
Sint Nicolaas

Tradities op Curaçao

Oesters eten

Verdronken steden

TIJDSCHRIFT OVER ALLEDAAGSE DINGEN, TRADITIES EN RITUELEN

JAARGANG 15

NUMMER 4

WINTER 2009



 W i n t e r  2 0 0 9  | traditie 

In dit nummer

4 

De geschiedenis van Sint Nicolaas 
gaat terug tot de derde eeuw na Chris-
tus. 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 in opkomst. Tussen de 
historische Sint Nicolaas en de 
moderne Sinterklaas zitten meer dan 
zeventien eeuwen. Werd Sint Nicolaas 
eerst als heilige vereerd, in de negen-
tiende eeuw hielp hij ouders met de 
opvoeding van hun kinderen. Tegen-
woordig is Sinterklaas een kinderidool 
met een eigen televisieprogramma. Hij 
is dit jaar ook te zien in de bioscoop.

Na een lange koude winter dreigt er 
hongersnood in Mousehole in Enge-
land. De vissers hebben al weken niet 
kunnen vissen. Dan besluit een oude 
zeeman, vergezeld door zijn kat, om 
toch uit te varen. Hij neemt het risico 
om dood te vriezen, want hij wil zijn 
dorpsgenoten redden. Na dagen komt 
hij terug met voldoende vis om zijn 
dorp niet te laten verhongeren. Deze 
legende wordt elk jaar opnieuw 
herdacht.

Op Curaçao leven mensen uit ver-
schillende culturen vreedzaam naast 
elkaar. Alle wereldreligies met 

 bijhorende tradities en rituelen zijn 
vertegenwoordigd. De religieuze ritue-
len spelen een belangrijke rol in het 
dagelijks leven. Bij dood bijvoorbeeld 
is het wassen van de handen en de 
omgeving een vast gebruik. Het hele 
huis wordt schoongemaakt om de 
geest van de overledene, die nog in 
huis rondwaart, te verdrijven. 

Sinds mensenheugenis worden oesters 
door arm en rijk gegeten. De godin-
nen Venus en Aphrodite zorgden er 
voor dat oesters worden geassocieerd 
met vruchtbaarheid. In de zeventiende 
eeuw staan oesters op schilderijen. 
Door Jan Steen weten wij bijvoor-
beeld dat oesters toen ook al werden 
gegeten met zout en citroen. Men at 
ze in die tijd warm en koud. In het 
oudste kookboek – De verstandige 
kok – staan recepten om oesters te 
braden.

Zeeland kent een aantal verdronken 
dorpen. De restanten van Reimerswaal 
liggen in de buurt van Tholen. Na de 
Sint Felixvloed vertrokken in  de 
laatste bewoners van Reimerswaal. 
Dorpen, die onder water liggen, heb-
ben altijd tot de verbeelding gespro-
ken. Het verhaal over het wiegje met 
de baby, dat wordt meegenomen door 
de stroom, is een veelvoorkomend 
thema in de literatuur. 
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Op het terrein van tradities en volkscultuur zijn 
veel ontwikkelingen. Het afgelopen jaar heeft 
volkscultuur ruim aandacht gehad als één van de 
drie speerpunten van het landelijk cultuurbeleid. 
Voor mij was het even slikken toen er in de 
Tweede Kamer door de oppositie neerbuigend 
over volkscultuur gesproken werd. Het is natuur-
lijk een politiek spel, maar niettemin had ik het 
gevoel in de negentiende eeuw beland te zijn, 
toen de regenten zich ook met volkscultuur 
 gingen bemoeien en dat wilden beschaven. 
Het was heel bevreemdend om te merken dat 
politici en beleids makers geen weg weten met iets 
dat zo tot het dagelijks leven behoort. Daarom 
hebben wij met onze achterban besloten om hen 
te gaan bijscholen.

Tijdens de begrotingsbehandelingen van het 
ministerie van ocw, begin november, beloofde 
minister Plasterk de unesco conventie immate-
rieel erfgoed op korte termijn te zullen ratifi-
ceren. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Dan 
kunnen wij ook verder met het in kaart brengen 
van het immaterieel erfgoed in Nederland. België 
heeft al veel eerder de conventie bekrachtigd. 
Daar staan Sinterklaas en Sint Maarten al op de 
nationale lijst en nu worden deze twee feesten 
voorgedragen voor de internationale lijst. 
Hierover hebben wij veel vragen gehad van 
Sinterklaasorganisaties. Daarom is het goed dat 
ook in Nederland actie ondernomen kan worden 
om Sinterklaas de status van immaterieel erfgoed 
te geven. Met ingang van volgend jaar zullen wij 
in Traditie meer aandacht gaan besteden aan het 
immaterieel erfgoed.

Na het in kaart brengen van de nationale tradities 
gaan wij in  op zoek naar de lokale tradities 
en rituelen. Ik hoop dat u ons allemaal weer wilt 
helpen. Wij zijn erg blij als u ons informatie over 
de tradities in uw gemeente stuurt. Dat kan via 
de website www.volkscultuur.nl/enquête of per 
post: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 

FC Dondersstraat ,  
 JA Utrecht.  
Alvast heel veel dank!

N

ederlands Centru
m

voor Volkscultuur
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de heilige, maar die historisch gezien niet helemaal betrouw-

baar zijn. 

Bij het ontstaan van legendes rond vereerde personen speelt 

vaak een rol dat men zich graag een beeld vormt van het com-

plete leven van de betreffende persoon. Dat is ook het geval bij 

Nicolaas van Myra. Zo is er een legende waarin wordt verteld 

hoe Nicolaas direct na zijn geboorte, toen de vroedvrouw hem 

wilde wassen, rechtop in het badje ging staan, zijn handjes 

vouwde en God dankte voor zijn geboorte. 

Andere legendes hebben betrekking op de tijd dat hij bisschop 

van Myra was. Centraal staan daarin zijn rechtvaardigheidsge-

voel en zijn goede werken. Er is bijvoorbeeld het verhaal dat hij 

drie inwoners van Myra redde die op valse gronden ter dood 

waren veroordeeld. De bisschop hoorde over hun lot toen de 

beul op het punt stond de veroordeelden te onthoofden. 

Nicolaas bedacht zich geen moment, rende naar de plaats van 

de voltrekking van het vonnis en sprong tussen de veroordeel-

den en de beul. Nicolaas wordt in dit verhaal neergezet als de 

redder in nood, een imago dat hij nooit is kwijtgeraakt. Dit 

blijkt ook uit de legende waarin Nicolaas zeelieden, die in nood 

verkeren, voor een schipbreuk behoedt door de storm tot beda-

ren te brengen.

Belangrijk voor de populariteit van Sint-Nicolaas als bescher-

mer van de jeugd zijn twee legendes waarin drie jonge mensen 

een rol spelen. Zo is er een legende uit de achtste eeuw over 

drie arme meisjes die niet kunnen trouwen, omdat ze geen 

bruidsschat hebben. Alleen de prostitutie biedt hen de moge-

lijkheid om het een en ander te verdienen. Nicolaas voorkomt 

dit door drie achtereenvolgende nachten via het raam geld naar 

binnen te gooien. Er zijn verschillende versies van deze legende. 

In de ene versie wordt geld naar binnen gegooid, in de andere 

betreft het drie gouden ballen. En in sommige versies komt het 

geld in de schoenen van de meisjes terecht. Hoe dan ook, er is 

een duidelijk verband tussen deze legende en de traditie van het 

pepernoten strooien en het geven van in goudfolie verpakte 

chocolademunten. Ook speelt dit verhaal een rol bij de verering 

Jan Steen, Het Sint-Nicolaasfeest (1668) Collectie: Museum Boijmans van Beuningen
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Nederlands grootste kindervriend staat dit jaar veel in de belangstel-

ling. Er draaien twee films over hem in de bioscoop, in Vlaanderen is 

een congres aan hem gewijd en verschillende musea besteden aan-

dacht aan zijn viering. Ter gelegenheid van het Jaar van de 

Tradities is in Museum Catharijneconvent in Utrecht een grote 

tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het 

Sinterklaasfeest. De expositie gaat over de ontwikkeling 

van de historische Nicolaas tot de moderne Sinterklaas 

en is tot en met 3 januari 2010 te bezoeken.

Tekst JANNEKE VAN DER VEER

Foto’s CATHARIJNECONVENT 

ACHTERGRONDEN EN TRADITIES ROND SINT-NICOLAAS

Het Sinterklaasfeest dat we jaarlijks vieren – nummer  in de 

top  van Nederlandse tradities – gaat gepaard met vele 

gebruiken. Het begint met de feestelijke intocht halverwege 

november. In de weken daarna mogen kinderen hun schoen 

zetten, worden er pepernoten gestrooid en worden volop sin-

terklaasliedjes gezongen. Hoogtepunt is pakjesavond op  

december. Soms komen de Goedheiligman en een of meerdere 

Pieten die avond op bezoek om persoonlijk de cadeautjes uit te 

delen. In andere gezinnen staan de zakken met pakjes op de 

stoep nadat er op het raam is gebonsd of hard is gebeld. De 

geschenken gaan vergezeld van gedichten vol plagerijen en dik-

wijls zijn ze verstopt in een toepasselijke surprise. Behalve 

pepernoten staan er die avond tal van andere lekkernijen op 

tafel, zoals marsepein, banketletter en speculaas. 

Bij het Sinterklaasfeest hoort een sfeer van geheimzinnigheid 

en verwachting. De Sint kan immers dingen waartoe 

‘gewone’ mensen niet in staat zijn. Hij kent bijvoorbeeld ieder-

een en weet hij wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Dat maakt 

het spannend voor kinderen maar ook voor volwassenen, 

vooral als zij bij hem geroepen worden en hij zijn ‘grote boek’ 

te voorschijn haalt. Verder rijdt de Sint op zijn paard Amerigo 

over hoge daken en laat hij met behulp van zijn Pieten cadeau-

tjes door de schoorsteen zakken. Pepernoten worden op 

geheimzinnige wijze door een openstaand raam of deur 

gestrooid, waarbij soms even een zwarte hand zichtbaar is. 

Waar komen al die tradities vandaan en zijn ze steeds hetzelfde 

geweest? Is de betekenis van Sint-Nicolaas door de eeuwen 

heen veranderd? In Museum Catharijneconvent wordt in een 

vrolijke en voor jong en oud aantrekkelijke tentoonstelling ant-

woord gegeven op die vragen. 

De vele legendes over Sint-Nicolaas
De naam Sinterklaas is afgeleid van Sint-Nicolaas, ofwel de hei-

lige Nicolaas. Verondersteld wordt dat met deze heilige de 

omstreeks  n. Chr. in Patara (in het huidige Turkije) gebo-

ren bisschop Nicolaas van Myra wordt bedoeld, maar helemaal 

zeker is dat niet. Rondom deze Nicolaas zijn veel legendes ont-

staan, verhalen die een grote rol spelen in de grote verering van 

Van volksheilige tot 
kindervriend

Zittende Sint-Nicolaas met de drie scholieren in het vat

Houten sculptuur (eind 15e eeuw) Collectie: gemeente Valkenswaard
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Ikoon met Nicolaas van Mozjaisk (1790-1809)  Collectie: Museum Catharijneconvent
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van mening dat het om roof gaat. In ieder geval heeft het ver-

plaatsen van de beenderen ertoe bijgedragen dat Nicolaas ook 

in West-Europa erg populair is geworden. 

Hoewel Nicolaas nooit officieel heilig is verklaard, wordt hij al 

spoedig als zodanig vereerd. Ook verklaart Paus Urbanus II in 

 de data  december, de sterfdag van Nicolaas, en  mei, 

de dag waarop de relieken naar Bari zijn overgebracht, tot feest-

dag. De populariteit van Nicolaas groeit hierdoor enorm. Hij 

wordt beschermheilige van meer dan vijftig beroepen, van een 

groot aantal gilden, van ongehuwde meisjes en van kinderen. 

In de dertiende eeuw wordt zijn sterfdag op veel kloosterscho-

len in Duitsland en Noord-Frankrijk, waar Nicolaas geldt als 

de patroonheilige van scholieren, uitgebreid gevierd. De leer-

lingen hebben die dag geen les en er wordt snoep uitgedeeld. 

Ook worden er mirakelspelen opgevoerd waarin de heilige ijve-

rige leerlingen cadeautjes geeft en de luiaards vermanend toe-

spreekt. Daarnaast komt het in die tijd voor dat een leerling 

zich als bisschop verkleedt en de straat op gaat om te bedelen. 

Vanuit deze kloosterscholen heeft het feest zich verspreid naar 

andere West-Europese landen, waaronder Nederland. De festi-

viteiten worden steeds uitgebreider. Naast missen en processies 

worden er bijvoorbeeld jaarmarkten en kermissen georgani-

seerd. Hier werden onder meer speciale lekkernijen verkocht, 

zoals ‘massepeyn’, ‘honinctaert’ en ‘Claeskoek’. 

Uit die tijd is ook al het schoen zetten bekend, echter niet in 

huiselijke kring maar in de kerk. Zo blijkt uit archiefstukken 

dat vanaf  in de Utrechtse Nicolaaskerk op  december 

schoenen werden gezet. Vermogende Utrechters legden wat in 

de schoenen en de opbrengst werd op  december verdeeld 

onder de armen. 

Bronnen spreken ook al vroeg over andere tradities, zoals het 

rijden op een paard en de rit over het dak: 

‘Want om sijnen Kinderen wijs te maecken en immers te doen

ghelooven dat St. Nicolaes ter Schoorsteen quam ingereede

druckte hy met een Hoeff-yser Voet-spooren van een Peert in

het Sneeuw, ’t welck op het Dack van sijn Wooninge lach.’

Uit: Jacobus Sceperus, Geschenck, op geseijde St. Nicolaes Avont 

()

Sinterklaas wordt een huiselijk feest
Het publieke karakter van het Sint-Nicolaas-feest verdwijnt in 

veel landen tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw. De 

nieuwe, protestantse kerk wil een einde maken aan de heiligen-

verering en dat treft natuurlijk ook Sint-Nicolaas. Kerkelijke 

vieringen op  december worden verboden evenals feestelijk-

heden op scholen. Ook worden er in sommige plaatsen, waar-

van Nicolaas als ‘hylick-maker’ (huwelijksmakelaar), waarvan 

via ‘goed huwelijksman’ de benaming ‘Goedheiligman’ is 

afgeleid.

Dan is er het verhaal waarin Nicolaas drie jongens redt, leerlin-

gen van een kloosterschool die tijdens een reis onderdak zoe-

ken. De herbergier bij wie ze terecht kunnen, berooft hen van 

geld en goed. Vervolgens snijdt hij de jongens in stukken en 

stopt ze in een pekelvat, met de bedoeling ze als lekker hapje 

op tafel te zetten bij de volgende gast. Die gast is echter 

Nicolaas. Hij vermoedt wat er gaande is en wekt de jongens 

weer tot leven. 

De legendes zijn op vele manieren verbeeld op schilderijen, 

beelden en andere kunstwerken. Een groot aantal is te zien in 

de tentoonstelling in Catharijneconvent. Daarmee wordt ook 

duidelijk dat er van de meeste legendes verschillende versies 

bestaan.

De verering van Nicolaas van Myra
Nicolaas van Myra zou op  december  zijn overleden. 

