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Jaar van de Tradities
De afsluiting van het Jaar van de Tradities nadert.
Op  oktober is het zover. Op een grote manifestatie in Maarssen sluiten wij het traditiejaar af
en openen wij de Jaren van het Immaterieel
Erfgoed (-).
Tradities en immaterieel erfgoed liggen in elkaars
verlengde. Maar bij immaterieel erfgoed maak je
bewust een selectie. Je kiest de tradities die je wilt
doorgeven aan volgende generaties. Door het Jaar
van de Tradities zijn wij veel te weten gekomen
over de gebruiken die wij van huis uit hebben
meegekregen. Het resultaat is dat wij inzicht hebben gekregen in de tradities die anno  in
Nederland betekenis hebben. Op  oktober
komt de publicatie uit waarin de honderd belangrijkste tradities met hun achtergrondverhaal
beschreven staan.
In het Jaar van de Tradities wilden wij mensen
bewust maken van tradities en hen stimuleren het
verhaal ervan te delen met anderen. Dat is buitengewoon goed gelukt. Alleen in  al hebben
 organisaties . activiteiten georganiseerd.
Dat zijn alleen de deelnemers die zich officieel
hebben opgegeven. Lang niet iedereen nam die
moeite. Nog steeds geven mensen zich op om mee
te doen. Bij elkaar zijn . mensen actief bij
de organisatie betrokken geweest en kwam er
tussen de één en anderhalf miljoen publiek op af.
Een resultaat waar wij erg blij mee zijn.
Maar het echte resultaat is natuurlijk niet met
cijfers te meten. Het gaat om meer. Juist de kleinere activiteiten bereikten datgene wat wij met
het themajaar voor ogen hadden. Het delen van
tradities is iets wat je met je straat, school, bedrijf,
vereniging of familie doet. Ik hoop dat veel mensen zich bewust geworden zijn
van de historische dimensie van
de gebruiken die in hun leven
een rol spelen. Dank u allen
voor uw steun.
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Jaar van de Tradities
Ineke Strouken

Op de derde dinsdag in september is het
Prinsjesdag. De koningin rijdt op die dag
door Den Haag in de Gouden koets. In de
Ridderzaal spreekt ze de Troonrede uit,
waarin het regeringsbeleid voor het
komende jaar aan bod komt. Deze ceremonie is één van de sleutelmomenten in onze
democratie en gaat gepaard met tal van
rituelen. De eerste troonrede werd in 
door koning Willem I uitgesproken.
In  viel de dag voor het eerst op de
derde dinsdag van september.

De derde dinsdag in september
Tradities en rituelen rond Prinsjesdag
Janneke van der Veer



Joodse feestdagen
Verbonden in de traditie
Diete Dumans



Het Oranjegevoel van de Irenestraat
Een nieuwe traditie
Ineke Strouken



De verkleedkist
Het erfgoed van Trijntje Looxma (-)
Carolien Overweg



Nijmeegse Vierdaagse
Via de Via Gladiola naar de ﬁnish
Anton van Renssen



Wittebroodskind
Streekverhalen
Saskia van Oostveen



De eerste schooldag
Voor het eerst naar school
Diete Dumans



Alledaagse Dingen
Ineke Strouken



Wie schrijft die blijft
Over schrijven, verzenden en ontvangen
Henny Belt



Vakantie vieren
Ter ontspanning even weg
Saskia van Oostveen
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Nijmeegse Vierdaagse
De Nijmeegse Vierdaagse geldt als de grootste wandeltocht ter wereld. Maximaal
. deelnemers doen jaarlijks mee aan
het massa-evenement. Tijdens de Vierdaagse
zijn elk jaar vaste rituelen van belang, zoals
het blarenbal en de inkomst van deelnemers
in de St. Annastraat, die voor de gelegenheid
is omgedoopt in Via Gladiola. De Vierdaagse vormt ook de kern van de jaarlijkse

Eerste schooldag
Veel mensen hebben levendige herinneringen aan hun eerste schooldag. Op deze dag
begint een nieuwe fase in het kinderleven:
het is het moment waarop kinderen zich
‘groot’ voelen. Volgens de meeste deskundigen moet van de dag iets bijzonders worden
gemaakt, al zijn de meningen verdeeld of de
ouders lang bij hun kinderen in de klas
moeten blijven. Als deze eerste schooldag
niet zo verloopt als gewenst, zou dat gevolgen kunnen hebben voor de rest van het
leven. In het buitenland gaat de eerste
schooldag gepaard met overgangsrituelen.

Joodse feesten
Het Jodendom kent tal van belangrijke
feestdagen. De belangrijkste zijn wel Jom
Kippoer, de Grote Verzoendag, de heiligste
dag van het joodse jaar, en Rosj Hasjana, het
joodse nieuwjaar. Ook andere feesten zijn
echter traditioneel van belang, bijvoorbeeld
Pesach, het joodse Pasen, Sjavoeot en
Soekot, het loofhuttenfeest. Deze feesten
gaan gepaard met veel rituelen en dragen bij
aan het in stand houden van de joodse
identiteit.
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Vierdaagsefeesten in Nijmegen, die gelden
als één van de grootste evenementen van ons
land met zo’n tweehonderd gratis optredens
van artiesten en groepen.

Prinsjesdag
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Brieven schrijven
Het schrijven van brieven is zeker in de
moderne tijd van de snelle communicatie
iets bijzonders geworden. Tegenwoordig zijn
er onder de jongere generaties nog maar
weinig briefschrijvers, al wordt er nog wel
een uitzondering gemaakt voor de liefdesbrief. De brief is al een oud fenomeen.
De Egyptenaren gebruikten papyrus om te
schrijven. Later volgden perkament en
papier. Een belangrijke vinding voor het
briefverkeer was de postzegel die in de jaren
veertig van de negentiende eeuw in het
Verenigd Koninkrijk in gebruik werd
genomen. Ook werd er een systeem van
postbezorging opgezet.
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Op Prinsjesdag toont de Koninklijke
familie zich op het balkon van paleis
Noordeinde aan de toeschouwers.

Tradities en rituelen rond Prinsjesdag
Tekst JANNEKE VAN DER VEER
Foto’s NATIONALE BEELDBANK

De derde
dinsdag in
september
Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, spreekt de Koningin in de Ridderzaal te ‘s Gravenhage ten overstaan van de Staten-Generaal – dus de Eerste en Tweede Kamer – de Troonrede uit. Zij schetst hierin de stand van
zaken in het land en maakt de plannen voor het nieuwe parlementaire jaar bekend. Deze gebeurtenis is essentieel
voor onze parlementaire democratie. Een en ander gaat dan ook gepaard met groot ceremonieel.
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l in de zeventiende en achttiende eeuw werd over
Prinsjesdag gesproken. Daarmee werd de viering van
de verjaardagen van de Prinsen van Oranje aangeduid.
Prinsjesdag, zoals we die nu kennen, dateert uit .
Op  mei  sprak Koning Willem I de eerste Troonrede uit.
De inhoud daarvan was toen een zaak van de koning. Sinds de
grondwetswijziging van , toen Nederland een volledige
parlementaire democratie werd, wordt het beleid van de Staat
en daarmee de inhoud van de Troonrede door de ministers
bepaald. Lange tijd vond Prinsjesdag plaats op de eerste
maandag van november, later op de derde maandag van oktober. Na  werd het voorlezen van de Troonrede vervroegd
naar september, zodat het Parlement meer tijd kreeg om de
begrotingsvoorstellen voor het komende jaar te behandelen. Bij
de grondwetswijziging in  werd Prinsjesdag verplaatst naar
de derde dinsdag van september, omdat het voor Kamerleden
die elders in het land woonden, lastig was om op maandag op
tijd in Den Haag te zijn.

Wederzijds respect
Wat is de functie van Prinsjesdag? Nicolaas W. Conijn,
conservator van Paleis Het Loo Nationaal Museum te
Apeldoorn: ‘Op Prinsjesdag maakt het Hof – de Koninklijke
familie en haar hofhouding – haar opwachting bij de StatenGeneraal, de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk.

De Koningin betuigt dan haar respect aan het Parlement.
Na het voorlezen van de Troonrede klinkt in de Ridderzaal
traditioneel ‘Leve de Koningin’, gevolgd door een driewerf
hoera. Daarmee betuigt het Parlement op zijn beurt respect aan
de Koningin.’ Het ‘Leve de Koningin’ werd voor het eerst
geroepen in . Dat gebeurde spontaan voor de toen zeventienjarige Koningin Wilhelmina. De Troonrede werd bij die
gelegenheid voorgelezen door haar moeder, Koningin-regentes
Emma.
Vanuit de functie van Prinsjesdag valt te verklaren waarom een
en ander met zo veel pracht en praal gepaard gaat. De heer
Conijn: ‘In feite is de ceremonie op Prinsjesdag ieder jaar een
verkorte weergave van de belofte die gedaan is bij de inhuldiging, een soort herbevestiging van de verhoudingen tussen
de Koningin en het Parlement.
Het is een bijzonder moment. Het belang ervan wordt
onderstreept door de aankleding van de dag. De Koningin
haalt het beste wat ze heeft uit de kast en betoont daarmee haar
respect aan het land. Ook laat ze daarmee haar bijzondere
positie zien. Je kunt het vergelijken met een etentje met belangrijke gasten. Je dekt dan de tafel met het mooiste servies en je
doet je beste pak aan. Ook bij andere belangrijke momenten,
zoals huwelijken en begrafenissen, geldt dat de meeste mensen
Î
uit respect netjes gekleed gaan.’
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Constantijn en Prinses Laurentien. Als laatste rijtuig komt de
Gouden Koets, begeleid door de stalmeester en geëscorteerd
door vier adjudanten van de Koningin. Conform protocol
wordt het rijtuig van de Koningin getrokken door acht
paarden.
Het belang van Prinsjesdag is ook zichtbaar in de kleding.
Niet alleen de Koningin en haar familieleden dragen galakleding. Dat geldt ook voor de Hofhouding en het personeel.
Het personeel – de lakeien en koetsiers – draagt het zogenaamde galatenue, dat bij grote ceremoniën van de Staat wordt
gebruikt. Elke functie heeft zijn eigen kleding. ‘Naast blauw
zijn rood en goud daarbij de meest opvallende kleuren’, aldus
de heer Conijn, ‘het betreft een gebeurtenis waarbij Koningin
Beatrix als staatshoofd op de voorgrond treedt. De kleur rood
verwijst naar de kleuren rood en goud van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, waaruit onze monarchie is
voortgekomen. Het rood geeft aan dat de Koningin als staatshoofd optreedt en niet als hoofd van het Huis Oranje-Nassau.’
Niet alleen de kleding draagt bij aan de herkenbaarheid van
Prinsjesdag als belangrijke staatsceremonie. Dat geldt ook voor

De Koningin haalt op
Prinsjesdag het beste wat
ze heeft uit de kast en
betoont daarmee haar
respect aan het land.
de rijtuigen: de hoofdkleur van zowel het exterieur als het interieur is namelijk eveneens rood. Ook het Koninklijke wapen op
de portieren en op het bokkleed van de rijtuigen is hierbij van
belang, evenals de tuigen van de paarden. ‘Voor elke ceremoniële gelegenheid is er een speciaal tuig, met messing beslag.
Het messing verwijst naar de kleur goud in de wapens van
zowel het Huis Oranje-Nassau als van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Ook wat dit betreft wordt op
Prinsjesdag het beste en mooiste uit de kast gehaald’, aldus de
heer Conijn, ‘in alle opzichten wil het Hof op Prinsjesdag zijn
respect betuigen aan de Nederlandse Staat.’ Í

Met dank aan Nicolaas W. Conijn, conservator van Paleis Het Loo Nationaal
Museum te Apeldoorn, en Luc L.M. Eekhout, directeur van het Nationaal
Rijtuigmuseum te Leek.

Vanaf 1912 maakt de gouden koets deel uit van de stoet op Prinsjesdag.
De gouden koets was een geschenk van de bevolking van Amsterdam aan Koningin Wilhelmina.

Anciënniteit
Bij de aankleding van Prinsjesdag wordt teruggegrepen op
oude tradities. ‘Anciënniteit speelt eveneens een rol’, aldus de
heer Conijn, ‘door terug te grijpen op het verleden laat de
Koninklijke familie zien dat ze een oude familie is. Daarmee wordt een eeuwenoude positie bestendigd. Dat wil overigens niet zeggen dat je de tradities niet kunt aanpassen aan de
moderne tijd. Dat moet zelfs, tradities zijn levend, maar je moet
er wel over nadenken waarom je het doet. Als je zo maar dingen
verandert, wordt het al gauw een maskerade, wordt het dwaas
en dan is de volgende stap dat het wordt afgeschaft, omdat het
niet meer past in de tijd. De tradities hebben een functionele
waarde. Het maakt dingen herkenbaar en het geeft houvast.’
Bij dit laatste verwijst de heer Conijn niet alleen naar de tradities die bij Prinsjesdag en de Koninklijke familie horen, maar
meer in het algemeen bij adellijke families. ‘Elke familie heeft
zijn eigen (heraldische) kleuren. Die zie je terug in de kleur van
de rijtuigen en de kleding van het personeel, de livrei. Dit kreeg
een zekere standaardisatie bij het Weens Congres in , na
de val van Napoleon. Vertegenwoordigers van de betrokken
landen, veelal afkomstig uit de adel, kwamen toen in Wenen
bijeen om een nieuwe politieke orde te scheppen. Daarbij was
het belangrijk dat iedereen zich herkenbaar presenteerde.
Familiekleuren uit het verleden, meestal voorkomend in het
familiewapen, speelden hierbij een grote rol. Zo zijn blauw, om
precies te zijn nassaublauw, in combinatie met goud de kleuren
van het Huis Oranje-Nassau. De familierijtuigen van het
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Koninklijk Huis zijn dan ook in die kleuren geschilderd, blauw
met bladgouden biezen. Dat maakt ze herkenbaar. Als je daarvan gaat afwijken en een andere kleur neemt, verliest het in
feite zijn functionele waarde, zijn herkenbaarheid.’

Stoet naar de Ridderzaal
Op Prinsjesdag rijden de Koningin en haar gevolg vanaf Paleis
Noordeinde naar de Ridderzaal voor het uitspreken van de
Troonrede. Jaarlijks komen mensen uit het hele land naar Den
Haag om de stoet te bekijken. Trekpleister is vooral de Gouden
Koets, die voor deze belangrijke gebeurtenis uit de Koninklijke
Stallen wordt gehaald. Behalve Koningin Beatrix zitten Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima in dit rijtuig. Het
gebruik van de Gouden Koets – een geschenk van de bevolking
van Amsterdam aan Koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging
in  – dateert overigens uit . Daarvoor werd de Glazen
Koets uit  gebruikt. Deze laatste doet nu dienst bij de
generale repetitie van Prinsjesdag.
Volgens protocol gaat de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willem Friso’ voorop in de stoet, gevolgd door eenheden te
voet en te paard van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee. Daarna komen de rijtuigen met de belangrijkste personen van de Hofhouding. In het eerste rijtuig zitten
een Kamerheer van de Koningin en de Ceremoniemeester van
het Hof, in het tweede rijtuig zitten de grootmeester en grootmeesteres. Vervolgens komt de Gala Glas Berline met daarin
Prinses Margriet, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, Prins
zomer  Traditie



Paleis Het Loo
Nationaal Museum
niceren: de livrei wordt aangepast aan de aard van de gebeurtenis. Hoe belangrijker de gebeurtenis, des te indrukwekkender de livrei.

