toch wel nodig waren en zo zijn er veel Hollandse en Zeeuwse 

namen in omloop gekomen. Daar ligt de absolute grens om 

familieleden terug te vinden. Ik heb een foto uit  waar 

mijn vader en mijn tante opstaan en de ouders en grootouders 

daarvan. Die zijn slaaf geweest. Het is pas vier generaties terug.’

 

‘Wat nu belangrijk is, is het besef dat het geweest is en dat je 

kunt gaan werken aan bevrijding, aan het loskomen ervan. 

Anders blijf je steken in de situatie waarin ik groepen 

Surinamers hier in Nederland zie verkeren.’ 

De Dag van de Vrijheden: Keti Koti
De Zeeland Krioro groep leidt met een sober ritme van de 

drums de stoet van het Abdijplein naar het monument voor de 

kransleggingen. Voordat die plaatsvinden, zingen zij een lied 

dat hun voorouders zongen op het land. ‘Om ze te herdenken’, 

zeggen ze later. Veel liederen zijn van ouders op kinderen over-

gegaan, als spirit voor tijden van nood, om kracht te vragen. 

In de liedteksten zaten ook vaak diepere lagen. Doordat het de 

slaven verboden was met elkaar te praten, werden er bood-

schappen via zang overgebracht. Iedereen begreep dat, behalve 

de eigenaren van de plantages, omdat die de taal niet verston-

den en dat was natuurlijk precies de bedoeling. 

Een andere manier om te kunnen communiceren was voor de 

vrouwen het vouwen van de hoofddoek. Een uitstekend puntje 

Naast rouw is er op Keti Koti ook vrolijkheid.
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Dat de teleurstelling groot is, heeft een aantal redenen. De 

belangrijkste is wellicht het feit dat de processie sinds  

bijna onafgebroken is gehouden. Alleen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was het door de Duitsers niet toegestaan deze 

eeuwenoude traditie in stand te houden. Dat dan met zo’n 

staat van dienst het weer roet in het eten moet gooien, is moei-

lijk te verkroppen voor de gemiddeld tienduizend toeschouwers 

die de Boxmeerse Vaart trekt, voor de Box meerse gemeenschap 

van . zielen en toch zeker voor de . deelnemers aan 

deze zeldzaam mooie processie. Onder de deelnemers is heel 

veel jeugd. 

Zal het doorgaan?
Ondanks de moessonregen wordt Boxmeer al 

vroeg in gereedheid gebracht. Men moet wel, 

want voor hetzelfde geld gaat het evenement wél 

door of is het stadje getuige van het wonder van 

een plots stokkende regen. Wat dat laat-

ste betreft moet de kans klein worden 

geacht, want Boxmeer houdt er een 

afwijkende Clara-traditie op na. In 

veel plaatsen in Brabant worden 

worsten naar de Clarissen of 

andere religieuze instellingen of 

vertegenwoordigers gebracht. Tegen 

‘betaling’ met worsten, bidden de zus-

ters extra voor goed weer. Wie een bui-

tenactiviteit organiseert en zich wil 

indekken voor mooi weer, doet aan dit 

gebruik. Clara is de patroonheilige van 

goed weer, enkel en alleen omdat in 

haar naam het woord ‘klaar’ van ‘hel-

der’ ligt besloten. De traditie 

wil dat de worsten vóór 

een evenement worden 

geofferd, maar in 

Boxmeer doen ze het na 

afloop. ‘Want stel’, 

motiveert Wim 

Goossens, ‘dat we wor-

sten hebben weggebracht 

en het regent toch.’ Hollandse 

zuinigheid in Brabant.

Het is rond een uur of negen in de morgen als de vraag of het 

al dan niet doorgaan van de Vaart hét gesprek in Boxmeer is. 

Een oma met twee kleinkinderen, verkleed als bruidjes, vraagt 

het bezorgd aan een paar politiemensen die met hun auto bij 

een wegafzetting staan. Een gildebroeder in vol ornaat 

bespreekt het met zijn vrouw. Ze schuilen onder een afdak. 

Zijn kleurige kledij steekt schril af tegen het grijze regengor-

dijn. Een lid van de harmonie spoedt zich met zijn instrument, 

goed verpakt in een koffer, door de Rapensteeg. Het straatje 

komt uit op de hoofdweg door het centrum. Op de overdekte 

terrassen is het al een drukte van belang. En iedereen stelt de 

vraag der vragen: zal het doorgaan?

Iedereen is verantwoordelijk voor het groen
Niets wijst er op dat de Boxmeerse Vaart niet door zal gaan. 

Aan zelfgemaakte standaards, een kunstige uitging van vrijwilli-

gerswerk, hangen gele vlaggen. Aan de toren van de Sint 

Petruskerk wappert de Nederlandse vlag, de regen ten spijt. Het 

dundoek maakt duidelijk dat het rood, wit en blauw ooit wel 

lijkt te zijn bedacht om het in grijs weer gedompeld Nederland 

toch iets fleurigs te geven. Maar het duidelijkst dat hier iets bij-

zonders staat 

te gebeuren, is het 

groen dat met kwistige 

hand over het plaveisel wordt 

gestrooid. Hierover moet straks de pro-

cessie trekken. Het vele groen is een teken van 

de betrokkenheid van de Boxmeerse gemeenschap bij de 

Vaart door hun stadje. Iemand die zijn haag wil snoeien, doet 

dat kort voor de Vaart, ook al is het daarvoor nog niet echt de 

tijd. Elke rechtgeaarde inwoner van Boxmeer kent het volks-

rijmpje waarin de datum van de Vaart wordt bepaald: 

Pinksteren vroeg of laat, veertien dagen daarna trekt de 

Boxmeerse Vaart.

Een medewerker van Café ’t Centrum legt uit dat het gebruik 

is dat een aanwonende aan de route zijn stukje van de route 

Het met bloed bevlekte 

corporale wordt bewaard 

in een kostbare reliekschrijn 

uit 1482.
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‘Beste mensen. Het is jammer, maar het regent teveel om de Vaart door te laten gaan. 

Jammer, heel jammer.’ Vanachter het altaar van de Sint Petruskerk in het Noord-Brabantse 

Boxmeer doet pastor Tjeu Timmermans de mededeling waar iedereen rekening mee heeft 

gehouden, maar desondanks golft de teleurstelling door de kerk. Buiten regent het dat het 

giet. Het hemelwater komt al uren met bakken naar beneden en de voorspellingen van de 

moderne buienradar en de traditionele Brabantse weerman Johan Verschuuren zijn dat het 

nog uren zal blijven regenen. ‘Het is de derde keer dat de Boxmeerse Vaart vanwege het 

slechte weer moet worden afgelast’, zegt Wim Goossens. Hij is dertig jaar Vaartmeester 

en zijn ervaringen zijn op die periode gebaseerd.

EEN EEUWENOUDE BLOEDPROCESSIE 

Boxmeer houdt de 
vaart in de Vaart Tekst PAUL SPAPENS

Foto’s JAN STADS

De bloedprocessie in Boxmeer 

vertelt het verhaal van een 

priester die rond 1400 twijfelde 

aan de consecratie, waarbij 

brood en wijn veranderen in het 

Lichaam en Bloed van Christus.
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ken. Een groep oudere vrouwen knipt de papieren snippers die 

voor hetzelfde doel worden gebruikt als de bloemblaadjes. 

‘Bezigheidstherapie’, zegt Piet van den brand gekscherend. 

‘Men zou er ook een papierversnipperaar voor kunnen gebrui-

ken.’ Hij geeft dit voorbeeld om de betrokkenheid van de 

Boxmeerse gemeenschap te verduidelijken.

Ook Vaartmeester Wim Goossens roemt de gemeenschapszin 

die Boxmeer zich doet inspannen voor de Vaart, maar er zijn 

volgens hem nog andere componenten, zoals het diep gevoelde 

culturele belang van de Vaart. Deze processie is een uiting van 

de identiteit van de Boxmeerse mens, inwoner van een stadje 

dat eeuwenlang zelfstandig is geweest en pas onder Napoleon 

bij Nederland is gevoegd. Ook het religieuze aspect speelt mee, 

aldus Wim Goossens, maar dat komt pas op de tweede plaats 

na het culturele belang. Althans, tegenwoordig, want de oor-

sprong is zuiver religieus.

Boxmeerse Vaart
Vanaf het moment van het Bloedwonder rond  is de cor-

porale in een processie door het stadje gedragen. De processie 

ging Vaart heten, van trekken. Het begon klein, waarna de 

Vaart zich ontwikkelde tot een type processie dat overal in 

Europa voorkomt. Bijvoorbeeld in Polen, Vlaanderen en 

Spanje. Bijzonder aan de Boxmeerse Vaart is de authenticiteit 

van de groepen die samen de processie vormen. Absoluut verte-

derend zijn de bruidjes in hun maagdelijk witte communicant-

jeskleding. Ze dragen de mandjes met de bloemen. Het bloe-

menstrooisel versiert de weg waarover straks het Allerheiligste 

komt, meegedragen onder een baldakijn. Aan de mandjes zijn 

linten in de kleuren van de bloemen bevestigd.  

ervaring, die wel zeer duidelijk religieuze wortels heeft. De 

hoogtepunten van de processie zijn immers het door een pries-

ter meegedragen Allerheiligste en de middeleeuwse schrijn 

waarin het voorwerp zit waarom het tijdens deze Vaart allemaal 

is begonnen. 

Rond  was er een pastoor die het wezen van de consecratie 

in twijfel trok, het meest wezenlijke onderdeel van het katho-

lieke geloof. De offergaven brood en wijn veranderen tijdens de 

consecratie in het lichaam en bloed van Christus. Toen de pas-

toor rond  aan dit ‘geheim van het geloof ’ twijfelde, bleef 

de reactie niet uit. De wijn in de kelk veranderde werkelijk in 

bloed. Het bruiste en borrelde en stroomde over de kelkrand 

op de corporale, het witte linnen doek dat op het altaar ligt. 

Deze corporale (Latijn: palla corporalis = lichaamskleed) wordt 

met de bloedvlekken en al bewaard in de reliekschrijn uit .

Deze schrijn is zo kostbaar, dat het een daad van cultureel van-

dalisme zou zijn om hem in de regen mee te dragen. Zo wor-

den er tijdens de processie zeer veel kledingstukken en voor-

werpen meegedragen die van regen te veel te lijden hebben. De 

zorg voor dit unieke materieel erfgoed is de enige reden 

waarom vaartmeester Wim Goossens het moeilijke besluit moet 

nemen tot afgelasting. Het is de derde keer dat hij dit mee-

maakt in de dertig jaar waarin hij deze functie bekleedt. In die 

dertig jaar is de Vaart uitgegroeid tot een ‘stevige organisatie’, 

steekt Vaartfotograaf Jo van Bakel de loftrompet over al dat-

gene wat Wim Goossens en de honderdvijftig vrijwilligers neer-

zetten. Piet van den Brand valt hem bij. Hij is de schepper van 

(onder meer) de standaards waaraan de gele vlaggen langs de 

route zijn bevestigd. Mensen zoals hij hebben de totale ‘outfit’ 

van de processie waar nodig vernieuwd, zoals kleding en doe-

De processie begint met een Heilige Mis.
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regen buiten gaat staan en dat is het roken van een sigaret. Jo 

van Bakel trekt er met genoegen aan en blaast de rook naar de 

regen. ‘Ik zie het echt niet doorgaan’, sombert deze Vaart-

expert. Al dertig jaar fotografeert hij de zeer fotogenieke 

processie. 

Het resultaat is in de loop van de dag te zien tijdens drie dia-

voorstellingen. De aanvangstijden staan op een bord dat tegen 

een hekwerk aan de achterzijde van de kerk is bevestigd. Rechts 

daarvan is een ruimte waarin Jo van Bakel zijn lichtbeelden ver-

toond. Het is een waardevolle vertoning omdat de toeschouwer 

getuige is van een afname van de belangstelling voor de Vaart 

én van een sterke toename de laatste jaren. Het heen en weer 

gaan heeft gelijke tred gehouden met de ontkerkelijking en de 

groeiende belangstelling onder het brede publiek voor tradities, 

volkscultuur en identiteit. ‘Men schaamt zich de laatste jaren 

ook minder om er voor uit te komen dat men gelovig is’, geeft 

Jo van Bakel nóg een reden van het revival van de Boxmeerse 

Vaart. Het keerpunt, schat Jo van Bakel, kwam in het midden 

van de jaren negentig. ‘Vanaf dat moment zijn er zichtbaar 

weer meer mensen komen kijken.’