Meteen daarna is er in het Oosten sprake van een groeiende 

verering. Zijn kerk wordt bezocht door vele pelgrims. De ver-

ering in het Westen komt pas tegen het einde van de elfde eeuw 

op gang. In die tijd is er sprake van een groeiende islamisering 

van het gebied rond Myra. De kerk van Nicolaas dreigt geplun-

derd te worden. Inwoners van de Zuid-Italiaanse stad Bari 

brengen daarom in  de beenderen van Nicolaas over naar 

hun stad, waar ze nog steeds worden bewaard in de crypte van 

de kathedraal. De Italianen vinden dat ze daarmee de relieken 

gered hebben, de monniken van de kerk in Myra zijn echter 

Drinkbokaal met Sint-Nicolaas en de drie jongens in de tobbe met het wapen 

van Amsterdam (1750-1799) 

Collectie: Museum Catharijneconvent

Het sinterklaasfeest heeft in zeven eeuwen 

veel veranderingen door gemaakt.
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Niccolò in Florence. De paneeltjes maken tegenwoordig deel 

uit van de collectie van het Vaticaans Museum. Het museum 

kon echter ook putten uit de rijke eigen collectie. Hieruit zijn 

onder meer te zien devotieprenten, handschriften, bidprentjes, 

gildenbokalen, schilderijen, medaillons, grafiek, enzovoort.

Alle objecten bij elkaar geven een beeld van een traditie die al 

vele eeuwen springlevend is. Het vieren van Sint-Nicolaas is 

blijkbaar, aanpassingen daargelaten, boven alle maatschappe-

lijke ontwikkelingen verheven.  

De tentoonstelling over de ontwikkeling van de historische Nicolaas tot de 

moderne Sinterklaas is tot en met 3 januari 2010 te bezoeken in 

Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht 

(www.sintnicolaasopbezoek.nl).

Omdat het er op die Sinterklaasmarkten niet altijd rustig aan 

toe ging – er werd vaak stevig gedronken – waren ze dikwijls 

een doorn in het oog van de burgerij. In sommige plaatsen wer-

den ze zelfs, mede onder invloed van het calvinisten, verboden 

tot ongenoegen van de rest van de bevolking. 

Sint Nikolaas en zijn knecht
Vanzelfsprekend zijn in het Catharijneconvent ook tal van 

Sinterklaasboeken, veelal geschreven voor kinderen, te zien. 

Eén boekje krijgt daarbij speciale aandacht: Sint Nikolaas en 

zijn knecht (circa ) van de Amsterdamse onderwijzer Jan 

Schenkman (-). Het boekje bevat zestien twaalfrege-

lige versjes die voorzien zijn van met de hand ingekleurde 

plaatjes. De versjes en prentjes laten facetten van het 

Sinterklaasfeest zien, zoals de aankomst, de intocht te paard, de 

Sint bij de banketbakker en bij de boekhandel, het bezoek aan 

een school en het in de zak stoppen van deugnieten. 

Een belangrijk aspect van het boekje is dat de Sint er in is afge-

beeld. De Goedheiligman heeft een gezicht, compleet met mij-

ter en staf. Onder invloed van de Reformatie was het beeld van 

Sint-Nicolaas immers vrijwel geheel vervaagd.

Interessant is bovendien dat in het boekje tal van nieuwe ele-

menten worden geïntroduceerd, elementen die nog steeds een 

rol spelen in onze Sint-Nicolaas-viering. Zo laat Schenkman de 

Sint met een stoomboot uit Spanje komen. Zowel het vervoer-

middel als het land van herkomst is een nieuw aspect. Ook 

nieuw is dat de Sint vergezeld gaat van een zwarte knecht. 

Mogelijk heeft de schrijver zich hierbij laten inspireren door 

het idee dat een belangrijk iemand als Sint-Nicolaas een (paar-

den)knecht nodig heeft. Het boekje eindigt met het vertrek van 

het gezelschap per luchtballon, een aspect dat overigens snel 

weer van het Sinterklaastoneel verdween: in de tweede druk is 

de ballon vervangen door een stoomtrein. De stoomboot, 

Spanje en de knecht – nog zonder naam – zijn echter gebleven. 

In het uit  daterende Het feest van Sint-Nicolaas van Lina 

wordt voor het eerst de naam Pieter gebruikt voor de knecht. 

Er is nog meer uit Sint Nikolaas en zijn knecht dat tot op de dag 

van vandaag deel uit maakt van ons Sinterklaasfeest. 

Bijvoorbeeld het openingsvers, het nog steeds bekende ‘Zie, 

ginds komt de stoomboot’, dat in  door Johan de Veer van 

muziek is voorzien. 

Sint Nikolaas en zijn knecht is buitengewoon populair gewor-

den. Er verschenen veel herdrukken en navolgingen. Het is zeer 

aannemelijk dat het boekje veel heeft bijgedragen aan de 

manier waarop wij al decennialang Sint-Nicolaas vieren. Zo is 

de jaarlijkse intocht van Sinterklaas ongetwijfeld geïnspireerd 

op de plaatjes uit het boekje van Schenkman. 

Veel bijzondere voorwerpen en schilderijen
De tentoonstelling in Museum Catharijneconvent is tot stand 

gekomen dankzij een groot aantal bruiklenen uit musea over de 

hele wereld. Er zijn bijvoorbeeld drie bijzondere paneeltjes te 

zien van de Italiaanse kunstenaar Gentile da Fabriano (circa 

-). Hij maakte deze in  voor de kerk San 

Saint Nicolas, patron des marins, des enfants et des marchands de vin

Prent uit : ‘Les Saints Patrons des Metiers en France, douze images gravee 

par Jean Chieze’ (circa 1941) Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
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Devotieprent op een 

kanten waaier van 

perkament met goudverf 

(datering onbekend)

Collectie: Museum Catharijneconvent

Het volksfeest werd door 

katholieken én  protestanten 

gevierd.

onder Arnhem, boetes uitgedeeld voor het schoen zetten en het 

bakken en verkopen van Sint-Nicolaaskoeken. Het Sinter-

klaasfeest is echter zo met het volk verweven dat predikanten, 

die de Sint-Nicolaasverering bestempelen als ‘paapsch bijge-

loof ’, er niet in slagen het feest definitief uit te roeien, althans 

in Nederland. Het verplaatst zich naar de huiskamer en wordt 

zo een familiefeest waarbij het geven van geschenken een 

belangrijk aspect is. 

Daarnaast is de opvoedkundige rol van Sint-Nicolaas van 

belang. Heel fraai is dat uitgebeeld door kunstenaars, onder wie 

Jan Steen (circa -). Op het door hem gemaakte schil-

derij Het Sint-Nicolaasfeest (circa ) wijst een jongen naar 

de cadeautjes die uit de schoorsteen zijn gevallen. Een andere 

jongen zingt een liedje en een derde huilt omdat hij een roe in 

zijn schoen heeft gekregen. ‘Wie zoet is, krijgt lekkers, wie 

stout is de roe.’ Interessant is dat Jan Steen, zelf katholiek, twee 

schilderijen maakte met het Sint-Nicolaasfeest als onderwerp, 

een katholieke en een protestantse. Op het hierboven 

genoemde katholieke schilderij komen allerlei religieuze sym-

bolen voor, zoals een heiligenbeeldje en een bisschopskoek. 

Vanzelfsprekend ontbreken dergelijke attributen op het protes-

tantse schilderij dat hij enkele jaren later maakte en dat in de 

achttiende eeuw werd aangeduid met De uitdeeling van 

St. Nico laas giften. Mogelijk is dit voor een protestantse 

opdrachtgever gemaakt.

Uit die tijd is ook al het fenomeen verlanglijstje bekend. Op de 

tentoonstelling zijn enkele uit de achttiende eeuw overgeleverde 

verlanglijstjes te zien. Overigens is het niet zo dat alleen kinde-

ren van nu met veel cadeautjes worden verwend, ook vroeger 

werden sommige kinderen ruim bedeeld. In het toneelstuk 

Moortje () van G.A. Brederode (-) wordt een 

opsomming gegeven:

De jonge Arent werd verwend met 

‘… een walbarcken (= cederhout) warp-tol,

met een staele pen, en een plaetje daerveur,

Met een groot Embder (= gebedenboekje) en

een Evangely, met een schrijfboeck van fijn

kapitoorye (= mooie omslag), Met een nuwt

schoolbord, met een katigismus …’

Speculaasvrijers voor huwbare meisjes
Ondanks de invloed van de nieuwe protestantse kerk worden 

de Sinterklaasmarkten in tal van plaatsen aanvankelijk nog 

voortgezet. Op deze markten doet echter niets meer denken 

aan de oorspronkelijke Sint-Nicolaasverering. Sint-Nicolaas 

heeft zijn religieuze betekenis verloren. Daar hebben de predi-

kanten wel voor gezorgd. Op de markten kan men vooral 

snoepgoed en cadeautjes kopen. 

De Sinterklaasmarkt was tevens een belangrijke ontmoetings-

plaats voor huwbare meisjes en jongemannen. Te koop waren 

bijvoorbeeld ook de ‘speculaasvrijers’. Dit waren poppen van 

speculaas die jonge mensen elkaar cadeau konden doen als ze 

verkering met elkaar wilden, de voorloper van de Valen-

tijnskaart zou je kunnen zeggen. Ook het nog steeds bekende 

hart van suikergoed verwijst naar deze traditie. Sint-Nicolaas 

heeft hier dus de rol van huwelijksmakelaar. 
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(drie). Nadat volgens instructie alles 

voorgelezen werd,  was er taai-taai voor 

het hele gezelschap. Een jaar later 

maakte Jelke een Sinterklaaskrant die 

een goed beeld geeft van de situatie in 

die tijd. Hij componeerde Yel Que Coy  

een Sinterklaasfantasie voor slagwerk, 

fluit, mandoline en viool. Met het zang-

kwartet ‘Ik worstel en duik onder’ ver-

zorgde hij ook uitvoeringen elders bij 

onderduikers. Jelke Kooi was een geta-

lenteerde onderwijzer, die door zijn 

huwelijk met Anna van der Woude vlak 

vóór de bevrijding, voor altijd verbonden 

bleef met het indrukwekkende oorlogs-

verleden van zijn schoonfamilie.

Ook over de rol van mevrouw Truus 

Cals-van der Heijden en haar man Jo 

Cals, die zich beiden tijdens de oorlog 

als advocaat vestigden in Nijmegen, 

duikers in het huis van zijn aanstaande 

schoonouders Grietje en Hannes van der 

Woude-Post in Groningen. Omdat hij 

gemobiliseerd was geweest en alle mili-

tairen opgeroepen waren zich voor 

krijgsgevangenschap te melden, moest 

hij in juni  zelf onderduiken. Ook 

hij vond onderdak bij de Van der 

Woudes. In totaal zijn vierentwintig 

mensen in dat rijtjeshuis (een bovenwo-

ning van twee verdiepingen) ondergedo-

ken geweest, onder wie negen Joden. 

Ik worstel en duik onder
Een bijzonder boekje vol gedichten en 

illustraties van  december  getuigt 

van Jelke Kooi’s warme belangstelling 

voor al die mensen daar op het Lin-

naeusplein b. In drie hoofdstukken 

besteedt hij aandacht aan de jeugd (vier 

kinderen), de heren (drie) en de dames 

Gedichten en kranten leenden zich goed 

om kritiek op de bezetter te ventileren of 

om verslag te doen van de dagelijkse 

gang van zaken. Ze konden aandacht 

besteden aan lotgenoten of zetten de 

onderduikfamilie in het zonnetje. Ook 

blijkt uit de tentoongestelde documen-

ten dat niet iedereen onder de oorlog te 

lijden had. Voor sommigen nam het 

leven z’n gewone loop. Voor anderen 

betekende het een cesuur in hun leven, 

waar ze in de periode van wederopbouw, 

vlak na de oorlog, niet meer over spra-

ken. In een aantal gevallen kwamen de 

verhalen pas jaren later naar buiten of 

soms helemaal niet. Zoals blijkt uit het 

verhaal van de zoon wiens vader een jaar 

voor zijn overlijden bijzonder materiaal 

overdroeg. Nooit eerder had vader Kooi 

over zijn oorlogsverleden gesproken, ter-

wijl hij zoveel beleefd had met de onder-

Of het nu om bekende of onbekende 

mensen gaat, om mensen in de stad of op 

het platteland, om kinderen of volwasse-

nen, vrouwen of mannen, één ding heb-

ben zij gemeen: In de oorlogsjaren  

’40 – 45 deden zij aan Sinterklaas. Zelfs 

onder barre omstandigheden hielden zij 

de traditie in ere. Museum Ons’ Lieve Heer 

op Solder laat Sinterklaasgedichten uit 

deze periode zien. Grappig of ontroerend, 

maar altijd persoonlijke documenten, die 

voor de tentoonstelling Sinterklaas! 

Traditie in voor- en tegenspoed in bruik-

leen werden afgestaan door de eigenaars 

en door het Nederlands Instituut voor 

Oorlogs Documentatie (NIOD).

GEDICHTEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG

Sinterklaastraditie in 
voor- en tegenspoed

Tekst ANNEMIEK VAN SOESTBERGEN

Foto’s MUSEUM ONS’ LIEVE HEER OP SOLDER

Sint Nicolaas laat zich in Amsterdam (Mercatorplein hoek Jan Evertsenstraat) per 

fietstaxi vervoeren. Eind 1940 verdwenen bijna alle taxi’s van de weg. Fietstaxi’s, 

ook wel traptaxi’s genoemd, namen hun plaats in. Op 19 mei 1941 verboden de 

Duitse instanties met onmiddellijke ingang ‘het bedrijf van rijwieltaxi’s’. 

Bron: Beeldbank WO2 – NIOD
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Sinterklaas is één van de populairste Nederlandse tradities. Het beeld dat we van deze middel-
eeuwse heilige en zijn knecht hebben, komt voor een deel uit negentiende-eeuwse prenten-
boeken. Van oorsprong is Sinterklaas een straatfeest, maar het ontwikkelde zich tot een 
 gebeurtenis in  huiselijke kring. Nu vieren we het weer voor een deel buitenshuis. 

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 5 december sprake 
is van regionale verschillen? 

Albert van der Zeijden, ‘Suikergoed & Surprises, Over Sinterklaas’ verscheen als deel 2 van het 
Alledaagse leven (Zwolle 2008). Het boekje is te bestellen door  8,50 ( 5,95 plus verzendkosten) 
over te maken op giro 810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur o.v.v. Sinterklaas.

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 Sint-Nicolaas
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Grebbeberg naar Nijmegen. Hoe ze 

vakanties zeilend of aan het strand door-

bracht. Betty werkte in Amsterdam bij 

de Frigo Damesblousenfabriek, maar 

onderbrak deze baan enige tijd in  

om bij het Leave Centre Amsterdam te 

gaan werken, een Canadese organisatie 

die militairen voor hun terugkeer naar 

huis een paar leuke avonden in 

Amsterdam bezorgde. Uit gedichten na 

de bevrijding komt het beeld van een 

levenslustige zelfbewuste jonge vrouw 

naar voren die onder onze bevrijders veel 

aanbidders telde. Canadese militairen die 

zij ontmoette tijdens haar werk als secre-

taresse in Hotel de Rode Leeuw. De 

Rode Leeuw was onderdeel van het 

Leave Centre Amsterdam. Cadeautjes, 

Sinterklaasgedichten en prachtige souve-

nirboekjes met opdrachten ‘to Betty’  

getuigen allemaal van ontmoetingen met 

een bijzonder vrouw in een bijzondere 

tijd.  

De tentoonstelling Sinterklaas! Traditie in voor- en 

tegenspoed is tot en met 6 december te zien in 

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Oudezijds 

Voorburgwal 40 in Amsterdam (www.opsolder.nl).

gebracht waren. Voor Kees een onbegrij-

pelijk cadeau, een teken van leven waar 

hij na twee jaar onderduik slechts vage 

herinneringen aan had, namelijk van 

‘huis’ en ‘ouders’. In De Gids van okto-

ber   beschrijft Kees Kolthoff in Hoe 

de oorlog is verdwenen – en waarheen zijn 

kijk op het verleden. 