In de Koninklijke Stallen in Den Haag bevindt zich een
belangrijk deel van de rijtuigen die in gebruik zijn bij het
Koninklijk Huis. Ook de auto’s van het Hof zijn hier gestald.
Hoofd van het Koninklijk Staldepartement, dat het vervoer van
de leden van het Koninklijk Huis en de hofhouding verzorgt, is
de stalmeester. De Koninklijke Stallen zijn niet toegankelijk
voor het publiek.
In de stallen van Paleis Het Loo bevinden
vinden zich naast sleden en auto’s eveneens rijtuigen van
n de Konink
Koninklijke
klijke familie. Aanwezig zijn onder meer een gala-berline en
e een
gala-coupé en diverse sport-, jacht-- en dienstrij
dienstrijtuigen.
tuigen. De
rijtuigen dateren uit de eerste helft van de nege
negentiende
entiende
tot begin twintigste eeuw. Als de Koningin
oningin op Het
H Oude
Loo verblijft, maakt zij hiervan van tijd tot tijd gebruik.
g
Naast de rijtuigen is er in het museum
eum een groo
groot
ot
aantal paardentuigen te zien, evenals
als livreien u
uit
it
heden en verleden.

Livreien
Een livrei is een bijzonder soort dienstkleding
enstkleding
voor mannelijke bediendes en bestaat
aat uit een
jas, broek, kousen, vest, das, schoenen
enen en
hoed. Kortom, een compleet tenue.. Het
woord livrei komt van het Franse werkwoord
erkwoord
livrer, dat onder meer leveren betekent.
kent.
Livrei is dan ‘kleding geleverd door de principaal’, dat wil zeggen geleverd door
or een vorstelijk hof, een adellijke of aanzienlijke
lijke familie of door de overheid. Simpel gezegd
egd gaat
het om bedrijfskleding. Elk hof, elke
ke familie en
elke overheid wil herkenbaar zijn en
n heeft zijn
eigen livreien. De kleur ervan vindt veelal zijn
oorsprong in de kleuren van het wapen
pen van de
betreffende principaal. Livreien staan
an dan ook voor
v
herkenning, binding en onderscheid. Ze tonen de hiërarchih
sche verhouding tussen de werkgever
ver en zijn pe
personeel.
ersoneel.
Daarnaast zijn ze voor de drager ervan
van een statu
statussymbool.
ussymbool.
De livrei laat zien dat iemand in dienst
enst is van eeen
en bepaalde
familie. De livrei kan gezien worden
n als een wijz
wijze
ze van commu-
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Hoewel de snit van de livrei teruggaat op eeuwenoude tradities is deze wel aan een zekere ontwikkeling onderhevig.
Modegrillen spelen daarbij slechts een beperkte rol. Pas nadat
de heren een bepaald model gingen dragen, kon het zijn dat
het model van de livrei hier met enige vertraging bij werd aangepast. Overigens stond de kwaliteit van de livrei steeds op de
eerste plaats. Alleen kleermakers van naam kregen opdracht
livreien te maken en zij gebruikten hiervoor de beste stoffen.
Ook in dit opzicht wilden vorstelijke en adellijke families zich
onderscheiden.
Toen na hett Congres
Cong
van Wenen in 1815 de
kleding van
n het p
personeel van het Koninklijk
Huis bepaald moes
moest worden, speelden drie kleuren een hoofdr
hoofdrol:
rol: bl
blauw, rood en goud. Blauw en
goud waren dee kleu
kleuren van het Huis OranjeNassau en roo
rood
od en ggoud de kleuren van de
Republiek
Republiek.
k. Met deze kleuren werd een groot
aantal livrei
livreien ontwikkeld. Elke functie en
rang had zzijn eigen livrei en deze versch
schilde
ilde daarnaast
d
per gebeurtenis. Hoe
be
belangrijker
elangr
de ceremonie des te meer
ro
rood
ood er in verwerkt werd. Behalve
oonderscheidend
nders
moest de dienstkkleding functioneel zijn. Een koetsier
droeg bijvoorbeeld in de winter een
d
llange bokjas. Hij moest immers door
weer en
w
e wind rijden. Daarentegen
had het
h
h paleispersoneel, dat veel
moest lopen, een jas met wegm
ggesned
gesneden panden.
In Paleis Het Loo Nationaal Museum
zijn on
ongeveer
ngeve tachtig verschillende typen
livreien van h
het Koninklijk Huis aanwezig,
afhankel
afhankelijk
lijk van
va rang en functie van de
betreffen
betreffende
de persoon
pe
en de gelegenheid. Wat
dat laatste betref
betreft kunnen het afrijtenue, klein
tenue, galon
galontenue,
ntenue demi-galatenue en galatenue
onderscheide
onderscheiden
en wo
worden. Het galatenue wordt
alleen gebrui
gebruikt
kt bij grote ceremoniën van Staat.
Meer informat
informatie:
ie: ww
www.paleishetloo.nl

Verbonden in de traditie
Traditionele rituelen spelen een belangrijke rol in de synagoge.

Joodse
feestdagen
Tekst DIETE DUMANS
Foto´s JOODS HISTORISCH MUSEUM, NATIONALE BEELDBANK

Wat zijn de belangrijkste joodse feestdagen? Met die vraag werd ik naar het Joods Historisch Museum in
Amsterdam gestuurd. De vraag leek eenvoudig, het antwoord een stuk gecompliceerder. Van een medewerkster
van de afdeling educatie leerde ik dat de joodse feestdagen alle hun eigen plaats hebben binnen de joodse
traditie. De feesten die hun oorsprong hebben in Bijbelse en na-Bijbelse verhalen en gebruiken, zijn allemaal
op hun eigen wijze belangrijk. Daarnaast benadrukken ze het belang van een levende traditie.
zomer  Traditie
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oewel er geen duidelijke hiërarchie is aan te wijzen
binnen de joodse feesten, mogen twee toch de grootste genoemd worden: Jom Kippoer, Grote Verzoendag,
de heiligste dag van het joodse jaar, en Rosj Hasjana, het joodse
Nieuwjaar. Zij worden de Hoge Feestdagen genoemd. In tegenstelling tot andere joodse feesten, die geënt zijn op de seizoenen
en op de geschiedenis van het joodse volk, is het thema van de
Hoge Feestdagen de inkeer van de mens om met God en zijn
medemens in het reine te komen.

Rosj Hasjana
Op Rosj Hasjana staat de Schepping van de wereld centraal en
wordt het joodse volk herinnerd aan zijn opdracht de
Schepping te helpen voltooien. De joden vieren Nieuwjaar in
de herfst, wanneer de natuur op het punt staat te sterven: een
geschikt moment om de hoop op een nieuw begin tot uiting te
brengen. Twee kaarsen worden op de vooravond ontstoken. De
feestdag wordt ingewijd door de zegen uit te spreken over een
beker wijn. De deelnemers aan de maaltijd dopen stukjes appel
in honing en zeggen tegen elkaar: ‘moge het een goed en zoet
jaar zijn’. In de synagogendienst staat de sjofar, de ramshoorn,
centraal. De sjofar, die klonk toen Mozes de stenen tafelen ontving en die eens zal klinken als de Messiaanse tijd aanbreekt,
roept op tot loyaliteit aan de ene Koning van de Schepping en
tot een onmiddellijke geestelijke inkeer. Op eerder verzonden
nieuwjaarskaartjes, en voor en na de synagogedienst, begroet
men elkaar met de wens: ‘moge je worden ingeschreven voor
een goed jaar’. Om de omkeer van kwaad naar goed te benadrukken, is sinds de vijftiende eeuw het gebruik ontstaan om in

De joodse religie
staat in een
traditie die
duizenden
jaren oud is.

de middag naar een rivier te gaan en daar, onder het uitspreken
van korte gebeden, symbolisch je zonden weg te werpen.

De loofhut moet aan
nauwe voorschriften
voldoen.

Jom Kippoer
Het oude jaar, met alle door de mens gemaakte fouten en overtredingen, kan pas worden afgesloten op Jom Kippoer. Tijdens
de tien ‘ontzagwekkende’ dagen tussen Rosj Hasjana en Jom
Kippoer, heeft men de gelegenheid gehad zijn zonden te overdenken en daarvoor vergiffenis te vragen aan God. Het zijn
introspectieve dagen waarin de balans wordt opgemaakt tussen
goed en kwaad. Steeds weer wordt herdacht dat iedere overtreding tegen de medemens, een overtreding is ten opzichte van
de gehele samenleving en daarmee schade berokkent aan het
verbond tussen God en het joodse volk. Dat een mens zondigt
wordt gezien als onontkoombaar, een mens is immers niet volmaakt. Maar vergeving komt alleen tot stand als je zelf om vergiffenis hebt gevraagd. Joden vragen elkaar eerst vergiffenis, in
de wetenschap dat Grote Verzoendag alleen verzoening brengt
tussen de mens en God, als mensen zich eerst onderling verzoend hebben. Op Jom Kippoer wordt gevast vanaf  jaar
voor jongens en  jaar voor meisjes: het begint op de vooravond, na het eten van een maaltijd thuis. Veel joden dragen de
gehele dag geen leren schoeisel omdat het een teken van luxe is.
Alle comfort wordt vermeden om zo los te komen van alledaagse beslommeringen. Ten teken van reinheid worden witte
kleren gedragen.
In de avond begint de dienst in een stemmig verlichte synagoge
met een plechtige verklaring, gezongen op een eeuwenoude
melodie die vele tientallen generaties joden het gevoel van
saamhorigheid heeft gegeven. Aan de gebruikelijke avonddienst
wordt een lange zondebekentenis toegevoegd en hoewel niet
iedereen zich aan alle zonden zal hebben schuldig gemaakt,
worden ze gezamenlijk gezegd om te benadrukken dat allen
samen verantwoordelijk zijn voor de schade die één persoon
aan de gemeenschap berokkenen kan.

Tijdens de sedermaaltijd wordt ongezuurd brood gegeten.
Sedermaaltijd tijdens Pesach uit de fotozuil Joods leven (Amsterdam 1999-2002)
Foto: Pauline Prior/Anita Frank

Miniatuurmodel
Loofhut uit 1850-1900

Op Jom Kippoer vindt in de ochtenddienst een dodenherdenking plaats, waarbij in veel synagogen ook de zes miljoen
joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Tegen zonsondergang wordt de sfeer in de lange middagdienst steeds meer geladen: een laatste kans op vergeving
van de zonden wordt symbolisch nog gegeven. Het gebed luidt
‘bezegel ons in het boek van leven’. Tot slot klinkt er één lange
toon op de sjofar. De dienst is afgelopen en aan vijfentwintig
uur vasten is een einde gekomen. Het oude jaar met fouten en
overtredingen is nu voorbij en als de inkeer oprecht is geweest,
kan er met een schone lei begonnen worden aan een nieuw
jaar.

Sjabbat
Zoals eerder geschreven kan je, misschien met uitzondering van
Jom Kippoer, niet goed aangeven wat de belangrijkste joodse
feestdagen zijn. Zo is ook de Sjabbat, die wekelijks gevierd
wordt op de zevende dag, iedere keer weer een feest. Het woord
sjabbat komt van het Hebreeuwse woord sjavat, dat ‘ophouden
met werken’ betekent. Op deze dag mag niet gewerkt worden,
omdat God op die dag rustte nadat Hij in zes dagen de hemel
en de aarde had geschapen. De Sjabbat herinnert ook aan de
bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte.
Op vrijdagavond begint de Sjabbat bij zonsondergang met het
ontsteken van twee kaarsen en het uitspreken van de kidoesj, de
zegen over een beker wijn en de twee gevlochten broden.
De kinderen worden gezegend en de huisvader reciteert uit
Spreuken ‘Een sterke vrouw’, ter ere van zijn vrouw.
De gevlochten broden, de challes, worden aangesneden en de
feestelijke maaltijd begint. Na de dienst op sjabbatochtend
wordt thuis met feestelijke liederen de tweede maaltijd genuttigd. ’s Avonds, als er drie sterren aan de hemel zichtbaar zijn,
neemt men met een derde maaltijd afscheid van de Sjabbat. Er
vindt een scheiding plaats tussen de Sjabbat en de week die
volgt: een speciaal gevlochten kaars wordt gedoofd in een restje
wijn terwijl zoete kruiden, bewaard in een kruidenbus, de herinnering aan de Sjabbat levendig moeten houden.

Pesach
Behalve de Hoge Feestdagen en de Sjabbat, zijn er drie feesten
die de oogstseizoenen markeren en teruggaan op een historische gebeurtenis. Met Pesach, Pasen, dat in de lente valt, wordt
de uittocht uit Egypte gevierd. Op Sjavoeot, het Wekenfeest, in
de zomer, herdenkt men dat Mozes de twee stenen tafelen ontving aan de voet van de berg Sinaï. De behouden zwerftocht
door de woestijn wordt in de herfst gevierd tijdens Soekot, het
Loofhuttenfeest. Deze drie feesten dragen de verzamelnaam
‘Pelgrimsfeesten’, omdat de joden ooit de opdracht hadden in
lente, zomer en herfst met oogstgaven naar de tempel in
Jeruzalem te gaan.
Pesach is het feest van de bevrijding, een driedubbele bevrijding: de historische bevrijding uit Egypte, de verlossing uit de
greep van de winter, en tot slot de bevrijding van afgoderij. Het
Paasfeest is het resultaat van een lange ontwikkeling waarin een
algemeen gangbaar lentefeest geleidelijk een joodse inhoud
kreeg. Ongezuurde broden, bittere kruiden en het slachten van
een lam bij volle maan in de eerste lentemaand, luidden een
nieuw landbouwjaar in. De uittocht uit Egypte overlapte later
dit voorjaarsfeest: de ongezuurde broden, de matses, herinneren
aan de haast waarmee de joden Egypte moesten verlaten en de
bittere kruiden, de maror, roepen de bittere smaak op van de
slavernij. Bestaande symbolen kregen zo een nieuwe joodse
Î
inhoud.
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Het chanoekafeest
is ook voor kinderen
een bijzondere
gebeurtenenis.

Zilveren Chanoekia, Pieter Robol II (Amsterdam 1753)
Bruikleen van NIHS, Amsterdam

Ook het Paasfeest begint op de avond ervoor met de sedermaaltijd, genoemd naar het Hebreeuwse woord seder, orde: de
sederavond telt vijftien onderdelen die in een vaste volgorde
moeten verlopen. Zo wordt die avond altijd het verhaal van de
uittocht uit Egypte verteld. Op tafel staat een sederschotel met
een zestal symbolische ingrediënten: ongezuurde broden, bittere kruiden, een kommetje met zout water, een geroosterd ei,
peterselie en charoset, een smakelijk mengsel van appels, rozijnen, amandelen en zoete wijn. De jongste aanwezige stelt vier
vragen: ‘Wat is het verschil tussen deze avond en alle andere
avonden? Alle avonden eten we gezuurde en ongezuurde broden, waarom vanavond alleen ongezuurde broden? Alle andere
avonden eten wij allerlei groenten, waarom vanavond bittere
kruiden? Alle avonden dopen wij niet eenmaal in, waarom vanavond tweemaal? Alle andere avonden eten we rechtopzittend
of leunend, waarom vanavond alleen leunend? Deze vragen
worden beantwoord met een korte uiteenzetting.