Bloedbevlekte corporale
Vaartmeester Wim Goossens zegt dat een gemiddelde 

Boxmeerse Vaart tienduizend bezoekers trekt. Deze belangstel-

lenden komen in de eerste plaats voor een authentieke culturele 

 letterlijk groen maakt met tuinknipsel. Hier ligt taxus, daar 

liguster. In het geval van ’t Centrum draagt een familielid zorg 

voor voldoende groen. Sommigen laten een milde vorm van 

kritiek doorklinken (men leeft hier immers nauw met elkaar 

samen) met de opmerking dat niet iedereen zijn deel groen 

doet kleuren. Op het groen komt een laagje rozenblaadjes, ook 

worden blaadjes van andere bloemen gebruikt. Nadat in de 

kerk bekend is gemaakt dat de Boxmeerse Vaart  niet door 

gaat, weet een slimme moeder de hevige teleurstelling van haar 

dochtertje mooi om te zetten in een groot enthousiasme. 

Terwijl de straat weer in de normale staat wordt teruggebracht 

en alle attributen haastig worden verwijderd, strooit het meisje 

rozenblaadjes dat het een lieve lust is. Het emmertje is zo leeg. 

Toename belangstelling
Voor de monumentale deur van de Sint Petruskerk staat Jo van 

Bakel alles gade te slaan. Binnen is de eucharistieviering 

gaande, die voorafgaat aan de Boxmeerse Vaart. Tegenwoordig 

kan er maar één reden zijn waarom iemand in de stromende 

Pinksteren vroeg of laat, veertien dagen 

daarna trekt de Boxmeerse Vaart.

De gilden hebben van oudsher een belangrijke rol in de Vaart.
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Het gezegde ‘rijke stinkerds’ stamt 
uit de tijd dat rijke mensen in de 
kerk begraven werden. Gewone 
mensen lagen op het kerkhof, 
soms niet eens in een eigen graf. 
Wist u dat het afleggen, aanzeggen 
en begraven de taak was van de 
buren? Over gebruiken rondom de 
dood is een nummer van het 
Alledaagse leven uitgekomen.

Rouw & Rustplaats is te bestellen 
door  , ( , plus verzend-
kosten) over te maken op giro 
 t.n.v. het Nederlands 
Centrum voor Volks cultuur te 
Utrecht onder vermelding van 
dood.

Levenslooprituelen 
     in de reeks

Het ritueel van beschuit met 
muisjes eten als een kindje gebo-
ren is, kennen wij allemaal. 
Maar weet u ook wat een Hansje 
in de kelder is en waarom kandeel 
in de kraam kamer hoort? 
Over deze en nog veel meer 
geboorte rituelen is een speciaal 
nummer van het Alledaagse leven 
uitgekomen.

Kraamkamer & Kandeel is te 
bestellen door  , ( , plus 
verzendkosten) over te maken op 
giro  t.n.v. het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur te 
Utrecht onder vermelding van 
geboorte.

Ringen wisselen is een belangrijk 
 ritueel bij de huwelijksvoltrek-
king. Liefde moet zijn als een 
ring: rond en oneindig. Weet u 
ook waar de bruids suikers van-
daan komen en sinds wanneer 
bruiden in het wit trouwen? 
Over deze en andere huwelijks-
rituelen is een nummer van 
het Alledaagse leven uitgekomen.

Bruidssuikers & wittebroods-
weken is te bestellen door  , 
( , plus verzendkosten) over 
te maken op giro  t.n.v. 
het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur te Utrecht onder 
vermelding van huwelijk. 

U kunt de drie nummers bestellen door € 23,– over te maken, op 

rekeningnummer 810806 t.n.v. het Neder lands Centrum voor Volks cultuur 

onder vermelding van geboorte, huwelijk en dood.

het 
    Alledaagse 
 Leven

Geboorte Huwelijk Dood en begraven
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eretitel voor kerken in met name bedevaartsoorden. Tegen de 

torenmuur is het wapen bevestigd dat door de Hoge Raad van 

Adel aan de Boxmeerse basiliek is verleend. Er is onder meer 

een conopeum op te zien, een parasolvormig ereteken voor basi-

lieken. ‘Jaweh is mijn God’, staat onder het wapen. Binnen 

gaat de bisschop voor in de Heilige Mis. Als deze voorbij is en 

bekend is gemaakt dat de Boxmeerse Vaart  vanwege het 

slechte weer geen doorgang vindt, marcheert de harmonie naar 

binnen. ‘U zijt de glorie’ spelen de muzikanten en iedereen 

fleurt weer op. Achter in de kerk staat een stalletje met devotio-

nalia, waaronder Vaartprentjes en Vaartmedailles. Een jonge-

man doet goede zaken, vooral met de verkoop van zakjes met 

Vaartmoppen. De taaitaai-achtige lekkernij eist stevige vullin-

gen van de tanden, maar ze smaken lekker – ze smaken naar 

meer, naar de Boxmeerse Vaart van . Wat dat betreft 

houdt Boxmeer de vaart er in. 

Stoer zijn de edelknapen, jongetjes en opgeschoten knapen in 

fluwelen kleding in allerlei plechtige kleuren. Zij symboliseren 

de bescherming van het grote goed waar de Vaart voor staat. 

De harmonie loopt mee, de gilden zijn van de partij. 

Misdienaars zijn klassiek gekleed in rode toog en witte super-

plie, een wit linnen kledingstuk met wijde mouwen. Helemaal 

achteraan in de processie lopen de Pierezuukers. Met deze 

volkse naam wordt een groep mensen aangeduid die van grote 

betekenis is geweest voor de Vaart. Ze worden zo genoemd 

omdat ze flambouwen (brandende kaarsen) uit de negentiende 

eeuw meedragen. Steeds als ze deze processielantaarns onder 

het lopen verzetten, kijken ze naar de grond, alsof ze naar wor-

men zoeken om daar mee te gaan vissen.

Belangrijk bedevaartsoord
Zo gaat het al meer dan zes eeuwen in Boxmeer. Toen de 

Boxmeerse Vaart zeshonderd jaar bestond, is de Sint Petruskerk 

in  per pauselijk decreet verheven tot Basilica Minor, een 

De inwoners van 

Boxmeer strooien 

groene takjes en 

bloemblaadjes op 

de straten waar de 

processie overheen 

loopt.
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petroleumlamp las hij de boeken van 

Felix Timmermans, die hij gekregen had 

van een bevriende kunstenares van de 

familie. Vooral Pallieter maakte veel 

indruk op hem, de beroemde romanfi-

guur die flierefluitend door het leven 

trekt, een levensgenieter die op onbe-

zorgde wijze de dag plukt. De boeken 

van Timmermans boden een moment 

van ontsnapping uit de donkere en drei-

gende wereld om hem heen. In die zin 

kan het gezien worden als een vorm van 

escapisme. Het had een therapeutische 

functie in een moeilijke tijd. Net als 

Pallieter trok later ook Oudes als een 

flierefluiter over het Nederlandse en 

Vlaamse platteland. Hij tekende een 

wereld waar altijd de zon scheen, met 

heel veel klederdrachten, met oogstfees-

ten, reuzen, kermissen, circussen en reli-

gieuze processies. 

Als er een kermis of circus in de buurt 

was, dan ging Jaap met zijn vader altijd 

naar de opbouw kijken. Hij kende alle 

kermisexploitanten persoonlijk en had 

een hartelijke relatie met hen. Ook was 

hij gefascineerd door de enorme Vlaamse 

en Waalse reuzen, die hij vele malen 

heeft getekend. Net als het beroemde 

carnaval in Binche. Vanaf de jaren vijftig 

reisde hij met het openbaar vervoer en 

gewapend met een pakje brood regelma-

tig naar Vlaanderen. Dàt was de authen-

tieke wereld waarin hij was geïnteres-

seerd en die hij ook aantrof in het werk 

van Pieter Bruegel. Jaap Oudes kopi-

eerde vele tekeningen uit Timmermans’ 

boekwerk over deze beroemde zestiende-

eeuwse Vlaamse schilder, Pieter Bruegel, 
zo heb ik u uit uw werken geroken.

Met kleurpotloden of blocnotepapier
Jaap Oudes was geïnspireerd door het 

‘authentieke’ platteland. Daarbij paste 

ook een ongekunstelde werkwijze. Hij 

hield zich verre van de officiële 

Alkmaarse kunstenaarscirkels en presen-

teerde zich altijd als autodidact. Het 

paste in de visie van zijn vader Dirk, die 

ook kunstenaar was, en die als motto 

had: ‘Leren is afleren’. Jaap Oudes profi-

leerde zich als een oprechte amateur. Hij 

had er ook de tijd en mogelijkheid voor. 

Als enig kind werd hij vertroeteld door 

zijn ouders, ook al vanwege een ziekte 

Bulloper in Hoorn, die met zijn stier de boerderijen afging om de koeien te bevruchten.

Jaap Oudes had de gewoonte om de Nederlandse klederdrachten 'mee te nemen' op zijn reizen naar 

Vlaanderen.
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nente plaats krijgen in al zijn werk. Hij 

nam ze, figuurlijk gesproken, zelfs mee 

naar het buitenland, je vindt ze bijvoor-

beeld op zijn vele Vlaamse tekeningen, 

onder andere op zijn beroemde tekening 

van de entreepoort van het Vlaamse 

plaatsje Lier. 

Een Nederlandse Pallieter
Dat de karakteristieke Vlaamse dorpjes 

en steden op Jaap Oudes veel indruk 

maakten is eigenlijk geen verrassing. Jaap 

Oudes zag ze door de ogen van Pallieter, 

de beroemde romanfiguur van de 

Vlaamse schrijver Felix Timmermans 

(-). Tijdens de oorlog moest 

Jaap zich vele jaren schuil houden omdat 

hij bang was opgeroepen te worden voor 

de Arbeitseinsatz. Bij het lichtje van een 

uitbundiger dan in werkelijkheid en 

staan bijvoorbeeld uit het lood of zijn 

wat bollig van vorm. Oudes werkte sterk 

associatief. Als hij een toren tekende, 

dan tekende hij er meestal een reeks van 

andere torens bij die hij kende uit andere 

dorpjes. 

Uit al zijn tekeningen blijkt verder een 

grote fascinatie voor de klederdracht. 

Het verhaal gaat dat hij rond  met 

zijn moeder een tripje maakte met het 

boemeltreintje naar Purmerend. Toen bij 

Purmerend enkele vrouwen in kleder-

dracht instapten, was hij als door de 

bliksem getroffen. Met name door de 

traditionele hoofdbedekking. De Volen-

damse hulletjes en de Westfriese boeren-

hoedjes zouden voortaan een promi-

Jaap Oudes tekende een fantasiewereld, 

waarin je helemaal kunt wegdromen. Hij 

liet zich daarbij inspireren door de wer-

kelijkheid om hem heen. Jaap Oudes 

was altijd op reis, niet alleen in zijn fan-

tasie, maar ook in werkelijkheid. Al in 

zijn jeugd verkende hij directe omgeving 

van Alkmaar en maakte hij met zijn 

moeder wandelingen naar plaatsen zo ver 

als Hoorn. Kenners van de lokale topo-

grafie herkennen onmiddellijk de gebou-

wen die hij portretteerde, zoals de karak-

teristieke Waagtoren in Alkmaar, het 

raadhuisje in Edam, de visserswoningen 

in Egmond aan Zee of de molen van 

Jaan en Floor Pauw aan de Molenkade in 

Oudorp. Hij gaf er altijd wel een eigen 

draai aan. De torens die hij tekende 

waren op zijn tekeningen altijd net iets 

Dromen van Cocagne

KUNSTENAAR 

JAAP OUDES 

GEÏNSPIREERD 

DOOR 

NEDERLANDSE 

EN VLAAMSE 

VOLKSCULTUUR 

In het Westfries Museum in Hoorn is tot en met 29 november 2009 de overzichtstentoon-

stelling te zien van het werk van de Alkmaarse kunstenaar Jaap Oudes (1926-1998).  