To Betty
Veel materiaal is er van Betty, een 

Amsterdams meisje dat negentien jaar 

oud was toen de oorlog uitbrak. Vóór de 

oorlog had zij penvriendinnen in 

Engeland en Amerika en kreeg ze nogal 

wat brieven van vrienden en aanbidders, 

onder wie een Duitse jongen die ze tij-

dens de Vierdaagse in Nijmegen ont-

moet had. We zien hoe ze tijdens de oor-

log een fietstocht maakte via de 

Reclamekaart uit de zestiger jaren, verstuurd aan 

iemand in Engwierum, Friesland. Zo’n kaart is nu 

ondenkbaar, nog afgezien van de prijs. De twee 

pakjes pijptabak samen in de ‘luxe’ geschenkver-

pakking (de doos in de klomp) kosten een rijks-

daalder ofwel 115 eurocent!

Collectie: particuliere verzameling

Sinterklaas in bevrijd Deurne (december 1944)  Bron: Beeldbank WO2 – NIOD
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Hoe ingewikkeld het beroepsleven van 

een vaderlandslievend jurist in oorlogs-

tijd was, blijkt uit de gedichten.

De zak met vlooien
Ook buiten Nederland hielden landge-

noten het Sinterklaasfeest in ere. In 

Stanlislau (Oekraïne) maakte officier H. 

Dollekamp een Sinterklaaskrant in 

krijgsgevangenschap. Hij nam hierin een 

lofgedicht op van een medegevangene op 

diens vrouw. Heimwee naar zijn gezin 

klonk in iedere regel door. Dit waren 

slechts twee van de tweeduizend 

Nederlandse officieren die tussen ’ en 

’ in krijgsgevangenschap verbleven. G. 

van Amstel, één van die ex-gevangenen, 

beschrijft in De zak met vlooien de talloze 

vluchtpogingen die Nederlandse officie-

ren in krijgsgevangenschap ondernamen. 

Zestien mannen moesten dit met de 

dood bekopen.

werd niet veel ophef gemaakt. De latere 

politicus Cals (Tweede-Kamerlid, staats-

secretaris, minister van Onderwijs en 

minister-president) en zijn vrouw, boden 

velen onderdak in hun huis, ondanks 

gevaar voor eigen leven. Biograaf Paul 

van der Steen beschrijft in Cals Koopman 

in verwachtingen  –  hoe het de 

jongehuwden en hun gasten tijdens de 

oorlog verging. En hoe het echtpaar 

betrokken was bij verzetsactiviteiten. 

Van Jo Cals zijn enkele boekjes met sin-

terklaasgedichten te zien uit de oorlogs-

jaren en vlak daarna. Cals stamde uit een 

onderwijsfamilie. Dat inspireerde hem 

om in  een prospectus voor het 

‘ICARO’, het Instituut Cals Roermond, 

te maken. Alle familieleden werden inge-

roosterd om les te geven aan dit ‘insti-

tuut voor harmonische ontwikkeling’ dat 

als motto had ‘niet uw kind moet zich 

aanpassen aan het onderwijs maar ICARO 

past het onderwijs aan aan uw kind!’ Een 

opvatting die twintig jaar later bij het 

wetsontwerp van de Wet tot regeling van 

het Voortgezet Wetenschappelijk Onder-

wijs (VWO), de zogenaamde Mam moet-

wet, met verve door Cals in de Tweede 

Kamer verdedigd werd. Ook is er een 

handgeschreven en geïllustreerd gedicht 

te zien uit  dat gaat over de onder-

duikers van het echtpaar Cals in Nij-

megen waarin wordt gememoreerd dat 

Truus Cals doorgaat als haar man zelf 

moet onderduiken. 

In Den Haag was Karel van Rijckevorsel 

gedurende de oorlog onbezoldigd advo-

caat bij de landsadvocatuur. Na kantoor-

tijd werkte hij als kandidaat-notaris om 

wat bij te verdienen. In  namen hij 

en zijn vrouw Maria van Rijckevorsel-

von Fisenne enkele maanden een Joods 

echtpaar in huis. Het jaar daarop moest 

Van Rijckevorsel met vrouw en  jarig 

dochtertje Laetitia de woning verlaten 

vanwege de bouw van de Atlantikwall. 

In Amsterdam kreeg de zesdeklasser Bob 

Smit  bij de Sinterklaasviering op school 

een gedicht waarin de schaarste wordt 

beschreven. Zwarte Piet lijdt honger 

omdat in  het eten op de bon is. 

Bob krijgt op school een potlood en een 

kladblocnoot. Een achtjarig stads-

genootje krijgt een jaar later rolschaatsen 

cadeau op zijn onderduikadres in 

Zeeland. Na een zwerftocht vanaf zijn 

zesde jaar langs velerlei adressen was 

Kees uiteindelijk in Yerseke in een kin-

dertehuis beland. Zijn vier jaar oudere 

zusje was verraden en gedeporteerd, 

maar overleefde gelukkig twee jaar con-

centratiekamp. Zijn ouders waren onder-

gedoken in Den Haag. Vader Mark 

Kolthoff (kunstschilder, fotograaf en 

cineast) schreef en illustreerde het 

gedicht bij de rolschaatsen, die door de 

illegaliteit vanuit het bezette Nederland 

dwars door de linies naar bevrijd gebied 

Eén van de gedichten die geëxposeerd zijn. Het gedicht is geschreven in 1944 door een onbeken-

de auteur en is afkomstig uit het gastenboek van de familie Cals. De latere minister president Jo 

Cals verleende in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan onderduikers. 

Collectie: particuliere collectie

Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd 

Sinterklaas ook gevierd.
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om mee te gaan. Voor ze weggaan, zet 

Tom een lamp achter het raam, als baken 

om de weg naar huis weer terug te kun-

nen vinden. Mouzer denkt dat ze kan 

helpen door voor de grote stormkat, die 

zij in de storm ziet, te zingen. Dat doet 

ze ook; als een sirene staat ze voorop de 

boeg van het kleine scheepje en de storm 

luistert en bedaart. Nadat Tom alle vis 

heeft gevangen die hij nodig heeft, kun-

nen ze veilig terugkeren doordat Mouzer 

dan heel hard gaat snorren, wat de storm 

verder kalmeert. Met een volgeladen 

boot varen ze midden in de nacht huis-

waarts, waar ze tot hun verrassing niet 

alleen hun lamp zien achter het raam, 

maar talloze lichtjes. Achter elk venster 

van elk huis in het dorp staat een lamp 

of een kaars, als hulp om weer veilig bin-

nen de havenmuren te komen. 

Plaatselijke traditie
Ieder jaar wordt in Mousehole deze 

legende op de avond van  december 

herdacht en gevierd. Het wordt door de 

plaatselijke school georganiseerd. Bijna 

ieder jaar worden er door de kinderen 

lampionnen gemaakt, die in de avond in 

optocht door de nauwe straatjes van het 

dorp worden gedragen. De volwassenen 

lopen ook mee. De meeste lampionnen 

hebben een driehoekige vorm en hangen 

aan een kromme stok, zodat hun licht 

boven de mensen uitschijnt. Er zijn ook 

bijzondere exemplaren, bijvoorbeeld in 

de vorm van een boot of een pastei. Een 

doedelzakspeler en een trommelaar 

hoeft niet meer zoals de andere mannen 

van het dorp voor een vrouw of kinderen 

te zorgen en hij heeft een lang en goed 

leven gehad. Hij vaart uit en komt na 

dagen weg te zijn geweest – niemand 

verwachtte inmiddels meer dat hij nog 

zou leven – wonder boven wonder terug 

in de haven met een grote vangst van 

zeven soorten vis. De hele bevolking had 

hierdoor weer voldoende te eten. Hij is 

met recht de plaatselijke held. De vrou-

wen beginnen meteen de vis te verwer-

ken in allerlei gerechten, onder meer in 

een heerlijke pastei, de stargazy pie.

Het verhaal over de oude kat
Zoals gebruikelijk  bestaan er verschil-

lende versies van het verhaal. Het ver-

schil zit hem dan vooral in het feit dat 

hij de ene keer alleen uitvaart en de 

andere keer met een bemanning. Er is 

ook een versie waarin hij de zee op gaat 

met zijn oude kat die hem helpt. 

De laatste optie is het uitgangspunt 

geweest voor een populair kinderboek, 

The Mousehole Cat van Antonia Barber 

en Nicola Bayley uit . Zij wonnen 

er de British Book Award mee, voor het 

beste geïllustreerde kinderboek van het 

jaar. Ook kwam er een gelijknamige tele-

visieserie en werd de legende beroemd in 

heel Engeland. Dit alles heeft eraan bij-

gedragen dat er steeds meer mensen naar 

Mousehole komen op de dag voor 

Kerstmis. 

In het kinderboek zijn Tom Bawcock en 

zijn kat Mouzer al jarenlang dikke maat-

jes. Als de nood aan de man is en Tom 

besluit om zijn leven te wagen voor de 

bevolking van het dorp, besluit de kat 

er zijn wittebroodsweken doorbracht, 

maar  waarschijnlijk zullen de meeste 

mensen het erover eens zijn dat het een 

schilderachtig plaatsje is waar het terug- 

in-de-tijd-gevoel al gauw ontstaat.  

De kleine haven fungeert als een soort 

dorpsplein. De meeste activiteiten spelen 

zich daaromheen af. Op de kade zijn een 

paar winkels en ook de plaatselijke pub 

The Ship Inn is daar al vierhonderd jaar 

te vinden. ’s Zomers vermaken kinderen 

zich op het kleine strandje dat de haven 

omringt. 

De lange geschiedenis 
van Mousehole
Het is een plaats met een lange geschie-

denis. Al in  wordt de naam  

genoemd in een document, waaruit 

blijkt dat Mousehole in dat jaar het recht 

kreeg een wekelijkse markt te houden. 

 was een tragisch jaar doordat toen 

het hele dorp, op één huis na, is platge-

brand door de Spanjaarden. 

Vanaf het begin van de veertiende eeuw 

is er een goed lopende visindustrie 

geweest. Eeuwenlang is de visserij de 

voornaamste bron van inkomsten 

geweest voor de bewoners. De beman-

ning van de vissersboten was maanden 

van huis. Een onzeker bestaan, ook 

financieel. De vrouwen van de vissers 

vulden elk jaar opnieuw zo goed moge-

lijk hun kelders met voorraden zoals 

meel, aardappelen, gezouten boter en 

ingemaakte eieren om de winter goed 

door te komen. Zodat er ook wat te eten 

was als de vangst tegenviel. Vanuit deze 

achtergrond is waarschijnlijk het verhaal 

van Tom Bawcock ontstaan.

Tom Bawcock
De legende speelt zich af in Mousehole 

tijdens een lange, koude winter vol met 

stormen. Die zijn zo heftig en langdurig 

dat er al weken geen boot de haven meer 

heeft kunnen uitvaren om de broodno-

dige vis voor de bevolking te vangen om 

de winter door te komen. Dan besluit 

een oude zeeman,Tom Bawcock, dat hij 

toch zal proberen uit te varen, omdat dat 

de enige manier is waarop de bevolking 

gered kan worden van de hongerdood. 

Hij benut een korte luwte in de storm en 

vaart door de nauwe haveningang de zee 

op. Hij is bereid het risico te nemen, hij 

Mousehole is een klein havenplaatsje in Cornwall.

Op 19 december 

 worden de lichten 

gedoofd om te herdek-

ken dat in 1981 de hele 

bemanning van een 

reddingsboot omkwam.
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aan de zuidkust. Het is een dorp met 

smalle kronkelige, hellende straatjes, cot-

tages van graniet die tegen een stootje 

kunnen en een kleine schilderachtige 

zeehaven die afhankelijk van het getij tot 

aan de kademuren vol met water staat of 

bijna droog is. De dichter Dylan Tho-

mas noemde Mousehole ‘the loveliest vil-

lage in England’. Misschien werd deze 

uitspraak beïnvloed door het feit dat hij 

weg is. Een mooi verhaal waarin de zee 

een centrale rol speelt, is dat van Tom 

Bawcock uit Mousehole. Nog ieder jaar 

wordt daar op  december herdacht dat 

hij de bevolking redde van de honger-

dood, door ondanks de hevige storm uit 

te varen om vis te vangen.

Mousehole is een klein havenplaatsje in 

Cornwall, een paar mijl van Penzance 

Cornwall in Engeland is van oudsher een 

gebied geweest waar veel verhalen zijn 

geboren. Verhalen en legendes over reu-

zen, kabouters, zeemeerminnen, het 

gebruik van listen, geesten, heiligen, 

nobele ridders en de zoektocht naar de 

graal. Een land waar steencirkels en 

andere standing stones uit de bronstijd 

verhalen van een heel ver verleden. Het 

is ook een land waar de zee nooit ver 

‘Merry place you may believe, tiz Mouzel ‘pon Tom Bawcock’s eve,

To be there then who wouldn’t  wesh, to sup o’sibm sorts o’ fish.(…) 

 

As aich we’d clunk, e’s health we drunk, in bumpers bremmen high,

and when up caame Tom Bawcock’s name, we’d  prais’d ‘un to the sky.’

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN   Foto CHARLES WINPENNY

VOLKSCULTUUR OVER DE GRENZEN

De legende over 
Tom Bawcock uit 
Mousehole

Vanaf half december tot en 

met de eerste week van 

het nieuwe jaar biedt 

Mousehole een spectacu-

lair aanzicht. De kademu-

ren en de gevels van de 

huizen zijn verlicht en ook 

de boten in de haven zijn 

versierd met lichtjes. 



 W i n t e r  2 0 0 9  | traditie 

Engeland in het algemeen gebruikt werd 

als aanduiding voor een fijne en waarde-

volle vent. De naam Tom werd vaak 

gebruikt als een naam voor welke man 

dan ook. Tom Bawcock zou in dat geval 

een symbolische naam zijn voor any fine 

fellow.

Christmas harbourlights
De Tom Bawcock viering in Mousehole 

valt midden in de periode van de Christ-

mas harbourlights, een fenomeen waar 

het dorp sinds een jaar of veertig in toe-

nemende mate beroemd door is gewor-

den. Waarschijnlijk is de wending in het 

genoemde kinderverhaal, de grote hoe-

veelheid lichtjes die de boot van Tom 

Bawcock opwacht, het gevolg van deze 

jaarlijks terugkerende traditie. De 

Christmas harbourlights trekken veel 

bezoekers uit alle streken van het land en 

zelfs daarbuiten. Het is ieder jaar een 

groot gebeuren voor zo’n kleine plaats. 

Eind september starten de inwoners al 

met de voorbereidingen. Vanaf half 

december tot en met de eerste week van 

het nieuwe jaar biedt Mousehole een 

spectaculair aanzicht met lichtenslingers 

en veel metershoge verlichte ornamen-

ten. Sommige zijn wel zes meter hoog en 

worden ter plekke in elkaar gezet, omdat 

ze anders niet te vervoeren zijn.

De kademuren en de gevels van de hui-

zen zijn verlicht en ook de boten in de 

haven zijn versierd met lichtjes. De 

decoraties variëren van de bekende klok-

ken en een rendier met the red nose, tot 

aan vogels, een kerk, een kerstboom, 

kaarsen en natuurlijk een pie met vissen 

die omhoog kijken naar de sterren. Elke 

middag branden ze vanaf vijf uur tot 

middernacht. Als ze voor de eerste keer 

worden aangestoken, ondersteunt het 

plaatselijke mannenkoor de ceremonie. 

Er is niet alleen aandacht voor wat de zee 

geeft, het dorp is zich ook bewust van 

wat de zee neemt. Ieder jaar worden op 

 december de lichtjes voor korte tijd 

uitgezet, om de complete bemanning 

van de in  omgekomen reddings-

boot te gedenken.  

Een jaar lang Traditie 
voor maar € 19,–
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achtergronden van onze 

alledaagse dingen, tradities 

en rituelen.Sint Nicolaas

Tradities op Curaçao

Oesters eten

Verdronken steden

TIJDSCHRIFT OVER ALLEDAAGSE DINGEN, TRADITIES EN RITUELEN

JAARGANG 15

NUMMER 4

WINTER 2009
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Slavernijverleden
Bloedprocessie Boxmeer
Hindeloopen
De meiden van Halal

TIJDSCHRIFT OVER ALLEDAAGSE DINGEN, TRADITIES EN RITUELEN

JAARGANG 15

NUMMER 3

NAJAAR 2009

Word nu  

abonnee en 

u krijgt een  

welkomst-

geschenk 

cadeau.