De joodse feesten zijn
van groot belang voor
de identiteit van het
joodse volk.
Pesach duurt in totaal zeven dagen: de eerste twee en de laatste
zijn feestdagen waarop een werkverbod geldt. Jaarlijks verschijnen nieuwe boekjes die de actualiteit van de bevrijding toen,
maar ook nu, onderstrepen. Immers elke generatie moet zich
bewust blijven van de uittocht uit de slavernij, bewust worden
van wat bereikt is en van wat nog komen moet. ‘Volgend jaar
in Jeruzalem’, is de wens die bij Pasen hoort: Jeruzalem als zetel
van toekomstige vrede en rechtvaardigheid.

Sjavoeot
Het tweede pelgrimsfeest Sjavoeot, Wekenfeest, valt zeven
weken na Pasen. Voordat de Tempel voor de tweede keer werd
verwoest in het jaar zeventig, was het gewoonte vanaf de
tweede avond van Pasen zeven weken lang een korenschoof
naar de tempel te brengen, totdat op de vijftigste dag twee
broden feestelijk geofferd werden. Na de verwoesting van de
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verspreid na de laatste verwoesting van de tempel, zijn de
geboden en verboden, als onderdeel van die traditie, samen met
de joodse feesten van groot belang voor de identiteit van het
joodse volk.

tempel is aan die traditie een einde gekomen. Later is het
gebruik geworden het Wekenfeest samen te laten vallen met het
moment waarop Mozes de Tien Geboden ontving. Het Wekenfeest wordt in de met bloemen en vruchten versierde synagoge
gevierd. De stemming van een bruiloft wordt opgeroepen: een
bruiloft tussen God en het joodse volk met de Thora als
contract.
In tegenstelling tot de meeste andere joodse feesten kent
Sjavoeot geen viering in de huiselijke kring. Thuis worden dan
wel voornamelijk melkgerechten genuttigd: zoals melk het
lichaam voedt, voedt de Thora de geest. De lezing van de Tien
Geboden staat centraal omdat de mens daar dag en nacht, met
lichaam en ziel, mee verbonden is. In de joodse opvatting zijn
de Tien Geboden symbolisch voor de gehele Thora. En hoewel
er in de Thora  verboden zijn, zoveel als de dagen in het
jaar, en  geboden, zoveel als de botten in het lichaam van de
mens, is de Thora samen te vatten in één zin: ‘Wat jou onaangenaam is, doe dat je naaste niet aan: de rest is commentaar, ga
heen en leer’. Leren, altijd belangrijk in het Jodendom, is heel
belangrijk op Sjavoeot: tot diep in de nacht wordt doorgeleerd
uit de Thora en haar vele commentaren.

Soekot
Soekot, Loofhuttenfeest, is het derde Pelgrimsfeest. Net als
Pesach duurt het feest zeven dagen. In de Thora staat de
opdracht dat ‘elke geboren Israëliet zeven dagen in een loofhut
moet wonen om zijn kinderen eraan te herinneren dat God de
Israëlieten in hutten liet wonen toen Hij hen wegleidde uit
Egypte’. In Nederland en in andere landen met een kouder klimaat, is het overigens voldoende om zeven dagen de maaltijd
in de loofhut te gebruiken. Er zijn nauwe voorschriften waaraan de loofhut moet voldoen: de soeka moet onder de open
lucht worden ingericht en minstens twee van de vier wanden
moet uit schotjes bestaan. Het dak moet open genoeg zijn om
naar de hemel te kunnen kijken, maar wel met voldoende lover
bedekt zijn om schaduw te werpen. Het versieren van de hut
met takken en vruchten is eveneens voorgeschreven.
Essentieel bij het Loofhuttenfeest is de plantenbundel, de
loelav, die bestaat uit een palmtak, een citrusvrucht, twee beekwilgentakken en drie mirtetakken. De bundel symboliseert de
verschillende karaktertrekken van de mens en door met de
bundel in alle vier de windrichtingen te zwaaien, wordt de eenheid in de samenleving beleden. Ook wordt de loelav, iedere

Ceremonieel zilver
Bruikleen Portugees-Israëlietische Gemeente (Amsterdam)

dag gedurende Soekot, gedragen rond de verhoging in het
midden van de synagoge, onder het zingen van Hosjana, God
help ons. De achtste en negende dag vormen een afzonderlijk
feest. Op Sjemini Atseret, letterlijk de achtste dag van samenkomst, gedenkt men het nog ongestoorde samenzijn tussen
God en zijn volk.
Pas in de elfde eeuw is het feest van de Vreugde der Wet,
Simchat Thora, ontstaan. Op die dag wordt in de synagoge het
laatste gedeelte van Deuteronomium en het begin van Genesis,
respectievelijk het laatste en eerste boek van de Thora, gelezen.
Op de vooravond worden de Thorarollen door dansende en
zingende mensen door de synagoge gedragen, soms ook zelfs
buiten. De volgende ochtend is een feestelijke dienst die doet
denken aan een huwelijksfeest: het volk Israël dat trouwt met
de Thora. Ook kinderen die nog kerkelijk minderjarig zijn,
worden uitgenodigd om de lezingen bij te wonen. Over hun
hoofden wordt een gebedsmantel uitgestrekt, zij worden
gezegend en krijgen na de dienst bruidssuikertjes uitgedeeld.
Zo eindigen en beginnen de seizoenen: in de lente Pesach, het
bevrijdingsfeest, in de zomer Sjavoeot, het feest van het
Verbond op Sinaï, en in de herfst tenslotte Soekot, het feest
van de Goddelijke bescherming, het vreugdevolle einde en
begin van een nieuw seizoen.

De vorm van attributen die gebruikt werden bij feesten heeft
zich vaak gewijzigd terwijl de inhoud gelijk bleef. Zo heeft het
Joods Historisch Museum een aantal chanoekakandelaars die
van klein, soms opvouwbaar voor op reis, naar heel groot gaan,
zoals de chanoekia die ooit gebruikt werd in de synagoge van
Leeuwarden. Bij deze serie kandelaars is ook heel duidelijk een
ontwikkeling in tijd en smaak te zien: van prachtig zilversmeedwerk tot een uitvoering in plastic. Wat blijft zijn de
eisen die er aan gesteld worden: de negenarmige kandelaar
waarmee acht dagen lang licht ontstoken wordt met behulp
van de negende, de dienaar. De Thorarol, een perkamenten rol
waarop met speciale inkt de Hebreeuwse tekst van de Thora is
geschreven, wordt gehuld in een mantel en opgesierd met
torentjes of een kroon. Op de buik van de Thorarol hangt een
schild. Dit alles ligt vast, maar de vorm is onderhevig aan de
smaak van de tijd en de financiële omstandigheden.
Een aantal siertorens in het Joods Historisch Museum is uit de
zeventiende eeuw bewaard gebleven. Bij oppervlakkige
beschouwing doen ze denken aan reliekhouders uit de roomskatholieke Kerk. Joden mochten in Nederland wel wonen,
maar zich niet aansluiten bij een gilde. Voor hun siervoorwerpen waren zij daarom afhankelijk van christelijke goud- en zilversmeden die hun stempel drukten op joodse attributen. De
met gobelin versierde mantels om de Thorarollen doen denken
aan het kazuifel van een priester. Een schaal en kan, gebruikt
bij de handwassing van de cohen, zijn soms zeer rijk gedecoreerd maar kunnen ook uiterst strak zijn vormgegeven zoals het
Heilig Avondmaalsstel in de Protestante Kerk. Bij alle voorwerpen bleek steeds weer dat de vorm zich aan heeft gepast aan
de smaak van de tijd en de cultuur van het land, maar dat aan
de kern van een feest wezenlijk niets gewijzigd is. Traditie in
gebruiken wordt in het Jodendom als zeer waardevol ervaren,
er is zo goed over nagedacht dat een verandering niet per se een
verbetering zou inhouden. Í

Identiteit van een volk
De joodse religie is een traditionele godsdienst met een traditie
die duizenden jaren oud is. Doordat het Jodendom geen centraal gezag kent sinds de joden zich over de wereld hebben

Wie meer wil lezen over het joodse leven in het algemeen en de joodse feestdagen in het bijzonder, kan ik het boek van Edward van Voolen Joods leven aanbevelen. Met dank ook aan het Joods Historisch Museum (www.jhm.nl).
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Een nieuwe traditie

Tekst INEKE STROUKEN
Foto´s PIET HENRARD

Het Oranjegevoel
van de Irenestraat
Alles is knaloranje: de huizen, de lantaarnpalen en de plantjes in de tuin.
Op elke gevel staat een grote voetbal en overal hangen de vlaggen uit. In
de Irenestraat in Goirle voelen ze de oranjekoorts al opkomen als niemand
nog aan de wereldkampioenschappen voetbal denkt. De hele straat doet
mee: van de oudste bewoonster van 82 jaar tot de kinderen en de honden.
Ook de mensen die niet om voetbal geven, want het Oranje elftal brengt de
straat bij elkaar. ‘Hier wonen geen mensen die eenzaam zijn’, volgens een
trotse straatbewoner. Daarom zorgt het oranjegevoel in de Irenestraat voor
een duurzame sociale cohesie.
De Irenestraat in Goirle is met afstand
de meest oranje gekleurde straat in
Nederland. Het verslaat zelfs de Sterrenwijk in Utrecht, die jarenlang in het
nieuws kwam als de wijk die zo overdadig versierd was tijdens het EK en WK
voetbal. Op initiatief van Toon en Maja
van de Pol is de straat in  begonnen
met het zich oranje tooien. Zij versierden
toen hun eigen huis en inspireerden
daarmee de rest van de straat. Elk kampioenschap werd het meer oranje. Twee
jaar geleden werd de Irenestraat nieuws,
omdat het ‘de mooiste straat van Nederland’ was. Dit jaar is de straat wereldnieuws. Niet alleen hebben in alle landelijke kranten grote kleurenfoto’s gestaan
en hebben de meeste nieuwsprogramma’s
opnames gemaakt, ook uit het buitenland – zoals Japan – kwamen er cameraploegen om te filmen dat alle huizen met
oranje zeildoek zijn ingepakt. ‘Die
Nederlanders zijn toch een volk apart’,
zullen ze in Japan wel gedacht hebben.
Harry Vermeegen kwam opnamen
maken, de bekende Cora bakte snacks,
de echte oranjebus kwam langs en er is
zelfs een videoclip met een WK-single in
de Irenestraat opgenomen. Een huis dat
te koop staat mocht eerst van de makelaar niet in oranje zeildoek verpakt
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worden, maar onder druk is ook dat huis
oranje gemaakt. De makelaar hield op de
ochtend van de wedstrijd NederlandJapan open huis, onder het motto: ‘Kom
vandaag uw nieuwe huis bekijken en
ontmoet meteen al uw buren’.

Samen klussen
Wekenlang is iedereen bezig om de straat
mooi te maken. Op Koninginnedag werden door Toon, Marja, Corné, Heidy,
Remco, Rob en vele anderen de eerste
werkzaamheden verricht. Met een hoog-

den van Oranje’ en ‘The Dutch Lion is
coming’ spreken de gevels. Toos van de
Ven, de oudste bewoonster van de straat,
is trots op wat de buurmannen boven
haar voordeur hebben gespoten: ‘al 
jaar oranjefan’. Om droog naar de wedstrijden te kunnen kijken, kan een deel
van de straat overdekt worden. De wedstrijden zijn te zien op een groot scherm
en wie niet kijkt mag bier tappen of
frikadellen en bitterballen ronddelen.

Oranje maakt blij
De Irenestraat is een typische straat uit
de jaren vijftig. De bewoners zijn divers
qua leeftijd, opleiding en culturele
afkomst. Taetske Henrard: ‘Hier gaat
het niet om wat je kunt, maar om wie je
bent. Het is hier tijdens de WK ongelofelijk gezellig. Alles wordt samen
gedeeld. De één maakt soep, de andere
zorgt voor worstenbroodjes’. Samen een
doel hebben, schept een warme band,
dat na de kampioenschappen gewoon
blijft bestaan. Als mensen de straat
binnen komen beginnen ze te lachen en
worden ze vrolijk. De kinderen van de
avondvierdaagse die speciaal door onze

De Irenestraat is tijdens het WK
omgedoopt in Oranjestraat.
werker bevestigden de handigste mannen
in de straat het zeildoek aan de gevels en
hingen ze de honderden vlaggetjes op.
Wie niet zo hoog durfde te werken, werd
ingezet om de rood-wit-blauw tonnen te
verven en de vele oranje afrikaantjes in
de tuinen te planten. Inspirator Toon
verzint elke keer wat nieuws. Op zijn
luifel staat een enorme koe in de nationale kleuren. Elk huis heeft zijn eigen
spreuk.‘Hoezo oranjekoorts’, ‘Wij hou-

straat geleid werden, vonden dit het
leukste deel van de tocht. Je ziet grootouders met kleinkinderen komen kijken
en er zijn zelfs mensen uit de Achterhoek
en Noord-Holland op bezoek geweest.
Wij hopen allemaal dat Oranje wint,
want dan komt ook het hele oranje elftal
op bezoek. Dat hebben ze beloofd.
Het is deze traditie die maakt dat wij ons
thuis voelen en nooit meer weg willen
uit de straat.’ Í
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Het erfgoed van Trijntje Looxma (1844-1907)

Tekst CAROLIEN OVERWEG
Foto’s NATIONAAL RIJTUIGENMUSEUM

De verkleedkist
Op een warme, lome zomermiddag in augustus viert Jonkvrouwe Van Panhuys-Looxma haar drieënzestigste verjaardag op de borg Nienoord, temidden van haar kinderen en kleinkinderen. In de koele schaduw van de bomen en
de lommerrijke tuin geniet men van de thee en de heerlijke traktaties. Er is een fotograaf besteld. Hij maakt een
familieportret, als herinnering aan een mooie dag.
moeder voor de laatste keer in deze
samenstelling bijeen is. Want slechts
enkele maanden later, op  november
, verdrinken tijdens een vreselijk
ongeluk in hun koets vier leden van deze
adellijke familie van Nienoord: grootmoeder Trijntje, grootvader Van Panhuys, zoon Hobbe en zijn vrouw Elske.

Elly en Juus

N

a de thee besluit het gezelschap
zich te amuseren met een verkleedpartij en wellicht een
toneelspel: de verkleedkist van grootmoeder is altijd een bron van vermaak
voor groot en klein. Al die jurken, mantels en attributen uit lang vervlogen tijden. Als die eens konden praten. Onder
luid gejuich gaat grootmoeder met de
kinderen naar zolder, naar de
verkleedkist.

Tragisch ongeluk
Niemand kan vermoeden dat men op
die zonovergoten verjaardag van groot
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Na hun tragische dood worden de oude
familiestukken verdeeld over de vele
familieleden. De familie is divers van
samenstelling, immers: Trijntje Looxma – weduwe De Blocq van Scheltinga –
is de tweede echtgenote van Abraham
Aemilius van Panhuys. Via Friese verwanten komt de verkleedkist vol antieke
kledingstukken en bijzonder familietextiel in Den Haag terecht. Zo gaat dit
deel van de erfenis van Jonkvrouwe Van
Panhuys-Looxma, afkomstig uit oude
Friese en Groninger families, van zolder
naar zolder, van familie naar familie.
Onlangs besloot familie Jonkheer Van
Kinschot deze collectie erfstukken terug
te brengen naar Nienoord. Nu zien ze,
ruim een eeuw later, weer het daglicht in
het Nationaal Rijtuigmuseum.

kleurrijke, beschilderde katoen, in de
achttiende eeuw geïmporteerd door de
VOC en bijzonder populair.
In overleg met de familie besloot het
Nationaal Rijtuigmuseum, de tegenwoordige bewoner van Nienoord, de
Friese erfstukken door te geven aan het
Fries Museum. Daar is immers speciale
expertise van antiek textiel aanwezig.
Beide musea werken collegiaal samen en
stemmen elkaars collectie op elkaar af.
Zij besloten gezamenlijk een expositie
samen te stellen.