Al bij een eerste beschouwing maken zijn tekeningen een overweldigende indruk. Niet 

alleen door hun overvolheid, waarbij zelfs de luchten zijn volgetekend met reeksen van 

kleine fantasie figuren, maar ook omdat uit de tekeningen een aanstekelijke vitaliteit en 

levenslust spreekt. 

Jaap Oudes tekende heel veel volkscultuur. Engelse draaimolen op de kermis in Hoorn

Tekst 

ALBERT VAN DER 

ZEIJDEN

Tekeningen 

JAAP OUDES
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grote aantrekkingskracht uit te oefenen. 

Kunstgaleries over de hele wereld en ook 

in Nederland hebben steeds meer 

belangstelling voor dit type kunst. Ook 

voor ons biedt het werk van naïeve kun-

stenaars als Jaap Oudes een moment van 

ontsnapping uit een tijd met dreigende 

milieurampen en ogenschijnlijk onbe-

heersbaar terrorisme. Wie wil niet, net 

als Oudes, wegdromen in lang vervlogen 

fantasiewerelden en als een Nederlandse 

Pallieter op onbekommerde wijze ver-

toeven op het oude Nederlandse en 

Vlaamse platteland? 

Met dank aan Jan Oud voor zijn uitgebreide infor-

matie over de figuur van Jaap Oudes. Zie verder: 

Jaap Oudes; kleurrijk kunstenaar (Tilburg 2009, 

uitgave Stichting Dirk en Jaap Oudes).

De overzichtstentoonstelling ‘De kleurrijke wereld 

van Jaap Oudes’ is tot en met 29 november 2009 

te bezoeken in het Westfries Museum, Roode 

Steen 1 in Hoorn (www.westfriesmuseum.nl). 

namelijk dat hij zo puur mogelijk wilde 

tekenen.

 

Cultuurkritiek
In ‘outsider art’ zit verder vaak een maat-

schappij kritische ondertoon die moge-

lijk, op onschuldige wijze, ook wel door-

klinkt in het werk van Jaap Oudes en in 

het werk van de naïeve schilders in het 

algemeen. Het is immers een geïdeali-

seerde voorstelling van vroeger die hij in 

zijn tekeningen ten tonele voert. Een 

zelfde geïdealiseerde opvatting van de 

volkscultuur is terug te vinden in het 

werk van de oudere volkskundigen van 

rond , bijvoorbeeld bij iemand als 

Jos. Schrijnen (-), die deze 

warme voorstelling van het platteland 

combineerde met een scherpe kritiek op 

de moderne, geïndustrialiseerde samen-

leving. ‘Arm is onze tijd, arm, kil en 

nuchter, gladstrijkend, waar hij het ver-

mag, tot de zwakste sporen van eigen 

aard en zeden en gebruiken, doovend tot 

de laatste sprankjes poëzie, die nog 

opvonken uit de gulden schatkamers van 

sprookjes, sagen en legenden.’ Ook bij 

Oudes functioneerde de oude volkscul-

tuur als een vlucht uit de moderne 

wereld met al zijn dreigingen. Bij Oudes 

zien wij nooit moderne flatgebouwen of 

voortrazende auto’s op een snelweg. Jaap 

Oudes tekende een warme fantasiewe-

reld waar altijd de zon scheen. Een 

droomwereld waarin hij graag vertoefde 

en altijd op reis was. Het is in zekere zin 

een hedendaagse droom van Cocagne, 

vergelijkbaar met de middeleeuwse fan-

tasieën over een ver en onbereikbaar 

luilekkerland. 

Internationale belangstelling
De immer zonnige en vrolijke wereld die 

‘naïeve outsiders’ zoals Jaap Oudes in 

beeld brachten blijkt ondertussen een 

Tussen Jean Dubuffet en Jaap Oudes zijn 

enkele sprekende overeenkomsten. De 

Franse wijnhandelaar/kunstenaar profi-

leerde zich, net als Oudes, nadrukkelijk 

buiten de officiële kunstenaarscircuits en 

zette zich af tegen de door ‘na-apers 

beheerste culturele kunst’. Net als bij 

Oudes moest voor hem de kunst een 

spontane opwelling zijn, een officiële 

kunstopleiding zou de waarlijk originele 

kunstenaar alleen maar bederven. 

Outsiders positioneren zich nadrukkelijk 

aan de rand van de samenleving, zijn 

vaak een tikkeltje excentriek en enigszins 

monomaan en soms zelfs maniakaal in 

hun wijze van werken. Hun kunst is veel 

meer ‘a way of life’ dan een kunstenaars-

maniertje, je werkt vanuit je hart en niet 

omdat je bij de officiële kunstcircuits 

wilt horen. Allemaal dingen die, zoals we 

gezien hebben, ook op Jaap Oudes van 

toepassing zijn. Het gaat allemaal terug 

op een oude, romantische traditie van 

kunst. 

De speurtocht naar het authentieke staat 

al centraal in het werk van kunstenaars 

als Vincent van Gogh, die ooit in één 

van zijn brieven schreef dat hij blij was 

dat hij nooit echt schilderen had geleerd. 

Het officiële kunstenaarsmaniertje zou 

zijn eigen onbedorven individuele 

expressie alleen maar in de weg hebben 

gestaan. Bij iemand als Jaap Oudes ging 

het voor een deel om een pas later zelf-

verkozen isolement. Al vroeg had hij, via 

zijn vader, immers contact met het 

Alkmaarse kunstenaarscircuit. Via zijn 

vader en anderen leerde hij meer over 

kunst dan hij later misschien geneigd 

was toe te geven. Zijn kunst was zeker 

niet alleen ‘spontaan’, hij was ook een 

vakman die het tekenen tot in de puntjes 

beheerste. Met zijn keuze voor een outsi-

derpositie gaf hij vooral een signaal af, 

Vlaanderen kent een rijke processiecultuur:  

de processie van het eerste licht

Begrafenisstoet die de kerk van Grootschermer verlaat

 traditie | N a j a a r  2 0 0 9

tekening te maken’. Daarin paste ook 

dat hij nooit kon natekenen van bijvoor-

beeld een ansichtkaart, hij moest altijd 

naar de plek zelf om er emotioneel door 

te kunnen worden geraakt.

Outsider art
Terwijl de tekeningen van Jaap Oudes 

naar onderwerp en thematiek nauw ver-

want zijn aan de naïeve schilderkunst, 

zou je vanuit de figuur van Jaap Oudes 

zelf, zijn kunst ook kunnen karakterise-

ren als ‘outsider art’. De term is afkom-

stig van de Engelse kunstcriticus Roger 

Cardinal, die hem in zijn boek over 

Outsider Art uit  hanteerde als ver-

taling voor Art Brut, de term die gepro-

pageerd werd door de Franse kunstenaar 

en wijnhandelaar Jean Dubuffet (-

). In zijn speurtocht naar de eer-

lijke, oorspronkelijke expressie komt 

Cardinal uit bij de kunst van de waan-

zinnige en de geesteszieke. Het past een 

beetje in de jaren zeventig om de ware 

creatieve en totale maatschappelijke 

ongebondenheid van psychiatrische pati-

enten te verheerlijken en ‘insanity’ te 

zien als een vorm van ‘super sanity’. 

Maar later gaf Cardinal een bredere 

interpretatie aan het begrip ‘outsider art’, 

waaronder nu ook ‘outsiders’ zoals Jaap 

Oudes zouden kunnen vallen. 

nauw verwant is aan de Bergense school, 

is het werk van Jaap Oudes veel moeilij-

ker te plaatsen binnen de officiële kunst-

stromingen van zijn tijd. Zoals hij 

opmerkte in een interview uit , 

twee jaar voor zijn dood: ‘Ik heb er nooit 

spijt van gehad dat ik de academie niet 

heb bezocht. Ik vond het plezierig dat ik 

mijn eigen vorm kon handhaven. Ik wou 

mezelf blijven.’ 

Tijdens zijn leven kreeg zijn werk vaak 

het etiket van ‘naïeve kunst’ opgeplakt, 

bijvoorbeeld toen het in  tentoon 

werd gesteld in het Gemeentemuseum in 

Helmond en in het Westfries Museum in 

Hoorn. Inderdaad zijn er enige overeen-

komsten, bijvoorbeeld in thematiek en 

in de ongeschoolde wijze van tekenen, 

waarbij Oudes net als de naïeve schilders 

meestal een perspectief van bovenaf 

inneemt en in zijn ongekunstelde manier 

van tekenen een authentieke, nostalgi-

sche sfeer wil oproepen van het ogen-

schijnlijk zorgeloze leven op het platte-

land. Zelf gaf Oudes de voorkeur aan de 

term ‘spontane kunst’. ‘Het onderwerp 

van een tekening moet bij mij spontaan 

opwellen.’ Zijn kunst kwam, zoals hij 

dat noemde, voort ‘uit enthousiasme’. 

Met de toevoeging dat hij wel ‘emotio-

neel geladen moest zijn om iets van een 

aan zijn schildklier. Na de oorlog werkte 

hij korte tijd in de tuinderij van zijn 

oom, maar teerde daarna volledig op de 

zak van zijn ouders en na hun dood op 

hun erfenis. Hij heeft dus nooit hoeven 

werken of zijn kunst hoeven verkopen. 

Zijn tekeningen maakte hij het liefst op 

onooglijke velletjes blocnotepapier, nau-

welijks geschikt om te bewaren. Hij 

tekende met eenvoudige kleurpotloden: 

voor zijn rijke kleurenpalet schijnt hij 

meer dan honderd kleurpotloden tot zijn 

beschikking te hebben gehad. Zijn pro-

ductie grensde ondertussen aan het 

maniakale, een onbedwingbare harts-

tocht. Hij tekende vele blocnotevelletjes 

vol met Vlaamse en Nederlandse 

volkscultuur. 

Spontane kunst
De Stichting Dirk en Jaap Oudes doet 

tegenwoordig alle moeite om zijn werk 

onder de aandacht te brengen. Een vraag 

van de stichting is hoe zij dit werk moet 

promoten en positioneren. Is het in 

kunstzinnig opzicht wel interessant 

genoeg? Waar zijn vader Dirk nog geïn-

spireerd werd door beroemde schilders 

als Van Gogh en Picasso, en in zijn stijl 

De kleurrijke wereld 
van Jaap Oudes

De molen van Jaan en Floor Pauw aan de Molenkade te Oudorp

Breugheliaans feest in de molen van Jaan en Floor Pauw



In Paradisum 

De dood is onvermijdelijk. De manier waarop wij  daar mee omgaan, 

is in de afgelopen anderhalve eeuw sterk veranderd. De burenhulp bij 

aanzeggen, afleggen en begraven is vervangen door het inhuren van een 

begrafenisondernemer. Tegenwoordig kiezen de meeste mensen voor 

een persoonlijke uitvaart, waarbij de familie zelf de rituelen kiest die bij 

de  overledene passen.

‘In Paradisum’ is van 1 november tot en 

met 7 maart 2010 te  bezoeken in 

Museum van de Vrouw, Plats 1, Echt 

(www.museumvandevrouw.nl). 

Rozen verwelken

Veel mensen hebben een 

poëzie album, een boekje waar 

versjes in worden geschreven, 

versierd met mooie glitter-

plaatjes. De eerste poëzie-

albums stammen al uit de 

zestiende eeuw. Toen heette 

het een album amicorum en 

was gewild bij reislustige, 

adellijke studenten. In de 

loop van de negentiende 

eeuw werd het poëziealbum 

iets van vrouwen en meis-

jes, en verschenen de eerste 

gedrukte poëzieplaatjes. 