Ja, ik neem tot wederopzegging een 

 jaarabonnement op Traditie.

Naam

Straat

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Datum

Handtekening
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sel, als de dagen daarna weer gaan 

lengen. 

Een andere mogelijkheid van de oor-

sprong van de naam is dat Bawcock in 

oud is, zou het een verwijzing kunnen 

zijn naar midwinter en de kortste dag, 

met daaraan gekoppeld de belofte van 

nieuw licht en dus genoeg nieuw voed-

lopen aan de kop van de stoet en spelen 

de traditionele melodie van de Wedding 

march, waarop de bevolking ‘hun’ Tom 

Bawcock lied kan meezingen. De 

optocht eindigt op het strand van de 

haven, waar de nog brandende lampions 

voorzichtig in het water worden gelaten, 

zodat ze weg kunnen drijven. 

In de plaatselijke pub is heel de dag hard 

gewerkt aan de stargazy pie die om mid-

dernacht wordt opgediend aan alle dor-

pelingen die zich daar verzameld hebben 

en wel een stukje lusten. Er is ook 

iemand van de plaatselijke bevolking  die 

verkleed is als Tom Bawcock. Meer privé, 

worden er elders in het dorp uitgebreide 

vismaaltijden van zeven gangen 

geserveerd. 

Oorsprong
Dit festival wordt voor het eerst in  

beschreven door Robert Nance, waar-

schijnlijk is het begonnen rond de eeuw-

wisseling daarvoor. De naam Tom 

Bawcock komt wellicht voort uit het 

Franse Beau Coc, mooie haan. De haan 

was in oude tijden een aankondiger van 

het nieuwe licht. Als het verhaal echt zo 

RECEPT VOOR 
STARGAZY PIE

Benodigdheden:

– 4 vissen (kleine haringen, sardines of 

makrelen)

– sap en rasp van 1 citroen

– 2 hardgekookte eieren in schijfjes

– 1 losgeklopt ei

– pasteideeg  van 200 gr. bloem, 50 gr. 

margarine, 50 gr. braadvet, koud water 

en zout

– 1 eetlepel gehakte peterselie

– 1 fijngesneden ui

– eventueel twee gekookte aardappels

– 4 eetlepels broodkruimels

– 3 reepjes spek

– vers gemalen zeezout en peper

– 1 glas witte wijn

– wat melk

Maak de vissen schoon, maar laat de kop-

pen er op zitten. Laat de broodkruimels 

weken in de melk, voeg de citroenrasp en 

de helft van het sap, een halve ui en de 

peterselie toe. Vul elke vis met dit mengsel 

en plaats ze in een pasteischaal met de 

koppen over de rand hangend. Bedek ze 

met de schijfjes gekookt ei en het spek, de 

rest van de ui, de aardappels en het citroen-

sap. Giet daaroverheen de witte wijn. 

Meng de bloem, de margarine, het braad-

vet en het zout door elkaar tot er een krui-

melig deeg ontstaat. Voeg dan zoveel water 

toe dat het soepel en glad wordt. Rol het 

pasteideeg uit tot een lap die groot genoeg 

is om het geheel te bedekken, maar laat de 

vissenkoppen eruit steken. Bestrijk met een 

ei voor de glans. 

20 minuten op 220 graden bakken in de 

oven, daarna nog 10 minuten op 180 

graden. 

In sommige recepten steken ook nog de 

staarten van de vissen boven het deeg uit.

De oude zeeman Tom Bawcock met zijn kat.
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Gemeentelijk 
erfgoedbeleid

Speciaal om erfgoed in de 

gemeentelijke verkiezingen 

een aandachtspunt te laten 

zijn, heeft Kunsten ’ 

samen met een aantal orga-

nisaties, waaronder het 

Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur, een handrei-

king voor politieke partijen 

gemaakt. Wilt u ook zorgen 

dat erfgoed in uw gemeente 

een verkiezingspunt wordt, 

download dan de folder 

vanaf www.volkscultuur.nl 

en stuur hem door naar alle 

politieke partijen in uw 

gemeente.

Belangrijke tradities in Brabant

Erfgoed Brabant is op zoek gegaan naar de belangrijke tra-

dities in Noord-Brabant. De Brabanders kozen tot top tien:

Lesbrief tradities

Het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur heeft in het kader 

van het Jaar van de Tradities 

kant en klaar lesmateriaal 

gemaakt over tradities en ritue-

len. Leerlingen worden gestimu-

leerd om op zoek te gaan naar 

de tradities in de klas. Veel kin-

deren vieren Sinterklaas en 

Kerstmis, maar er zijn ook kin-

deren die Suikerfeest, Chanoeka, 

of Holi gedenken.

Tradities zijn gewoonten van nu, 

maar met een wortel in het ver-

leden is digitaal te bestellen bij het 

Nederlands Centrum voor Volks-

cultuur (ncv@volkscultuur.nl).

Lesbrief 
Driekoningen

Het driekoningenzingen in Midden-

Brabant is een traditie met een rijke 

geschiedenis. Het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur heeft 

een lesbrief gemaakt waarin het ver-

haal van de Driekoningen wordt 

uitgelegd en kinderen leren hoe ze 

een kroon, pompoen en lied maken. Ook het recept van een drie-

koningenkoek staat er in en met behulp van een moderne konings-

brief kunnen de leerlingen het koningsspel spelen.

Driekoningenzingen is digitaal te bestellen bij het Nederlands Centrum 

voor Volkscultuur (ncv@volkscultuur.nl).

Jaar van       de  Traditie
s

2009

DRIEKONINGEN

Al eeuwen gaan kinderen op Driekoningen verkleed 
langs de deur om driekoningenliedjes te zingen.

TRADITIES ZIJN 

GEWOONTEN VAN 

NU, MAAR MET 

EEN WORTEL IN 

HET VERLEDEN Jaar van       de  Traditie
s

2009

Carnaval

Sinterklaas

Samen eten

Reuzen

Deze tradities zijn beschreven in 

het boekje Echt Brabants?! 

Het boekje is te bestellen via 

www.jaarvandetradities.nl. 
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Wieërter 
Schriêfselkes

Harrie de melkboer, Bet 

van de nachtwaker, Sjeng 

uit de winkel, de paar-

denfluisteraar en nog 

meer mensen uit het ver-

leden van Weert komen tot leven in een alleraardigst 

boekje met dertig waargebeurde alledaagse verhalen 

in het Weerter dialect geschreven door Ton 

Bijsterveld-Claessens. Het bijzondere van dit boekje is 

dat het geschreven is in het Weerts van een halve 

eeuw geleden.

Ton Bijsterveld-Claessens, Ich meuj d’r mich neet mej, zag 

’t wiefke, Wieërter Schriêfselkes (Waalre 2009)

Chanoeka is een Joods feest dat ‘toewijding’ betekent. Wij ken-

nen het ook wel als ‘het feest van de lichtjes’. Het feest duurt 

dit jaar van  tot en met  december. Op Chanoeka wordt 

de toewijding van het altaar in de tempel van Jeruzalem her-

dacht. Het feest verhaalt de overwinning op de Seleucieden, die 

geprobeerd hadden de uitoefening van het Jodendom te verbie-

den. Nadat de bezetter uit de tempel was verdreven, werden de 

afgodsbeelden verwijderd en de tempel ritueel gezuiverd. 

Kenmerkend voor Chanoeka is de speciale kandelaar: de cha-

noekia. Als de chanoekia voor het raam staat, worden er binnen 

speciale gerechten gegeten en spelletjes gedaan. 

Religieuze uitingen

Kerstmis

Driekoningen-

zingen

Dialect

Kermis

Bloemencorso  

Foto: Sinaya Wolfert

Chanoeka
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Jaar van       de  Traditie
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Alledaagse Dingen
DEELNEMERS AAN HET JAAR VAN DE TRADITIES (WWW.JAARVANDETRADITIES.NL)

Het vrolijke huishouden

Het Noordbrabants Museum heeft een 

nieuwe aanwinst: het ‘Vrolijk huishouden’. 

Het werk is gesigneerd door Jheronimus 

Bosch. Het ‘Vrolijk huishouden’ biedt een 

blik in de werkplaats van een schoenmaker. 

Hij heeft de naam ‘Zorgeloos leven’ en speelt 

op een doedelzak, in plaats van te werken. 

Ook de anderen op de prent maken liever 

 plezier dan dat ze wat doen. De vrouw van de 

schoenmaker is gestopt met spinnen en luis-

tert naar de muziek en de gezellen slaan met 

schoenen de maat. 

Te zien in het Noordbrabants Museum, 

Verwersstraat 41 in Den Bosch 

(www.noordbrabantsmuseum.nl)

Zeeuws maritiem erfgoed

Han Reijnhout bouwt de herinneringen aan de scheepvaart na. 

Ieder detail wordt nauwkeurig met de hand gemaakt. Het zijn 

kunstwerkjes op zich. Een opvarende geeft hij bijvoorbeeld een broek 

met een echt opgenaaid stuk aan 

en een bril op geslepen uit echt 

glas. Reijnhout maakt voor ieder 

model zeer gedetailleerde teke-

ningen. Deze zijn gebaseerd op 

vele gesprekken met vissers, 

scheepsbouwers en landrotten.

De tentoonstelling met de model-

len en tekeningen van Reijnhout 

zijn tot en met 7 maart te zien in 

MuZEEum, Nieuwendijk 11 in 

Vlissingen (www.muzeeum.nl)

Op zoek naar lokale tradities

In  heeft het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur onderzoek gedaan naar de belang-

rijke nationale tradities en rituelen. In  wil 

het centrum de regionale en lokale tradities in 

kaart brengen. Uw medewerking is daarbij heel 

belangrijk. Stuur ons de tradities en rituelen die u 

waardevol vindt in uw gemeente. Dat kan digi-

taal via www.volkscultuur.nl/enquête of per post 

naar het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 

FC Dondersstraat ,  JA Utrecht.

Sinterklaas op de schaats

In het kader van het Jaar van de Tradities ver-

tellen bekende Nederlanders, zoals Gerti 

Verbeet, Philip Freriks, Henk Westbroek en 

de gebroeders Anker, over hun eigen alle-

daagse tradities. Wim en Hans Anker, 

bekende strafpleiters, noemen zichzelf de 

meest traditionele mannen in Nederland. Ze 

gaan al een halve eeuw op vakantie in 

Slenaken. Toen in Slenaken de kermis dreigde 

te verdwijnen, staken de tweelingbroers daar 

persoonlijk een stokje voor. Een heel leuk 

boekje met boeiende verhalen.

Sinterklaas op de schaats, samenspraak over 

volks cultuur en tradities, opgetekend door 

Frans van der Beek is te verkrijgen via 

www.jaarvandetradities.nl. 

Kerstballen

In Apeldoorn is een unieke collectie oude kerst-

versiering te zien, die door onze grootouders 

gebruikt is om het huis gezellig te maken rond de 

kerstdagen. Zo zijn er oude glazen kerstballen te 

bewonderen, kerstmannen van porselein, kerstkribben, 

kaarsen en verlichting, geluks brengers en kerstkaarten. 

De tentoonstelling ‘Veel heil en zegen’ is van 12 december 

tot en met 6 januari te bezoeken in Museum in de 

Zevende Hemel, Schotweg 63, Apeldoorn 

(http://home.kpn.nl/j.bark/index.html)

pharos

si
n

te
rk

la
as

op de schaats

Gedachten over 
volkscultuur 

opgetekend door 
Frans van der Beek

Tekst: INEKE STROUKEN
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ter-president, dat zou hier uitgesloten zijn. Ook wat het toe-

stemming krijgen om te fotograferen betreft, is het daar wat 

gemakkelijker gegaan. Het heeft me natuurlijk ook de nodige 

moeite gekost, maar daar gaat het toch net wat vlotter en 

mocht ik net wat meer dichterbij komen. Het ligt allemaal wel 

gevoelig, het zijn hele close portretten. Ik laat mensen niet pose-

ren, wat ik doe is een vorm van reportagefotografie. Ik  heb 

overal vertrouwen moeten winnen en vooraf veel moeten rege-

len. Soms maakten de omstandigheden het lastig om te wer-

ken. Het valt bijvoorbeeld niet mee om in een kerk te fotogra-

feren, omdat het licht daar vaak slecht is en ik niet wilde flitsen 

om de mensen niet te storen.’ 

‘Dit project heeft twee jaar geduurd. Dat heeft te maken met 

de omstandigheden, maar ook met het feit dat ik om dit te 

doen eigenlijk op Curaçao had moeten wonen. Ik ben vorig 

jaar acht keer heen en weer gereisd.’ 

Wat valt je op aan de volkscultuur op Curaçao?
‘Voor een deel ben ik opgegroeid op Curaçao en door het 

ouder worden zie ik nu dingen die ik als kind niet zag. Ik krijg 

steeds meer oog voor de geweldige cultuur van die omgeving. 

Het is een stukje Nederland, maar ook een stukje Zuid-

Amerika en Afrika. Ik zie hoe dingen zich ontwikkelen daar, 

maar ook hoe er van alles verdwijnt en verandert. Ik wil vast-

leggen en daardoor behouden wat er nu nog is. Door foto’s kun 

je dat natuurlijk heel goed doen. De echt oude tradities zie je 

nu verdwijnen. Oudere mensen weten er nog van, maar een 

volgende generatie niet meer. Ook door de staatkundige veran-

deringen die er in  komen, zal er weer het nodige verande-

ren. Veel tradities zijn overigens verborgen. Dat is ook wel weer 

boeiend, dat op Curaçao zich dingen afspelen die zelfs voor een 

groot deel van de lokale bevolking onbekend zijn.’

 

‘Nieuwe tradities kunnen ook mooi zijn, maar  ik merk dat 

oude rituelen voor mij iets extra’s hebben. Ik zou het bijna bij-

geloof noemen, maar daar wil ik ook voorzichtig mee zijn 

omdat dat heel gevoelig kan liggen.  

Wat betekent Curaçao voor jou?
‘Ik ben geboren op Curaçao en kom er vaak. Mijn roots liggen 

daar. Door mijn fotoboeken vertel ik over mijn cultuur en over 

de gebruiken. Ik ben toch één van hun, ook al woon ik al weer 

lang en met plezier in Nederland. Ik vind het heel mooi om 

daar te werken. Op een of andere manier krijg ik in Nederland 

niet dezelfde drive te pakken. Ik moet echt van binnenuit die 

motivatie voelen, anders zijn mijn beelden compleet anders.’ 

‘Mijn eerste fotoboek ging over de wijk Otrobanda, een 

authentieke volkswijk in Willemstad, met een typische, heel 

eigen sfeer. Het wordt wel het hart van Curaçao genoemd. 

Deze wijk raakte in verval en het werd er onveilig. Toen op een 

gegeven moment de wijk weer heel langzaam uit een dal begon 

te krabbelen dacht ik, hier wil ik wat aan bijdragen. Zo ont-

stond het idee om op foto’s vast te leggen hoe uniek deze wijk 

met haar bewoners als monument is.

Mijn missie is het positieve van Curaçao in beeld te brengen. 

Niet op de manier waarop het  altijd gedaan wordt, mooie 

plaatjes van stranden; die zijn er al genoeg. Ik ga met thema’s 

aan de gang. Als reactie op alle negatieve en eenzijdige bericht-

geving. Er gebeurt op Curaçao ook zoveel positiefs.’