Kostbare oorijzers en
kostbare stoffen
In de sfeer van een adellijke rommelzolder maakt de bezoeker op Nienoord kennis met Trijntje Looxma en haar levensverhaal. Trijntje is afkomstig uit een deftige zilversmedenfamilie, ze huwde met
een lid uit de patriciërsfamilie De Blocq

van Scheltinga. Nadat ze weduwe was
geworden, trouwde ze voor de tweede
keer met de Minister van Staat Jonkheer
Van Panhuys. Als je zo deftig bent, heet
je natuurlijk geen Trijntje meer. Nee,
Jonkvrouwe Van Panhuys werd Freule
Eritia genoemd.
Als Trijntje met haar kleinkinderen naar
de borgzolder van Nienoord gaat, vertelt
zij over de Friese kostuums die haar

tijen aan te passen. Uit de doos komt
een sterke lucht van kamferballen.
Susanne Lemaire, die deze japon heeft
gedragen, was één van de vele voorname
voorouders van freule Eritia.
Grootmoeder vertelt van haar stamboom
en de vele deftige families die aan haar
kleinkinderen verwant zijn. Familiebanden zijn belangrijk in deze kringen.
Haar stiefzoon Hobbe van Panhuys is

Een unieke collectie textiel
van een voorname dame

De kleerkast van een
dame van stand
Deze vondst van Trijntjes erfgoed bleek
van bijzonder karakter. De kledingstukken, tafellinnen en andere textilia geven
een interessant beeld van de kleerkist van
een Friese dame van stand een eeuw
geleden. Erfstukken van vorige generaties werden zuinig bewaard, zoals een
achttiende-eeuwse kanten muts en een
zijden damesjapon, een Biedermeier
schort, damasten vingerdoekjes en een
huwelijkszakdoek. Zelfs een zeldzaam
sitsen meisjesrokje uit circa  heeft
de tijd overleefd. Sits is een Indiase

De heer en vrouwe van Nienoord in hun tuin in 1907, met tussen hen in de kleinkinderen Bram en Anneke van Panhuys en enkele kleinkinderen De Blocq
van Scheltinga.

voorouders en zij hebben gedragen.
Kostbare oorijzers en bijzondere stoffen
komen tevoorschijn. Grootmoeder trekt
een antiek schort tevoorschijn, dat zij als
kind heeft gedragen. Wat een prachtige
bloemen staan erop!

Benny en Elly

Dan komt uit een doos de deftige zijden
damesjapon uit de achttiende eeuw
tevoorschijn. Later is er aan verknipt en
genaaid om deze japon voor verkleedpar-

getrouwd met haar nichtje Elske de
Blocq van Scheltinga. Huwelijken waren
belangrijke aangelegenheden, waarmee
families op de sociale ladder konden stijgen of dalen. De kleinkinderen bekijken
het kostbare huwelijksglas van oma’s zuster Catharina Looxma en Wilco Rengers.

Familiefeest

der hangt te drogen. Linnen lakens met
kostbare kanten randen. Kussenslopen
met geborduurde familiewapens. In een
rieten wasmand ligt vergeten een nachtmutsje met strik. In bed ben je immers
altijd goed gekleed in je nachtgoed. En
dan dat exotische meisjesjakje van echte
Indiase sits. Kleinzoon Bram van Panhuys fantaseert al over verre Indiëreizen
op grote zeilschepen. Op de zolder is
zo’n schip zó nagemaakt met bezemstelen en doeken.
Beneden is de familie feestelijk bijeen.
Niemand kan bevroeden dat over een
paar maanden de borg er verlaten bij zal
staan. Hoe droevig kan een adellijke
familie aan haar einde komen. De ramp
van  zal Nienoord voorgoed
tekenen. Í
Het Fries Museum en het Nationaal Rijtuigmuseum
organiseren samen tot en met 31 oktober de expositie De verkleedkist: Het Nationaal Rijtuigmuseum,
Nienoord 1, 9351 AC Leek (www.rijtuigmuseum.nl)
en het Fries Museum, Turfmarkt 11, 8911 KS
Leeuwarden (www.friesmuseum.nl).

De kinderen sluipen tenslotte tussen het
prachtige beddengoed door, dat op zolzomer  Traditie



Prins Claus
heeft toen
hij pas
getrouwd
was de
Nijmeegse
Vierdaagse
gelopen.

slechts tien burgers. De verhoudingen verschoven in latere
jaren wel in het voordeel van de burgers. Langzaamaan gaven
ook vrouwen zich op om deel te nemen. In  was het
mevrouw N. van Stockum-Metelerkamp uit Amersfoort die als
eerste de Vierdaagse voltooide. Ook het recordaantal deelnames
staat overigens op naam van een vrouw: Annie Berkhuis uit
Voorburg liep de volledige mars in  voor de zesenzestigste
keer.
De militaire traditie is echter gebleven. Jaarlijks lopen er enkele
duizenden mee uit landen over de hele wereld. Zij lopen standaard de langste afstand: vijftig kilometer – of veertig wanneer
ze tien kilo bepakking meezeulen. Omdat het tenslotte een
bewijs van ‘marsvaardigheid’ betrof, kregen deelnemende militairen nog eens een afsluitende proef. Na afloop op de vierde
dag moesten zij een veldloop doen over achthonderd meter in
looppas. Daarmee konden ze bewijzen dat ze zelfs na deze mars
nog militair inzetbaar waren.

Buitenlandse deelname

Zere voeten vormen een veel voorkomend
verschijnsel tijdens de Vierdaagse.

Via de Via Gladiola naar de finish

D

Nijmeegse
Vierdaagse
Tekst ANTON VAN RENSSEN
Foto’s NATIONALE BEELDBANK

Elke derde dinsdag van juli begint wat officieel de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen heet:
de grootste wandeltocht ter wereld met maximaal 47.500 deelnemers en honderdduizenden toeschouwers.
Honderdeneen jaar geleden werd de eerste voorloper van de Vierdaagse georganiseerd. Het was het begin van
een traditie waar veel nieuwe tradities uit zijn voortgevloeid. Denk aan het omdopen van de St. Annastraat in
de Via Gladiola, het blarenbal en de Swingende agent.
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e eerste Vierdaagse langeafstandsmars werd in 
georganiseerd door de Nederlandse Bond voor
Lichamelijke Opvoeding. Nog steeds is deze Bond verantwoordelijk voor de organisatie, maar het werk is uitbesteed
aan het bondsonderdeel Stichting Dedaagse.

Pim Mulier
Initiatiefnemer van de Vierdaagse was de Haarlemse sportpromotor en journalist Pim Mulier. Hij stimuleerde de sportbeoefening zoals wij die nu in Nederland kennen. Niet alleen nam
hij het initiatief tot de Vierdaagse, maar ook tot de eerste
Elfstedentocht die in datzelfde jaar voor het eerst werd verreden. Daarnaast introduceerde hij sporten als atletiek, voetbal,
rugby en cricket in ons land.
Sportbeoefening was aan het begin van de vorige eeuw vooral
een elite aangelegenheid. Arbeiders waren te arm om sporten te
kunnen betalen en door hun lange werkdagen hadden ze er ook
geen tijd en energie voor. Een gevolg daarvan was dat onder
andere de lichamelijke conditie van de dienstplichtige jongens
vaak niet om over naar huis te schrijven was. Eén van de doelstellingen van de organisatie van de Vierdaagsemarsen was dan
ook om sportbeoefening toegankelijker voor deze jongens te
maken. Bijkomend voordeel was dat op termijn de conditie van
aankomende militairen verbeterde.

Bij de Vierdaagse van  namen voor het eerst deelnemers
deel uit andere landen. Ook dat waren militairen. Het idee
daarvoor kwam van de toenmalige marsleider Jhr. mr. J.W.
Schorer. Dat was ter gelegenheid van de toch al internationaal
aandacht trekkende Olympische Spelen die op  mei dat jaar
in Amsterdam begonnen. Achtenveertig Duitsers, veertig
Engelsen van de Road Walking Association, twintig Noren en
een Franse fotograaf liepen mee. Dat er wel Noren, maar bijvoorbeeld geen Belgen deelnamen aan de eerste internationale
Vierdaagse, kwam onder andere door de hartelijke betrekkingen tussen het Huis van Oranje en de Noorse Koninklijke
familie. Beide droegen sport een warm hart toe. Inmiddels
hebben mensen uit meer dan honderd landen meegedaan
– vooral na de val van het IJzeren Gordijn in  kwamen er
veel deelnemers uit de Oost-Europese landen bij.

Marsleider
De algehele leiding van de Nijmeegse Vierdaagse is in handen
van de Marsleider. Hij leidt de organisatie, die grotendeels uit
vrijwilligers bestaat. Traditioneel is het iemand met een militaire achtergrond. Hij heet Marsleider, ondanks dat hijzelf niet
meeloopt. De huidige Marsleider is Johan Willemstein.
De afgelopen jaren is het deelnemersaantal gelimiteerd tot
.. Al veel eerder had de organisatie echter een deelnamestop afgekondigd. Dat was bij de tocht van , toen zeshonderd deelnemers niet mochten meedoen. Hetzelfde gebeurde in
, toen slechts zeshonderd van de elfhonderd gegadigden
mochten meelopen. De marsleiding beperkte de deelname,
omdat anders de mensen die voor logies en voedsel zorgden
overbelast zouden worden.

Vierdaagsemis
Militairen en vrouwen
De eerste marsen waren inderdaad vooral militaire aangelegenheden. Aan de eerste Vierdaagse deden  militairen mee en

Een halve eeuw geleden hield pater Willehad Kocks O. Carm.
de eerste Vierdaagsemis. Aanleiding daarvoor was de deelname
van Zwitserse wandelaars die graag hun religieuze plichten
zomer  Traditie
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De Vierdaagse is een
vrolijk evenement,
waarin het saamhorigheidsgevoel groot is.

wilden vervullen. In de loop der jaren kwamen steeds meer
andere wandelaars naar deze viering en zette het Carmelkoor
Nijmegen met een klassieke missa de plechtigheden luister bij.
Pater Kocks was zelf ook een verwoed wandelaar. Negen keer
liep hij de Vierdaagse. In pij en op sandalen.

Vlaggenparade
De officiële opening van de Vierdaagse vindt sinds  plaats
tijdens de Vlaggenparade. Aanvankelijk vond die plaats op de
binnenplaats van de Prins Hendrikkazerne. Vanwege de
enorme groei van het aantal deelnemers verhuisde de

Vlaggenparade via het Molenveld en de Wedren naar het
McDOS Goffertstadion. Daar wordt die niet langer op maandagavond, maar op de zondagmiddag voorafgaand aan de startdag gehouden. De voorwaarden bij het deelnameformulier vermeldt: ‘Deelname aan de Vlaggenparade is beperkt tot een
delegatie van een groep of detachement met een sterkte van
minimaal vijf en maximaal  personen.’

Start en route
Pas sinds  beginnen de langeafstandsmarsen standaard in
Nijmegen. Het eerste jaar startten de deelnemers op vijftien
verschillende plaatsen, verspreid over heel Nederland. Een jaar
later weliswaar allemaal in dezelfde plaats, maar de startlocatie
verschilde per jaar. Ook de af te leggen afstanden waren licht
aan verandering onderhevig. Het begon met een keuze tussen
vijfendertig, vijfenveertig of vijfenvijftig kilometer in ;
tegenwoordig lopen ze vier dagen lang dertig, veertig of vijftig
kilometer. De deelnemers starten ‘s ochtends vanaf vier uur en
moeten op de eerste drie dagen om vijf uur binnen zijn. Op
vrijdag hebben ze de tijd tot zes uur in de avond.
De route van de Vierdaagse staat sinds jaar en dag vast. Slechts
hier en daar wordt uit praktisch oogpunt de route soms iets
gewijzigd. Elke dag heeft zijn eigen naam. Die zijn vernoemd
naar de belangrijkste plaats die de wandelaars op die dag passeren. Uiteraard verschillen de routes van de verschillende groepen enigszins: degenen die de langste afstand lopen, nemen bij
tijd en wijle een omweg om uiteindelijk aan het einde weer op
de hoofdroute uit te komen. De gemeenten waar de wandelaars
door komen, organiseren allerlei activiteiten.
De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is de Dag van Elst
en gaat over de Betuwe ten Noorden van Nijmegen. De tweede
dag is de Dag van Wijchen en de route loopt ten westen van
Nijmegen. Op deze dag vallen de meeste mensen uit. Vaak zijn
dat de ongetrainde deelnemers.

De deelnemers kleden zich feestelijk

De derde dag is de dag van Groesbeek, ten zuiden van de stad,
met onder meer de beruchte Zevenheuvelenloop. Een traditie
op die dag is de herdenking op de Canadese militaire erebegraafplaats in Groesbeek voor omgekomen militairen uit de
Tweede Wereldoorlog door internationale groepen militairen.
De slotdag is de Dag van Cuijk, dit keer langs de zuid- en westzijde van de Maas. Een traditie is dat geniesoldaten een pontonbrug aanleggen over de Maas bij Cuijk. Het is de dag
waarop de doorzetters via de Via Gladiola de finishlijn passeren
op de Wedren. Op deze dag verkopen bloemisten een miljoen
gladiolen aan de enorme schare toeschouwers die de wandelaars
aanmoedigen.

Via Gladiola
Vaste prik is dat op één van de laatste stukken van de route de
zogenoemde swingende agent staat. Op de kruising St.
Annastraat (Via Gladiola)/ Groenestraat, om precies te zijn.
Agent Max Walg begon met deze traditie in ; inmiddels
heeft zijn collega Johan Gommers het over genomen. Voor veel
deelnemers en toeschouwers is de swingende agent een vaste
herkenning waar na de eerste wandeldag al over gepraat wordt.
Wellicht de bekendste traditie van de Vierdaagse is de naamswijziging die de St. Annastraat ondergaat op de laatste dag van
de wandelvierdaagse. Omdat de wandelaars traditioneel gladiolen krijgen van de duizenden toeschouwers, heet die straat die
dag de Via (= weg) Gladiola. De gladiolen als geschenk verwijzen naar de Romeinse traditie bij de Gladiatorengevechten. De
overwinnende zwaardvechter kreeg gladiolen over zich heen.
Het Latijnse woord voor zwaard is Gladius. De gladiool heeft
een zwaardvormige vorm. Het is een bewijs van een uitzonderlijke geleverde prestatie.

Blarenbal
Eén van de oudste Vierdaags-tradities – hij dateert van  –
is het zogenoemde Blarenbal op vrijdagavond. Het is het feest
in de binnenstad van Nijmegen ter afsluiting van de wandeltocht van dat jaar. In de loop der jaren is het Blarenbal onderdeel geworden van de Vierdaagsefeesten. De feesten werden in
 opgezet door de Nijmeegse middenstand om de
Nijmeegse Vierdaagsemarsen aan hun stad te binden. Het was
een reactie op de boycot van de Nijmeegse horeca door de wandelaars vanwege te hoge bierprijzen eind jaren zestig. Sinds dat
jaar zijn de Vierdaagsefeesten uitgegroeid tot het grootste
publieksevenement op Nederlandse bodem. Dat stelt in ieder
geval onderzoeksbureau Respons. Het is groter dan Ortel
Zomercarnaval, de Tilburgse Kermis, de Fortis Marathon
Rotterdam en het Bloemencorso van de Bollenstreek. Met een
bezoekersaantal van bijna  miljoen mensen is dat misschien
nog waar ook. Tijdens de feesten wordt de Nijmeegse binnenstad omgetoverd tot één groot openluchtpodium. Zeven dagen
en nachten lang is er feest. Er worden meer dan tweehonderd
gratis optredens gegeven, verdeeld over vijfendertig podia.
Een ander traditioneel feest is dan al achter de rug. Sinds 
wordt op de tweede wandeldag Roze Woensdag georganiseerd.
Op Roze Woensdag worden de lopers verwelkomd door de
cafés en toeschouwers.