De expositie ‘Rozen verwelken’ loopt van 14 november tot en 

met 20 februari 2010 in het Veluws Museum Nairac, 

Langstraat 13, Barneveld (www.nairac.nl)

Halloween

Als mensen emigreren, nemen ze hun tradities mee. Soms 

komen die in een andere vorm weer terug. Halloween is een 

voorbeeld van zo’n geremigreerde traditie. Op zaterdag 

 oktober kunnen bezoekers van het Openluchtmuseum 

 ontdekken dat de Amerikaanse Halloween en onze katholieke 

Allerzielen geest verwanten zijn. Er is live-muziek, er worden 

verhalen verteld, kinderen kunnen zielekoeken, lampions en 

spookgewaden maken en na een stevige pompoensoep kunt u 

door het donkere museumpark een tocht maken.

 

Halloween op 24 oktober in het Nederlands Openluchtmuseum, 

Schelmseweg 89 in Arnhem (www.openluchtmuseum.nl). 

Suske en Wiske

De avonturen die Suske en Wiske bele-

ven, zijn geïnspireerd op de geschiede-

nis, maar gemixed met fantasierijke 

verhaalelementen. Welke tradities zijn 

er te herkennen in de succesvolle strip 

van Willy Vandersteen? Dat is te ont-

dekken in het Limburgs Museum waar tot en met  oktober  de 

expositie ‘Suske en Wiske – De fantasie vertellers’  ingericht is.

Limburgs Museum, Keulsepoort 5, Venlo (www.limburgsmuseum.nl)
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Suikergoed 
   & surprises

T R A D I T I E S  &  T R E N D S     I N  N E D E R L A N D

het Alledaagse leven        2

Waanders Uitgevers

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

De geschiedenis van Sinterklaas
 

Sinterklaas is één van de populairste Nederlandse tradities. 

Het beeld dat we van deze middeleeuwse heilige en zijn 

knecht hebben, komt voor een deel uit negentiende-eeuwse 

prentenboeken. Van oorsprong is Sinterklaas een straatfeest, 

maar het ontwikkelde zich tot een gebeurtenis in huiselijke 

kring.  

Wie is toch deze heilige? Wat heeft Sinterklaas te maken 

met het vinden van een partner? Hoe kon deze uit Turkije 

afkomstige beschermheilige van kinderen en zeevarenden 

uitgroeien tot een icoon van Nederlandse identiteit? En hoe 

komt het dat er zelfs op  december sprake is van regionale 

verschillen? 

 

Deel 2 van het Alledaagse leven gaat over de geschiedenis van 

Sinterklaas. Te bestellen door € 8,- (€ 5,95 plus verzendkosten) 

over te maken op giro 810806 t.n.v. het Nederlands Centrum 

voor Volkscultuur o.v.v. sinterklaas.
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Alledaagse Dingen
DEELNEMERS AAN HET JAAR VAN DE TRADITIES (WWW.JAARVANDETRADITIES.NL)

O, kom er eens kijken

Mooie en nostalgische Sinterklaascuriosa zijn te zien in 

Museum In de Zevende Hemel. Bijvoorbeeld het bijzondere 

eerste sinterklaasboekje van de Amsterdamse schoolmeester Jan 

Schenkman uit , een mooi pop-upboek uit , school-

platen, chocoladevormen, speculaasplanken, centsprenten, 

oude Sinterklaas etalagefiguren uit  en nog veel meer! 

‘O, kom er eens kijken’ is van 12 november tot en met 6 december 

te bezoeken in  Museum In de Zevende Hemel, Schotweg 63, 

Apeldoorn (www.indezevendehemel.nl) 

Sinterklaas en 
Pieterbaas

Het Museum In ’t Houten Huis 

heeft een expositie over Sint en 

Piet, waarin aan de hand van 

oude prentenboeken, prenten, prentbriefkaarten 

en spellen de lokale Sinter klaastradities worden 

uitgelegd.

De tentoonstelling ‘Sinterklaas en Pieterbaas’ is van 

7 november tot en met 23 december te bezoeken in 

Museum In ’t Houten Huis, Tuingracht 13, De Rijp 

(www.houtenhuis.nl).  

Sinterklaas in Amsterdam

Op zaterdag  november komt Sinterklaas weer aan 

in Amsterdam. Dat doet hij al sinds . Elk jaar is 

het weer een gigantisch spektakel, dat de hele stad op 

zijn kop zet. Ruim  Pieten komen met Sinterklaas 

mee uit Spanje. 

Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam 

(www.sintinamsterdam.nl)

Zou de goede Sint wel komen?

Ook in de bezettingstijd werden er sinterklaasgedichten 

geschreven en werd sinterklaasavond gevierd. Maar terwijl wij 

nu vooral familie en vrienden op de hak nemen, werd er in de 

Tweede Wereldoorlog vooral met de Duitsers gespot. Zelfs in 

de kampen Westerbork, Vught en Amersfoort werd Sinterklaas 

niet vergeten.

De tentoonstelling ‘Sinterklaas! Traditie in voor- en tegenspoed’ is 

van 14 november tot en met 9 december te zien in het Museum 

Ons’ Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 40, Amsterdam 

(www.opsolder.nl).

Tekst: INEKE STROUKEN
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De Hindelooper schilderkunst is internationaal bekend
Nog beroemder dan de klederdracht is wellicht de Hindelooper 

schilderkunst. Deze dateert uit eind zeventiende eeuw. In die 

eeuw waren de huizen van de gegoede burgerij ingericht met 

fraai bewerkte, eikenhouten meubelen. Toen echter het eiken-

hout schaarser werd en dus duurder, stapte men over op gre-

nenhout. Maar dat liet zich niet zo goed bewerken als het 

eikenhout. Toch wilde men de meubelen een fraai aanzien 

geven. Om dat te realiseren ging men over tot het beschilderen 

van de meubelen. Dat werd grondig aangepakt, want werkelijk 

alles werd beschilderd: wandbetimmeringen, tafels, kasten, 

 wiegen, koffers, kaptafels, haardschermen, naaikistjes enzo-

voort. Vreemd genoeg werden de stoelen niet beschilderd. 

Het fraaie houtsnijwerk bij de eikenhouten meubelen vormde 

de inspiratiebron voor het schilderwerk. Aanvankelijk schil-

derde men in slechts twee kleuren, bruin met witte accenten. 

In de achttiende eeuw werden meer kleuren gebruikt en 

 werden de stukken zeer bont beschilderd.  

De vierde Engelse oorlog (-) en de daaropvolgende 

Franse overheersing maakten een einde aan deze uiterst lucra-

tieve handelsreizen. Dit had grote gevolgen voor de Hinde-

looper bevolking: de welvaart maakte plaats voor grote werk-

loosheid en bittere armoede – een situatie waarvan tot in de 

twintigste eeuw sprake was. Om te overleven werden tal van 

kostbaarheden verkocht. In die jaren van armoede zijn ook veel 

mensen weggetrokken om elders een bestaan op te bouwen. 

Beste bewaarde streekdracht van Friesland
Eén van de pijlers waarop de bekendheid van Hindeloopen 

berust, is de klederdracht. Deze heeft alles te maken met de 

bloei en welvaart in de zeventiende en achttiende eeuw. In het 

najaar reisden de Hindelooper vrouwen per beurtschipper over 

de toenmalige Zuiderzee naar Amsterdam om de mannen die 

terugkeerden van de Oostzee te verwelkomen. In de hoofdstad 

vergaapten de vrouwen zich aan tal van mooie dingen, zoals 

sieraden, tassen en naaigerei. Ook de uit India meegebrachte 

sits – zeer fijne katoen in levendige kleuren en met fraaie 

bloemmotieven – trok hun aandacht, evenals het Oost-Indisch 
bont, katoenen stoffen met ruitmotief. Het is deze sits en de 

‘bontjes’, verkrijgbaar in verschillende prijsklassen, die een 

belangrijk kenmerk vormen van de Hindelooper dracht. 

Bijzonder aan de vrouwendracht is dat deze veel vertelt over de 

status van de vrouw. Allereerst is te zien of een vrouw gehuwd 

of ongehuwd is. Zo draagt een gehuwde vrouw onder haar 

hoofddoek – zondoek geheten – een tonnetje, een stijf wit 

hoedje. Daarnaast is er een verschil in halsdoek: is deze aan de 

linkerkant in het rijglijf gestoken en bedekt hij dus het hart, 

dan betekent dit dat het hart van de vrouw niet meer vrij is. 

Op haar trouwdag draagt een meisje uitsluitend wit en rood, de 

kleuren van melk en bloed. 

Aan de kleuren is ook te zien of een vrouw al dan niet in de 

rouw is en van welke gradatie in de rouw sprake is. Een vrouw 

die niet in de rouw is, draagt rood. Is ze in de rouw, bijvoor-

beeld na het overlijden van haar echtgenoot, dan heeft het rood 

plaatsgemaakt voor diep donkerblauw of paars. Bovendien 

draagt ze het eerste jaar van de rouw geen sits. De rouw duurt 

zeven jaar. In die zeven jaar wordt het blauw steeds lichter. Na 

de rouwperiode wordt weer rood gedragen.

Verder wordt onderscheid gemaakt tussen pronkdracht en 

werkdracht. Bij de pronkdracht hoort een zogenaamd wentke 
van sits, een lange jas die over de andere kleding wordt gedra-

gen. Bij de doordeweekse nette dracht is de wentke vervangen 

door een kort jasje van sits, terwijl bij de werkdracht de sits 

alleen is toegepast in de mouwen en het frontje. De rest van de 

jas is van een goedkoper stofje gemaakt.

Het mannenkostuum van de Hindelooper dracht is minder 

opvallend. Dat is meer een modekostuum dat ook elders 

 gedragen werd. 

De Hindelooper dracht heeft in de loop der tijd weinig veran-

dering ondergaan. Het is qua grondvorm het best bewaarde 

kostuum in Friesland. Blijkbaar waren de Hindeloopers daarin 

nogal behoudend.

Tot 1984 was Hindeloopen een zelfstandige gemeente. Sinds de gemeentelijke herindeling behoort 

het stadje tot de gemeente Nijefurd, samen met de steden Workum en Stavoren en vier kerkdorpen.

Hindelooper mannen (matrozen) in werkdracht.
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DE VELE TRADITIES VAN HINDELOOPEN 

Hindeloopen – Hylpen in de Hindelooper variant van de Friese 

taal – ligt in de Zuidwesthoek van Friesland, aan het IJsselmeer. 

Het stadje telt momenteel zo’n  inwoners. Al in  werd 

Hindeloopen in schriftelijke bronnen genoemd. In  wer-

den stadsrechten verworven. Toen al was Hindeloopen uit-

gegroeid tot een belangrijke handelsplaats. Aanvankelijk 

 speelden de contacten met de Hanzesteden daarbij een belang-

rijke rol; later, in de zestiende eeuw, was met name het contact 

met Amsterdam van groot belang. Tijdens de Gouden Eeuw 

kwamen niet alleen de Hollandse  steden tot bloei – datzelfde 

gold voor Hindeloopen. 

Die bloei zette zich voort in de achttiende eeuw, waarbij het 

hoogtepunt rond  lag. Het aantal inwoners was toen 

zo’n . 

Wat bracht de welvaart in Hindeloopen? In opdracht van 

reders uit Amsterdam en de Zaanstreek ondernamen Hinde-

looper zeelieden met zogenaamde fluitschepen reizen naar 

Scandinavië, de Baltische Staten en Rusland. In het voorjaar 

vertrok men met aan boord Nederlandse producten als brande-

wijn, kaas en linnen. Op de terugreis, in het najaar, werd voor-

namelijk hout vervoerd. 