 

‘Ik kijk naar de maatschappelijke en culturele omgeving en dan 

beslis ik wat interessant is om uit te dragen. Het moet iets ople-

veren voor Curaçao. Idealistisch? Ja, zeker. En natuurlijk ben ik 

ook op zoek naar mooie beelden. Ik wil het onzichtbare vast-

leggen, die dingen beetpakken die niet meteen in het oog 

springen. Het gaat bij mij altijd om sociaal, maatschappelijk en 

cultureel terrein, vanuit de mens benaderd. Alles heeft bij mij 

met mensen te maken.’ 

Heb je veel medewerking gekregen?
‘Op Curaçao zijn de bedrijven veel meer maatschappelijk 

begaan dan in Nederland. Zij hebben mij ook financieel 

gesteund. Het heeft daar voor mij ook de charme van ‘ons kent 

ons’. Het voorwoord is bijvoorbeeld geschreven door de minis-

SINAYA WOLFERT, FOTOGRAFE MET MISSIE

Curaçao als 
middelpunt

Tekst JOLLY VAN DER VELDEN

Foto’s SINAYA WOLFERT

Fotografe Sinaya Wolfert heeft, in het Jaar van de Tradities in 

Nederland en het Jaar van de Cultuur op de Antillen, de  rituelen 

en tradities uit de vier grote wereldgodsdiensten die op Curaçao 

vertegenwoordigd zijn, vastgelegd in een boek en tentoonstelling. 
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Aansluitend aan de rituelen 

van Dia di San Pedro, de 

beschermheilige van de 

 vissers, vindt er een Heilige 

Communiedienst plaats.
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In de slaventijd had je een soort opzichters, zelf ook slaaf, die 

met de andere slaven in het veld communiceerde via een uit-

geholde koehoorn, een kachu. Tijdens het feest wordt de kachu 

ook weer gebruikt, maar nu om te zingen. Dat geeft een heel 

apart geluid. Als de oogst is opgeleverd begint het eigenlijke 

feest, de Seú.’

 

‘Vroeger maakten de slaven muziek met behulp van schoffels 

en andere landbouwwerktuigen en de tambú, een trommel. 

Ook zongen en dansten ze. De grote folkloreoptocht is een 

afgeleide daarvan, ontstaan uit dit ritueel. De mensen dragen 

klederdrachten die zijn afgeleid uit de slavernijtijd en ze hebben 

oogstproducten bij zich zoals mais of pinda’s. Net als bij het  

‘Het platteland heeft nog veel tradities, ook omdat daar minder 

import is van mensen van buiten het eiland, bijvoorbeeld van 

Nederland of Amerika. Die laatsten hebben trouwens weer 

Halloween naar Curaçao gebracht, een nieuwe traditie.’ 

Welk ritueel vond je bijzonder?
‘Een ritueel dat uitgebreid in mijn boek staat, is het Oogstfeest. 

Ook daarvan weten veel mensen op Curaçao niet precies wat 

de achtergrond van er is. Niet het carnaval, maar het Oogstfeest 

is het grootste volksfeest van Curaçao. Elk jaar is er op tweede 

Paasdag een grote commerciële folkloreoptocht waarbij er 

muziek wordt gemaakt, onder meer op landbouwwerktuigen. 

Ook hiervan ligt de oorsprong in de slavernij.  Het oorspronke-

lijke ritueel vindt nog steeds op kleine schaal plaats op Banda 

Abo, letterlijk het lage land, het platteland van Curaçao. Het 

enige stuk waar nu nog landbouw is. In dat gebied zijn nog een 

paar dorpen die het Oogstfeest in de meest oorspronkelijke 

vorm met rituelen vieren. Dat feest vindt plaats in de tijd dat er 

wordt geoogst. Het is heel kleinschalig, waarbij de inwoners 

van het dorp eerst komen helpen de oogst binnen te halen. 

Sinaya Wolfert fotografeerde de oude 

 tradities en rituelen van het eiland waar 

haar roots liggen.
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Een voorbeeld daarvan is dat er bij het overlijden van iemand 

op het platteland van Curaçao, er heel veel met water wordt 

gewerkt. Dan wordt het hele huis schoon gemaakt om de geest 

van de overledene te  verdrijven die daar nog in rondwaart.  

Wat nu al minder wordt, maar nog wel gebeurt, is dat de lijk-

wagen met de overledene op de dag van de begrafenis langs zijn 

of haar huis komt rijden. Iedereen uit de straat staat dan langs 

de kant van de weg klaar met een emmer water. Dat water 

gooien ze achter de wagen aan nadat hij gepasseerd is, waardoor 

ze willen voorkomen dat er nog meer zieltjes worden 

 opgehaald. 

 

Een ander ritueel is laba man, letterlijk het handen wassen. 

Vroeger was het zo dat iedereen mee hielp om het graf te gra-

ven, waarna de handen natuurlijk moesten worden gewassen. 

Nu wordt laba man gekoppeld aan de gebeurtenis waarbij het 

hele dorp na de begrafenis naar de kroeg gaat. Ze gaan dan met 

zijn allen een borrel drinken. Op het platteland zie je nog wel 

dat er in de kroeg teiltjes water staan waar ze letterlijk eerst hun  

handen gaan wassen. Pas als ze alles hebben weggewassen wat 

met de dood te maken heeft, mogen ze aan de borrel. 

Ik weet het niet zeker, maar ik kan mij voorstellen dat dit soort 

tradities allemaal uit Afrika komen. Bijna alle rituelen zijn ont-

staan in de slavernijperiode en hebben zich daar gesetteld. In 

die periode is ook het Papiamento ontstaan, de eigen taal. Laba 

man is Papiaments. Alle slaven kwamen uit verschillende gebie-

den en hadden andere talen. Zij hebben met elkaar een eigen 

taal ontwikkeld.’

Links: De winnaars van de wedstrijd ‘haardoek binden’.  

Een jongere traditie binnen het oogstfeest.

Bovern: De koehoorn wordt gebruikt bij de oogst om te communiceren 

en om de zang te begeleiden na een goede oogst.
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Voel jij je verbonden met een religie?
‘Ik ben zelf beperkt opgegroeid met religie, wel ben ik gedoopt 

en gingen we zo nu en dan naar de kerk of werd er in de bijbel 

gelezen. Ik heb dat altijd mooi gevonden.  

Bij dit project heb ik natuurlijk veel diensten meegemaakt en 

hoewel er ook een zekere overkill ontstond, vond ik dat abso-

luut geen straf. Het waren voor mij rustmomenten. Even weg 

van de hectiek van het dagelijks leven. Wat mij altijd heeft aan-

gesproken en wat ik ook nu weer heb gezien, is dat het geloof 

en de rituelen mensen samenbrengt en dat zij er kracht aan 

ontlenen. Ook vind ik het een genot te ervaren dat verschil-

lende religies vreedzaam naast en met elkaar kunnen leven.’  

De tentoonstelling van het werk van Sinaya Wolfert is van 9 december 2009 

tot en met 10 januari 2010 te zien in de Melkweg Gallery in Amsterdam onder 

de naam Religious Curaçao, Rituals & traditions (www.sinayawolfert.nl).

Het boek is te koop in de boekhandel en via www.volkscultuur.nl.

In het plaatselijke kerkje dat tegen het klooster aangebouwd is, 

zitten deze nonnen achter tralies zodat zij, weliswaar apart, 

toch de dienst bij kunnen wonen. Ik wilde daar graag wat van 

vastleggen en heb op een gegeven moment gewoon maar aan-

gebeld met de vraag of ik iets mocht fotograferen. Het duurde 

even, maar uiteindelijk hoorde ik een stem en zag ik ogen ach-

ter het luikje. Het eerste antwoord op mijn vraag was dat ik er 

nooit in zou mogen om foto’s te maken. Ik heb toen gevraagd 

of ik van achter de tralies zou mogen fotograferen en zo dat de 

nonnen onherkenbaar zouden zijn. Na veel heen en weer 

geloop van de non die mij te woord stond, kreeg ik toestem-

ming van de madre om terug te komen als ze zouden gaan zin-

gen, wat ik natuurlijk heb gedaan. Na afloop werd mij tot mijn 

verbazing gevraagd of ik getrouwd was. Als dat niet het geval 

was geweest, hadden ze mij graag één van hun gemaakt. Ik 

vond dat eigenlijk een hele eer, nadat ik in eerste instantie was 

weggestuurd.’

Deze dame krijgt van haar man de bindi op haar voorhoofd. De bindi is 

het symbool van een getrouwde vrouw en geeft haar het gevoel dat ze 

mooi en aantrekkelijk is.

Palmpasen bij de kerk van Westpunt op Banda Abou. Hier wordt Palm- 

pasen nog gevierd met palmtakken, die de intocht van Jezus in Jerusalem 

gedenken.
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de vastentijd, met als gevolg dat op aswoensdag altijd de vlie-

gertijd begint.’ 

‘Een van de rituelen uit het hindoeïsme die ik heb gefotogra-

feerd is het kaal scheren van een jongetje rond zijn eerste ver-

jaardag, de mundan. Het dient om een goede nieuwe start af te 

dwingen en allerlei zaken uit vorige levens achter te laten.

Het Jodendom was minder gemakkelijk om vast te leggen, 

omdat alles op de Sabbat plaatsvindt en het dan verboden is 

om te fotograferen. Er is wel met mij meegedacht, zodat ik 

toch bij een bar mitswa mocht zijn die toevalligerwijs niet op 

de sabbat plaatsvond. Wel moest ik in het vrouwengedeelte en 

achter glas mijn foto’s maken, maar dat is toch goed gelukt.’

‘Een ander voorbeeld waar ik veel moeite voor heb moeten 

doen zijn de foto’s van een nonnenklooster. De nonnen verbin-

den zich voor het leven aan het klooster en komen er letterlijk 

niet meer uit. Niemand, zelfs de bisschop niet, komt er binnen. 

carnaval is er een songcontest waarbij een Seúkoning en -konin-

gin wordt uitgekozen. Dat is weer een nieuwe traditie binnen 

de eeuwenoude traditie.’

Zijn er veel religieuze tradities op Curaçao?
‘Curaçao  is een heel religieus eiland, een groot deel van de 

bevolking is katholiek. Slechts  een paar procent is zonder 

geloof en dat is voornamelijk bij de meer recente import. De 

meeste rituelen en tradities zijn verbonden aan een religie of 

zijn daarvan afgeleid. Bijvoorbeeld: Palmpasen, de besnijdenis 

van jongens, het gebruik van wierook, het Offerfeest, de 

Heilige Communie, de tika op het voorhoofd van een vrouw, 

een bar mitswa, de mundan of het Suikerfeest. Die heb ik alle-

maal in mijn boek vastgelegd. 

Soms staat een traditie er wat verder van af, maar is wel aan 

godsdienst verbonden, zoals de vliegertijd. In februari begint de 

wind op Curaçao aan te sterken en dan is het echt perfect om 

te vliegeren. In diezelfde  periode begint voor katholieken ook 

Als iemand is overleden, wordt de hele omgeving met water schoongemaakt om de geest te verdrijven.
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naar buiten moesten, namen ze een stal-

lantaarn op olie mee. 

De boerderij is afgebrand toen één van 

mijn ooms bij het scheren het olielampje 

liet vallen. Ze waren alles kwijt. Er werd 

een nieuw klein huis gebouwd, in de 

hoop later een nieuwe boerderij te kun-

nen bouwen. Daar is het nooit meer van 

gekomen. In dat nieuwe huis was een 

potkachel, waar ik me eens flink aan ver-

brand heb, en een pomp. Dat ze geen 

nieuwe boerderij gebouwd hebben, komt 

ook omdat ze met Ome Hein naar 

Canada emigreerden. Daar hebben ze 

een aantal jaren gewoond, maar omdat 

vader Beer niet kon wennen, zijn ze 

terug gekomen. 

Kamerorgel
Oma en opa hadden vijf zoons. Ik kan 

me nog herinneren dat de jongens op 

zondag met de bok speelden. Ze plaag-

den de bok en die kwam dan met zijn 

hoofd ‘koppen’ en dan sprongen ze snel 

weg. Er was ook een kamerorgel in huis. 

Een orgel in een mooie hoge smalle kast 

met glas in lood raampjes. Grootmoeder 

heeft die kast tot haar dood gekoesterd. 

Het orgel had vijf rollen met muziek, 

daar werd op gedanst door mijn vader en 

zijn broers met de meisjes uit het dorp.

Mijn grootvader was een wat nukkige 

man, die niet echt aardig deed tegen 

mijn grootmoeder. Ik denk dat ze van 

haar man weinig liefde heeft gekregen, 

maar in die tijd waren man en vrouw 

ook niet zo romantisch tegen elkaar als 

nu. Vader Beer was een echte baas, die 

thuis ook alle beslissingen nam. Hij heeft 

zich bijvoorbeeld met hand en tand ver-

zet toen zijn jongste zoon wilde trouwen 

met een meisje dat langs de deur kwam 

met stoffen. Dat vond hij te min. Maar 

mijn grootmoeder was zacht en lief, en 

toch ook heel sterk, en ik was heel graag 

bij haar. 

Winterfeesten 
In de winter waren er veel feesten, maar 

die werden veel somberder gevierd dan 

nu. Ik weet nog dat ik met een oude jas 

van mijn vader aan langs de deuren ging 

op Sint Maarten en Onnozele Kinderen. 

Ook met Nieuwjaar kwamen er groepjes 

mensen langs de deur. Op Oudjaar 

werden er oliebollen gebakken, maar 

vuurwerk was veel te duur. Om twaalf 

uur ’s nachts gingen de klokken luiden 

en maakten de mensen veel lawaai met 

potten en deksels. Iedereen wenste elkaar 

geluk in het nieuwe jaar, maar daarna 

ging men naar bed. 

 
Moordridder op het paard
Er werd ook vaak een verhaal verteld 

over een ridder op een paard, die zich 

schuil hield in een dicht bos vlak bij het 

huis van mijn grootouders. Die ridder 

zou iedereen, die om twaalf uur ’s nachts 

langs dat bos kwam, de kop af slaan. 

De mensen zorgden er daarom voor dat 

ze ’s nachts niet bij dat bos kwamen. Ze 

liepen liever een eind om, dan langs dat 

bos te gaan. Op een avond was één van 

mijn ooms naar zijn meisje geweest en 

het was wat laat geworden. Hij fietste als 

een gek, in het aardedonker, om vóór 

twaalf uur thuis te zijn. Maar net toen 

hij bij het bos kwam, begon de kerkklok 

twaalf uur te slaan. Als een bezetene 

fietste hij naar huis.

Eén van mijn ooms zat op de wc, die in 

een hokje bij het huis gebouwd was. Hij 

hoorde een hele hard klap. Mijn oom 

was dwars door de deur, die met een 

balk gesloten was, heen gefietst. Zo bang 

was hij.  

Het verhaal ging dat een ridder 

op een paard iedereen dood 

maakte die om twaalf uur 

’s nachts langs het bos liep.
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Grootmoeder heette in werkelijkheid 

Johanna Petronella Deckers. Ze trouwde 

in  met mijn grootvader Gerardus 

Hubertus Strouken, in het dagelijks 

leven vader Beer genoemd. Ze is net zo 

oud geworden als ik nu ben. Samen 

woonden moeder Nel en vader Beer in 

Reuver (gemeente Beesel) op een boerde-

rij. Ze hadden een paard, twee koeien en 

drie varkens, waarvan er twee verkocht 

werden en één voor eigen gebruik werd 

geslacht. Ook waren er veel kippen die 

door grootmoeder werden verzorgd. Ik 

zie haar nog de kippen voeren. Alles wat 

rond de boerderij gedaan moest worden, 

deed grootmoeder. Had ze hulp nodig, 

dan vroeg ze één van haar zoons. Alles 

op het land werd door mijn grootvader 

samen met de jongens gedaan. Zo was 

de taakverdeling in die tijd. Ze hadden 

een groot veld en er was ook een dors-

vloer en een wanmolen. Op het land 

werd onder andere boekweit geteeld. 