Gastvrijheid
Of het een traditie genoemd kan worden, weet ik niet, maar
het is wel zo: de Nijmeegse Vierdaagse staat bekend om zijn
ongedwongen, vrolijke sfeer en gastvrij onthaal door burgers
en inzet van honderden vrijwilligers langs de gehele route.
Daarvan wordt al melding gemaakt in de eerste verslagen en op Î

Het feest wordt georganiseerd door
heel veel vrijwilligers.
zomer  Traditie



Van oudsher zijn er
veel militairen onder
de deelnemers.

Streekverhalen

sites die de geschiedenis levend willen houden wordt gevraagd
om verhalen over mensen die er hun partner hebben gevonden
of die jaren lang bij hetzelfde gastgezin onderdak vonden. De
steun van de Gemeente Nijmegen, het Ministerie van Defensie,
sponsors en vrijwilligers van het Rode Kruis is onontbeerlijk.
Ook langs het parcours organiseren burgers van alles, variërend
van een tuinslangdouche tot mobiel toilet en appels.

Vierdaagsekruis
Hoogtepunt is naast de intocht het in ontvangst nemen van het
Vierdaagsekruis, het zogenoemde ‘Kruis voor betoonde marsvaardigheid’. Het is een vijfarmig kruis met ingekeepte armen
met geparelde punten. Het midden van het kruis bevat een
schild met de Nederlandse Leeuw binnen een Hollandse Tuin.
De kleur van het kruis verandert wanneer mensen meerdere
Vierdaagsen volbrengen. Bij de eerste keer ontvangen ze het
kruis in verguld brons, bij de vijfde keer in zilver, bij een tiende
keer in verguld zilver en vanaf de vijfentwintigste keer krijgt de
medaille een oranje ovaal schijfje. Bij de veertigste keer wordt
het kruis goud en mét kroon uitgereikt, vanaf de vijftigste keer
verandert de kleur van het emaille in oranje en bij de zestigste
succesvolle deelname ontvangen deelnemers het gouden kruis
met blauw geëmailleerde armen en witte lauwertakjes.

kersverse vader van prins Willem Alexander – die drie maanden
eerder op  april dat jaar werd geboren – werd aan de finish
opgewacht door de prinses. Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste editie van de wandelvierdaagse haalde hij herinneringen
op:
‘ kilometer in vier dagen. Ik was gewaarschuwd. Maar juist
daarom ook goed voorbereid. Van een plagend bewustzijn dat
ik niet kón en mócht opgeven, heb ik tijdens de lange wandeling gedurende vierdagen overigens gelukkig geen enkele last
gehad.
(…) Eén stop herinner ik mij nog goed: wij lagen met z’n vieren op de grond in de zitkamer van een boerderij, de voeten
bloot, de benen omhoog en deden ons te goed aan kostelijke
kersen, die onze gastvrouw had aangeboden. Weilanden langs
de route met talloze EHBO-mensen die zere voeten verzorgen
(pleisters als dakpannen over grote en kleine blaren plakkend);
ik weet niet meer of ik zelf ook eens de hulp van deze Samaritanen ingeroepen heb. Ik dacht van niet, omdat ik er blarenloos doorheen ben gekomen. (…) Ik denk dat ‘Nijmegen’
uniek is. Voor mij althans was het een unieke ervaring. Het
Vierdaagsekruis houd ik dan ook in hoge eer. Eén van mijn
zonen merkte eens in een wat brutale bui op: ‘Papa, de enige
onderscheiding die je echt verdiend hebt’. * Í
Meer informatie: www.4daagse.nl

Koninklijke belangstelling
In  liep Prins Claus samen met drie vrienden de vierdaagse
uit. Hij was het jaar daarvoor getrouwd met Prinses Beatrix. De
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Uit: Mieke Klein-Visscher e.a., De wereld wandelt
(Nijmegen, )

Tekst en foto SASKIA VAN OOSTVEEN

Wittebroodskind
Koenraad van Zwaben, bisschop van Utrecht, zwoer na de verwoesting van de Mariakerk in Milaan in 1075, dat hij
in Utrecht een nieuwe kerk ter ere van Onze Lieve Vrouwe zou bouwen. Bij zijn terugkeer in Utrecht voerde hij zijn
plan voor het bouwen van een nieuwe kerk, aan de westkant van Utrecht, uit. Maar het verliep niet zoals gepland.
De plaats waar de kerk zou verrijzen, was zeer drassig. Zo drassig zelfs, dat iedere poging om de fundamenten te
bouwen op niets uitliep. Alles zonk of spoelde weg in de drassige bodem.

O

p een dag kwam Plebo, een
Dokkumse bouwmeester, de
vorderingen bekijken. Hij
lachte de werklieden uit. ‘Het is vergeefse moeite’, riep hij. Hij wist de
oplossing, maar die was geheim. Al snel
werd Plebo ontboden bij de bisschop en
deze gaf hem opdracht de kerk te bouwen. Plebo bouwde zonder veel problemen in het diepste geheim aan de
nieuwe kerk.
Niemand wist hoe hij het klaarspeelde
de fundamenten te leggen. Alleen de
familie van Plebo was op de hoogte. Op
een dag ging het zoontje van Plebo naar

de bakker, waar hij zich in ruil voor een
vers wit brood het geheim van zijn vader
liet ontfutselen. Thuis aangekomen
vroeg zijn vader waar dat heerlijke verse
witte brood vandaan kwam. Vol
schaamte vertelde zijn zoon het verhaal.
Hij had het geheim prijsgegeven, zijn
vader had de fundamenten van de kerk
op ossenhuiden gebouwd. Hierop werd
Plebo zó boos, dat hij zijn zoon afranselde met het witte brood, totdat het
jongetje stierf.
Jaren nadien meenden mensen het
schreien van het ‘Wittebroodskind’ te
horen in de Utrechtse Mariakerk.

Anderen wisten zeker het stromen en
kolken van het water onder de ossenhuiden te horen. Bij het afbreken van de
kerk heeft men (tevergeefs) gezocht naar
de ossenhuiden. De kerk is uiteindelijk
gesloopt in . Tegenwoordig staat
alleen de kloostergang van de Pandhof
op de Mariaplaats er nog. Een bakkerij
aan de Oudegracht heette eeuwenlang
het Wittebroodskind. De gevelsteen aan
dit pand aan de Oudegracht  en de
console aan de Lichte Gaard  herinneren nog aan het treurige verhaal van het
‘Wittebroodskind’. Í

zomer  Traditie



Voor het eerst naar school

Tekst DIETE DUMANS
Foto’s NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM, NATIONALE BEELDBANK

moeder terug gebracht. Maar terwijl moeder met de juf staat te
praten, piept ze er opnieuw vandoor. Aan de koffietafel krijgt
Netty een standje van haar vader die haar vraagt ‘of ze dan
altijd een dom meisje wil blijven’? Samen met moeder brengt
hij zijn dochter terug naar school. Het aardige is het vervolg
van het verhaal: als moeder, maanden later, de juf een keer
tegenkomt op straat, informeert ze hoe het nu eigenlijk gaat
met haar stoute meisje. Van een gestructureerd contact tussen
ouders en school was kennelijk toen nog geen sprake.

De eerste schooldag
is een belangrijke
overgang in het leven
van een kind.

De eerste
schooldag
Vraag je iemand naar zijn eerste schooldag, dan zal hij of zij je daar, ook al is het een hele tijd geleden, vast wel iets
over kunnen vertellen. Blijkbaar is die dag een heel belangrijke in je leven. Het is een indrukwekkende stap op de
lange weg naar de wereld van de volwassenen. ‘Als ik naar school ga, dan ben ik groot’, zeggen heel veel kleuters.

I

n de periode vóór de invoering van de basisschool in ,
waren de kleuter- en de grote school twee letterlijk gescheiden scholen. De PABO, toen nog kweekschool, leidde juffrouwen en meesters op voor de kleuterfase of voor het lager
onderwijs. Kinderen die naar de lagere school gingen, zullen
zich hun eerste schooldag vooral herinneren als de dag dat ze
eindelijk naar de grote school mochten.
Een generatie later (de basisschool bestaat dan uit acht groepen,
in plaats van twee kleuterklassen plus zes lagere schooljaren),
zal de dag dat kinderen naar groep één van de basisschool gingen, de eerste schooldag noemen. Vaak al gewend op peuterspeelzaal of crèche, is die dag het moment waarop ze groot zijn
geworden.
Nu schuift die overgang van klein naar groot nog verder naar
voren door de opmars van de voorschool, waar kinderen vanaf
tweeënhalf jaar welkom zijn. Je kunt je afvragen wat deze peuters zich later nog van hun eerste dag op school zullen
herinneren.
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Feestelijke dag
In Nederland bestaat de laatste jaren de neiging overgangen
voor kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen: meerdere
wendagen voor het kind echt naar school gaat zodat het de juf
of meester kent, weet welke kinderen er nog meer in het klasje
zitten en bij welk plaatje in de gang zijn rugzakje en jas opgehangen moeten worden. Als je ook nog weet waar jouw stoeltje
in de kring staat, dan geeft dat vast een beetje zekerheid. De
overgang van peuter naar kleuter, vroeger die van kleuter naar
grote-school-kind, is daardoor behoorlijk genivelleerd.
In , toen oppasgrootouders en crèches nog niet bestonden,
noemde de bekende pedagoog Jan Ligthart de periode voor het
vierde jaar treffend ‘nog bij moeder thuis’. In deze tijd zijn er
maar weinig kinderen die op hun vierde voor het eerst een
klasje van binnen zien. In landen om ons heen wordt er anders
omgegaan met die eerste schooldag. Zo wordt er minder moeite
gedaan die overgang weg te werken. Van die eerste schooldag
wordt een groot feest gemaakt. Kinderen worden toegesproken

Meer empathie spreekt uit het Duitse boekje uit : Mieke’s
eerste schooldag van Liane Schneider. Anders dan bij ons, gaat
Mieke voor ze naar school mag, eerst naar de schoolarts. Op
haar eerste schooldag neemt Mieke haar eigen schoolspulletjes
mee: potlood, pen, liniaal, schriften, alles in een nieuwe schooltas, en niet te vergeten haar mooie Schultüte. In een heel grote
zaal houdt de directeur een toespraak voor de kinderen en de
ouders. Ook gaan ze op de schoolfoto. Jammer dat de Schultüte
pas na schooltijd thuis mag worden opengemaakt en jammer
dat je zo’n feestelijke zak alleen op je eerste schooldag krijgt!

Alvast wennen
en krijgen te horen dat het vandaag een heel belangrijke dag is.
Ze krijgen cadeautjes en gaan feestelijk gekleed naar school. In
Duitsland en België krijgen kinderen op de eerste schooldag
een Schultüte mee, een grote zak vol kleine cadeautjes en snoepgoed. Rusland kent de traditie dat kinderen die dag geheel in
het nieuw gestoken naar school togen. De afschuwelijke gijzeling in Beslan op  september , waarbij honderden kinderen, leerkrachten en ouders betrokken waren, gebeurde op de
eerste dag van het nieuwe schooljaar: wat een feestdag had moeten zijn, eindigde in een drama.

Dat het niet voor alle kinderen die lang verwachte dag is,
beschrijven Tony en Zoë Ross in het Engelse boekje Anna’s eerste schooldag uit . ‘Ik wil niet naar school. Ik ken er niemand en Laura zegt dat de meester mij zal bijten. Ik ga niet, ik
ben vast de kleinste’. Als Anna die dag wordt opgehaald door
haar moeder, vertelt ze enthousiast: ‘de juf is lief en ik ben niet
de kleinste en ik heb ook al een vriendinnetje’. Blijkbaar heeft
de school van Anna geen wendagen. Wanneer moeder, aangestoken door de verhalen van haar dochtertje, zegt dat het dan
morgen vast een heel fijne schooldag wordt, roept Anna verschrikt uit: ‘naar school?, moet ik dan morgen weer!’

Van kleuter naar grote-school-kind
Als je naar informatie over de eerste schooldag zoekt dan kom
je vooral terecht bij voorlees- en prentenboeken die de afgelopen tien tot vijftien jaar verschenen zijn. Slechts een enkel boek
dat aandacht schenkt aan die gedenkwaardige eerste schooldag,
heb ik gevonden dat ouder is.
In  schreef Tine Brinkgreve-Wicherink het boek Netty’s
eerste schooldag. ’s Morgens brengt moeder Netty naar school.
Leuk vindt ze het niet en in het speelkwartier, als de kinderen
in een rij achter de juf aan het schoolplein op lopen, ziet zij de
poort open staan en glipt ze weg naar moeder thuis. Bij moesje
ondervindt Netty echter weinig compassie en ze wordt door

Dat wendagen steeds gebruikelijker zijn geworden, blijkt al uit
het boekje Hoera, naar school! van Margriet de Graaf uit .
Lotte is bijna vier jaar en ze mag voor een eerste wenmorgen
naar school. Spanning, nieuwsgierigheid en een beetje angst
vergezellen de eerste kennismaking met groep één van de basisschool. Het is een prentenboek met weinig tekst waarin duidelijk de christelijke achtergrond naar voren komt: er wordt gebeden in de klas en de juf vertelt over de Bijbel. Alle voorlees- en
prentenboeken proberen zo op hun eigen manier het kind voor
te bereiden op die belangrijke stap van ‘nog bij moeder thuis’
Î
naar de wereld van de volwassenen.
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Eerste schooldag van prinses Amalia
Ook prinsesjes gaan naar school werd door Jacques Dane, coördinator Collectie en Onderzoek van het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam, geschreven voor een gelijknamige tentoonstelling eind . Aanleiding voor de tentoonstelling was
de eerste schooldag van prinses Amalia. Volgens de media zou
prinses Amalia, die  december vier jaar was geworden, de
bekendste kleuter van het land, zich al maanden hebben verheugd op háár eerste schooldag. Kroonprins Willem-Alexander
en prinses Máxima brachten hun oudste dochter op maandagmorgen  december om kwart over acht naar de klas van

In andere landen wordt
de eerste schooldag met
meer tradities gevierd.
juffrouw Ans van de openbare Bloemcampschool in Wassenaar.
Bij het aanwijzen van het kastje waarin Amalia’s rugzakje
bewaard wordt, zei de kroonprinses: ‘mijn prinsessentas’.
Amalia kreeg van de juf uitleg over het verdere verloop van de
dag en haar ouders bekeken geïnteresseerd het klaslokaal.
De eerste schooldag van de prinses vertoonde grote gelijkenis
met die van de meeste kleuters: het kind wordt door één van de
ouders – of door beiden – gebracht, er volgt kennismaking met
de juf en de andere kinderen en dan begint een normale
schooldag. Er was wel een groot verschil met andere, nietvorstelijke kinderen. Salma Bendahman ging op die zelfde dag,
 december , precies om half negen ook voor het eerst
naar school. Samen met haar moeder en broertje werd ze welkom geheten op de openbare basisschool ‘De Drentse Hoek’ in

Den Haag: hier geen opdringende fotografen, journalisten en
beveiligers zoals enkele kilometers verderop bij de Bloemcampschool. De spanning was de zelfde, zowel bij Salma als bij haar
moeder.
Door de media weten we nu hoe de eerste schooldag van een
prinsesje er uit zag: niet veel anders dan die van het gemiddelde
Nederlandse schoolkind. ‘Straks als de camera’s weg zijn, wordt
het een gewone dag. Geen nieuwe regels voor de prinses. Zij zal
zich gewoon, zoals iedereen, aan het klassenmotto moeten houden: als jij lief bent voor een ander, is een ander dat ook voor
jou’, aldus juf Ans.