Tekst JANNEKE VAN DER VEER Foto’s WILLEM ELGERSMA, JENNIE SCHARM, PAUL VOGT

In de achttiende eeuw leefde men in Hindeloopen, één van de Friese elf steden, vooral 

van de handel. Het is vooral deze periode van grote welvaart die de basis heeft gelegd 

voor de specifieke Hindelooper cultuur. Tegenwoordig is toerisme de voornaamste bron 

van inkomsten in Hindeloopen. De nog immer levende cultuur, die tot uiting komt in 

tradities als klederdracht en schilderkunst, speelt hierbij een grote rol. 
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Museum Hindeloopen
Door middel van een aantrekkelijke tentoonstelling worden in 

Museum Hindeloopen diverse elementen van de rijke 

Hindelooper cultuur in beeld gebracht. Zo worden vele facet-

ten van de Hindelooper klederdracht getoond evenals een groot 

aantal meubelstukken en voorwerpen die volgens de 

Hindelooper traditie beschilderd zijn. Ook kan de bezoeker aan 

de hand van prenten, schilderijen en foto’s de geschiedenis van 

Hindeloopen volgen, vanaf de vroege Middeleeuwen tot in de 

twintigste eeuw. Heel aardig is de zogenaamde ‘seizoenenka-

mer’, waar verbeeld is hoe in de achttiende eeuw de jaargetijden 

verliepen in het Friese stadje, vanaf het aanmonsteren in de 

lente, het reizen en handelen in de zomer, de thuiskomst in de 

herfst, tot en met de winter waarin gelegenheid was voor huwe-

lijksfeesten, rechtszaken en alle andere dingen, waarvoor in de 

andere seizoenen geen tijd was geweest. 

In het Hylpers zijn tal van liederen en gedichten overgeleverd, 

zoals het versje van Sjouke van der Kooi uit .

Hylpen

Hylpen, dy likje stea
Oen trê kaanten yn ‘e sea
Allónnich oen ‘e súderkaant
‘t Bûnte fea yn ’t klaiverlaand. 

Aukes Wiebes en Tsaar Peter
Net als andere plaatsen met een rijke traditie kent ook 

Hindeloopen legenden. Een aantal daarvan is ontleend aan 

de tijd dat de Oostzee bevaren werd.  

Bijvoorbeeld de legende van Auke Wiebes, over wie verteld 

wordt dat hij de eerste schipper was die in Petersburg aan-

kwam. Hij werd daar vorstelijk ontvangen door een loods. Bij 

die ontvangst hoorde een uitgebreide drinkpartij. Na ettelijke 

borrels bleek dat de loods  niemand anders was dan Tsaar Peter. 

Dat was het begin van een hechte vriendschap tussen beide 

mannen en bij volgende tochten kon Auke Wiebes rekenen 

op een aantal privileges. 

Het verhaal is in de literatuur niet teruggevonden, maar is van 

generatie op generatie mondeling overgeleverd. Hoe dan ook, 

Wiebes wordt in Hindeloopen als held beschouwd.

Verder is er de legende van Ame Gijs, een kwaadaardig vrouw-

mens dat onder de waterspiegel leeft. Nog steeds worden kin-

deren gewaarschuwd: ‘Niet te dicht bij het water komen, 

anders pakt Ame Gijs je.’

Hindelooper ongehuwde vrouwen in werkdracht. Links winterdracht, uit de 

rouw, rechts zomerdracht, in de rouw.

Hindelooper beschilderde lessenaar
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Dikwijls werd een bijbelse voorstelling geschilderd, zoals Mozes 

in het biezen mandje en het oordeel van Salomo. Ook allegori-

sche voorstellingen, zoals de verbeelding van ‘geloof, hoop en 

liefde’ waren populair. Dikwijls koos men voor een voorstelling 

die verband hield met het betreffende object. De voorstellingen 

werden gecombineerd met rijke versieringen in de vorm van 

acanthusranken, bloemen en vogels. 

Het schilderwerk was bepaald geen huisvlijt, zoals wel eens is 

verondersteld. Het werd in de winter gedaan door huisschil-

ders, dikwijls in een tamelijk snelle, zwierige stijl. Met enkele 

penseelstreken werd bijvoorbeeld een figuur neergezet. Een 

duidelijke voorkeur voor bepaalde kleuren was er niet. Naast 

het bekende rood en blauw zijn ook bruin, groen, dodekop, 

geel en crème als ondergrond gebruikt. Doordat signaturen 

ontbreken, is het overigens moeilijk om te achterhalen wie en 

wanneer welk stuk heeft beschilderd. 

Chinees porselein was heel populair
Onderdeel van de Hindelooper wooncultuur is ook het uitstal-

len van Chinees porselein. In de achttiende eeuw werd dat por-

selein op grote schaal gekocht in Amsterdam. Elk richeltje, 

kastje en plankje werd vol gezet met fraaie stukken. Enige 

pronkzucht was de Hindeloopers niet vreemd, zoals ook blijkt 

uit de klederdracht en het schilderwerk. En dat terwijl het 

grootste deel van de bevolking doopsgezind was. Juist bij deze 

godsdienstige richting zou men meer soberheid verwachten. 

Mogelijk heeft hier het contact met ‘Holland’ en dan vooral 

Amsterdam een rol gespeeld. Men stond wel open voor invloe-

den van buitenaf. 

Hindelooper streektaal
Interessant is ook het Hylpers, het Hindelooper dialect. Uit 

onderzoek is gebleken dat in dit dialect het Oud-Fries, dat in 

de late Middeleeuwen in de gehele Noord-Europese kuststrook 

werd gesproken, het best bewaard is gebleven. 

Het dialect kent enkele opmerkelijke verschillen ten opzichte 

van het Fries en ook hier lijkt sprake van enige invloed uit 

Holland. Een verschil is bijvoorbeeld de uitgang bij verklein-

woorden. In het Fries is deze uitgang -ke, bijvoorbeeld in 

famke (= meisje). In het Hindeloopers gebruikt men echter 

-jen, tjen- en -pjen als uitgang in verkleinwoorden, bijna zoals 

in het Nederlands. Hier is meisje een ‘fantjen’. Verder wordt in 

Hindeloopen niet gesproken van pake en beppe voor opa en 

oma, maar van ‘aete en ame’, waarbij het eerste wordt uitge-

sproken als ‘oate’. En het bekende heit en mem (vader en moe-

der) is in het Hylpers ‘fear en mem’. 

Hindelooper gehuwde vrouw, uit de rouw, in pronkdracht en Hindelooper grootschipper

In Hindeloopen worden veel oude tradities in ere 

gehouden: taal, streekdracht en schilderkunst.
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mensen in actie om dit te voorkomen. Dit leidde in  tot 

de oprichting van de klederdrachtgroep Aald Hielpen. Er wer-

den kostuums gemaakt zoals ze rond  gedragen zijn en 

met deze kostuums werden demonstraties gegeven. De eerste 

keer was dat bij de opening van het badpaviljoen in . Al 

gauw werden de presentaties uitgebreid met zang en dans. Voor 

de liederen werd gezocht naar teksten in de Hylper taal. Voor 

wat betreft het dansen werd inspiratie gevonden in het grote 

repertoire van Friese en Oud-Hollandse dansen. Daarnaast zijn 

er ook enkele echte Hindelooper dansen. 

Inmiddels hebben de voorstellingen zich uitgebreid met toneel 

en declamatie, vaak rond thema’s die een typisch Hindeloopers 

accent hebben, zoals de huwelijksceremonie, het dansen onder 

de pinksterkroon, en het vervoer per Hindelooper prikslee. Van 

dat laatste werd in de achttiende eeuw vooral door vrouwen 

gebruik gemaakt.

Levende cultuur
Het unieke van Hindeloopen is de combinatie van knusheid en 

het feit dat de tradities goed bewaard zijn gebleven. Alles is er 

nog, en niet alleen in het museum en bij Aald Hielpen. Veel 

dingen zie je nog gewoon op straat. Zo spreken veel mensen 

het Hylpers en wordt veertig procent van de kinderen opge-

voed in de streektaal. Verder zijn alle straatnaambordjes in dia-

lect en staat er maandelijks een stukje in het Hylpers in het 

stadskrantje. 

Hoewel de huizen in Hindeloopen niet meer zijn ingericht met 

volgens de traditie beschilderde meubelen, is het schilderwerk 

ook levend cultuurgoed. Er zijn vijf bedrijven waar van genera-

tie op generatie het ambacht beoefend wordt. Vier van deze 

bedrijven kopen hun producten in waarna deze beschilderd 

worden. Het vijfde bedrijf maakt alles zelf. De beschilderde 

producten zijn bestemd voor de export en voor toeristen. 

Klederdracht zie je al heel lang niet meer op straat. De laatste 

vrouw in klederdracht was Mare Husser, die in  op 

-jarige leeftijd overleed. Wel is er nog een winkel in 

Hindeloopen waar sits wordt verkocht – de stof wordt onder 

meer gebruikt bij het quilten.

Dan is er Stichting Stadsherstel Hindeloopen die zich ten doel 

stelt om oude gebouwen in ere te herstellen. Het meest recente 

project van de stichting was de restauratie van de haven. Deze 

is teruggebracht naar de situatie van voor de afsluiting van de 

Zuiderzee. Ook het gemeentebestuur, gezeteld in Workum, 

gaat het behoud van de Hindelooper cultuur ter harte. Zo is 

men bezig met een aanvraag om de stad op de lijst van wereld-

erfgoed van UNESCO te plaatsen. 

Met dank aan Carolien Hack, conservator van Museum Hindeloopen, en 

Andries Blom, voorzitter van de folkloristische zang- en dansgroep Aald 

Hielpen.

Museum Hindeloopen, Dijkweg 1, 8713 KD Hindeloopen, 

www.museumhindeloopen.nl

Het museum Hindeloopen is opgericht door Hidde Nijland en 

zijn vrouw. Zij waren verwoede verzamelaars van kunst en 

antiek en hadden eind negentiende eeuw in hun huis in 

Dordrecht een complete Hindelooper kamer ingericht. In  

vonden ze dat deze collectie eigenlijk terug moest naar de plaats 

van herkomst, dus naar Hindeloopen. De verzameling werd 

toen ondergebracht in het voormalige stadhuis, dat uit  

dateert. In de loop der jaren is deze basiscollectie aangevuld 

met andere schenkingen en diverse aankopen.

Aald Hielpen
Zoals gezegd, werden in de negentiende en begin twintigste 

eeuw veel kostbaarheden verkocht. Daartoe behoorden ook de 

Hindelooper kostuums. Dit aspect van de cultuur dreigde daar-

door helemaal te verdwijnen. Rond  kwam een aantal 

Hindelooper kamer in Museum Hindeloopen 
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taak het goede voorbeeld te geven aan mijn jongere broertjes en 

zusjes, maar ook de presentatie van het gezin naar de buiten-

wereld toe was in het geding. Het ging eigenlijk om eer. We 

moesten ons gewoon goed gedragen. Mijn ouders waren bang 

dat de mensen zouden denken dat wij niet goed konden leren 

vanwege onze Marokkaanse achtergrond. Wat in ons gezin ook 

belangrijk was en is, zijn de familiebanden. Voor elkaar zorgen, 

respect hebben voor de ouderen, beleefd zijn.’

Zijn de talen van Marokko een belangrijk erfgoed voor je?
‘Ja, ze verbinden mij met het land van mijn voorouders. Het 

verbindt mij ook met een bepaalde gevoeligheid die in taal kan 

liggen en natuurlijk met mijn geloof. Je kunt de Koran ook in 

andere talen lezen, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je 

hem in het Arabisch leest. 

Ik spreek zowel Berber als Marokkaans Arabisch. Met mijn 

ouders Marokkaans-Arabisch, een dialect. Het geschreven 

Arabisch is de formele taal die voor iedereen gelijk is. 

De gesproken taal verschilt per regio of land. Hoe verder je van 

de Arabische wereld vandaan bent, hoe meer de taal verbastert. 

Marokko is het verst weg, dus wij verstaan de Arabische wereld 

heel goed, maar omgekeerd levert dat wel eens problemen op. 

Ik voel me trouwens het meest thuis in het Nederlands. Dat is 

mijn eerste taal omdat ik hier ben geboren en opgegroeid. Ik 

heb sowieso iets met taal, dus ik zou graag alle talen die ik 

gebruik, goed willen beheersen.’