Opa bracht dat met paard en wagen naar 

de molen om te laten malen. 

Eten van eigen land
Grootmoeder bakte vaak pannenkoeken 

van boekweitmeel. Ze maakte zelf ook 

hele lekkere zuurkool, die in grote 

Keulse potten in de kelder stond. Met de 

inmaak was ze in het najaar altijd erg 

druk. Oma weckte veel en in de kelder 

stonden wel honderd weckflessen met 

bonen en andere groenten. Verder had ze 

wortels, uien en erwten in de kelder en 

was er een aardappelhoek. Grootmoeder 

rookte zelf de hammen en spek. Die hin-

gen aan haken in de schoorsteen. De 

reuzel werd in kommen opgevangen. 

Warm gemaakt werd daar het brood in 

gesopt. Het smaakte zoutachtig, maar 

iedereen vond dat erg lekker. Nu zouden 

wij het veel te zout en te vet vinden. In 

de kelder stond ook een pekelvat. Pekel 

was overal te koop, het zag er kruimelig 

uit. Laag voor laag werd het pekelvat 

gevuld met vlees, pekel, vlees, pekel. Zo 

bleef het vlees langer goed.

Vroeger ging het slachten niet zo dier-

vriendelijk. De kippen werden door 

mijn grootmoeder zelf gedood. Dat heb 

ik vaak gezien. De kippen fladderden 

altijd nog een tijd rond zonder kop. 

Voor het grotere vee werd een slachter 

gevraagd uit de buurt. Slachten was werk 

voor buiten en moest voor Sint Maarten 

gedaan zijn. Voor het doden gebruikte 

de slachter een hamer en een pin, waar-

mee hij de hersens van het dier insloeg. 

Dat mislukte vaak en dan ging zo´n var-

ken erg tekeer. Zo gauw het varken dood 

was, werd zijn buik opengesneden en 

dan rolden de ingewanden er uit. Het 

varken werd op een ladder gebonden om 

gemakkelijk te kunnen werken. Bij het 

slachten was het altijd een drukte van 

belang. Iedereen kwam kijken. De jon-

gens sleepten emmers met water aan en 

alle vrouwen hielpen. Van de kop werd 

zult gemaakt, huidvlees zeiden wij vroe-

ger. De darmen moesten heel goed 

schoongemaakt worden. Als kind stond 

ik daar altijd bij te kokhalzen. Het stonk 

verschrikkelijk, want de stront moest er 

uit geknepen worden. Dan werden de 

darmen binnenstebuiten gekeerd en 

goed schoongemaakt om er worst van te 

maken. Als jongetje hielp ik vaak met 

vlees malen, want dan kreeg ik de ‘piep-

worst’. Het vlees werd in de darmen 

gedaan en van het laatste beetje vlees 

werd een klein worstje gemaakt, het 

piepworstje. Om dat te krijgen, wilde ik 

wel helpen.

Water en vuur
De afwas werd buiten bij de put gedaan, 

want binnen was geen kraan. Al het 

water kwam uit de put. Met een boom, 

een katrol en een emmer werd het water 

naar boven gehaald. Het water werd 

gekookt en in een houten emmer gedaan 

voor de afwas. Zeep was groene zeep en 

oma gebruikte een geblokte blauwe thee-

doek. Het spoelwater ging door het var-

kensvoer, want niets mocht verloren 

gaan. Buiten stond een grote ketel op 

een rooster boven een vuur. Daar werd 

het water, maar ook het varkensvoer, in 

gekookt. Binnen was geen fornuis of 

kachel, alleen een open vuur. Er was ook 

geen elektriciteit. Men verlichtte het huis 

met een petroleumlamp en als mensen 

HERINNERINGEN

Moeder Nel
Moeder Nel was mijn grootmoeder. Het was een bijzondere 

vrouw, vol met liefde, waar ik hele fijne herinneringen aan 

heb, die ik nog steeds met warmte koester. Eén herinnering is 

dat ze op ‘n keer helemaal uit Reuver naar Hoensbroek liep om 

ons op te komen zoeken. Ze had een pop voor mijn zusje en een 

vliegende Hollander voor mij bij zich en die heeft ze al die 

kilometers moeten meesjouwen. Zo groot was 

haar liefde voor ons.

Tekst G.H. STROUKEN (1918)
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Het toneel van de wereld van Jan Steen (circa 1665) heeft als centraal motief de lustopwekkende oesters en een oude man die 

een jong meisje tracht te verleiden. Collectie: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag

Oesters zijn ouder dan de mensheid. Sinds mensenheugenis worden ze volop door arm en rijk 

gegeten en dankzij de godinnen Aphrodite en Venus wordt het schelpdier nog steeds met 

vruchtbaarheid geassocieerd. Neem Londen en New York, meerdere wereldsteden zijn op 

oesterschelpen gebouwd. In de zeventiende eeuw waren oester maaltijden aan beide zijden 

van de oceaan ontzettend populair. 

ZOALS BIJ JAN STEEN OF À LA HENRY HUDSON? Tekst KARIN VANEKER

Oesters in de 
zeventiende eeuw

FEESTEN IN KLEURRIJK NEDERLAND

De kaarsjes met Kerstmis, het schoenzetten met 

Sinterklaas, de zoetigheden van het Suikerfeest en de 

lichtjes van Divali symboliseren een belangrijk 

moment in het jaar. Door de komst van de nieuwe 

Nederlanders zijn er veel feestrituelen bij gekomen. 

Naast Moederdag en Carnaval wordt in Nederland 

ook Holi, Jom Kippoer en het Chinees Drakenfeest 

gevierd. Als u meer wilt weten over de achtergronden 

van deze feesten, dan is dit boek een aanrader. Door 

de tips bij elk feest is dit boek ook bijzonder geschikt 

voor scholen en ouders.

En dat vieren wij. Feesten 

en vieringen van kinderen 

in kleurrijk Nederland is te 

bestellen door € 15,– over 

te maken op giro 810806 

t.n.v. het Nederlands 

Centrum voor Volks-

cultuur, o.v.v. kleurrijke 

feesten.
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HET VERHAAL ACHTER DE 
KERST- EN NIEUWJAARSKAART

Op het einde van het jaar worden altijd miljoenen 

wenskaarten verzonden. De afbeeldingen op de 

kaarten hebben een symbolische betekenis: de dob-

belstenen, de schoorsteenveger, de kerstroos, het 

varkentje en de lieveheersbeestjes betekenen iets. 

Zo drukken hulst, roodborstje en hoefijzer bescher-

ming, geluk en voorspoed uit. Al deze symbolen 

hebben een verhaal.

Méér dan een wens. Het verhaal achter het plaatje 

van de kerst- en nieuwjaarskaart is te bestellen door 

€ 12,50 over te maken op giro 810806 t.n.v. het 

Neder lands Centrum voor Volkscultuur, o.v.v. 

kerstkaart.

KERMIS IN DE KUNST

Kermis is een oud feest, dat kunstenaars eeuwen-

lang heeft geïnspireerd. Het feest met de typische 

sfeer van lichtjes, romantiek, kleurenrijkdom, span-

ning en sensatie, bracht tal van kunstenaars er toe 

deze in woord en beeld te willen vatten. Dit prach-

tige boek is een bloemlezing van de meest spre-

kende kermisgedichten van de afgelopen twee eeu-

wen, geïllustreerd met unieke kermisschilderijen.

Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten is te 

bestellen door € 17,50 over te maken op giro 

810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur, o.v.v. kermis in de kunst.

HEB JE WEL 
GEHOORD VAN DE 
ZILVEREN VLOOT?

Een tentoonstelling maken, 

een evenement organiseren 

of een boek uitgeven. Het 

kost allemaal geld dat er te 

weinig of helemaal niet is. 

De normale exploitatie levert 

al hoofdbrekens genoeg op, 

laat staan nieuwe activitei-

ten. Er is genoeg geld in 

Nederland. De vraag is ech-

ter hoe je geldbronnen kunt vinden en aanboren. 

Met de handleiding Heb je wel gehoord van de zil-

veren vloot? kunnen de vele mogelijkheden die voor 

het werven van geld benut kunnen worden, in kaart 

worden gebracht. Deze handleiding biedt praktijk-

gerichte richtlijnen die voor kleine culturele organi-

saties van grote waarde kunnen zijn.

Heb je wel gehoord van de zilveren vloot? 

Handleiding fondsenwerving voor de erfgoedsector 

is te bestellen door € 17,50 over te maken op 

giro 810806 t.n.v. het Neder lands Centrum voor 

Volkscultuur o.v.v. geld.
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ven’. In zijn Beschrijving van Nieuw-Nederlant () schrijft 

Adriaen van der Donk over oesters: ‘…ze zijn groter dan de 

Colchester oester, en bekwaam om rauw te eten’. De oesters 

waarover de eerste kolonisten vanuit de nieuwe wereld naar 

huis berichten, zijn soms zo groot als een bord, de grootste 

soorten hebben zelfs een afmeting van twintig tot vijfentwintig 

centimeter. 

De welgedekte tafel
In de Gouden Eeuw is Amsterdam het handelscentrum en het 

financiële hart van de wereld. Dankzij een handelsmonopolie 

en de koopvaardijvloot ontstaat tussen  en  een 

enorme welvaart. Die resulteert in tal van nieuwe ontdekkingen 

en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en kunst en 

cultuur. Dat de vaderlandse bevolking destijds goed at, is te 

lezen in allerlei geschriften en (kook)boeken, maar vooral ook 

te zien op de talloze zeventiende-eeuwse schilderijen die in bin-

nen- en buitenlandse musea hangen. En op menig schilderij 

staan oesters afgebeeld. 

Vooral in de schilderkunst groeit eten en drinken dan uit tot 

een geliefd thema. Van de gedekte tafel tot de groentestal, het 

bakken van brood en de verkoop van vis en schelpdieren wor-

den in de Gouden Eeuw door een groot aantal bekende 

Hollandse meesters in de meest uiteenlopende stijlen en tech-

nieken geschilderd. Daarbij worden ook de hoogste en laagste 

maatschappelijke rangen en standen in al hun diversiteit 

getoond. Nog steeds wereldberoemd zijn de ‘Geslachte Os’ van 

Rembrandt en de interieurs van herbergen en keukens van 

Adriaan van Ostade en Jan Steen. Het schilderen van keuken-

taferelen en stillevens wordt dan steeds populairder. De elite 

wilde namelijk niets liever dan pronken met de flink toegeno-

men welvaart. Schilderijen van markt- en keukentaferelen, en 

vooral het stilleven waren  uitermate geschikt om die pronk-

zucht te bevredigen. Sterker nog, het genre stilleven is daar 

toen speciaal voor uitgevonden. 

Van bloemen, keukentaferelen tot welgedekte tafels: de 

Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw is wereldbe-

roemd. Op veel van deze zogenaamde pronkstillevens staat een 

overdaad aan  eten en drinken afgebeeld. Weelderig gedekte 

tafels met uit China geïmporteerd serviesgoed, gegraveerd glas-

werk, kostbaar damast en exclusief vervaardigd tafelzilver. 

Hollands welvaren blijkt ook uit opeengestapelde kazen, rijk 

versierde pasteien, koekjes en taarten en niet te vergeten allerlei 

bijzondere soorten of delen van vlees, vis en gevogelte. Daarbij 

mochten uiteraard de exotische  en dure specerijen en ingredi-

enten als zout, peper, citroenen, sinaasappelen, abrikozen, gra-

naatappelen, druiven en olijven niet ontbreken. 

Het visstilleven
De overvloed aan zee- en zoetwatervissen, mosselen en oesters 

uit de vaderlandse wateren worden op de markt, in de keuken, 

herberg en op het stilleven afgebeeld. Van steur, zalm, haring, 

karper, zeelt en schelvis tot schaal- en schelpdieren; vis had een 

speciale betekenis. Vis was rijk aan symboliek en betekende bij-

voorbeeld voorspoed, schepping en geluk. In de loop van de 

tijd ontwikkelt het visstilleven en het schilderen van oester-

maaltijden zich tot een apart genre. Daarmee breken de 

Hollandse meesters met een traditie. 

Neem ‘De geboorte van Venus’ (circa ), het wereld-

beroemde schilderij van de Italiaanse renaissance schilder 

Sandro Botticelli; in de schilder- en beeldhouwkunst werden 

met name oesterschelpen eeuwenlang met naakte vrouwen, en 

vooral met populaire schoonheids- en liefdesgodinnen als 

Aphrodite en Venus afgebeeld. Volgens de legende werd de 

Griekse godin Aphrodite uit het schuim van de zeegolven gebo-

ren, en steeg ze op uit de zee in een oesterschelp. Aphrodite 

ging de (kunst)geschiedenis in als één van de eerste vrouwen 

die naakt werden afgebeeld. En ook al veranderden de Romei-

nen haar naam in Venus, sinds de Oudheid is juist Aphrodite 

bekend vanwege haar erotische schoonheid en die wordt door 

talloze kunstenaars graag verbeeldt. Van aphrodisiakos, afrodi-

sia, afrodisiac, afrodisíaco tot afrodita; in een groot aantal talen 

is Aphrodite nog steeds synoniem voor (sex)lustopwekkende of 

intensiverende middelen. 

Minne-kruyd
In navolging van de oude Grieken en Romeinen, worden in de 

Gouden Eeuw aan oesters eet- en lustopwekkende eigenschap-

pen toegekend. Vooral ziltig oestersap staat dan bekend als 

afrodisiacum. Oesters worden verder gezien als hét symbool 

van goede smaak, vruchtbaarheid, wellust en (seksuele) verlei-

ding. Deze eeuwenoude symboliek staat haaks op de destijds 

gangbare opvatting dat de zintuigen of een prikkeling daarvan 

de menselijke geest bezoedelden. Wellust wordt geassocieerd 

met gevoel, het laagst geclassificeerde zintuig. Voor veel schrij-

vers en dichters is de oester een geliefd thema. 

Met name calvinisten gebruiken de oester voor zedenpreken. 

Met het ‘vingertje’ wijzend, veroordelen ze alles wat in hun 

ogen naar buitensporig- en losbandigheid riekt. De toenmalige 

schrijver des vaderlands, ‘vadertje’ Jacob Cats, waarschuwt bij-

voorbeeld tegen het gebruik van ‘siltigh oestersap’ dat hij tot de 

‘minne-kruyden’ rekent. En wanneer Lodewijk Meijer, een wel-

gestelde Amsterdamse geneesheer, wijsgeer, toneelschrijver en 

regent in  een maaltijd met ‘ oesters en limoensap’ 

aanricht, wordt daar nog in  schande van gesproken. 

Zoveel smaken, zoveel meningen. Lang lagen de fatsoennor-

men volledig anders, de vele zedenprekers van weleer hadden 

helemaal geen last van preutsheid. Wat in de zeventiende in 

brede kring heel gewoon was, was in de negentiende eeuw plat-

vloers en ongepast. 

In  verschijnt De tien vermakelikheden des houwelycks van 

Hieronymus Sweerts. Omdat ze nog niet zwanger is, krijgt een 

pasgetrouwde vrouw van haar buurvrouw het volgende advies: 

‘Ik zou mijn man dikwils spijzen voorzetten daer ik zelf wel van 

voer, als Oesters, Eyeren, Hanekammen...’. Een ander voor-

beeld uit de achttiende eeuw is afkomstig van de dichter, histo-

ricus en filosoof Willem Bilderdijk (-):

In de zeventiende eeuw was het thema van het eten van oesters zeer gewild.
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van ‘Manna-hatta’ ofwel het eiland met de heuvels, ontdekken 

ze overal bergen met lege oesterschelpen. Oesters zijn de lokale 

delicatesse en die krijgen de zeelieden al snel aangeboden. Over 

oesters noteert Hudson dat de ‘Wilde’ hem ‘seer schoone’ aan 

zijn schip brachten. Over de manier waarop de oorspronkelijke 

bevolking – de Lenape indianen – oesters eet, is weinig bekend. 