Schooltijd van aanstaande koninginnen
Hoeveel anders verliep de eerste schooldag van de Nederlandse
voorouders van prinses Amalia. Bijna gewoon was de eerste
schooldag voor haar vader, Willem-Alexander, als je tenminste
de belangstelling van de pers even wegdenkt. Een erg gemakkelijke kleuter was hij overigens niet en toen aan hem werd
gevraagd of de kinderen in de klas aardig waren, zei hij eigenwijs: ‘nee, alleen Friso en ik zijn aardig’. Koningin Beatrix was
de eerste prinses die naar een echte school ging. Haar eerste
schooldag op de Werkplaats Kindergemeenschap van Kees
Boeke in Bilthoven stond aan het begin van haar opvoeding
midden in de Nederlandse samenleving. Dit was een bewuste
keuze van haar ouders, omdat Juliana haar schooltijd, samen
met drie daartoe uitgezochte meisjes, nog had doorgebracht
binnen de muren van paleis Noordeinde. Toch was het een hele
verbetering ten opzichte van de schooltijd van haar moeder
Wilhelmina die, zonder andere kinderen, thuis les kreeg van
een gouvernante. Toen in  koning Willem III stierf, rustte
op de schouders van koningin-moeder Emma een zware taak:
in relatief korte tijd moest het tienjarige prinsesje opgeleid
worden tot een achttienjarige volwaardige vorstin. In haar autobiografie beschreef zij haar jeugd als eenzaam, levend in een

Op de eerste schooldag gingen de nieuwe leerlingen netjes gekleed. Het meisje
heeft een Schultüte in haar arm.

‘die dag is een overgangssituatie in het leven van een peuter.
Het kind kan zich daardoor onveilig en kwetsbaar voelen. Als
de eerste schooldag niet goed verloopt, dan kan dat zelfs gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Leerkrachten moeten
daarom nauw samenwerken met ouders, zodat direct blijkt of
een kind zich anders gedraagt dan normaal. Een ouder zou bij
het kind in de klas moeten blijven totdat de kleuter zelf aangeeft dat het goed gaat’.
Twee nogal tegenstrijdige benaderingen: een kleuterjuf met
dertig jaar ervaring die stelt dat vooral ouders moeite hebben
met die eerste dag en adviseert vooral gewoon te doen, en een
kersverse doctor in de psychologie die het initiatief geheel aan
het kind laat. Er is blijkbaar veel veranderd sinds Netty in 
naar school ging.

Viering van de eerste schooldag
gouden kooi. Vanuit dit perspectief gezien, kan je de eerste
schooldag van Amalia bijna gewoon noemen.

Holle hoge gangen
Van voorbereiding, begeleiding of wendagen, heb ik, opgegroeid in een klein dorp aan de Hollandse IJssel eind jaren vijftig, nooit iets gemerkt. Een kleuterschool was het dorp toen
nog niet rijk, maar ouders die hun kinderen enigszins voor wilden bereiden op de grote school, brachten hen naar een inmiddels verlaten weeshuis. In mijn kleuterbeleving was het een heel
groot gebouw met lange holle gangen, hoge lokalen en toiletten
met deuren die klemden. Nog weet ik hoe bang en verloren ik
mij heb gevoeld, opgesloten in de wc, waar het rook naar
Sunlightzeep, zeep die mij nu nog herinnert aan toen. Samen
met mijn tweelingzus liep ik weg. Veel begrip ontmoetten we
niet thuis en linea recta werden we teruggestuurd.
Verwachtingen over hoe het worden zou op school, vallen ook
wel eens tegen. Een juf uit groep één vertelde mij dat kinderen
soms enthousiast beginnen maar het na een week wel weer
mooi genoeg geweest vinden, of zoals mijn zoon als vierjarige,
na één ochtend in groep één bij thuiskomst zei: ‘daar hoef ik
niet meer naar toe, daar leer je helemaal niets’. Een grote broer
en zus boven hem konden lezen, schrijven en rekenen, en dat
hij ook verwacht te zullen leren.

Om een eerste schooldag goed te laten verlopen worden op
education.com vijf tradities aangeraden om deze gebeurtenis te
vieren:
. Geef een Schultüte, een grote kartonnen kegel met daarin
allerlei spulletjes – zoals potloden, gummetjes, potloodslijper, speelgoed en snoepjes.
. Laat uw kind trakteren op zijn/haar eerste schooldag.
. Plan met andere ouders een feestelijke plek om na te
kletsen over deze bijzondere dag.
. Maak een ‘droombord’ dat het kind gedurende het eerste
jaar kan vullen met allerlei dingen die het nog wil doen.
. Maak een foto-overzicht van de eerste schooldag.
Die eerste schooldag is zo’n belangrijk moment in het leven
van een kind dat het vreemd is dat er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. En dat is jammer, vindt
Jacques Dane, want in ‘zijn’ onderwijsmuseum ligt nog heel
veel materiaal dat het onderzoeken waard is.
Hij nodigt iedereen die geïnteresseerd is in het onderwijs
uit een bezoek te brengen aan het museum. Een kijkje op
www.onderwijsmuseum.nl is een aanrader. Í

Overgangsfase
Kroonprinses Juliana,
helemaal rechts in
haar schoolklas
(circa 1920)
Juffrouw is Mevrouw
van de Reijden.
De klasgenoten zijn
Elise Bentinck,
Elisabeth van
Hardenbroek en
Miek de Jonge.



De eerste schooldag voor een kind is ook de eerste dag dat
ouders hun kinderen binnen leiden in een nieuwe fase. Marian
Zeij, leerkracht in Amsterdam met dertig jaar ervaring in het
kleuteronderwijs, zegt dat er niets is veranderd in al die jaren.
‘Het zijn vooral de ouders die er moeite mee hebben en dat is
altijd zo geweest. Hoe meer gedoe ze er zelf van maken, hoe
moeilijker het is voor het kind: ik wil echt dat ouders, ook op
de eerste schooldag, na een kwartier het lokaal verlaten. Toch is
er wel een verschil met vroeger. Ik zie nu veel vaker dat ouders
erg veel voor hun kinderen denken en doen. Op hun vierde
verjaardag zijn kleuters nú niet zo zelfstandig als vroeger’.
Psychologe Raphaela Carrière promoveerde onlangs op een
onderzoek naar kleuterstress rondom de eerste schooldag:

De eerste schooldag moet vastgelegd worden als herinnering voor later.
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Alledaagse Dingen

Passiespelen in
Tegelen

Tekst: INEKE STROUKEN

Verborgen schatten
Nieuwsgierigheid is snel gewekt. Wie heeft niet dee
neiging doosjes, etuis en kistjes stiekem open te maken
ng. In
om te kijken wat er in zit? Vaak is het een verrassing.
Museum Joure mag je alles open maken en ontdekk je
vertier.
vrouwenplezier, herengenot, arbeidslust en kindervertier.

Kinderportretten
In de zeventiende eeuw komt de kinderportretschilderkunst in West-Friesland tot grote
bloei. Schilders als Jan Claesz. en Jan
Albertsz. Rotius maken er hun specialisme
van. In de negentiende eeuw verdringt de
fotografie het geschilderde portret.
Omstreeks  portretteert de in Haarlem
werkzame schilder Maerten van Heemskerck
het gezin van zijn stadsgenoot Pieter Jan
Foppesz. Het is het vroegst bekende familieportret in de Noordelijke Nederlanden. Op
het portret wordt de vroomheid van de
ouders volledig teniet gedaan door twee
breeduit lachende en ginnegappende kinderen achter een tafel. Van Heemskercks uitbeelding van de kinderlijke levenslust vindt
weinig navolging. Twee generaties later wordt
een dergelijke uitbeelding als onfatsoenlijk
ervaren. Volgens de geldende conventies in de
zeventiende eeuw dienen kinderen te worden
afgebeeld als jongeren die zich serieus voorbereiden op hun volwassen leven. Zoals Jacob
Cats zei: ‘Een kint is als een wit papier, dus
let op dit onnoosel dier’.
De glimlach van een kind is tot en met 5 september te
zien in het Westfries Museum, Roode Steen 1, Hoorn
(www.wfm.nl).

Al sinds  worden elke vijf
jaar in Tegelen de Passiespelen
gehouden. Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van
het leven van Jezus: van de opwekking uit de dood van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf
apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling
van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op
de Calvarieberg. Aan het spel doen ruim vierhonderd mensen mee. Het is een
traditie waaraan vele generaties hebben meegewerkt. De Passiespelen worden
gehouden in De Doolhof, een voormalige kloostertuin.

De negentiende eeuw kenmerkte zich door het vele gebruik van mooi verpakte zaken. Niet alleen uit praktisch oogpunt, maar ook voor de pronk.
De interieurs uit die tijd waren rijk versierd met kistjes en doosjes waar
spannende dingen uit tevoorschijn kwamen en waar de eigenaar graag goede
sier mee maakte. Op de tentoonstelling zijn opvallende wandelstokken met
verstopte genotsmiddelen en prachtig aan de buitenkant versierde objecten
met een onverwachte inhoud te vinden.

Meer informatie: www.passiespelen.nl

Veilig Verborgen, foedralen en hun verhalen is tot en met 3 oktober te zien in Museum Joure,
Geelgietersstraat 1-11, 8501 CA Joure (www.museumjoure.nl).

Zeeuwen houden zich actief bezig met tradities, zoals
met streekdrachten, streektaal, traditionele sporten,
ambachten en volksfeesten. Zeeland is trots op zijn
streekproducten, waarvan de bolussen, babbelaars, mosselen, oesters, alikruiken, zeekraal en lamsoren de
bekendste zijn. Ringrijden, krulbollen en gaaischieten
zijn populaire volkssporten. Koninginnedag, Derde
Pinksterdag en de Visserijdagen worden volop gevierd.
En wie kent niet de Zeeuwse knop en het Zeeuwse paeremes?

Straatkunst in Suriname
Vanaf de jaren zeventig ontwikkelde zich in Suriname, met name in de hoofdstad Paramaribo, een verrassende vorm van informele schilderkunst. Op de
particuliere wilde bussen en op schaafijskarretjes werden schilderingen en teksten aangebracht die steeds uitbundiger werden. Tegelijkertijd maakten reclameschilders een vergelijkbare groei door. Anno  bloeien deze vormen van
straatkunst als nooit tevoren. Honderden bussen vormen een rijdende tentoonstelling vol Afro-Amerikaanse muzikanten, Indiase filmsterren, treinen,
trompetten en fraai gekalligrafeerde teksten. Schaafijskarren vormen kleurige
driedimensionale kunstwerken in het straatbeeld.
In maart werd in Suriname het boek Schaafijs en wilde bussen, over straatkunst
in Suriname gepresenteerd tijdens de opening van de gelijknamige tentoonstelling in Fort Nieuw Amsterdam. Het boek is uitgegeven door KIT
Publishers. De tentoonstelling is tot  augustus te zien bij het Centrum
Beeldende Kunst Zuidoost in Amsterdam en reist daarna door Nederland.
Schaafijswagen van Johnny
Sordam, beschilderd door
Dennis Riebeek
Fotograaf: Tammo
Schuringa (2009)

Zwartvoet Indianen
De Zeeuw Meinard Sprenger verzamelde
objecten van de Zwartvoet Indianen toen hij
van  tot  vlakbij een reservaat in
Canada verbleef. De tentoonstelling vertelt
behalve over de Zwartvoet Indianen, het bijzondere verhaal van een Zeeuw die in zijn
eentje de oceaan overstak, op zoek naar een
nieuw leven.

Zeeuwse tradities

Echt Zeeuws?!, over tradities in Zeeland is te bestellen door € 7,50 over te maken op giro 810806
ten name van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur onder vermelding van Zeeland. In deze
serie zijn ook de tradities van Noord-Brabant en Overijssel uitgegeven.

Parels en paradijsvogels
Parels en paradijsvogels is een vrolijke expositie over de exotische schatten van
de eilanden in de Aru zee. De prachtige veren van de paradijsvogel sierden
modieuze hoedjes en Europese vorsten pronkten met parels, zonder dat de
dragers precies wisten waar ze vandaan kwamen. De expositie laat dat zien,
met unieke foto’s en films over de parelkwekerij in de Molukken en een
bekroonde documentaire over de zoektocht naar de paradijsvogel.
Daarnaast zijn er verschillende soorten parels en pareloesters te bewonderen:
‘wilde’ parels, gekweekte zout- en zoetwater parels, zwarte, gele en champagne
parels, parels die nog in de schelp vastzitten en ‘parels’ in de vorm van
Boeddhabeeldjes. Ook is te zien hoe parels in kleding en sieraden werden
verwerkt.

De moeder van Meinard Sprenger ( ) overleed kort na zijn geboorte en liet
hem een erfenis na. Sprenger, die avontuurlijk ingesteld was, vertrok in zijn eentje naar
Canada, waar hij de Domburg Ranch begon.
Hij vestigde zich vlakbij een reservaat van de
Zwartvoet Indianen, waarmee hij jarenlang
handel dreef. Omdat hij zijn Zeeuwse roots
niet vergeten was, stuurde hij in die tijd regelmatig voorwerpen naar het Zeeuws Genootschap. Na zijn overlijden in  schonk hij
zijn complete privé-collectie.
Zwartvoet Indianen, avonturen van een Zeeuwse verzamelaar is van 10 juli tot en met 31 oktober te bezoeken in
het Zeeuws Museum, Abdij (plein) in Middelburg (www.
zeeuwsmuseum.nl)

Parels en paradijsvogels is tot en met 27 februari te zien in Museum Maluku, Kruisstraat 313,
3581 GK Utrecht (www.museum-maluku.nl)
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Over schrijven, verzenden en ontvangen
ngen

Wie schrijft
die blijft
Tekst HENNY BELT
Foto's HENNY BELT EN NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR

Een brief per post sturen, lijkt een verdwijnende traditie te worden. Toch komt de
post nog elke dag aan de deur. Meestal gaat het om zakelijke post en dan is het
een aangename verrassing om daartussen een persoonlijke brief te vinden. Want
een brief – zeker als hij ook nog eens met de hand geschreven is – betekent zoveel
meer dan een mailtje of SMSje.
Het krijgen van een handgeschreven brief geldt als bijzonder.

B

rieven kunnen ook als een historische bron beschouwd
worden, waarin veel informatie over het verborgen
alledaagse leven verstopt zit. Over het leven van
Vincent van Gogh weten wij bijvoorbeeld veel door de rijke
correspondentie met zijn broer Theo. Bij telefonisch contact
zou zoiets onherroepelijk verloren zijn gegaan. Ook e-mails,
zelfs als ze niet meteen gewist worden, zijn geen erg lang leven
beschoren.
Op  mei  organiseerden het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur, het Meertens Instituut en het Nederlands
Openluchtmuseum een groot project waarin zij iedereen in
Nederland opriepen om een brief te schrijven over hun
dagelijks leven aan de toekomst. Deze tienduizenden brieven
worden nu bewaard als een belangrijke historische bron voor
wetenschappelijk onderzoek naar volkscultuur.