Vorig jaar is Het Jaar van de Tradities gestart. Een van de 
pijlers van dat jaar is de top honderd van tradities die anno 
2009 actueel zijn in Nederland. Wat zijn voor jou belangrijke 
tradities?
‘Koninginnedag vieren, vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw, 

Sinterklaas, winkelen in de HEMA, haring eten en ik ben ook 

gek op kaas. Typisch Nederlands vind ik de directheid.

Marokkaanse tradities waar ik aan hecht zijn vooral de mooie, 

klassieke Marokkaanse jurken. Daar laat ik er ieder jaar een 

of twee van maken. Bijvoorbeeld voor bruiloften of een gala-

bijeenkomst. De huid versieren met henna is een eeuwenoude 

traditie op feesten, waardoor mensen laten zien dat ze blij zijn. 

Een bruiloft in Marokko wordt traditioneel gevierd en duurt 

drie dagen. In Nederland blijft een bruiloft meestal beperkt tot 

twee dagen. Een Marokkaanse bruid moet zich timide gedra-

Wat was de aanleiding om met de Meiden van Halal 
te beginnen?
‘Mijn middelste zus, Jihad, werkte op een nieuwsredactie en die 

mensen hadden nog nooit samengewerkt met een moslima die 

er zo uitziet als zij en ze waren verrast dat zij bijvoorbeeld ook 

fietst en schaatst. Een regisseur bij AT kreeg het idee dat het 

leuk zou zijn als heel Nederland hiervan zou horen, dus heeft 

hij haar benaderd met de vraag of zij een programma met hem 

wilde maken. Vervolgens leerde hij mij en mijn andere zus ken-

nen en vond ons als trio helemaal leuk. Het bleef bij een idee 

totdat Theo van Gogh werd vermoord en het allemaal opeens 

serieus werd. Hoewel het voor ons eigenlijk als grap was begon-

nen, wilden we toen oprecht een ander geluid laten horen. De 

NPS wilde met ons in zee gaan en we werden de Meiden van 
Halal. Halal betekent rein.’

‘De kern is dat we overal voor open staan, met iedereen moeten 

kunnen praten, maar dat we tegelijkertijd zelf een hele duide-

lijke visie hebben. We wilden bepaalde onderwerpen vanuit ons 

eigen oogpunt benaderen en niet alleen vanuit de witte Neder-

landse blik. We vinden het belangrijk te laten zien dat je het 

oneens kunt zijn met iemand, ook op hele principiële punten, 

maar dat je wel samen moet kunnen leven. Misschien idealis-

tisch. Je wordt door ermee bezig te zijn wel met je neus op de 

feiten gedrukt en dan blijkt het niet altijd realistisch te zijn. 

Wij vinden bijvoorbeeld dat de manier waarop wij ons geloof 

beleven heel goed samen kan gaan met deze maatschappij. 

Terwijl we ook in gesprek raakten met mensen die zeiden, ‘wat 

doen jullie toch steeds op dat kleedje?’ Ons uitgangspunt is dat 

we allemaal Nederlander zijn, ieder met zijn of haar eigen ach-

tergrond, geloof of levensbeschouwing. Er zijn mensen die mij 

niet genoeg Nederlander vinden omdat ik een hoofddoek 

draag, in de islam geloof en daardoor bepaalde keuzes maak. 

Na de moord waren er veel negatieve berichten. Wij wilden 

ook de andere kant laten zien.’

Geboren in Nederland uit een Berbers-Marokkaanse familie. 
Wat was belangrijk bij jullie thuis? Wat heb je meegekregen?
‘Het belangrijkste was onderwijs. We moesten en zouden naar 

school gaan, alle mogelijkheden benutten. Mijn vader heeft 

niet gestudeerd, die heeft alleen de lagere school gedaan. Mijn 

moeder heeft wel gestudeerd en ze wilden dat de kinderen het 

beter zouden krijgen dan henzelf. Als ik een onvoldoende had 

op mijn rapport en er bijvoorbeeld ook stond dat ik te veel had 

zitten kletsen, dan was het huis te klein. Ik had als oudste de 

De drie zussen Alariachi brengen de islam al jaren op een positieve manier onder de 

aandacht. Niet vanuit zendingsdrang, maar om te laten zien hoe het óók kan. Bij de 

NPS kregen ze een eigen televisieshow waarin zij, onder de naam de Meiden van Halal, 

vlot en humoristisch met veel verschillende mensen over allerlei onderwerpen spraken. 

Het zijn gewone jonge Nederlandse vrouwen die moslim zijn. Hier geboren en getogen, 

hoog opgeleid,  succesvol en met hun eigen verhaal. Esmaa is de oudste zus. Zij werkt 

als docente aan het ROC van Amsterdam.
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Eén van 
de Meiden 

van Halal

‘Er zijn mensen die mij 

niet genoeg Nederlander 

vinden omdat ik een 

hoofddoek draag, in 

de islam geloof en 

daardoor bepaalde 

keuzes maak.’

ESMAA ALARIACHI

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN

Foto’s JAN KOOYMAN

Bij de NPS hadden de drie zussen Alariachi een eigen televisieshow: de Meiden van Halal.
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een teamuitje hebt met je werk. Als mijn collega’s een wijntje 

bestellen, moet ik daar eigenlijk uit de buurt blijven. Het is 

niet voldoende als ik zelf niet drink. Ik heb voor mijzelf beslo-

ten dat ik er toch bij ben, om bij het team te zijn, maar als zij 

gaan naborrelen ga ik weg.’

 

‘Ik vind het ook moeilijk als mensen spotten met mijn geloof 

waar ik zoveel rust en vrede in vind. Ik heb een grote mond en 

heb wel eens moeite met nadenken voordat ik wat zeg. 

Eigenlijk heeft dat niks met mijn geloof te maken, maar ik 

moet erbij nadenken dat doordat ik er zo uitzie, alles wat ik zeg 

als het ware gaat gelden voor alle moslims. Men ziet mij als 

spreekbuis voor de hele gemeenschap. Dat vind ik lastig. 

Ook heb ik moeite met de discussie hier in Nederland over 

welke beroepen geschikt zijn voor mensen met een hoofddoek 

en welke niet. Als het echt een gezichtsbedekking is kan ik mij 

dat voorstellen, maar een hoofddoek kan niets met veiligheid te 

maken hebben. Er zijn vrouwen die mij een kwalijke zaak vin-

den omdat mijn hoofddoek voor hen datgene symboliseert 

waar zij tegen hebben gestreden. Mijn hoofddoek maakt ze 

bang. Ik weet natuurlijk dat er vrouwen zijn die er ook een 

 dragen en wél onderdrukt worden, maar voor mij is die hoofd-

doek geen teken van onderdrukking. Ik bedank meestal de 

dames die zeggen dat ze voor gelijkwaardigheid hebben gevoch-

ten. Ik ben ze dankbaar voor wat ze voor mij en anderen van 

mijn generatie hebben gedaan.’

Stel dat je in Marokko was geboren, wat was dan het 
grootste  verschil geweest?
‘De mogelijkheid van studie, in Marokko is het echt nog een 

mannenwereld. Daarnaast is er veel corruptie. Als je daar een 

nieuw paspoort moet hebben word je van het kastje naar de 

muur gestuurd en ben je een week later nog niet klaar. Je bent 

daar heel erg afhankelijk van mensen die mensen kennen. Daar 

zou ik verbitterd van raken. De mensenrechten worden daar 

niet zo gerespecteerd als hier.’

Hoe denk jij over de toekomst hier in Nederland?
‘Soms optimistisch, soms ben ik minder positief gestemd, al 

ben ik wel voor ‘wrijving geeft glans’. Balkenende heeft gelijk 

met zijn normen en waarden. Anderen zeggen hetzelfde, op 

hun eigen manier. Als dat respect voor elkaar meer op gang 

komt, dan ben ik optimistisch. Maar begrip voor elkaar, 

 accepteren en respecteren. Ik vind het zelf soms ook moeilijk.’

Wat zou je de Nederlandse samenleving als cadeau willen 
geven?
‘Dat we samen, hoe we er ook uitzien en wat we ook geloven, 

Nederlander zijn. Je mag je afkomst best laten zien en benoe-

men, maar zie elkaar als gelijke. Doe maar normaal dan doe je 

al gek genoeg.’ 

De zusjes Alariachi brengen de islam op een positieve manier onder de  aandacht.
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elkaar op bezoek, alle deuren staan open, het gaat echt om de 

verbinding met elkaar. Veel van het vlees wordt weggegeven.’

‘De Ramadan is niet echt een feest, maar als het ware een feest-

maand. Tussen zonsopgang en zonsondergang eten en drinken 

we niet, maar daarna maken we wel feestelijke maaltijden klaar, 

de iftarmaaltijden. Het is trouwens niet de bedoeling dat je 

’s avonds overmatig eet. 

Op het Suikerfeest zelf is er wel erg veel lekkers en gaat het ook 

weer om het samenzijn. De traditionele Marokkaanse feesten 

ken ik niet, want ik heb nog nooit langer dan vijf weken in 

Marokko gewoond. De meeste feesten zijn islamitisch, alleen 

de dag waarop de koning gekroond is, is een soort van 

koningsdag.’

Wat is de oorspronkelijke betekenis van het vasten?
‘De islam is gebaseerd op vijf zuilen. Eén van die zuilen is de 

ramadan, de vastenmaand. 

De andere zijn: iedere dag bidden, de geloofsbelijdenis, armen-

belasting betalen en naar Mekka gaan. Als één daarvan ont-

breekt, wankelt je hele geloofsbelevenis. De betekenis van het 

vasten is reiniging van een heel jaar, meestal teveel, eten. Je 

bent tijdens de ramadan spiritueel alerter en je laat je niet aflei-

den door allerlei consumptie. Je bent dichter bij God. Wij gelo-

ven dat in die maand de duivel geen deel uitmaakt van de 

wereld. Dus als je iets verkeerd doet, is het puur je eigen wil en 

niet omdat de duivel je iets heeft ingefluisterd. Ik schaam me 

om het te zeggen, maar in die maand daalt de criminaliteit een 

beetje. Ook die rotjochies waar iedereen het over heeft, houden 

zich dan rustiger. Ze zijn toch een beetje bang.’

Zie je overlappingen tussen de islam en het christendom?
‘Zeker, er zijn veel parallellen, bijvoorbeeld het scheppingsver-

haal, verschillende profeten en het verbod op afgoderij. Wij 

geloven ook in een hemel en een hel na dit leven. Je hebt twee 

engelen naast je staan. De rechter engel schrijft alles op wat je 

goed hebt gedaan en de linker engel wat je niet goed hebt 

gedaan. We gebruiken de metafoor dat aan het eind van je 

leven de boeken op een weegschaal worden gelegd en welke het 

zwaarst is, daar ga je heen. 

De drie monotheïstische godsdiensten hebben grote overlap-

pingen en komen in principe op hetzelfde neer.’

Dat zou juist het samengaan moeten vergemakkelijken.
‘Ja en het is gewoon belachelijk dat dat niet gebeurt. Als we ons 

allemaal zouden houden aan onze leefregels, ook als je niet 

gelovig bent maar bijvoorbeeld humanist, dan zou er niets aan 

de hand zijn. Maar het aardse en materiële, de bling-bling 

overheerst.’

Je bent een belijdend moslim in de hedendaagse 
Nederlandse samenleving. Hoe doe je dat?
‘Het is goed te combineren, maar op bepaalde plekken zul je 

mij nooit zien. Bijvoorbeeld in een discotheek of zuipend in 

het uitgaansleven. Het is de bedoeling dat wij, islamieten dus, 

niet in de buurt komen van drank. Dat is wel eens lastig als je 

gen, ze moet een mooie koningin zitten wezen met neergesla-

gen ogen. Mijn zus daarentegen heeft op haar bruiloft gedanst, 

wat haar commentaar opleverde van sommige gasten. Kijk, 

daar heb ik moeite mee. Mijn zus was gewoon blij op haar 

eigen bruiloft en kreeg daar een negatieve reactie op, terwijl 

niemand mij kon vertellen waarom ze volgens de traditie sip 

moest kijken.’