Behalve populair als voedsel, gebruikt de plaatselijke bevolking  

oesterschelpen als decoratie, cement en, bij gebrek aan geld, 

ook als ruilmiddel. 

Nieuw-Nederlant 
Ondanks herhaalde pogingen, heeft Hudson nooit een door-

gang naar Azië ontdekt. Wel wist hij zijn opdrachtgevers, 

Amsterdamse kooplieden, te berichten over het goede bouw-

land langs de oevers van de huidige Hudson rivier, ook atten-

deerde hij ze op de aanwezigheid van de vele beverhuiden. 

Binnen een paar jaar ontstaat op ‘Manna-hatta’ de Nederlandse 

nederzetting Nieuw-Amsterdam. In het omliggende gebied 

wordt de kolonie Nieuw-Nederlant gesticht. Wanneer de 

Engelsen in  de kolonie overnemen, komt een einde aan 

bijna vijftig jaar Nederlandse heerschappij, en wordt Nieuw-

Amsterdam tot New York omgedoopt. Net zoals de handel in 

bont(vellen), floreert de oesterhandel. Ongeveer een eeuw na 

komst van Hudson worden al speciale wetten in het leven 

geroepen om de overbevissing op oesters tegen te gaan. 

Oesters zo groot als een bord
Sinds de ontdekking van het eiland met de heuvels, sturen ont-

dekkingsreizigers en kolonisten reisverslagen en brieven naar 

huis. Oesters komen in overvloed in de talloze natuurlijke 

havens en baaien langs de Noord-Amerikaanse kust voor, en 

worden herhaaldelijk in de correspondentie genoemd. In de 

piepjonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden staan 

oesters bij het gewone volk en de elite hoog in aanzien. Ene 

David Pietersz de Vries noteert in  in zijn dagboek  

‘… we gingen voor anker in Oester Baai… er zijn hier goede 

oesters, daarom heeft ons land zijn naam aan Oesterbaai gege-

Tegenwoordig bestaat hernieuwde belangstelling voor de 

geschiedenis van New York, maar eeuwenlang was de aanwezig-

heid en invloed van Nederlanders op de wereldstad min of 

meer uit de Amerikaanse geschiedenisboekjes geschrapt. 

Nederlanders zijn niet alleen de ontdekkers en grondleggers 

van de stad, maar wisten ook binnen ongeveer vijftig jaar hun 

stempel op het gebied te drukken. Volgens deskundigen is de 

huidige cultuur van tolerantie, vrijheid en handelsgeest vooral 

aan de Hollandse voorvaderen te danken.

Henry Hudson zet voet aan wal
De geschiedenis van New York begint vierhonderd jaar geleden 

toen Henry Hudson met het schip ‘De Halve Maen’ voor anker 

ging voor een eiland in een Noord-Amerikaanse baai. Sinds-

dien is de ontdekking van Manhattan al een aantal keren 

gevierd. De driehonderdste verjaardag van Hudson’s zeereis 

werd in  op grootse wijze herdacht. Na een tocht over de 

Amsterdamse Amstel stak een replica van ‘De Halve Maen’ de 

Atlantische oceaan over. In New York was een grote optocht 

met praalwagens en aantal galadiners georganiseerd.  is 

voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Henry Hudson jaar’ en 

ook nu worden in Amsterdam en de Big Apple kosten nog 

moeite gespaard. Ter ere van de ‘ontdekking’ van New York 

worden aan beide zijden van de oceaan festivals, reizen, confe-

renties, lezingen, exposities, recepties en etentjes georganiseerd. 

En op menig partijtje worden ongetwijfeld oesters geserveerd. 

Sterker, in dit geval mogen ze niet ontbreken. Want toen 

Hudson voet zette op ‘Manna-hatta’ werd hij door de plaatse-

lijke bevolking op oesters getrakteerd. 

Manna-Hatta
Met als opdracht een kortere zeeroute naar Zuidoost Azië te 

ontdekken, zeilt de ontdekkingsreiziger Henry Hudson in april 

 de Amsterdamse haven uit. Aan het eind van die zomer 

gaat het schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 

(VOC) voor anker in een Noord-Amerikaanse baai. Wanneer 

Hudson en zijn bemanning in contact treden met de inwoners 

Bartholomeus van der Helst (1613-1670) schilderde de regenten van de Kloveniersdoelen aan een maaltijd met oesters.

Collectie: Amsterdams Historisch Museum
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waarheid, maar betekende ook zonde, losbandigheid en het 

najagen van pleziertjes. Peper kende men als symbool voor haat 

of grootmoedigheid. In combinatie met de oester als symbool 

voor vruchtbaarheid, doet het tafereel vermoeden dat ze de 

(uit)huwbare leeftijd heeft bereikt. 

De weerelt is een speeltoneel
Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Met ‘Het Toneel van de 

Wereld’ verwijst Steen naar nog steeds bekende versregels van 

zijn tijdgenoot Vondel. Op het herbergtoneel staan meer dan 

dertig oesters afgebeeld. Vergeleken met andere zeventiende-

eeuwse schilderijen, heeft Steen op dit volkse tafereel waar-

schijnlijk een ongeëvenaard aantal oesters geschilderd. In de 

linker benedenhoek rangschikt een meisje oesters op een schaal, 

naast haar zit een man die oesters uit een houten vat opent. In 

het middelpunt van het schilderij staat een grijsaard die een 

beduidend jongere vrouw een geopende oester aanbiedt. En 

rechts op tafel staat een schaal geopende oesters en houdt een 

vrouw met uitgestoken hand een muzikant een oester voor. Op 

Het ‘Toneel van de Wereld’ verleidt de man de vrouw en omge-

keerd. Was dat destijds gepast of ongepast? Steen wordt inmid-

dels gewaardeerd als intelligente, veelzijdige, briljante en humo-

ristische schilder, heeft hij op dit wereldse toneel zijn visie op 

de vrouwen emancipatie geschilderd? Of krijgt de muzikant 

een oester aangeboden door een zogenaamde oestervrouw? Is 

het dezelfde oestervrouw waarmee Shakespeare eerder een oes-

terverkoopster en een vrouw van lichte zeden aanduidt? 

De oester roept veel associaties op.  

De kunsthistorische visie op het bekende gezegde ‘een huishou-

den van Jan Steen’ is ondertussen ingrijpend gewijzigd. Sterker, 

tegenwoordig wordt Steen gezien als, een intelligente, veelzij-

dige schilder, die het gewone leven briljant en humoristisch 

wist te schilderen.

Vanwege het contrast tussen de (harde) schelp en de transpa-

rantie van het (zachte) oestervlees is het voor schilders zeker 

geen sinecure om de oester in olieverf vast te leggen. Niet op de 

veelal statische stillevens voor de gegoede burgerij, maar juist 

Jan Steen heeft de oester op uiteenlopende manieren geschil-

derd. Op zijn werk is die te zien als onappetijtelijk volksvoedsel 

en als secuur geschilderde delicatesse voor de rijken. Ook al 

wordt in kunsthistorische kringen nog regelmatig over de sym-

boliek van de oester op schilderijen gediscussieerd, het werk 

van Steen lijkt de eeuwenoude erotische betekenis van het 

schelpdier te bevestigen. Uit het oeuvre van Steen blijkt dat 

aardse pleziertjes, voor alle lagen van de bevolking vooral 

bestaan uit eten, drank en seks. 

De Oestereetster
Op de achtergrond wordt in de keuken gewerkt. De kleine oes-

tereetster in haar rode met wit bont afgezette mantel, ziet er 

niet uit als een bediende, maar als iemand van goede komaf. 

Met op haar lippen een mysterieuze glimlach, kijkt het jonge 

meisje de toeschouwer ontdeugend aan. Op tafel ligt een aan-

gesneden brood; hét (christelijke) symbool voor het lichaam 

van Christus, maar ook een troost voor lichamelijke en/of gees-

telijke honger. Wijn is niet alleen een teken van oprechtheid en 

Oesters hebben 

een symbolische 

betekenis. 

Ze staan voor 

vruchtbaarheid 

en zinnelijkheid.

Het oestereetstertje van 

Jan Steen is het kleinste 

schilderij dat hij gemaakt 

heeft. Het meisje kijkt 

ons aan, terwijl ze zout 

op een oester strooit.

Collectie: Koninklijk 

Kabinet van Schil de-

rijen Mauritshuis, 

Den Haag
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de maaltijd. Recepten voor warme gerechten zijn te vinden in 

De Verstandige Kok, het enige gedrukte Noord-Nederlandse 

kookboek uit die periode. De verstandige kok stooft oesters uit 

de schelp, in het eigen vocht en voegt vervolgens water of azijn 

of verjus (onrijp druivensap) toe. Daarna worden de oesters 

gaar gestoofd met wat boter en foelie, en tenslotte gaat er wat 

citroensap en fijngestampte beschuit bij. 

 

Rauwe oesters
Hoe werden rauwe oesters geserveerd en gegeten? Eeuwenlang 

worden recepten voor alledaagse handelingen, dus ook voor het 

openmaken en serveren van verse oesters, als bekend veronder-

steld, en niet in kookschriften of -boeken opgetekend. Op veel 

vaderlandse stillevens staan oesters afgebeeld, ook andere zeven-

tiende-eeuwse schilderijen bevatten aanwijzingen over hoe oes-

ters destijds werden geserveerd en gegeten. Regelmatig verkeren 

ze in gezelschap van citroenen en een papieren puntzakje 

zwarte peper. Op het kleinste schilderij van Jan Steen wordt 

een oester, net zoals dat nu nog gebeurt, met zwarte peper 

bestrooid. De geopende oester die ‘De Oestereetster’ (circa 

-) voorzichtig tussen haar linkerduim en wijsvinger 

vasthoudt, bestrooit ze met haar rechterduim, middel- en wijs-

vinger met wat peper. 

In de Gouden Eeuw worden veel (groeps)portretten en schut-

tersstukken als de Nachtwacht van Rembrandt geschilderd. In 

Amsterdam waren rijke en machtige mannen vaak lid van een 

schuttersgilde. Bij gebrek aan politie, functioneerden deze ver-

enigingen als een soort burgerwacht. Om te oefenen kwamen 

de leden regelmatig bijeen op de ‘doelen’, open plekken binnen 

de stadsmuren waar de politiemannen avant la lettre ook gezel-

lig bijeenkwamen om te eten, drinken en roken. En als het 

even kon, lieten de leden van gilden zich in vol ornaat schilde-

ren. In de schuttersgalerij van het Amsterdamse Historische 

museum hangt een schutterstuk van Bartholomeus van der 

Helst (-). Op dit groepsportret van bijna twee bij drie 

meter, zitten bestuurders van de Handboogdoelen aan tafel bij 

een oestermaaltijd. In het midden van het schilderij knijpt een 

‘schutter’ in een halve citroen. Het citroensap druppelt op een 

geopende platte oester. Net als peper waren citroenen destijds 

niet voor iedereen weggelegd. Samen met de ‘Oestereetster’ van 

Jan Steen is het schutterstuk van Van der Helst het levende 

bewijs dat de gegoede burgerij zich destijds van peper en 

citroensap als smaakmakers voor oesters heeft bediend.

Huishouden van Jan Steen
Van oester tot roos, niets schilderde de zeventiende-eeuwse 

schilder zonder bedoeling. Net als in de literatuur bevatten 

schilderijen vaak ‘dobbele geestigheid’, dubbele bodems die 

voor velerlei uitleg vatbaar zijn. Vaak staan ze bol van beteke-

nissen. Zo ook het werk van Jan Steen (-) die opval-

lend veel oesters op schilderijen heeft afgebeeld. De herbergen 

waarmee de Leidse schilder en herbergier wereldberoemd werd, 

werden lang gezien als ‘des volks’ en als broeinesten van drank 

en lichtzinnigheid. Met als gevolg dat het werk van Steen eeu-

wenlang werd ondergewaardeerd en verkeerd is geïnterpreteerd. 

De Letter C.

‘Clarinde, zoetelief! Toen ik uw mond laatst kuste,

en dat mijn ene hand op uw boezem rustte,

mijn buik op uw buik,

mijn tong in uwen mond,

dat was de beste smaak die ik ter wereld vond.

Uw oester is ook goed, waarnaar ik watertand

En heb daarvoor ook steeds een stijf mes in de hand.’

Uit: Het vermakelijk ABC

Oesters op doktersadvies
In de zeventiende eeuw populariseert natuurwetenschappelijk 

onderzoek. Nieuwe kennis en inzichten over het menselijke 

lichaam, de bloedsomloop en spijsvertering worden gepubli-

ceerd en zijn van invloed op koks en de heersende eetgewoon-

ten. Volgens destijds bekende wetenschappers als Baptist van 

Helmont en Franciscus Sylvius verteerden rauwe groene groen-

ten, fruit, ansjovis en oesters sneller, en hadden daarom geen 

ingewikkelde bereiding nodig. Vooral in de keukens van de 

elite ontstaan nieuwe ‘gezondere’ gerechten met rauwe, verse 

ingrediënten. Een andere toen bekende arts Johan van 

Beverwyck (-) adviseerde: ‘onder de Visch, die in 

harde schelpen besloten is, zijn Oesters van allen tijden voor de 

delicatesse gehouden. Want sy verwecken appetijt, ende lust 

om te eten, en by te slapen, het welck alle beyde lustighe ende 

delicate luyden wel aen-staat…’ Beverwyck’s advies sluit aan bij 

algehele medische opvatting van die tijd. Oesters staan dan 

bekend als eetlustopwekkend, zijn een goed middel tegen 

hoofdpijn, en functioneel als laxeermiddel. 

Oesterteelt
Van de Waddenzee tot Zeeland, langs de Nederlandse kusten 

en in voormalige Zuiderzee, zelfs in de Brabantse Biesbosch 

worden oesters geraapt of geteeld. De nog steeds bekendste 

vaderlandse oester, de ‘platte Zeeuwse’, werd al in de vijftiende 

eeuw verhandeld. In de zeventiende eeuw bestaat in steden als 

Zierikzee en Amsterdam een levendige handel in schelpdieren, 

die deels ook voor de export naar Vlaanderen en Duitsland 

bestemd zijn. En net als in Noord-Amerika heeft de grote vraag 

naar oesters gevolgen, ook bij ons is sprake van overbevissing. 

De oesterhandel stort in en stilletjes aan verdwijnen de ‘platte 

Zeeuwse’ en andere soorten uit de vaderlandse wateren. 

Noodgedwongen wordt naar alternatieven gezocht en vanwege 

de uitstekende reputatie die de Colchester oester heeft, wordt 

deze uit Engeland gehaald. 

Rauw of gestoofd?
In de zeventiende eeuw zijn oesters populair bij arm en rijk. Jan 

met de pet verorberde zijn portie op straat of in een volkse her-

berg. Bij de  maatschappelijke elite is het schelpdier warm en 

koud in trek. Met name de kleinere worden rauw verorberd, en 

voor de warme bereiding worden vooral grote oesters gebruikt. 

De modieuze delicatesse komt in grote getale op tafel tijdens 

speciale oestermaaltijden en op feesten en banketten ook regel-

matig in warme gerechten. Oesters worden vaak gestoofd of als 

vulling voor pastei gebruikt, hét pronkstuk en hoogtepunt van 
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De Februariramp  inspireerde L. Janse om in het verre ver-

leden te duiken, getuige zijn korte historische streekroman 

Heer Adriaan van Lodijke (). Het beruchtste wapenfeit van 

de titelfiguur is overgeleverd door de waterstaatkundige Andries 

Vierlingh, betrokken bij de herstelwerkzaamheden na de Sint-

Felixvloed. Tijdens deze vloed bezweek ook de dijk bij Lodijke, 

ten westen van Reimerswaal. De heer van Lodijke verbood om 

het gat te dichten, omdat hij dacht dat de zee gratis een haven-

tje voor hem zou uitschuren. Helaas, de zee verwoestte alles, 

inclusief het dorp Lodijke én zijn kasteel; het Gat van Lodijke 

bestaat nog steeds. Adriaan vluchtte naar Bergen op Zoom, 

waar hij in  overleed. 