Het schrift
De oudste vorm van schrift dateert al van  tot  jaar
voor Christus, toen in Mesopotamië het spijkerschrift ontstond
dat op kleitabletten werd gegrift. Volkomen los van elkaar ontwikkelden zich op verschillende plaatsen in de wereld andere
schriftvormen.
In Egypte ontstonden bijvoorbeeld de hiëroglyfen, terwijl zich
in China een schriftsysteem in de vorm van karakters ontwikkelde. In Japan ontstond een schrift met lettergrepen.
Andere voorbeelden zijn de Germaanse Runen, Sanskriet,
Cyrillisch, Arabisch en Hebreeuws.
In de Westerse wereld wordt het alfabetische Latijnse schrift
gehanteerd.
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Papyrus, perkament en papier

Papiermolens

Om te schrijven heeft men materiaal nodig. Papyrus bijvoorbeeld, een rietsoort die in de Egyptische moerassen langs de
Nijl groeit. Papyrus vormt het basismateriaal voor de oudste
papiersoort die we kennen. Repen van de rietstengels, nog nat
en kleverig van hun plantensap, werden kruiselings over en
naast elkaar gelegd om ze daarna te pletten. Als de vellen opgedroogd waren, werden ze gepolijst en behandeld met een soort
lijm zodat de inkt niet kon uitlopen. Beschreven papyrusvellen
werden als rollen bewaard en later ook in vellen gesneden.

In Nederland werden de eerste papiermolens rond 
gebouwd. Op de Veluwe kwam deze industrie in de zeventiende eeuw tot grote bloei. Het papier werd vooral gemaakt
van vodden en hierdoor ontstond een nieuw beroep: de voddenman. Deze ging langs de deur om vodden op te halen voor
de papiermolens. In de papiermolen werden de vodden gesorteerd en nat gemaakt. Na een rottingsperiode werden ze in
repen gesneden en in een kuip met water gelegd. Daarna
stampten grote houten hamers urenlang de vodden tot vezels.
Vermengd met het water ontstond hierdoor een papierpap.
De papiermaker schepte met een houten raamwerk beetje bij
beetje de papierpap uit de kuip, waarna het water er uit werd
geperst. De aldus verkregen vellen werden te drogen gehangen.
Het mooiste papier werd verkregen met schoon linnen.

In het droge Midden Oosten was Papyrus goed te gebruiken,
maar in het Europese vochtige klimaat ging dit schrijfmateriaal
gemakkelijk schimmelen. Een andere reden waarom men op
zoek ging naar een alternatief waren de hoge kosten van het
materiaal. Toen de aanvoer van papyrus uit Egypte niet meer
voldoende was, ontdekte men in Europa het perkament. Dit
werd gemaakt van dierenhuiden en men kon er op schrijven
met een rietpen of ganzenveer. Perkament was weliswaar sterker
en ook beter houdbaar, maar het was nog behoorlijk prijzig.
Arabieren ontdekten in China een goedkoper alternatief. Hier
bleek men al vóór de jaartelling een soort papier te hebben.
Het procédé hadden de Chinezen afgekeken van de wesp, die
zijn nest bouwde uit een mix van plantenvezels en zijdeafval
dat met speeksel tot een soort karton gevormd werd.
Eeuwenlang bewaarden de Chinezen hun geheim, totdat de
Arabieren het hen in de achtste eeuw ontfutselden. In de
Middeleeuwen keken handelaren uit Spanje en Italië de kunst
af bij de Arabieren en gingen zelf papier maken.

Tot de uitvinding van de eerste papiermolen, de ‘Hollander’,
gebeurde het maken van papier handmatig. Het zware handhamerwerk werd door de ‘Hollander’ overgenomen via aandrijving met een waterrad. Hulpstoffen werden toegevoegd
waardoor de losse vezels beter aan elkaar gingen hechten. Een
nabehandeling met dierlijke lijmstoffen maakte dat het papier
beter beschreven kon worden.

Griffel, potlood en pen
Tegenwoordig schrijft men vooral met balpen en potlood. In de
Oudheid beitelde men schrifttekens in steen, ivoor, marmer en
hout. Op papyrus werd met een penseel en inkt geschreven.
Inkt werd gemaakt van een mengsel van water, roet en hars van
de Nijl acacia, waarvan men inktblokjes maakte. Voor rode inkt

werd oker toegevoegd. Als penseel gebruikte men rietstengels of
de wat hardere rietpen.
De Fransman Conté vond in de achttiende eeuw het potlood
uit. Hij wist een stift van grafiet en klei in een houten omhulsel
te verwerken. Conté slaagde er ook in om een serie potloden
van verschillende hardheidsgraad te maken. Ook de griffel
bedacht men in de achttiende eeuw. Als oefenmateriaal waren
lei en griffel – beide van leisteen – perfect, want je kon de lei
wissen en opnieuw gebruiken, wat veel goedkoper was dan
steeds nieuw papier gebruiken.

Het woord papier
komt van papyrus.
Met de kroontjespen die in de loop van de negentiende eeuw
op de markt kwam, hebben velen van ons op school nog
geschreven. Een nieuwe kroontjespen had een vettig laagje en
daarom moest er even flink aan gelikt worden zodat de inkt
dan beter kon hechten. Spottend werden schrijfambtenaren
daarom ook wel ‘pennenlikkers’ genoemd.

Correspondentie
Schrijven was in de Oudheid vooral een officiële zaak van noteren en vastleggen. Toch werd er toen ook al wel gecorresponÎ
deerd, maar uitsluitend door de wetenschappelijke, culturele
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Een persoonlijke
brief doet de harten
sneller kloppen.
omzet, werkte men daar toch met een sluitende begroting.
Invoering van dat systeem zou een voor alle partijen sterk verbeterde dienstverlening bewerkstelligen: uitbreiding en een
betere coördinatie van de bezorgroutes en meer eenheid in de
posttarieven. Het zou nog even duren voor de Nederlandse
regering overstag ging. Privé correspondentie was overigens in
die tijd niet voor Jan-met-de-pet. Tot ver in de negentiende
eeuw kon lang niet iedereen lezen en schrijven en het versturen
van post was voor de meeste mensen te duur.
In de negentiende eeuw werden voor het eerst postzegels gebruikt.

Postzegels
en politieke elite. In de Middeleeuwen was binnen de kerk en
de geletterde elite corresponderen al vroeg gebruikelijk. De
kerk had meteen een voorsprong door haar uitgebreide en
hechte netwerk van contactpunten. Een postbezorgsysteem
bestond tot in de Middeleeuwen nog niet en poststukken
moesten doorgaans aan reizigers worden meegegeven.
Door de opkomst van de handel in de middeleeuwse steden
kregen ook burgers meer behoefte aan communicatie. Er werden bodediensten opgezet met mensen die op contractbasis op
vaste tijden, volgens vaste routes, post gingen bezorgen. Er
kwamen stadsboden die de verspreiding van officiële stedelijke
poststukken verzorgden en voor handelscorrespondentie kwamen er koopmansboden. In de zestiende eeuw was de berichtenstroom zodanig toegenomen dat er een getrapt systeem ontstond met een postmeester en loopbodes in dienst. In de zeventiende eeuw nam het postverkeer steeds meer toe en postiljons
(ruiters) en beurtschepen werden ingezet. In de achttiende
eeuw kwamen daar de postkoetsen nog bij en in de negentiende eeuw tenslotte de trein.

Dat de afzender de portokosten betaalt, is in onze tijd volstrekt
vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo geweest. Het was
doorgaans de ontvanger van wie verwacht werd dat hij dat
deed. De gedachte daarachter was de zekerheid dat de bode dan
zijn werk wel goed moest doen, omdat hij anders niet betaald
werd. Maar soms wilden of konden de geadresseerden het poststuk niet aannemen en dan had de besteller een incassoprobleem. Hiervoor bedacht de Joegoslaaf Lovrenc Košir in 
voor de minister in Wenen al een poststempel. Twee jaar later
kwam de Engelsman Rowland Hill met het idee van de postzegel. Beide voorstellen gingen ervan uit dat voortaan officieel de
afzender vooraf de kosten voor het vervoer zou gaan betalen.
Eigenlijk waren postzegels dus mini-kwitanties, die recht gaven
op vervoer en bezorging van poststukken. Hills idee kreeg na
rijp beraad op  mei  de goedkeuring van Koningin

Postbezorging
Postmeesters hadden in de zeventiende eeuw flinke inkomsten
weten te genereren onder andere door het loon van hun bodes
laag te houden, maar ook door vrije tarieven en door alleen die
trajecten te bedienen die voor hen zelf lucratief waren. Moeilijk
bereikbare plaatsen op het platteland bleven verstoken van
post. Ook spekten de steden en de Staten van Holland sinds
 graag hun kas door het postmeesterschap naar zich toe te
trekken. In de Franse tijd was onder invloed van de Franse
Postwet het monopolie voor het briefverkeer tot één kilo in
handen van de Statenpost gekomen. Vanwege haar benarde
financiële positie had de overheid de inkomsten uit die bron
hard nodig en de al gewraakte hoge tarieven stegen nog verder.
De bevolking ging hier in de achttiende eeuw steeds meer tegen
protesteren. Men trachtte de wet te ontduiken door bijvoorbeeld een poststuk met een baksteen te verzwaren tot boven de
één kilo, om dan van de goedkopere particuliere dienst gebruik
te kunnen maken.
Toen de overheid hierdoor verlies ging lijden en steekproeven
liet nemen, barstte de kritiek pas echt los. Het publiek wees
naar Engeland waar het nieuwe Penny Post systeem inmiddels
goed bleek te werken. Met lagere tarieven, maar met meer
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Victoria en de allereerste postzegel ter wereld werd op een brief
geplakt: de zogenaamde Penny Black. De uitvinding van de
postzegel wordt over het algemeen toegeschreven aan een trio,
met Rowland Hill in de hoofdrol, maar met ook Lovrenc Košir
en de Schot James Chalmers die deze zelfklevend maakte.
Andere landen volgden al snel het Engelse voorbeeld. Zo ook
Nederland, zij het pas twaalf jaar later. De Nederlandse
Postwet werd op  januari  van kracht. De eerste postzegels verschenen in dat jaar in drie tariefklassen. ’s Rijks Munt
in Utrecht drukte de zegels op handgeschept papier en gaf ze de
beeltenis mee van Koning Willem III. In  schreef de
eerste handleiding voor het gebruik van de zegels voor dat
ze in de linker bovenhoek moesten worden geplakt.
In  werd dat de rechterhoek, omdat dat met het stempelen praktischer was.

Op 15 mei 1998 schreven tienduizenden
mensen een brief over hun dagelijks leven
aan de toekomst.
Sinds  komen de postzegels van de drukpersen van de Fa.
Enschedé in Haarlem, die met het drukken van geldbiljetten al
naam had gemaakt. Wereldfaam zou dit bedrijf echter gaan verwerven met de druk van postzegels. Ons land drukt op grond
van die faam sinds jaar en dag de postzegels van zeventig andere
landen. Aanvankelijk knipte een loketbeambte de zegels uit een
vel, maar circa tien jaar na de introductie van de postzegel
kwam ene Henry Archer op het idee om een perforatierand in
de witruimte tussen de zegels te maken.

Persoonlijke brief
Ondanks concurrentie van de telefoon en e-mail blijven wij wel
hechten aan de traditie van het brieven schrijven en ook de persoonlijke brief zal voorlopig nog niet helemaal verdwijnen, al
wordt hij wel steeds meer exclusief. De meningen over wat de
meerwaarde is van een echte persoonlijke brief lopen uiteen.
Bij het peilen van wat meningen bleek dat het vooral de jeugd
is die nauwelijks nog brieven schrijft, maar voor liefdesbrieven
maakt zelfs zij een uitzondering. Het zijn voornamelijk vrouwen die de meerwaarde voelen van een echte brief. Eén van de
aspecten die zij in dat verband noemen zijn de ‘lichte opwinding’ bij het zien van de postbode. Is er ook bijzondere post bij
voor mij? Soms vinden we een brief zelfs leuker dan echt contact, omdat de inhoud heel intens kan zijn. Aan een brief besteden zowel de schrijver als de ontvanger doorgaans veel tijd en
brieven kunnen als een dierbare herinnering bewaard worden.

Vroeger werden poststukken verzwaard om in een goedkoper tarief te vallen.

Het schrijven van een brief is een persoonlijke aangelegenheid.

Hoewel het niet per se zo is dat tekst in e-mail altijd ondoordacht tot stand komt, is hier toch wel vaker sprake van een wat
meer impulsieve verwoording van de boodschap. Onze wat

jachtige maatschappij maakt steeds meer gebruik van de media
van deze tijd. De tijd die we hebben genomen om er eens rustig voor te gaan zitten om ons verhaal op papier te zetten wordt
door alle leeftijdsgroepen nog wel gewaardeerd, ook door diegenen die er zelf niet meer toe komen om brieven te schrijven.
De gelegenheden die het meeste genoemd worden zijn de emotionele momenten van vreugde en verdriet. Aan de nabestaanden bij overlijden, maar ook aan gelukkige ouders van nieuwgeborenen, aan kersverse paren, aan zieken schrijven we nog
wel brieven. Sommigen gebruiken het Kerst- en Nieuwjaarsmoment om een brief of een wat uitgebreider beschreven kaart
te versturen.
Een aparte plaats neemt de brief in als men een ruzie of misverstand wil uitpraten. We blijken dan vaak voor een brief te
kiezen zodat we goed overwogen de eigen visie op de kwestie
kunnen toelichten waarna de andere partij die rustig op zich in
kan laten werken alvorens er op te reageren. De praktijk wijst
uit dat geen enkele andere vorm van communicatie die rust
beter kan bieden.
Liefdesbrieven vormen een tijdloze traditie. Ook veel groten
der aarde hebben ze geschreven, van Beethoven tot Napoleon,
en van Mozart tot Darwin. Ze schreven recht vanuit hun hart
over hoe ze opgingen in de liefde of hoe diep hun verdriet was
bij het verlies ervan. Liefdesbrieven schrijven geliefden als ze
niet in elkaars nabijheid kunnen zijn, maar met hun tedere
woorden wel elkaars harten willen raken. Want zoals Brian
Hyland in  zong: ‘I send you all my love, everyday in a
letter, sealed with a kiss’. Í
zomer  Traditie



De eerste kampeerders
moesten zelf hun tent
maken.

Ter ontspanning
even weg

Het vakantieseizoen is weer
aangebroken. Al in januari
beginnen veel mensen met het
maken van plannen om er in de
zomermaanden op uit te trekken.
Tegenwoordig gaat bijna iedereen
op vakantie, maar lange tijd was
op vakantie gaan een luxe die
alleen de elite zich kon veroorloven.
Pas met de introductie van de trein,
auto en bus en het recht op
vakantiedagen werd het voor
recreatieve doeleinden vertoeven
op een andere plek gemeengoed.

Tekst en foto’s
SASKIA VAN OOSTVEEN
Nederlanders zijn dol op kamperen.