‘Als er een kind wordt geboren, wordt er ook een feest gegeven 

Er wordt dan gebeden dat het kind de juiste weg mag volgen 

en gezond mag blijven. Hoe meer mensen daar amen op zeg-

gen, hoe meer intentie het gebed heeft. Vandaar dat het vaak in 

de moskee gebeurt, daar zijn veel mensen. Direct na de 

geboorte krijgt het kind al een gebed in het oor gefluisterd, om 

hem of haar zo snel mogelijk in contact te brengen met de 

woorden die zo belangrijk zijn. 

Gastvrijheid is ook een belangrijke traditie bij ons. Als je bij 

iemand op de thee wordt gevraagd moet je er niet van uitgaan 

dat er alleen thee is, er zijn ook allerlei koekjes, pannenkoeken, 

enzovoort. Anders geef je de bezoeker het gevoel dat hij niet 

welkom is. Als er gasten bij ons komen eten, worden eerst hun 

handen gewassen. Daarvoor hoeven ze niet allemaal naar de 

kraan te lopen. Door de gastvrouw wordt water over hun han-

den  gegoten uit een mooie bewerkte kan en dat water wordt 

 opgevangen in een schaal, een shlel. Marokkaans eten betekent 

dat je met zijn allen uit één bord of schaal eet. Je eet met drie 

vingers van je rechterhand. Met een stuk brood schep je dan de 

groente en het vlees op. Varkensvlees eten we niet omdat het 

niet halal is.’ 

Welke ‘Marokkaanse’ feesten vier je?
‘Er zijn maar twee Islamitische feesten: het Suikerfeest als 

afsluiting van de Ramadan en het Offerfeest. Het offerfeest 

wordt hier anders gevierd dan in Marokko. Daar wordt het 

schaap thuis geslacht, hier mag dat niet. Het schaap wordt een 

paar dagen van te voren gehaald. Iedereen is die ochtend van 

het feest thuis, er wordt gebeden en dan wordt het schaap 

geslacht. Hygiëne is heel belangrijk, anders is het niet halal. De 

ingewanden worden schoongemaakt en meestal dezelfde dag 

gegeten. Nadat het schaap geslacht is gaat iedereen netjes en 

mooi gekleed, massaal de staat op om elkaar een fijn offerfeest 

te wensen. De volgende dag wordt er vaak saté gemaakt en 

daarna nodig je mensen uit om te komen eten. We gaan bij 

Marokkaanse tradities waar Esmaa 

Alariachi aan hecht zijn onder andere 

de mooie, klassieke Marokkaanse 

 jurken en het versieren van de huid 

met henna.
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In  volgde de derde lunchroom aan 

de Korte Hoogstraat onder de naam 

Heck’s Popularis.

‘Goed, goedkoop en gezellig!’ Dat was 

waar Heck’s voor stond. Maar het bom-

bardement op Rotterdam in mei  

veranderde alles. In één klap werden alle 

lunchrooms, cafetaria’s, het hoofdkan-

toor en de bevoorradingspanden wegge-

vaagd. Het hart van de stad lag in puin. 

Maar directeur van der Wolk zat niet bij 

de pakken neer. Nog geen acht maanden 

later werd er, op de plek waar nu het 

Nederlands Architectuur Instituut is 

gevestigd, een noodpand onder de naam 

Rutten’s cafétaria geopend. Steeds meer 

levenmiddelen kwamen in de distributie, 

maar desondanks kon men de prijzen 

laag houden. Pas met de komst van een 

nieuwe lunchroom aan de Lijnbaan in 

mei  sloot het inmiddels Ruteck’s 

geheten cafetaria zijn deuren.

Bouwkundige aanwinsten  
in de grote steden
Naast betaalbaar eten en goede muziek 

was het Heck’s concern bekend om zijn 

vooruitstrevendheid. En dat was goed te 

zien. Zowel het exterieur als het interieur  

de heer Thöne, voormalig kok van deze 

vestiging. ‘Tijdens de avonddienst stond 

je er als kok alleen voor. Kreeg je ineens 

een busgezelschap van veertig man bin-

nen, die allemaal gebakken aardappelen 

wilden. Dat was dus onbegonnen werk, 

maar daar hadden we een trucje voor. 

Tijdens het bakken gooiden we er papri-

kapoeder doorheen. Zagen de aardappe-

len er toch lekker bruin uit. En niemand 

die het merkte.’

‘Goede tijden, slechte tijden’ in 
Rotterdam
‘De jaren vlak vóór de Tweede Wereld-

oorlog, dat waren mooie jaren,’ mijmert 

een krasse Rotterdammer, ‘De stad 

bruiste en op zaterdagavond had je de 

‘pantoffelparade’ op de Coolsingel, de 

Hoogstraat en de Blaak. Flaneren noe-

men ze dat tegenwoordig.’ Het was dan 

ook niet verwonderlijk dat het storm liep 

bij de opening van de eerste lunchroom 

in Rotterdam, waar aantrekkelijke jonge-

dames van onbesproken gedrag betaal-

bare consumpties rondbrachten. Maar 

de grote attractie was de tweede vestiging 

in Rotterdam: Heck’s City Lunchroom 

aan de Noordblaak. ’s Middags en 

’s avonds speelde er een groot orkest. 

Een nieuwe publiekstrekker op het 
Amsterdamse Rembrandtplein
Begin tegen een oudere Amsterdammer 

over Heck’s en je bent het eerste half uur 

nog niet van hem af. Onvermijdelijk 

kom je dan uit bij het Rembrandtplein 

waar de ‘Grote Heck’ was gevestigd op 

de plek van het voormalige cabaret Mille 

Colonnes. 

Op  oktober  werd deze nieuwe 

publiekstrekker geopend. Huisarchitect 

Logeman was rigoureus te werk gegaan; 

de gevel oogde strak en zakelijk, het inte-

rieur monumentaal. De lunchroom 

bood plaats aan  gasten en om die 

allemaal van drankjes en maaltijden te 

voorzien waren ruim  dienstmeisjes en 

 man keukenpersoneel ingehuurd. De 

‘Grote Heck’ was echter niet de eerste 

vestiging in Amsterdam. Op de 

Nieuwen  dijk was zeven jaar eerder al 

Heck’s Victoria Lunchroom geopend. 

Aan de overzijde van het Rembrandt-

plein zat Heck’s Popularis. In tegenstel-

ling tot de lunchrooms was hier geen 

tafelbediening. Je bestelde eenvoudig de 

maaltijd aan het buffet. In de Kalver-

straat kwam later nog een kleinere 

lunch room. ‘Soms was er paniek’, vertelt 

Het voltallige personeel van de lunchroom te Leiden. Op de tweede rij (met stropdas) bedrijfsleider van Kaam. De foto is rond 1935 gemaakt.
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Op  juli  werd in Leiden de eer-

ste Heck’s Lunchroom geopend. In het 

gloednieuwe gebouw was plaats voor 

driehonderd bezoekers en in de boven-

zaal konden honderd gasten terecht. In 

het weekend zorgden strijkjes voor de 

muziek.  

Het publiek kwam massaal op deze 

nieuwe attractie af. Het succes leidde tot 

de opening van nieuwe vestigingen. In 

oktober van datzelfde jaar begon Heck’s 

op de Kruisweg te Haarlem. Tien jaar 

later waren er vestigingen in Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arn-

hem, Nijmegen, Breda, Amersfoort en 

Hilversum.

Die formule was in belangrijke mate te 

danken aan Henri van der Wolk. Deze 

Rotterdamse likeurstoker exploiteerde 

samen met de Maastrichtse bierbrouwer-

familie Rutten meer dan zeventig koffie-

huizen, proeflokalen en slijterijen in het 

land. Het bedrijf – NV de Rutten’s bier-

brouwerijen De Zwarte Ruiter – was 

tevens eigenaar van een aantal café’s in 

Leiden. In  nam Rutten de slijterij 

A.J. van Heck en Co over. Een jaar later 

maakte Van der Wolk kennis met de 

lunchrooms van  Lion’s in Engeland. Hij 

kopieerde het concept en schoeide het 

op Nederlandse leest. Een succesformule 

was geboren! 

De Heck’s lunchroomketen – na de 

Tweede Wereldoorlog Ruteck’s geheten – 

is een fenomeen in de geschiedenis van 

het Nederlandse horecawezen. We kun-

nen gerust stellen dat dit bedrijf het 

Nederlandse publiek heeft geleerd om 

uit eten te gaan. Eten deden we door-

gaans thuis. We hielden het bij soep, 

stamppot of pap: gemakkelijk te maken, 

voedzaam en niet duur. Maar het 

publiek leerde tussen  en  nóg 

iets; dat eten buitenshuis ook een beleve-

nis kon zijn. Het concept was voor die 

dagen uniek. Niet alleen serveerde 

Heck’s goed en betaalbaar eten, er werd 

ook live muziek  gespeeld. 

Goed, goedkoop 
en zo gezellig!

DE OPKOMST VAN DE CULTUUR OM UIT ETEN TE GAAN

‘Gebakken ijs. Tweemaal gebakken ijs.’ De 

serveerster glimlacht en noteert de bestelling 

in haar bonnenboekje. Ze draagt een zwarte 

jurk, zwarte kousen en een klein wit schortje. 

Op haar hoofd prijkt een wit gesteven kapje. 

Dan beent ze weg. Het etablissement is vol 

geroezemoes, maar boven alles uit klinkt een 

melodie van het grote showorkest. Mannen 

staren gebiologeerd naar de heupwiegende 

zangeres. Alle tafeltjes zijn bezet. Het is 

zaterdagavond, ergens in de jaren dertig van 

de vorige eeuw. Voor de deur van het pand 

staat een lange rij wachtenden. De portier 

met lange jas en pet is onverbiddelijk, hij laat 

maar mondjesmaat mensen toe. Op de gevel, 

vlak boven de hoofden, staat met sierlijk 

 verlichte letters: Heck’s Lunchroom.
Op de hoek van de Reguliersbreestraat en het Rembrandtplein  

in Amsterdam zat Heck’s Popularis.

Tekst CEES MALLANDER  Foto’s GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM, J. VAN KAAM, C. VEGERSTEE
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mee in Nederland een nieuw systeem 

van eten en drinken, zóó verrassend en 

zóó goedkoop, dat heel Nederland er 

over zal spreken. En fooien kunt u er 

niet kwijt!’ Inderdaad, het interieur zag 

er voor die tijd absoluut futuristisch uit. 

De etenswaar lag uitgestald in roestvrij-

stalen vitrines. Serveersters waren er niet, 

het keukenpersoneel stond achter de 

counter. De bestelling deed je aan het 

buffet, om die vervolgens zelf mee te 

nemen en staande te nuttigen aan een 

hoge ronde tafel. Al snel werden er cafe-

taria’s en buffetaria’s in de andere vesti-

gingsplaatsen geopend. Deze keten werd 

geëxploiteerd onder de naam Rutten’s 

cafetaria. 

en mocht Heck’s niet meer in. Later 

bleek dat het om de acteur en 

komiek Johnny Kraaijkamp ging.’ 

Showorkesten bleven populair bij 

de lunchroomketen, zoals het orkest 

van John Kristel met vocaliste 

Corry Brokken. Met de komst van 

Italiaanse gastarbeiders naar Neder-

land ontstonden combo’s met een 

mediterrane inslag. Maar ook 

Duitse en Oostenrijkse musici lieten van 

zich horen. Begin jaren zestig werd de 

talentenjacht bij Ruteck’s geïntrodu-

ceerd. Veelbelovende jonge artiesten, 

onder wie de komiek André van Duin, 

hebben bij Ruteck’s op het podium 

gestaan.

Een nieuwe primeur voor Heck’s; 
de cafetaria
Vanaf het begin was de lunchroomfor-

mule een enorm succes. Dit succes werd 

echter overtroffen door de komst van 

een tweede concept, de cafetariaformule. 

Trots meldt de Leidse Courant op  

december : ‘Heck’s opent morgen 

een nieuw bedrijf en introduceert daar-

de grote vestigingen van Heck’s. Maar 

ook Alexander Schirmann’s damesorkest 

met trompettiste Clara de Vries en saxo-

foniste Annie van’t Zelfde en het orkest 

van Juultje Cambré (trompet en zang) 

zorgden voor volle lunchrooms. Tijdens 

de Duitse bezetting werd de Ameri-

kaanse swingmuziek verboden. Veel 

joodse musici werden gedeporteerd; de 

meesten zouden nooit meer terugkeren. 