Bij Janse is vader Meeuwes de hoofdfiguur. Hij is de veerman 

van Tolsende, een ander verdronken dorp in de buurt, en met 

zijn gezin bekeerd tot de nieuwe protestantse leer. Als zodanig 

behoort hij tot een kleine minderheid in het land van 

Reimerswaal. Dit wordt vergeleken met het bijbelse ‘Sodom’. 

Het boek verscheen bij De Banier, een uitgever van streng-

reformatorische signatuur. 

Het gezin Meeuwes overleeft de vloed van . Veerman 

Meeuwes vindt het niet al te spijtig: ‘Alle gebed voor het Land 

van Reimerswaal had de Heere bij hem afgesneden. Bid niet 

meer voor dit volk, dat had hem telkens in z’n ziel geklonken.’ 

Janse vermeldde het historische gegeven van het uitschuren van 

het haventje niet; er is alleen sprake van een enorme vloedgolf 

in , terwijl men feest viert in Adriaans kasteel en niet met 

onheilstijdingen gestoord wil worden. 

Heer Adriaan van Lodijke schildert de natuurramp van  als 

straf van God over een zondig volk. De Februariramp van  

was door velen óók zo opgevat, en Janse’s kort na de Ramp ver-

schenen boek projecteerde die verklaring opnieuw op de 

Sint-Felixvloed.

Stamperius en Loosjes
De restanten van Reimerswaal liggen dicht onder Tholen, deels 

onder het talud van de Oesterdam. De stad beleefde sinds de 

Sint-Felixvloed een doodsstrijd van een eeuw, gekenmerkt door 

oorlogsgeweld, overstromingen en stadsbranden. In  ver-

trokken de laatste inwoners.

Jeugdschrijver Jacob Stamperius (-), geboren Zeeuw, 

schreef De ondergang van Reimerswaal (). Het boek begint 

met een vrolijk adellijk gezelschap, op valkenjacht in . De 

aanvoerder van de jagers is, hoe kan het anders, Adriaan van 

Reimerswaal, heer van Lodijke. Bij Reimerswaal wordt een rei-

ger geschoten en naar de jagers gebracht. Op voorspraak van 

Adriaans vrouw wordt het dier in vrijheid gesteld. De reiger 

vliegt weg, maar valt neer aan de rand van een waterplas. Een 

klagend gekrijs klinkt. ‘Dan zinkt de hals al lager,’ schrijft 

Stamperius, ‘de kop raakt den grond en over de ronde ogen 

trekt een vlies…’

De langgerekte doodsstrijd van de reiger is een voorbode van 

de lange doodsstrijd van Reimerswaal zélf in het vervolg van 

het boek. Heer Adriaan speelt een duistere rol in beide.

Stamperius werd niet geïnspireerd door een recente vloed. De 

bekende Adriaan Loosjes (-) schreef wél naar aanlei-

ding van een actuele ramp – die van / januari  – een 

treurspel over de watersnood van : Ewoud van Lodijke of 

de ondergang der Zeeuwsche stad Romerswaal.

De overstroming van Reimerswaal en de  ondergang van het 

kasteel van Lodijke vormen de achtergrond van een in onze 

ogen nogal drakerig familiedrama. Slotheer Ewoud van 

Lodijke, een fantasiefiguur die even trots en halsstarrig is als de 

historische Adriaan, heeft zijn dochter Neletta vervloekt van-

wege haar omgang met de protestant Nikolaas Conflita. 

Talrijke ontwikkelingen leiden tot een grote verzoening en een 

vredig sterven van heer Ewoud, tegen een achtergrond van 

Watersnoodrampen en over-

stromingen hebben een eeuwen-

lange literaire neerslag.

Watersnoodrampen en verdronken 

dorpen spreken tot de (literaire) 

verbeelding.
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Aan de literaire neerslag van de Februariramp  ging 

Neder  lands vermaardste waterstaatsroman vooraf: Het verjaagde 

water van A. den Doolaard (), gewijd aan de droogmaking 

van Walcheren, in oktober  door de geallieerden 

geïnundeerd. 

In  bracht Ad Zuiderent de bundel  februari  uit, 

met poëzie, proza en toneelteksten over en sinds de 

Februariramp. Tien jaar later, bij de grote vijftigjarige herden-

king, kwam hij met de uitgebreide aanvulling Na de waters-

nood. Schrijvers en dichters over de Ramp van . Pas in de 

jaren negentig was er een soort hausse, meldt Zuiderent, maar 

‘de grote literaire roman over de watersnood bestaat niet’. 

Spoedig na Zuiderents vaststelling voorzag Margriet de Moor 

in de leemte met haar watersnoodroman De verdronkene. In 

 – alweer een Rampherdenking – publiceerde Rik 

Launspach de al even dikke roman . Ook voor een bij-

behorende film schreef Launspach het script: De Storm (), 

waarvoor een hele Vlaamse polder onder water werd gezet. 

Voor het seizoen / is zelfs een musical met ‘topcast’ 

aangekondigd:  De Musical, die ‘op een waardige manier 

het verhaal van een polderdorp vertelt waarin verschillende 

 personen de ramp beleven. (…) Ondersteund door indruk-

wekkende muziek wordt het publiek meegevoerd naar de nacht 

van  februari ’.

De vloed van 1530
Sommige door watersnoden geïnspireerde schrijvers grepen 

terug op eerdere rampen. Twee Zeeuwse onderwerpen kregen 

herhaaldelijk aandacht: de verzonken stad Reimerswaal en de 

Sint-Felixvloed van  november , als gevolg waarvan we 

nu nog altijd een uitgestrekt ‘Verdronken land van Zuid-

Beveland’ bezitten, deel van Nationaal Park Oosterschelde. De 

vloed van  echode onmiddellijk in de literatuur: de in het 

Latijn schrijvende dichter Janus Secundus (-), een 

‘Mechelse Romeo’ van Zeeuwse komaf, schreef er een ‘Beklag 

bij Neptunus’ over. In  gebruikte de Zeeuwse staatsman en 

schrijver Johan de Brune de Oude de beeldtaal van uit het 

water verrijzende kerktorens die hij kende uit Zeeuws verdron-

ken land (bijvoorbeeld bij Bath) als waarschuwingssignaal in 

zijn Emblemata of zinne-werck () over de fouten van zijn 

tijd: ‘Het land, dat niet en trect één lijn, zeer licht vergaet.’ 

DE LITERAIRE TRADITIE VAN  

‘VERDRONKEN GESCHIEDENIS’

Het  
drijvende 
wiegje
De onthulling van het Monument voor 

de Verdronken Dorpen in Zeeland 

– in Colijnsplaat op 13 oktober 2009 – 

werd opgeluisterd met theater en 

 poëzie. Het is de voortzetting van een 

traditie. Behalve het maritieme erfgoed 

heeft ook de geschiedenis van waters-

noden sporen getrokken in onze litera-

tuurgeschiedenis en volkscultuur. Deze 

traditie gaat eeuwen terug. Nederlands 

zuidwestelijke Delta speelt er een 

belangrijke rol in.

Tekst JAN J.B. KUIPERS

‘De ondergang van Reimerswaal’ door Jacob Stamperius (1896). Het drijvende wiegje 

op de voorgrond verwijst naar een eeuwenoud motief in de watersnoodliteratuur.



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 € 14,75 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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Zeeuwse varianten van het wiegverhaal zijn in verband 

gebracht met Cadzand en Kattendijke. De ketting van bloed-

koralen die Beatrix omhad, zou bij een predikant in het 

Zeeuws-Vlaamse Biervliet terecht zijn gekomen. In een kleu-

renlithografie in Stamperius’ De ondergang van Reimerswaal 

zien we óók het wiegje door de ondergelopen straten drijven, 

weer zonder kat. Ook Adriaan Loosjes liet het dier achterwege. 

In zijn treurspel gaat alle eer van het reddingswerk naar 

Nikolaas Conflita, de protestantse nieuwlichter.

De klok van Reimerswaal
Zelfs de grote Nederlandse dichter Gerrit Achterberg is door 

de lotgevallen van Reimerswaal gegrepen: hij publiceerde het 

gedicht ‘Reimerswaal’ in zijn bundel Limiet (), waarbij 

hij gebruik maakte van een ander zwerfmotief:

‘Een, die zichzelf niet meer bezit,

is aan de mist geschonken.

Klokken zijn mee verdronken

en luiden dit

ononderbroken.

Maar niemand weet of ziet

de plaats, waar alles ligt gezonken.’

De verzonken klokken van Reimerswaal moet Achterberg uit 

een sagenboek gehaald hebben, misschien het Zeeuwsch 

Sagenboek () van Jacques Sinninghe, die het verhaal aan de 

‘volksmond’ toeschreef. Het is bij uitstek een internationaal 

motief, misschien verband houdend met het luiden van buiten-

gaatse bel- of klokboeien met hun eenzame en onheilspellende 

geluid. In  schreef Achterberg voor De Gids overigens óók 

een gedicht  naar aanleiding van de Februariramp: ‘De 

Watersnood’.

Ad Zuiderent droeg zijn Na de watersnood op aan de ‘pijnlijke 

onbetrouwbaarheid van de herinnering en de helende kracht 

van de verbeelding’. Die kracht is óók geput uit beschrijvingen 

van vroegere watersnoden, zo bleek na de vloed van  en de 

Februariramp . De ‘verbeelding’ van rampspoed die nog in 

persoonlijke geheugens rondspookt is problematischer. De aan-

gekondigde musical over de Februariramp leverde weinig pro-

testen op, maar het Monument voor de Verdronken Dorpen bij 

Colijnsplaat van kunstenares Lydia Schouten, verleidde som-

mige Zeeuwen in recente jaren tot krasse uitspraken over het 

moedwillig openrijten van oude wonden – terwijl dit kunst-

werk expliciet is gewijd aan verdronken dorpen in vroeger eeu-

wen en niet aan de Ramp. De ‘helende kracht’ moet hier ken-

nelijk vrij letterlijk worden opgevat: een musical met bekende, 

geruststellende stijlvormen wordt als helende balsem geprefe-

reerd boven een ‘gedurfd’ hedendaags kunstwerk waarvan een 

confronterende werking wordt gevreesd.  
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brullende golven. De personen en namen waren verdicht. 

Alleen Nicolaus Conflita was een historische figuur, maar ‘van 

den persoon Conflita geheeten heb ik niets behouden dan 

alleen de naam, en zijne hoedanigheid van Dichter,’ legt 

Loosjes in zijn toelichting uit.

Traditie binnen een traditie
Loosjes verwerkte een stokoud motief, waarvan het steeds 

opduiken een traditie binnen de traditie van de watersnoodlite-

ratuur vormt, in fictie en non-fictie. Een kleindochter van 

Ewoud van Lodijke drijft in het treurspel weg in haar wiegje op 

de woedende golven. Aanleiding tot de uiteindelijke verzoening 

is haar redding door Conflita.

Het algemeen bekende oudste voorbeeld van het ‘wiegje op de 

stroom’ is het bijbelverhaal over Mozes op de Nijl, dat vermoe-

delijk teruggaat op een overlevering betreffende koning Sargon 

van Akkad (circa  voor Chr.). In verband met Nederlandse 

vloeden komen we het wiegmotief het eerst tegen in verband 

met de Tweede Sint-Elisabethsvloed (). Het Rijksmuseum 

te Amsterdam bezit een aan deze vloed gewijde paneelschilde-

ring van de ‘Meester van Rhenen’ of ‘Meester van de Sint-

Elisabethspanelen’ (circa -). Op het rechterpaneel is 

boven Dordrecht een wiegje te zien met daarin een kind met 

een kat er bovenop. Volgens het verhaal hield de kat de wieg in 

evenwicht, zodat het kind niet verdronk. De oudste vermelding 

is van Chrysostomus Neapolitanus, een koopman die 

omstreeks  zijn indrukken opschreef van het ‘drijvende’ 

gebied rond Dordrecht (onder andere de huidige Biesbosch). In 

Dordt was hem verteld dat  jaar geleden het land was inge-

broken, waardoor  dorpen verdronken (een nog lang voortle-

vend legendarisch aantal). Alleen een kind in de wieg, waar een 

kat op zat, ontsnapte aan de verdrinkingsdood. Het verhaal 

werd in  opgenomen door Matthys Balen in Beschryvinge 

der stad Dordrecht. Als Beatrix (‘de gelukkige’) zou het kind zijn 

opgevoed in een Dordts gezin; ze huwde met een zekere Jacob 

Roerom en overleed omstreeks . Vooraanstaande families 

voerden hun afstamming op haar terug.

Bij latere overstromingsrampen () en elders duikt het kind 

in de wieg opnieuw op, zoals in Utrecht, Sneek en Groningen. 

Het Zuid-Hollandse Kinderdijk is volgens één naamsverklaring 

naar haar genoemd. Het kind begon aan een lange loopbaan in 

de volksoverlevering, literatuur, op gevelstenen, muurschilde-

ringen zoals in het Dordtse stadhuis en in de historiserende 

prent- en schilderkunst. J.H. Egenberger (circa ) en 

Lawrence Alma Tadema () legden kort na elkaar het tafe-

reel op doek vast. R.H. van Someren publiceerde in  zijn 

uitvoerige dichtstuk ‘De St. Elisabeths Nacht’, met bijbeho-

rende lithografie van de ‘smaak- en talentvollen heer Backer, te 

Dordrecht’ (!), waarin we het drijvende wiegje aanschouwen in 

het dramatische licht van de volle maan. Zonder kat: de schrij-

ver verklaarde die te hebben weggelaten als ‘onpoëtisch wezen’.

Bij Egenberger en anderen overleefde de kat wél. In een recent, 

oorspronkelijk Engelstalig jeugdboek van Gretchen Woelfle 

kreeg het dier zelfs een sprekende naam: Katje, the Windmill 

Cat (), vertaald als Bontje, het katje van de molenaar 

().

Boven: Promotiefoto van ‘1953 De Musical’ 

Van Hoorne Theaterproducties

Foto: Nick van Ormondt

Rechts:‘Artist’s impression’ van het Monument  

voor de Verdronken Dorpen te Colijnsplaat

Lydia Schouten, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
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Immaterieel Erfgoed
 

In de komende nummers van Traditie gaan wij 

op zoek naar de historische achtergronden van 

het Nederlands immaterieel erfgoed. Door 

unesco is het immaterieel erfgoed op de poli-

tieke agenda gezet. In Nederland gaan wij de 

 tradities documenteren, die op een nationale, 

en misschien wel internationale, lijst geplaatst 

zouden kunnen worden.

Fietsen

Nederland is een fietsland. Buitenlanders verba-

zen zich er altijd weer over dat wij zelfs voor ons 

plezier fietsen. Toch is de fiets geen Nederlandse 

uitvinding. Wel staat de spatlap op onze naam. 

In  vonden vader en zoon Michaux de vélo-

cipède uit: een voertuig met een ijzeren frame en 

wielen: het stalen ros.

Luilak
 

In het voorjaar moest er gewerkt worden op het 

land. Wie niet ploegde, zaaide en oogstte had 

in de winter honger. Op luilak worden de lang-

slapers geplaagd. In de zestiende eeuw werd 

het feest al gevierd, tot ongenoegen van de 

autori teiten en kerken. Ook in  werden 

er luilakvierders opgepakt door de politie. 

Toch staat luilak in de lijst van honderd belang-

rijke tradities.

De rijdende school
 

Kermis- en circuskinderen wonen met hun 

ouders elke week op een andere plaats. Toch 

moeten zij, net als andere kinderen, ook naar 

school. Daarom bestaat er in Nederland een 

 rijdende school. Een school die meereist met 

de kinderen.

In het volgende nummer
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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.