Vakantie vieren
D

e eerste reizen die we ‘vakantie’
zouden kunnen noemen, dateren uit de zeventiende eeuw. De
jonge zonen van rijke, adellijke Engelse
families werden er op uit gestuurd om
meer van de wereld te zien, ervaring op
te doen en kennis te vergaren, als voorbereiding op de belangrijke functie die
ze later moesten bekleden. Ze trokken
langs belangrijke Zuid-Europese steden
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en maakten kennis met de kunsten en
het leven. Later volgden ook jongeren
van de gegoede burgerij op het vasteland
en voerden de reizen ook door andere
delen van Europa, zoals door de
Nederlanden.

Badplaatsen
Eeuwenlang was de ‘vakantie’, het verblijven op een andere plaats, ter ontspan-

ning en zonder direct doel, alleen voorbestemd voor de rijke bovenklasse van de
samenleving. Zij had immers voldoende
tijd en geld. De elite bracht de koude
winters door aan de Middellandse Zee
en ging naar kuuroorden of de kust om
te herstellen van lichte kwaaltjes.
Zwemmen in zee was er nog niet bij,
mensen lieten zich in een badkoets het
water in rijden en maakten hun voeten

en enkels nat. Bij hoge uitzondering
vond er een ‘onderdompeling’ plaats
onder begeleiding van een deskundige
badmeester.
De badkleding was in alles tegengesteld
aan de badkleding die we nu kennen.
Men droeg een wollen pak, met wijde
pijpen en mouwen, waarbij zo min
mogelijk huid zichtbaar was. Want
boeren en werklieden hadden een bruine
huid, de elite een zo wit mogelijke. De
badkleding moest dus zo veel mogelijk
van het lichaam verhullen. Er werd voor
een wollen outfit gekozen, omdat deze
het minst de contouren van het lichaam
verried. In latere jaren werd de badkleding steeds minder kuis, tot aan de
bikini die zoveel mogelijk bloot laat zien.
In Nederland was Scheveningen één van
de eerste echte badplaatsen. Koning
Willem I liet hier een paviljoen bouwen,
dat in  in gebruik werd genomen.
Hij leed aan slapeloosheid en zijn arts
raadde hem aan om veel tijd aan de kust
door te brengen. Het inademen van de
zeelucht en het drinken van zeewater zou
een helende werking hebben. Zo trokken
veel rijkelui naar de kust om aan te
sterken.

Vereniging voor
Vreemdelingen Verkeer
Met de komst van de trein namen de
toeristische tripjes toe, zeker voor de
gewone mensen. In  reed de eerste
personentrein, waardoor het voor veel
meer mensen mogelijk werd te reizen.
Ook de fiets zorgde voor een toenemende mobiliteit, hoewel dit in de
negentiende eeuw nog wel een luxe product was dat gewone mensen zich niet
konden veroorloven. Toch nam het aantal toeristische trips toe. In  werd de
eerste Vereniging voor Vreemdelingen
Verkeer (VVV) opgericht in Valkenburg
– dit jaar  jaar geleden – , om mensen te wijzen op de toeristische bezienswaardigheden van het Geuldal.
Thomas Cook speelde handig in op het
opkomende toerisme en startte de eerste
reisorganisatie. De eerste bestemmingen

in  waren Keulen, Parijs en Straatsburg. Cook bood de reizigers een totaalpakket, een soort all-inclusive, door te
zorgen voor reis, accommodatie en eten
en drinken. Omdat hij de bestemmingen
van tevoren zelf had bezocht, kon hij
zijn klanten wijzen op de lokale bezienswaardigheden. Het speciale was dat hij
niet alleen een markt zag voor de rijke
bovenlaag van de bevolking, maar ook
reizen aanbood voor mensen die minder
te besteden hadden, door te onderhandelen over de prijzen.

Kamperen
Jarenlang was kamperen één van de
meest populaire vormen van vakantievieren in Nederland. Nog steeds trekken
veel Nederlanders er met de tent of caravan op uit om in alle rust van de natuur
te genieten. Kamperen doen we pas sinds
het begin van de twintigste eeuw. Lange Î

De eerste kampeerders werden
vreemd aangekeken. Wie wil er
nu in de buitenlucht slapen als
het niet nodig is?
zomer  Traditie
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In de jaren vijftig werd de
picknickmand langs de snelweg
gezet om in alle rust naar de
auto’s te kijken.
tijd werd de natuur als beangstigend en
gevaarlijk ervaren, maar daar kwam verandering in tijdens de Romantiek. In
deze periode (eind achttiende tot halverwege de negentiende eeuw) ging men de
natuur als mooi en rustgevend zien, een
plek om je terug te trekken en weg te
dromen.
Het duurde nog tot de periode rond de
eeuwwisseling voordat mensen ook echt
gingen overnachten in vaak zelfgemaakte
tenten. In Nederland gingen rond 
de eerste avonturiers ‘de stad uit, de
natuur in’, naar Engels voorbeeld. Het
waren vooral kwekelingen en padvinders
die er met tentjes in de schoolvakantie
op uit trokken. Zij werden wel wat
argwanend bekeken, veel mensen

associeerden het slapen in de buitenlucht
met zwervers.

met petroleumbranders. Er werden ook
etiquetteregels voor het kamperen gedoceerd: hoe men moest omgaan met
medekampeerders en hoe men het terrein diende achter te laten. Tot in de
jaren zeventig werden dergelijke cursussen door de ANWB aangeboden. Menig
kampeerder heeft hier de beginselen van
het kamperen geleerd.

Cursussen van de ANWB

Bermtoerisme

Ondanks de kritiek die sommigen op
het kamperen hadden, werd in  de
Nederlandsche Toeristen Kampeer Club
opgericht – en met succes. In de jaren
twintig en dertig waren er al zoveel mensen die deze primitieve manier van overnachten aantrekkelijk vonden, dat de
eerste kampeerterreinen ontstonden.

Vanaf de jaren vijftig en zestig nam het
massatoerisme, zoals we dat nu kennen,
een vlucht. De lonen werden hoger, men
kreeg recht op betaalde vakantiedagen.
Ook beschikten steeds meer mensen over
een eigen auto. Niet alleen stedelingen,
maar ook plattelanders gingen een dagje
weg in eigen land. Vooral de kust, de
Veluwe en de Limburgse heuvels waren
populair. In deze periode kwam het
‘bermtoerisme’ op. Hele families spreidden hun kleed uit in de berm van de weg
en koffiekannen en etenswaren werden
uitgepakt. Auto’s waren een bezienswaardigheid en men genoot ervan om in alle

De ANWB, die in  was opgericht,
ging na de Tweede Wereldoorlog cursussen geven in de kunst van het kamperen.
Op het terrein van de ANWB konden
mensen oefenen in het opzetten van verschillende typen tenten en het omgaan

‘rust’, gezellig met z’n allen naar de passerende voertuigen te kijken.
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‘Backpackers’
Met de toegenomen welvaart nam ook
het aantal vakanties in het buitenland
toe. Ook al was het inmiddels mogelijk
om met een vliegtuig naar de plaats van
bestemming te gaan, veel mensen gingen
met de fiets, brommer, de auto of bus op
vakantie. Het Zwarte Woud, de Ardèche,
het Gardameer en de Ardennen werden
populaire bestemmingen. Maar ook de
Spaanse Costa’s trokken veel Nederlanders aan.
Met de jaren werden vliegreizen steeds
goedkoper en populairder. Er kwamen
steeds meer gespecialiseerde reisbureaus,
die reizen op maat aanboden: voor jongeren, voor mensen die van avontuur
hielden en voor alleenstaanden. De backpackers van tegenwoordig lijken wel wat
op de jonge edelen die de Grand Tour
ondernamen. Backpackers zijn jongeren,
die – voordat ze aan een studie of eerste
baan beginnen – nog even de wereld willen ontdekken. Ze trekken rond met als
enige bagage een grote rugzak. De reis is
een voorbereiding op het volwassen
leven, een soort overgangsreis. Hier kunnen ze hun wilde haren kwijt raken
voordat ze serieus aan de slag moeten.
Tegenwoordig heeft reizen veel aan status verloren. Er zijn nog maar weinig
mensen die nog nooit gevlogen hebben
en de meeste vakantiefoto’s kennen we
al, omdat we de bestemmingen al op
televisie hebben gezien, al op internet
hebben gevonden of omdat er al veel
kennissen naar toe zijn geweest.
Je kunt de hele wereld zien zonder er
geweest te zijn, via bijvoorbeeld googleearth, online fotoalbums en televisiedocumentaires. Toch blijft echt op
vakantie gaan heerlijk: het vertoeven op
een andere plaats dan de woonplaats,
om te ontspannen en op te laden voor
het leven thuis. Í

In de jaren veertig en vijftig gingen veel Nederlanders dagtripjes maken.

Traditie

Meer informatie:
- Hans Pars, En we gaan nog niet naar huis! 100
jaar Nederlanders op vakantie (Schiedam 2009)
- Ton van Egmond, ‘Uit en thuis. Over vakantie’, in:
het Alledaagse leven deel 4 (2009)

Tradities zijn gewoonten en

Traditie

gebruiken die doorgegeven worden
van generatie op generatie.
Prinsjesdag

Lees daarom elk kwartaal over
de boeiende achtergronden van

Joodse feesten
Nijmeegse Vierdaagse
Eerste schooldag

onze alledaagse dingen, tradities
en rituelen.

Brieven schrijven
TIJDSCHRIFT OVER VOLKSCULTUUR EN IMMATERIEEL ERFGOED

Een jaar lang Traditie
voor maar € 20,–
Word nu abonnee en u krijgt
een welkomstgeschenk cadeau.

Ja,

ik neem tot wederopzegging een
jaarabonnement op Traditie.

Naam
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Datum
Handtekening

Stuur deze bon naar: NCV, F.C. Dondersstraat,  JA Utrecht
Opgeven kan ook via ncv@volkscultuur.nl



Huwelijk

Geboorte

In het volgende nummer
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 politieke agenda
gezet. In Nederland gaan wij de tradities
documenteren, die wij waard vinden om door
te geven aan volgende generaties.

Kluizenaar
Een kluizenaar is iemand die in afzondering leeft
in een kluis of hermitage ver buiten de bewoonde
wereld. De eerste kluizenaars waren christelijke
monniken die zich in de tweede eeuw terug trokken in de woestijn van Egypte. Zij ontdekten dat
stilte, eenzaamheid en matigheid in voedsel,
drank en slaap een vruchtbare grond voor gebed
waren. De laatste Nederlandse kluizenaar woonde
in het begin van de vorige eeuw in Valkenburg. In
Warfhuizen leeft broeder Hugo sinds een aantal
jaren in afzondering.

Colofon
Traditie
Tijdschrift over volkscultuur en immaterieel erfgoed
Jaargang 16, nummer 2, zomer 2010

Halloween wordt gevierd door verkleed als spook,
geest of heks naar een Halloweenparty te gaan,
waar door middel van speciale muziek en aankleding een kerkhofsfeer is gecreëerd. Het feest is
in de jaren negentig via studentencafés in Nederland geïntroduceerd. Bij Halloween wordt vaak
verwezen naar de Keltische wortels. Maar hoe
Keltisch is Halloween?

Kraamkamer & Kandeel is te bestellen door € 8,50 over te maken op giro 810806
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht o.v.v. geboorte.

Traditie is een uitgave van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Feesten
Elk seizoen en elke regio
heeft zijn eigen feesten.
Soms hebben die al een
lange traditie, zoals het
zingen rond de pinksterkroon in Twente, het driekoningenzingen in MiddenBrabant, de meidenmarkt in
Schoorl of het straorijden in Zeeland, soms zijn ze nog betrekkelijk
nieuw. Deze feesten geven kleur aan het leven en zorgen er voor dat
mensen zich verbonden voelen met de streek.

Redactie en exploitatie:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht
tel: 030-2760244
email: ncv@volkscultuur.nl
www.volkscultuur.nl
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en Pieter van Rooij

Palmpasen & pinksterbruid is te bestellen door € 8,50 over te maken op giro 810806
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht o.v.v. feesten

Foto omslag: Stichting DE 4DAAGSE
Vormgeving: www.icarusontwerp.nl
Drukwerk: www.libertas.nl

Dood en begraven
Traditie verschijnt vier keer per jaar.
Een abonnement kost € 20,–.

Halloween

Ringen wisselen is een belangrijk
ritueel bij de huwelijksvoltrekking.
Liefde moet zijn als een ring: rond en
oneindig. Weet u ook waar de bruidssuikers vandaan komen en sinds wanneer bruiden in het wit trouwen?

Het ritueel van beschuit met muisjes
eten als een kindje geboren is, kennen
wij allemaal. Maar weet u ook wat een
Hansje in de kelder is en waarom kandeel in de kraamkamer hoort?

Opzegging van abonnementen moet uiterlijk
1 december aan de administratie zijn doorgegeven.
Traditie verschijnt ook op cassette, ingesproken
voor mensen met een leeshandicap.
Dedicon
Postbus 24, 5360 AA Grave
tel. 0486-486486, fax: 0486-476535
email: info@dedicon.nl
www.dedicon.nl

Het gezegde ‘rijke stinkerds’ stamt uit de tijd dat rijke mensen in de kerk
begraven werden. Gewone mensen lagen op het kerkhof, soms niet eens
in een eigen graf. Wist u dat het
afleggen, aanzeggen en begraven de
taak was van de buren?
Rouw & Rustplaats is te bestellen door € 8,50
over te maken op giro 810806 t.n.v. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur te
Utrecht o.v.v. dood.

Bruidssuikers & wittebroodsweken is te bestellen door € 8,50 over te maken op giro 810806
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
te Utrecht o.v.v. huwelijk.

Sinterklaas
Sinterklaas is één van de populairste
Nederlandse tradities. Het beeld dat
we van deze heilige hebben, komt
voor een deel voort uit negentiendeeeuwse prentenboeken. Van oorsprong is Sinterklaas een katholieke
heilige. Maar ten tijde van de
Republiek ontwikkelde zijn viering
zich tot een huiselijk feest in familiekring. Hoe komt het dat deze uit
Griekenland (nu Turkije) afkomstige
beschermheilige kon uitgroeien tot
een icoon van de Nederlandse
identiteit?
Suikergoed & surprises is te bestellen door
€ 8,50 euro over te maken op giro 810806
t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
o.v.v. sinterklaas.
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Met Suriname voelen wij ons door de geschiedenis verbonden. Voor veel Surinaamse Nederlanders liggen hier hun roots. Sinaya Wolfert trok
met haar fototoestel het regenwoud in om voor
Traditie de oude en nieuwe gewoonten en
gebruiken vast te leggen. Het werd een prachtige
reportage.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of
vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden
van copyright te achterhalen. Mochten er personen of
instanties zijn die menen aanspraak te maken op
bepaalde rechten, dan wordt hen vriendelijk verzocht
contact op te nemen met de uitgever.
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Sinterklaas op de Schaats
In dit boek vertellen bekende Nederlanders over de rol die
volkscultuur en tradities spelen in hun leven. Daarnaast is
aan mensen, die nog niet zo lang in Nederland wonen,
gevraagd aan welke tradities uit hun moederland zij dierbare herinneringen bewaren. De combinatie van bekende
en minder bekende tradities en de speelse wijze waarop
deze zijn beschreven, maken Sinterklaas op de Schaats
tot een feest om in te lezen.
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Traditie
TIJDSCHRIFT OVER VOLKSCULTUUR
EN IMMATERIEEL ERFGOED

F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht
Tel: 030 - 276 02 44
E-mail: ncv@volkscultuur.nl
Internet: www.volkscultuur.nl

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