Toch bleef tijdens die donkere periode 

een deel van de lunchrooms, waaronder 

de ‘Grote Heck’ in Amsterdam, gewoon 

doordraaien. 

Na de bevrijding in  bleek de 

Heck’s formule niet aan slijtage onderhe-

vig. ‘In tegendeel,’ weet de heer Veger-

stee, bedrijfsleider in de jaren vijftig, zich 

te herinneren. ‘Het swingde als nooit 

tevoren.’ En dan komen de anekdotes 

los. ‘Bij het orkest van Josephine Peusens 

zat een jonge gitarist die het lied 

‘Ghostriders in the sky’ zong. Er volgde 

een opstootje, want de gitarist had geen 

contract en bleek niet bij het orkest te 

horen. Hij werd er meteen uitgeknikkerd 
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werden dagreizen naar de grote steden 

aangeboden, waarbij een bezoek aan één 

van de lunchrooms het hoogtepunt was. 

En in de jaren vijftig organiseerde 

Ruteck’s zélf busreizen voor Duitse en 

Belgische gasten.

De lunchrooms swingen de pan uit
‘De jaren dertig van de vorige eeuw 

waren een grote bloeiperiode voor 

muziek’, betoogt Jazzhistoricus Herman 

Openneer. ‘Juist als het slecht gaat, zoe-

ken de mensen vertier.’

Toen de crisistijd begon, schoten de 

danslokalen als paddestoelen uit de 

grond en hoewel er bij Heck’s niet 

gedanst kon en mocht worden, waren de 

optredens van showorkesten een onge-

kend succes. The Ramblers, Malando’s 

tango & rumba orkest en Boyd Bach-

mann’s showorkest waren vaste gasten bij 

Lekker eten voor een milde prijs
Een grote kop soep voor  cent, een 

‘twaalf uurtje’ voor , of een vier gan-

gen menu voor , (in guldens), dat 

waren prijzen waar het grote publiek op 

af kwam. En al het eten was van prima 

kwaliteit. Schalen die overbleven werden 

altijd weggegooid. ‘Hele biefstukken heb 

ik in de afvalbak zien verdwijnen’, vertelt 

de heer Vegerstee, voormalig bedrijfslei-

der in Amsterdam. ‘Een groep van zestig 

Fransen vond het vlees te rauw. Dat ging 

niet terug in de pan. Er kwam gewoon 

nieuw, doorbakken vlees op tafel. Ser-

veersters probeerden soms een afge-

keurde tournedos voor zichzelf  te hou-

den, ondanks dat het streng verboden 

was.’

Eten bij Heck’s en Ruteck’s kreeg ook 

landelijke bekendheid. In de provincie 

van de nieuwe lunchrooms waren hyper-

modern voor die tijd. De ontwerpen van 

huisarchitect J.P. Logeman oogden 

monu  mentaal en strak; grote ramen 

gevat in metalen sponningen, zorgden 

voor een horizontaal en verticaal lijnen-

spel. De ‘Grote Heck’ in Amsterdam en 

de lunchroom aan het Spui in Den Haag 

zijn hiervan prachtige voorbeelden.  

De vestigingen aan de Potterstraat in 

Utrecht en aan de Grote Oord in 

 Arn hem spanden de kroon. Beide 

gebouwen hadden een ‘landmark’, een 

hoge stenen toren waarop het logo van 

Heck’s prijkte. Het interieur in Arnhem 

oogde door zijn rondingen als een 

 theater. Het orkest zat op het centrale 

balkon dat uitzicht bood op het cafége-

deelte op de begane grond. Het restau-

rantgedeelte bevond zich op gelijke 

hoogte van de orkestbak. 

Boven: De lunchroom te Rotterdam in 1957.  

Op de 1e etage was het restaurant gevestigd.  

Links: Advertentie voor de  ‘Grote Heck’ op het 

Rembrandtplein in Amsterdam.

Rechts: Het orkest van Johnny de Vries 

speelt in de lunchroom te Arnhem.



Toen was het écht over; sindsdien moe-

ten we het doen met mooie herinnerin-

gen. De herinnering aan gebakken ijs 

bijvoorbeeld. 

Wat was het geheim van 
gebakken ijs?
Mevrouw Kemperman, gebaksjuffrouw 

in de Leidse vestiging, kan het zich nog 

goed herinneren: ‘Gebakken ijs was zeer 

populair bij kinderen. Op het koude ijs 

zat een warm bruin korstje. Het geheim? 

Op het ijs ging een laagje geklopt eiwit. 

Even op een vuurvast schaaltje de oven 

in... en smullen maar.’ 

Links: Heck’s automatiek in de Reguliersbreestraat te Amsterdam 

in de vijftiger jaren. 

Boven: De lunchroom te Rotterdam in 1961. ‘Volle bak’ tijdens 

een optreden van één van de orkesten. 

KOKEN MET KLEUREN
In Nederland bestaan heel veel eetculturen naast elkaar.  
Koken met kleuren geeft voorbeelden van de culinaire cultuur 
van nieuwe Nederlanders uit de hele wereld. Van Curaçao en 
Suriname tot Rusland en de Filippijnen. De betekenis van het 
eten en de recepten varieert van ‘ik kan niet anders’, via nos-
talgie, ‘het herinnert mij aan mijn geboorteland’ tot ‘dit vind 
ik lekker’. De gerechten ver nieuwen de Nederlandse keuken 
met nieuwe smaken en verrassende combinaties. Van garnalen 
met popcorn, tajine en canjeero tot pindasoep met pittige 
 Madame Jeanette. Met Koken met kleuren zet je de wereld 
van het nieuwe Nederland op tafel.

ALLEMAAL ANDERS
Allemaal anders is een boek over jongerencultuur waarin 
journalist/antropoloog Roanne van Voorst een groot aantal 
jongeren met een diverse etnische en culturele achtergrond 
interviewt. Opvallend is dat deze jongeren heel veel waarde 
hechten aan tradities, aan allerlei gewoonten en rituelen die 
ze van huis uit  hebben mee gekregen. Het heeft te maken met 
de nieuwe dynamische context waarin zij functioneren, in 
een dynamische, snel veranderende samenleving.  
De Nederlandse samenleving is cultureel divers geworden. 
Er is sprake van uitwisseling en contact waarbij zij, juist in 
contact met anderen, zich bewust worden van hun eigen 
normen en waarden waarmee zij zich willen identificeren.

Te bestellen door € 14,95 per boek over te maken, op 
rekeningnummer 810806 t.n.v. het Neder lands Centrum 
voor Volks cultuur onder vermelding van de titel.

Allemaal

Jongeren in Nederland

Roanne van Voorst

Anders

Recepten en verhalen uit de mondiale keuken van Tilburg

Paul Spapens
Jan Stads
Robin van Es
Piet de Boer
en vele anderen
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Lange dagen met mooie 
herinneringen
‘Het was er hard werken,’ vertelt 

mevrouw van Wijk, cheffin van de ser-

veersters te Arnhem. ‘We werkten in 

ploegendiensten. Van acht tot drie uur 

’s middags en van drie tot elf uur 

’s avonds. De meisjes kregen voor de 

oorlog geen salaris, de fooien waren hun 

inkomen. Soms moesten ze hun schoe-

nen uit doen om te laten zien of ze geen 

gaten in hun kousen hadden. Het was er 

écht streng. We hadden geen vrije dag en 

te laat komen was er niet bij, want er lag 

een intekenboek.’ Even kijkt ze ernstig, 

maar dan verschijnt er een glimlach op 

haar gezicht, haar ogen twinkelen. ‘Ja, 

veel jongemannen hadden een oogje op 

de serveersters. Ze probeerden een 

afspraakje te maken, maar meestal lukte 

dat niet. Als je gesnapt werd, kon dat je 

baan kosten. Toch heb ik er ook veel 

 plezier gehad. Ik had die tijd nooit 

 willen missen.’ 

Mevrouw van Doorn, een fervent 

bezoekster van Ruteck’s in Nijmegen, kan 

dat beamen. ‘Mijn moeder en ik namen 

na het boodschappen doen vaak een 

thee-complet. Voor een krats had je een 

pot thee met daarbij kersenbonbons en 

petit fours. De serveersters waren altijd 

vriendelijk en voorkomend tegen de gas-

ten. Daar hing vaak hun fooi vanaf.’

De lunchrooms hadden ook een sociale 

functie. Ze waren het trefpunt voor 

jonge mensen die op zoek waren naar 

een partner. Menig huwelijk is te danken 

aan een eerste contact bij Heck’s of 

Ruteck’s. In Den Haag werd de lunch-

room niet voor niets ‘het huwelijks-

bureau’ genoemd.

De teloorgang van een uniek 
horecaconcern
Aan het eind van de jaren vijftig kwam 

de klad in de eens zo succesvolle for-

mule.  

Dit was voor een groot deel te wijten aan 

de komst van de televisie, die langzaam 

maar zeker een kentering teweeg bracht 

in het sociale leven van de Nederlanders.

Voor entertainment hoefde men niet 

meer per se de deur uit.  

Het betekende voor Heck’s en Ruteck’s 

het einde. Het concern werd in  

opgekocht door zakenman Reinier 

Zwolsman die het twee jaar later weer 

doorverkocht aan vastgoedmagnaat 

Maup Caransa. De meeste vestigingen 

werden opgeheven, zo ook de ‘Grote 

Heck’ op het Rem brandtplein. ‘Dit ding 

is ten dode opgeschreven’, sprak 

Caransa. De inboedel werd geveild, een 

tijdperk was voorbij.  

Alleen de restaurants in Rotterdam en 

Arnhem hebben het nog gered tot  

.  

Heck’s Lunchroom leerde de 

Nederlanders uit eten te gaan
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Geboorte van Nicolaas

De geschiedenis van Sint-Nicolaas gaat terug tot 

de derde eeuw na Christus. Niet ver van de stad 

Antalya, in het huidige Turkije, is het verhaal 

over hem begonnen. In zijn tijd is de streek een 

provincie van het Oost-Romeinse Rijk en spreekt 

men er Grieks. Het christendom is er in 

opkomst. Tussen de historische Nicolaas en de 

moderne Sinterklaas zitten meer dan zeventien 

eeuwen. 

Oesters

Sinds mensenheugenis worden oesters door 

rijk en arm gegeten. De godinnen Venus en 

Aphrodite zorgden er voor dat zij werden 

 geassocieerd met vruchtbaarheid. In de zeven-

tiende eeuw werden oesters vaak afgebeeld op 

schilderijen.

Verdronken steden

Zeeland kent een aantal verdronken dorpen. 

De restanten van Reimerswaal liggen in de buurt 

van Tholen. Na de Sint-Felixvloed en een eeuw 

van oorlogsgeweld, overstromingen en stads-

branden vertrokken in  de laatste inwoners.

Tradities op Curaçao

Op Curaçao leven mensen met verschillende 

 religies vreedzaam naast elkaar. Alle wereld-

religies zijn vertegenwoordigd. De religieuze 

rituelen spelen een belangrijke rol in de cultuur 

van Curaçao.
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Veel van onze gewoonten hebben wij   
onbewust overgenomen van onze 
ouders en voorouders en vervolgens 
naar onze eigen hand gezet. Het door-
geven van gewoonten en gebruiken 
van generatie op generatie noemen wij 
 ‘traditie’. Het woord is afgeleid van het 
Latijnse woord ‘traditio', wat overhan-
diging betekent. Het overhandigen van 
cultuur aan de volgende generatie.

T  raditie is het tijdschrift dat informatie 
over de historische en hedendaagse 
 tradities,  rituelen en alledaagse dingen 
in Nederland geeft. Want de tradities 
van ons dagelijks leven zijn een belang-
rijk onderdeel van het sociale geheu-
gen van een samenleving en vormen 
de basis van de culturele bagage die 
ieder van ons met zich  meedraagt.




